
 

 

Vrijwilligers. 

Het woord zegt het al: vrijwilligers. Daar draait elke vereniging op, zonder hen 

kun je het anders niet draaiende houden. Zo ook bij ons, we hebben zie nodig in 

het bestuur, commissie en de zaal. We zijn laatst gestart met de commissie leden-

werving en daar hebben we de leden geworven in een zaalbijeenkomst. Ik zelf 

was een beetje verrast hoe snel er gelukkig een aantal leden zich aanmelden om 

deze commissie in gang te zetten. Nu ik dit aan schrijven ben zijn ze bezig met de 

eerste sport en spel bijeenkomst, vrijdag na de carnaval. Het is altijd maar af-

wachten hoeveel jeugd hier op af komt maar als we niets doen komt er zeker nie-

mand bij de club en daar is waar ze het voor doen. Maar ook de volgende stap en 

die baart ook mij zorgen, hoe kunnen we het in de zaal  gaan regelen want daar 

zal toch het spel geleerd moeten worden. Hier zullen we binnenkort ook eens goed 

bij stil moeten staan en kijken naar eventueel wat oudere leden of leden uit het 

verleden die daarin een rol kunnen gaan spelen. Zit er persoonlijk aan te denken 

om maar eens een bijeenkomst voor de mensen die lid geweest zijn van onze ver-

eniging te houden en kijken of daar personen bij zitten die ons daarin kunnen hel-

pen, je weet maar nooit. Maar we moeten natuurlijk ook kijken naar al onze vrij-

willigers die ons al goed helpen, daarom zullen voor deze in juni weer een vrijwil-

ligers bijeenkomst houden als dank voor hun inzet. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

Woordje van de voorzitter 

 Vrijdag 27 maart: Bowlen 

 Zondag 3 mei: Eetfeest 

 Vrijdag 12 tot en met zon-

dag 14 juni: Kamp 

    Handbal Someren 
Nieuwsbrief      

 Woordje door de voorzitter  

 De pen is beland bij… Henk 

Strik! 

 Super Sunday Poule 

 De bal is voor… Conor van 

Lierop! 

 Het damesuitje 

Inhoud 

3 maart 2015 Jaargang 4, nummer 2 

Beste handbalvrienden, 

Allereerst een gelukkig nieuwjaar voor iedereen, dat het maar weer veel mooie en 

sportieve momenten mag brengen. We hopen dat iedereen weer is bijgekomen 

van alle feestdagen en bijbehorende lekkernijen en dat we weer fanatiek aan de 

tweede helft van de competitie kunnen beginnen. Allereerst is de pen beland bij 

een nieuwe aanwinst voor de vereniging, namelijk Gerard Slegers. Hij heeft het op 

zich genomen om een commissie te starten waarin ideeën worden besproken en 

uitgevoerd om de ledenwerving sterker te maken. Wat is zijn ervaring op handbal-

gebied? En wat zijn zijn ambities met deze commissie? Ben je benieuwd, lees dan 

snel verder. Hij is alweer even terug in Spanje, maar in deze editie toch nog een 

stukje over het bezoek van Sinterklaas op de training bij de D-jeugd. Na de Kerst 

was het natuurlijk weer tijd voor het jaarlijks terugkerende scholentoernooi, waar-

bij teams van de verschillende basisscholen strijden om de titel. Afgelopen week 

zijn we natuurlijk ook het nieuwe jaar weer gestart en hoe dit beter te doen dan 

op de nieuwjaarsreceptie van Handbal Someren met als thema “chique”. 

Veel leesplezier en tot de volgende editie! 

Sportieve groetjes, 

De Redactie van Handbal Someren 

Sylvia van Bree, Ruud Geraets, Noraly Maas, Sjimmie Meeuws, Janet Snoeijen en 

Ilse Wijnen 

Voorwoord 

Agenda 

 Alle foto’s: Klik hier, en dan  

klik op ‘hoogtepunten van 
Handbal Someren’ 

Foto’s 

Sinds januari traint Henk Strik de dames van Handbal Someren. Wat wil hij met 
deze dames bereiken dit seizoen? En wat zijn de ervaringen van Henk op handbal 
gebied? Lees hieronder verder... 
                                      
Algemeen beeld    

Leeftijd: 67    
Woont: Mierlo    
Kinderen: 1 dochter    
Beroep: pensioen    
Wat zijn je hobby’s? handbal    
 
Handbal    

Wat is het mooiste moment uit jouw handbalcarrière als speler? promotie naar 1e 
divisie als speler    
Wat is het mooiste moment uit jouw handbalcarrière als coach? promotie naar 
eredivisie met bevo dames    

Wat vind je zo leuk aan deze sport? snelheid, beweeglijkheid, dynamiek    
 
Dames senioren    

Sinds januari train je de dames senioren van Handbal Someren.  
Wat zijn je verwachtingen dit seizoen? handhaving en de meiden plezier terug ge-
ven in het handbal    

Wat vind jij het meest belangrijk tijdens een potje handbal? Beleving en samen 
strijd leveren voor de punten    
 
Handbal Someren    

Wat zou je binnen de vereniging nog meer kunnen betekenen? lijkt me meer een 
vraag voor de TC, maar in de regio liggen nog wel wat gebieden open waarin we 
samen zouden kunnen werken    
Vanaf nu dus iedere week(end) in de Postel in Someren, heb je er zin in? ik ben al 
ff bezig en ik moet zeggen dat de dames me wel verrassen in positieve zin. trai-
nen goed en spelen al leuke wedstrijden              

 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst en veel plezier en succes met de da-
mes van Handbal Someren!     

De Pen is beland bij… Henk Strik! 

    Links: 

Wil je je aan– of afmelden voor deze nieuwsbrief of heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar 

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

De bal is voor… Conor van Lierop 

Leeftijd? 10. 

Positie? Rechts opbouw. 

Hoelang zit je op handbal? 1,5 jaar. 

Wat vind je het leukste moment tijden de training? Partijtje. 

Wat vind je leuk aan handbal? Ik vind het gewoon een leuke sport. 

Wat vind je het leukste moment tijden de wedstrijd? Als er gescoord wordt. 

Wat vind je de leukste activiteit van de vereniging? Het verenigingskamp. 

Wie is je handbal voorbeeld? Tom. 

Welke hobby’s heb je nog meer? Voetballen en buitenspelen. 

Op welke school zit je? De Vonder 

Wat wil je later worden? Kok 

Wat is jouw lievelings... 

Eten?   Spaghetti 

Kleur?   Oranje 

Land?   Spanje 

Dier?   Hamster 

De Super Sunday van zondag 11 januari beloofde niet alleen spanning op het veld 

maar ook naast het veld; wie van Handbal Someren zou de allereerste 'Super 

Sunday Poule' gaan winnen? Voor 5 wedstrijden konden de uitslagen opgegeven 

worden. Van alle deelnemers is er uiteindelijk 1 persoon met de winst van doorge-

gaan; Inge Vinken van Dames 2 behaalde het hoogste aantal punten! 

 

De winnares krijgt uiteraard een fantastische prijs; Inge Vincken mag na haar ei-

gen wedstrijd met Dames 2 van zondag 15 maart lekker uitrusten op een VIP-plek 

op de tribune. Vanaf daar zal ze onder het genot van een gratis zakje chips en 

drankje naar keuze kunnen kijken naar de Heren 1 wedstrijd. Gefeliciteerd Inge! 

Super Sunday Poule 

Dames Senioren 1     9  (12)  [0] 

Dames Senioren 2 6  (10)  [+3] 

Dames Recreanten 1  (6)  [0] 

Heren Senioren 1 6  (9)  [0] 

Heren Senioren 2 2  (9)  [0] 

Dames A 5  (10)  [0] 

Dames C 1  (11)  [0] 

D-jeugd 10 (11)  [0] 

 

(8) aantal teams in poule 

[+2] aantal gestegen (+) of gedaalde 
(-) plaatsen 

 

Bekijk het programma en de stan-
den  van de competitie hier  

Tussenstanden zaalcompetitie 

 De dames recreanten afge-

lopen zaterdag kampioen 
zijn geworden? Gefelici-
teerd! 

 Veel spelers hun spelregel-

test al hebben gehaald? 

 Hier pittige vragen bijzitten 

en je deze test niet zomaar 
haalt? 

 Er vrijdags na de carnaval 

een sport en speldag in de 
postel was? 

 Dit door de ledenwervings-

commissie georganiseerd 
werd? 

Wist je dat... 

Damesuitje 25 febuari 

De Super Sunday van zondag 25 januari zorgde voor een aantal mooie wedstrij-

den en uitslagen; eerst sleepte Dames 2 een mooie overwinning binnen (18-9) en 

ook Dames 1 won met dikke cijfers (24-12) die dag. 

Vandaar dat de stemming er bij de damesteams goed in zat na de wedstrijden en 

iedereen enthousiast op weg ging naar het teamuitje van Dames 1&2. Er was van 

tevoren al aardig gespeculeerd onder de dames wat het teamuitje in zou houden 

(lees: zou er wel of geen boer zoekt vrouw gekeken worden?). 

Het teamuitje vond ditmaal plaats bij Lianne van Horrik. Naast heel wat damesle-

den waren ook trainer Henk, Tom, Robin, Annemieke en trouwe supporter Björn 

uiteraard van de partij. In het kader van ‘we hebben vandaag flink gesport’ wer-

den er friet en snacks geserveerd. Na het eten volgde er een spelletje ‘empty the 

bucket’, waarbij bleek dat sommigen van ons een rijke fantasie hebben en inzen-

dingen als “58e dalmatiër van 101 dalmatiërs” de revue passeerden. Na een fana-

tieke wedstrijd en een nek aan nek race was het team 1 dat met de hoofdprijs, de 

eer, naar huis ging. Na het spel werd er nog wat gedronken en gekletst en liep het 

langzaam leeg. Wij vonden het in ieder geval een geslaagde middag/avond! Be-

dankt Lianne en Daphne voor het regelen hiervan! 

De jarigen van maart 

08. Jan van Lierop (1954) 

08. Ad van Geffen (1961) 

10. Twan Berkers (1980) 

10. Leon Linders (1984) 

10. Leonie van der Loos (1968) 

19. Connor van Lierop (2004) 

21. Willie van de Boomen (1966) 

25. Victor Meeuws (1997) 

31. Renske Kanters (1998) 
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