
 

 

Plezier. 

Heb vanmiddag de laatste thuiswedstrijden van de binnen competitie bekeken van 

enkele teams. We kunnen concluderen dat we het nog niet zo slecht doen, ieder-

een heeft er plezier in en dat vind ik toch het belangrijkste. Dat de meisjes c kam-

pioen zijn geworden is heel mooi na het moeilijk seizoen van vorig jaar en dan kun 

je zien wat dit met een team doet. Ook onze recreanten die dit jaar voor het eerst 

meedoen en meteen de 1e plek veroveren is mooi voor hen en onze vereniging, 

hoop dat zij met nog wat meer speelsters dit nog lange tijd volhouden. En dan 

onze vaandel teams van de dames en heren. Beide in de middenmoot geëindigd 

maar door de veranderingen tijdens het seizoen met de trainers een mooie presta-

tie. Daar zie je ook de laatste tijd dat het plezier weer helemaal aan het terug ko-

men is. Voor hen ben ik blij dat de TC voor het komend seizoen de trainers heeft 

vast kunnen leggen met in de persoon van Henk Berkvens voor de heren en Wim 

Pluijm voor de dames. Ik wens hun daarbij veel succes en hoop hiermee dat we 

als vereniging aan een betere start kunnen vinden dan de laatste jaren. Ook de 

andere teams binnen de vereniging hebben hun beste beentje voor gezet, maar 

ook daar ik heb gezien dat ze plezier hebben in het spelletje en dat vind ik het 

belangrijks binnen de club. Want plezier hebben in wat je doet, dat vinden we ook 

terug in de andere dingen die georganiseerd worden binnen de vereniging. 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

Woordje van de voorzitter 

 Zondag 3 mei: Eetfeest 

 Vrijdag 12 tot en met zon-
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Beste handbalvrienden, 

Allereerst willen wij graag de dames recreanten en de meisjes C feliciteren met 

het kampioenschap, heel goed gedaan, en jullie hebben er ook een goede feest-

dag van gemaakt. Benieuwd naar wat zij gedaan hebben deze dag? Lees dan snel 

verder. Verder naderen we allemaal het einde van de zaalcompetitie, hopelijk is 

iedereen tevreden met de prestaties en kunnen er deze laatste weken nog wat 

extra puntjes bij elkaar gesprokkeld worden. Er is weer genoeg gebeurd, zo heeft 

Inge Vinken kunnen genieten van een VIP-treatment tijdens de wedstrijd van de 

heren 1 en zijn we met de vereniging wezen bowlen. ’s Middags met de jeugd en 

’s avonds waren de senioren aan de beurt. Ook is er binnenkort de terugkomst 

van het kabouterhandbal, hierover kun je meer lezen in “de pen is beland bij” met 

initiatiefneemsters Yvon van den Boomen en Elsemieke Driessen. Afgelopen tijd 

was er weer een jaarvergadering, hopelijk waren er veel van jullie bij, maar in 

deze editie ook een stukje hierover. Met een jeugdlid wordt nog gepraat over de 

wedstrijd buiten de deur van een tijdje geleden bij “de bal die is voor”. 

Willen wij graag alle teams nog succes wensen met hun laatste wedstrijden in de 

zaalcompetitie en voor een goed begin in de veldcompetitie. 

Veel leesplezier en tot de volgende editie! 

Sportieve groetjes, 

De Redactie van Handbal Someren 

Sylvia van Bree, Ruud Geraets, Robert ten Kate, Noraly Maas, Sjimmie Meeuws, 

Janet Snoeijen en Ilse Wijnen 

Voorwoord 

Agenda 

De pen is deze editie beland bij Yvon van den Boomen en Elsemieke Driessen. Zij 
zijn de initiatiefnemers van het kabouterhandbal. Vanaf 11 april gaan ze hier met 
veel enthousiasme en plezier mee starten. Wil je graag meer weten over deze da-
mes en wat het kabouterhandbal inhoudt, lees dan snel verder.  
                                      

Algemeen beeld    
Wat zijn jullie leeftijden?  
Elsemieke is 20 jaar oud en Yvon 21 jaar.  
Waar wonen jullie?  
Wij wonen beide in Someren. Daarnaast is Yvon doordeweeks vaak in Tilburg te 
vinden. 
Wat voor werk/studie doen jullie?  

Elsemieke zit in haar laatste jaar van de opleiding Bedrijfseconomie. In het week-
end is ze het ‘ijsmeisje’ van Someren (bij IJssalon Hartentroef). Yvon doet de op-
leiding tot verpleegkundige en werkt daarbij in het weekend ook nog in de zorg.  
Wat zijn jullie hobby’s?  
Onze grootste hobby is handbal, daarbij vinden we het erg leuk om lekker te ge-
nieten van het weekend.  
 

Handbal    
Hoe lang zitten jullie al op handbal? 
Wij zijn begonnen bij het kabouterhandbal rond de leeftijd van 6 jaar. 
Wat vinden jullie zo leuk aan deze sport? 

Het leuke aan handbal is dat je jezelf telkens blijft ontwikkelen. Dit geldt zowel op 
handbalgebied bij de techniek als vanuit vrijwilligersopzicht. Daarnaast is handbal 
natuurlijk een onwijs leuke teamsport, waarbij je samen met je team naar een 

leuk doel werkt!  
Wat is jullie mooiste herinnering op het gebied van handbal? 
Bekerkampioen was wel één van de mooiste momenten. De competitie in Limburg 
zullen we ook nooit vergeten net als het NK-beachhandbal. Opzich hebben we dus 
al vele mooie momenten mogen meemaken. Dat de C-jeugd nu kampioen wordt 
(die Yvon eerst getraind heeft en Elsemieke op dit moment nog) vinden we ook 

super leuk!!  
Dit jaar draait de Dames 1 niet in de top mee. Wat zijn de verwachtingen voor het 
volgende seizoen? 
We verwachten weer een leuk en enthousiast jaar. Dat het plezier in handbal blijft 
en dat we met een nieuwe trainer in de top 5 zullen eindigen.  
 
Kabouterhandbal    

Een nieuw initiatief: kabouterhandbal. Vertel eens wat dit inhoudt? 
Kabouter/minihandbal wordt georganiseerd voor de kinderen in de leeftijd van 4 
tot 10 jaar oud. Het zal plaatsvinden op zaterdagochtend van 11:00 tot 12:00 in 
sporthal De Postel. Er zullen allerlei spellen worden gespeeld, waarbij plezier bo-
venaan staat. Ook worden er spellen gespeeld waarbij de handbaltechniek toege-
past wordt. Op het begin zullen er nog geen wedstrijden gespeeld worden. In de 
toekomst wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is om wedstrijden te spelen.  

Voor meer informatie mail naar minihandbal@handbalsomeren.nl of kijk op hand-
balsomeren.nl  
 
Hoe kwamen jullie op het initiatief kabouter handbal? 
De commissie ledenwerving heeft in de carnavalsvakantie een sport- en speloch-
tend georganiseerd. Wij vonden het heel leuk om te zien hoeveel plezier de kin-

deren in de spellen hadden en werden hier zelf erg enthousiast door. Toen be-
dachten we dat wij in het verleden ook zijn begonnen bij het kabouterhandbal en 
vonden het een leuk idee om dit weer op te zetten. 
 
Wat zijn de vorderingen? 
Momenteel zijn we naamsbekendheid aan het creëren in de omgeving van Some-
ren in samenwerking met de ledenwervingscommissie. We hangen op vele plekken 

posters op en leggen flyers neer. Op 11 april willen we starten met het kabouter/
minihandbal, hopelijk met heel veel kinderen.  
 
Waarom zouden jullie andere aanbevelen om ook te gaan handballen? 
Handbal is een leuke sport en is goed voor de ontwikkeling van elk kind. Naast het 
bewegen (wat je veel doet bij handbal) leer je ook tactisch na te denken. Daarbij  
ontmoet je veel nieuwe mensen en leer je samenwerken met een team.  

 
Als je in drie woorden mocht beschrijven wat er zo leuk is aan handbal, welke 
woorden zijn dat dan? 
KABOUTER MINI HANDBAL (wat zou het toch mooi zijn als het een succes wordt) 
 
Zijn er nog andere dingen die jullie graag kwijt willen? 

Wij zijn de uitdaging aangegaan om het kabouter/minihandbal op te zetten binnen 
handbal Someren. Nu vragen wij alle leden om met ons de uitdaging aan te gaan 
en samen te zorgen voor een mooie opkomst.  
 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst en veel succes met het kabouter-
handbal! 

De Pen is beland bij… Yvon van den Boomen en Elsemieke Driessen 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

Wedstrijd buiten de deur 

De redactie heeft Julia van Vroonhoven van de D-jeugd een aantal vragen gesteld 

over de wedstrijd buiten de deur.  

 

Wat vond je van de wedstrijd buiten de deur? 

Was wel cool en was ook een hele leuke mascotte. 

Zou je de volgende keer weer mee gaan na de wedstrijd buiten de deur? 

Ja!! 

En naar welke wedstrijd zou je willen kijken? 

Dan na de dames van Nederland. 

Denk je dadelijk als je ouder bent ook op het zelfde niveau kan spelen? 

Nee, omdat ik denk dat ik niet zo lang doorhandbal 

Dames Senioren 1     8  (12)  [+1] 

Dames Senioren 2 6  (10)  [0] 

Dames Recreanten 1  (6)  [0] 

Heren Senioren 1 6  (9)  [0] 

Heren Senioren 2   1 (6)  [+1] 

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 jaarvergadering drukker 

bezocht is dan vorig jaar? 

 Dit echter nóg beter kan? 

 Het puntensysteem uit is 

gelegd? 

 Er te zien was wie zich goed 

heeft ingezet? 

 De heren 2 afgelopen week-

end een erg belangrijke en 
spannende wedstrijd heb-

ben gewonnen? 

 Zij nog goede kans maken 

om kampioen te worden? 

Wist je dat... 

De Jaarvergadering 

Maandagavond 30 maart vond de jaarvergadering van Handbal Someren plaats in 
de Postel. Dit jaar was de opkomst groter dan vorig jaar, iets wat hopelijk de ko-
mende jaren doorzet.  
 
Op de agenda stonden punten zoals de jaarverslagen van het bestuur, de TC, de 

AC en de CCP-PR. De nieuwe commissie van de ledenwerving en het nieuwe initia-
tief van Kabouter/Mini Handbal werden onder andere aangehaald als positieve 
ontwikkelingen binnen de vereniging. Het financiële verslag van 2014 toonde zeer 
positieve resultaten; in plaats van een verwacht verlies werd er gedurende 2014 
een mooie winst opgebouwd. De ledencontributie zal daardoor niet stijgen komend 
jaar.  
 

Binnen de commissies vinden er een aantal veranderingen plaats; Lian van den 
Boomen gaat stoppen met haar functie als voorzitter van het TC, Barry van Horrik 
gaat stoppen met zijn functie als voorzitter van het AC maar is herkiesbaar en An-
drea Raaijmakers stopt met de kas commissie. Ingrid van den Boomen bekleedt 
inmiddels al de bestuursfunctie van secretaris en Elsemieke Driessen bood zich 
tijdens de jaarvergadering aan als lid voor de kas commissie.  
 

Onderwerpen als het scheidsrechteren, de situatie met beperkte aantallen jeugdle-
den en het puntensysteem werden ook genoemd en bediscussieerd tijdens de 
jaarvergadering. Tenslotte werd Cris Bennenbroek ook nog even in het zonnetje 
gezet; hij ontving namens Handbal Someren een kleinigheidje vanwege zijn 25-
jarig jubileum bij de vereniging. Gefeliciteerd Cris! 
 
En zo werd de jaarvergadering, zoals beloofd door voorzitter Ben van den 

Boomen, precies om 21:30 afgerond. We hopen volgend jaar nog meer leden en 
ouders van jeugdleden te mogen verwelkomen op de jaarvergadering, zodat ie-
dereen zijn zegje kan doen en op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de 
vereniging! 

De jarigen van april 

02. Michel Kusters (1990) 

02. Nena Maas (2004) 

03. Marian van den Boome(1960) 

04. Femke Lemmen (2000) 

07. Ben Hurkmans (1988) 

07. Erik van Brussel (1995) 

08. Sem van de Kampen (1999) 

08. Anastazia Pokrajac (1998) 

09. Ruud Claassen (1991) 

09. Lianne van Horrik (1991) 

10. Ruud Geraets (1995) 

11. Hans Gorissen (1967) 

15. Cris Bennenbroek (1977) 

16. Ellen van Maris (1986) 

18. Rutger van de Voort (1992) 

24. Meike Vermeulen (2002) 

27. Anouk van Engelen (2002) 

30. Linda Raijmakers (1996) 

Op vrijdag 27 maart werd de handbal verruild voor een iets zwaardere bal; zo’n 

40 jeugd- en seniorenleden van Handbal Someren gingen hun bowlingkunsten to-

nen bij de bowlingbaan in Asten. Eerst waren de jeugdleden aan de beurt (die 

kennelijk beter op de been bleven dan enkele overenthousiaste ac-leden): 

“Wij zijn op 27 maart wezen bowlen bij het Wapen van Asten. Het was super leuk. 

We kregen ijs en frietjes. Lianne van Horrik was uitgegleden op de baan. Iedereen 

heeft erg zijn best gedaan, maar een winnaar moet er zijn. Renske Goossens was 

die gelukkige.” 

’s Avonds mochten de seniorenleden aan de gang. Onder het genot van drankjes, 

hapjes en zelfs een stuk taart werd er op alle banen flink wat gebowld. Er bleken 

veel verschillende bowltechnieken te bestaan, die varieerden van haast geruisloze 

worpen tot bowlingballen die eerst enkele meters de lucht door vlogen voor ze 

met een harde knal op de baan (of in de goot) terechtkwamen. Bij de senioren 

was het Marly die met een monsterscore van 155 het record van de avond neer-

zette. Na het bowlen werd er nog gezellig wat gekletst en startte men aan 1 tafel 

zo ongeveer een karaokefeestje. Het was een zeer geslaagde avond. Kortom, het 

bowlinguitje is zeker voor herhaling vatbaar! 

Bowlen 

We vroegen onze winnares van de eerste Super Sunday Poule, Inge Vinken, hoe 

ze haar VIP-treatment beleefd heeft:  

“Toen de vraag kwam of ik mee wilde doen met de Super Sunday Poule en hoorde 

dat je hierbij fantastische prijzen kon winnen, was ik meteen enthousiast. Ik heb 

mijn 6e zintuig ingezet om de poule zo goed mogelijk in te vullen. Toen ik hoorde 

dat ik de winnaar was en daarbij een geweldige VIP plek had gewonnen was is 

helemaal blij. 

Nadat ik met de dames 2 een wedstrijd had gespeeld ben ik dan ook zo snel mo-

gelijk naar mijn VIP plek gegaan. Onder het genot van een drankje en een zakje 

chips heb ik gekeken naar de wedstrijd van de Heren 1. De laatste keer dat de 

heren tegen HBS speelde was er een dikke overwinning. De verwachting voor deze 

wedstrijd was dan ook hoog. Ondanks de vorige overwinning was deze wedstrijd 

erg spannend. Het ging redelijk gelijk op, maar uiteindelijk mocht Handbal Some-

ren er vandoor gaan met de winst. De wedstrijd werd gewonnen met 22-20.  

Voor mij als VIP was het leuk dat ze speciaal de wedstrijd wat spannender maak-

ten dan van te voren verwacht. Na de wedstrijd kon ik met een voldaan gevoel 

naar huis; goed vermaak en een hapje en drankje. Het was super om dit als VIP 

mee te maken! Tip voor een volgende VIP plek: een kussentje :)“  

Winnaares SuperSundayPoule 

Dames C1 is zaterdag kampioen geworden in de zaalcompetitie van Handbal So-

meren. Ze hadden de wedstrijd gewonnen met 27-0 in Sporthal de Postel. 

Het was voor het publiek geen spannende wedstrijd maar voor de speelsters on-

danks de uitslag wel een leuke wedstrijd. 

Ze kregen van de shirtsponsor “De Tommies” nog mooie jasjes uitgereikt. Na de 

champagne hebben ze nog een mooie rondrit door Someren gemaakt met de plat-

te kar. Ze hebben er nog een gezellige dag van gemaakt. 

De dames zijn trots op de resultaten van dit seizoen. Op 1 wedstrijd na hebben ze 

alles gewonnen. Er zaten pittige tegenstanders in de competitie, maar ze hebben 

er hard voor  gewerkt. Een mooi resultaat. Proficiat dames!! 

Dames C1 Kampioen! 

 Bowlen 2015 

 Alle foto’s: Klik hier, en dan  

klik op ‘hoogtepunten van 
Handbal Someren’ 

Foto’s 

De jarigen van mei 

03. Niels van der Hulst (2000) 

03. Ilse Wijnen (1991) 

05. Max van de Mortel (2003) 

05. Sharon Vossen (1988) 

07. Meggy van Lierop (1985) 

08. Koen van de Mortel (2005) 

10. Antwan Maas (1974) 

10. Manon Hurkmans (1994) 

11. Elsemieke Driessen (1994) 

13. Yvonne Geers (1982) 

14. Winny van Ekert (1949) 

15. Lian van den Boomen (1986) 

15. Patty Joosten (1971) 

16. Sylvia Raijmakers (1998) 

20. Yvon de Wit (1997) 

23. Jan Kessels (1958) 

23. Marly Kusters (1990) 

24. Nyree van Splunder (1988) 

24. Peggy Van Moorsel-Leenen

(1982) 

27. Loes Robben (2003) 

31. Joost Kessels (1996) 

http://www.handbalsomeren.nl/
http://www.handbalsomeren.nl/
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
mailto:minihandbal@handbalsomeren.nl
http://www.facebook.com/#!/handbalsomeren
https://twitter.com/handbalsomeren
http://www.handbalsomeren.nl/
mailto:redactiehandbalsomeren@gmail.com
http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/
https://plus.google.com/photos/112052438564246752002/albums/6132068860927892193
https://plus.google.com/photos/112052438564246752002/albums/6065981528219729569


 

 


