
 

 

We hebben als vereniging meegedaan met het verenigingsonderzoek, een  project 

van Joris Hogervorst en Tristan Geron van de Speco in Tilburg. 

Zij hebben een drietal onderdelen van Handbal Someren bekeken en onderzocht, 

het management, de financiële situatie en de ledentevredenheid. Blij om te lezen 

is dat de heren ervaren hebben hoe onze verenging in elkaar steek en de cultuur 

die er hangt. Sommige delen uit het onderzoek wil ik graag met jullie delen en 

kom daar zeker de komende tijd binnen het bestuur en de club op terug. 

Een conclusie uit de missie en visie is dat de doelstellingen daarentegen minder 

goed zijn, die hebben veel verbeterpunten nodig en daar zullen we ook aan gaan 

werken.  

De structuur van onze vereniging is uitstekend, iedereen weet wat zijn taak is en 

er zijn voldoende vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid is voldoende, de cultuur van 

Handbal Someren is zeer sterk te noemen, dit is onder andere te zien op de trai-

ningen.  

De financiële situatie van Handbal Someren is  goed te noemen. De inkomsten zijn 

gezien de grootte van de vereniging erg goed.  

De ledentevredenheid is gemeten door enquêtes af te nemen bij 75 leden, hier is 

veel uit duidelijk geworden. Handbal Someren heeft de zaken allemaal goed op 

orde. Als er een punt is dat verbeterd kan worden, zijn dit de ballen. De ballen 

worden veelal als ‘leeg’ of ‘te oud’ omschreven. In het algemeen zijn de leden heel 

tevreden over de vereniging. Ook is er om een Net Promotor Score gevraagd, dit 

is een cijfer dat aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat de leden de vereniging aan 

andere mensen aanraden. Dit cijfer lag veel hoger dan het gemiddelde van alle 

onderzochten verenigingen op SPECO. Dit geeft aan dat de leden van Handbal So-

meren bovengemiddeld tevreden zijn.  

De algemene conclusie over Handbal Someren is positief. De vereniging bevat 

over een sterke cultuur en een goed bestuur, op financieel gebied zijn er geen zor-

gen of bedreigingen waardoor Handbal Someren als financieel gezonde vereniging 

kan worden gezien. Ook de leden zijn tevreden, er zijn weinig dingen waar zij over 

klagen. Tel deze punten allemaal bij elkaar op en je komt uit op een goed bestuur-

de, financieel gezonde vereniging met zeer tevreden leden. 

Ik wil de heren in het bijzonder bedanken dat zij een kijkje in onze vereniging 

hebben genomen en dit geheel uitgewerkt hebben, wij zullen als bestuur zeker 

waar er verbeter punten zijn dit oppakken en uitwerken. 

Maar ik ben blij gestemd dat er Handbal Someren goed uit dit onderzoek komt en 

dat houd in dat wij met zijn alle op de goede weg zijn naar ons 40-jarige bestaan 

volgend jaar in juni. 

Wens ik u alle een fijne vakantie en goed sportief begin van het seizoen 2015-

2016 

Tot de volgende keer. 

Ben van den Boomen 

Woordje van de voorzitter 

 Donderdag 16 juli: Laatste 

training 

 Vrijdag 28 augustus: die 

Heise Bierfesten 

 Dinsdag 1 september: Eer-

ste training 

 5/6 september: Start veld-

competitie 

 Zaterdag 12 september: 

vrijwilligersavond 

 3/4 oktober: Start zaalcom-

petitie 
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Beste handbalvrienden, 

Het is alweer de laatste nieuwsbrief editie van dit seizoen. Allereerst willen we 

graag de meisjes C feliciteren die naast in de zaal nu ook op het veld kampioen 

zijn geworden. Verder hopen we dat iedereen tevreden is over zijn/haar seizoen 

waarbij het plezier ook heel belangrijk is. Naast de dames 1 hebben de heren 1 

ook een nieuwe coach gekregen voor komend seizoen, Henk Berkvens. Voor de 

jeugdvragen zijn we bij het kabouterhandbal terecht gekomen en zijn we be-

nieuwd hoe zij als nieuwelingen dit spelletje ervaren, als je ook benieuwd bent 

lees dan snel de bal is voor. Het jaarlijks terugkerende Niobetoernooi stond met 

Pinksteren ook weer op de planning en zoals ieder jaar ging Handbal Someren met 

een enthousiaste groep fanatiekelingen het kanaal over om onze handbaltalenten 

te laten zien. Van 12 tot 14 juni zijn we ook weer met de vereniging op kamp ge-

weest, ditmaal lekker dicht bij huis namelijk bij de Smelen in Someren Eind. Het 

was weer een geslaagd weekend vol activiteiten en gezelligheid. Verder hebben de 

Heren nog een teamdag gehad waarvan ook een stukje te vinden is in deze editie. 

Met de laatste trainingen gepland op 16 juli kunnen we er nog een paar weekjes 

lekker tegenaan voordat het alweer tijd is voor de zomervakantie. Wij willen ieder-

een een fijne zomervakantie wensen en zien jullie graag weer terug vanaf 1 sep-

tember wanneer de trainingen weer beginnen. 

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 

    Links: 

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

redactiehandbalsomeren@gmail.com  

En de bal die is voor… Lars! (kabouters) 

1. Wie ben je? 

Ik ben Lars en ik ben 8 jaar 

2. Wat vind je leuk aan handbal? 

Het is een soort voetbal maar dan met je handen. Ik doe graag iets met mijn han-

den 

3. Lijkt het je lijkt om als sport te gaan doen? 

Ja. Ik zit al op de proeflessen. 

4. Heb je veel leuke dingen gedaan vandaag? 

Ja, het leukste was ballen uit de bak gooien! 

5. Wat wil je later worden? 

Dat weet ik nog niet. 

Heren Senioren 1 3  (6) 

Dames A 2  (4)  

Dames C 1  (5) 

D-jeugd 5 (5) 

 

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

Tussenstanden veldcompetitie 

 Zaterdag 12 september de 

vrijwilligersavond is? 

 De dames 2 de eerste prijs 

hebben binnengesleept bij 
het Niobetoernooi? 

 Er tijdens het kamp een 

prachtig dansje is gemaakt? 
Klik hier om het te bekijken 

 De meisjes C naast zaal-

kampioen, nu ook veldkam-
pioen zijn? 

 We in 2016 40 jaar be-

staan? 

 De jubilieumcommissie vol-

op bezig is met het jubile-
umjaar? 

Wist je dat... 

Teamdag heren 1 

Zondag 7 juni was het zover.  

 

De jaarlijkse team dag van de heren 1 van handbal Someren. Dit jaar vond deze 
plaats na de laatste wedstrijd van de veldcompetitie. Eerst moest er dus nog ge-
handbald worden voordat we konden gaan bubbelvoetballen. De wedstrijd begon 

met 1 minuut stilte wegens het overleiden van de moeder van Joost en Geert die 
beide in het team van de heren 1 zitten. Nadat het fluitsignaal klonk ging de wed-
strijd van start en al snel stond het al 4-0 voor Someren. Na een kleine inkakker 
wisten we wel met een kleine voorsprong de rust in te gaan. 9-8. De tweede helft 
begon gelijk op te lopen met een iets wat grotere voorsprong. 14-11. Dit bleef het 
een tijd lang staan totdat het jonge team van Someren er doorheen kwamen en 
de voorsprong uitbreiden naar 19-12. Toen was het een kwestie van de wedstrijd 

uitspelen. 

Na een toch redelijk moeizame wedstrijd gewonnen te hebben was het alleen even 
opfrissen en een pilsje drinken in de kantine. Zo gingen we door naar Health club 
1 om daar te gaan bubbelvoetballen. Dit is nog een aardig vermoeiende sport om 
te doen. Het is misschien raar handballers die gaan voetballen, maar ga maar van 
mij aan er werd vrij weinig gevoetbald in die zaal. Je zit met bubbelvoetbal name-
lijk in een mooie bubbel beschermd waarmee je andere zonder pijn een goeie 

beuk kan verkopen. Dat heeft iedereen wel geweten. BOEM en daar vloog weer 
iemand 3x over de kop en kon hij weer opstaan.  

Nadat het voetballen erop zat gingen we met zen alle nog gezellig bij het Klumpke 
zitten om wat lekkers te eten en daarna nog bij Ons Café wat gedronken. En toen 
zat het er wel zo goed als op. 

De jarigen van juli 

01. Elias van der Meer (1950) 

02. Bernard Eilers (1975) 

03. Bram van Heugten (2002) 

03. Lijanne Barten (1989) 

07. Roos van den Boomen (2003) 

09. Mark Urlus (1986) 

18. Janet Snoeijen (1992) 

24. Kira Willemsen (2004) 

25. Antonie Barten (1993) 

25. Nikki Peters (2000) 

30. Nienke Goossens (2004) 

Handbal Someren heeft maandag 25 juni met 5 teams deelgenomen aan het Pink-

stertoernooi in Asten. Gemengd D, de Heren en de Dames A, 1 en 2 gingen tijdens 

het toernooi de strijd weer aan met teams van andere clubs. Het weer zat geluk-

kig mee dit jaar en dus kon er de hele dag droog gehandbald worden. Na de pou-

lewedstrijden maakten de Dames A, Dames 1 en Dames 2 kans op de 1e plek in 

hun eigen poule. Dames 1 verloor de finale en ook Dames A kwam nog erg dicht-

bij maar verloor in de finale helaas met penalty’s. Dames 2 gaf de winst echter 

niet uit handen en wist een 1e plek te behalen op de feestelijke editie van het Nio-

betoernooi. 

Pinkstertoernooi 

Handbalkamp 2015 

 Handbalkamp 2015 

 Alle foto’s: Klik hier, en dan  

klik op ‘hoogtepunten van 
Handbal Someren’ 

Foto’s 

Vrijdag 12 juni ging om 18:00 het jaarlijkse jeugdkamp van Handbal Someren 

weer van start. Het was heerlijk fietsweer en iedereen was klaar om te gaan, tot-

dat het weerbericht gecheckt werd en bleek dat er een enorme stortbui zou ko-

men. Aangezien niemand echt zin had in een nat pak werd er tot 19:00 in de 

Postel geschuild. Daarna konden de leden in verschillende teams droog op weg 

naar de kamplocatie. Die was ditmaal gelegen in Someren-Eind bij Sluis 13; 

kamplocatie De Smelen. 

Vrijdagavond werd het rode draadspel gestart op de kamplocatie. Toen de zon 

onder was mochten de jeugdleden samen met hun teamleiders in het bos op zoek 

naar enveloppen met daarin vragen. Het was zaak zo snel mogelijk de juiste enve-

loppen te vinden en de vragen juist te beantwoorden met je team. Ter afsluiting 

van de avond werd het kampvuur aangestoken en konden de marshmallows te-

voorschijn worden getoverd. 

Zaterdags werd een actieve dag vol met spelletjes, met in de ochtend een slagbal-

toernooitje. ’s Middags gingen alle teams op pad in Someren-Eind om allerlei dol-

dwaze opdrachten uit te voeren voor het spelletje ‘Crazy 88’. Hoe gekker de op-

dracht, hoe meer punten, en alles moet worden vastgelegd op camera als bewijs. 

Zo is er onder andere een politieagent geknuffeld, werd er gerecht 88 bij de Chi-

nees gescoord en wilden wildvreemden wel een handstand maken voor de foto. ’s 

Avonds was de feestavond met het thema ‘Camping Disco’. Sjimmie wist in een 

zeer creatieve outfit de hele boel op stelten te zetten met een zelfbedacht dansje 

op ‘Hé Hé Kaboutertje’, dat vervolgens door alle leden meegedanst mocht worden. 

Daarna werd de avond verder opgevuld met een schitterend karaokesessie voor 

eenieder die zijn of haar zangkunsten tentoon wilde stellen. 

Zondagochtend werden de spullen gepakt, de kamplocatie opgeruimd en werden 

de winnaars van het kamp gehuldigd met zakken snoep. Dit jaar waren de win-

naars Kira, Lianne, Tessa, Fleur en Renske, onder leiding van Yvon vd Boomen en 

Janet. Vanaf de kamplocatie volgde een lange, lange fietstocht naar de IJzeren 

Man in Weert. Die had een stuk korter kunnen zijn, ware het niet dat de route niet 

helemaal goed gereden werd en de hele groep bijna weer terug Brabant in reed. 

Gelukkig werd de juiste route gevonden en kon iedereen de rest van de middag 

lekker zwemmen en zonnen. Moe en voldaan ging de hele groep vervolgens weer 

op de fiets terug naar huis (met Barry die zo nu en dan opdook met de auto om te 

checken of nu wel de juiste route gevolgd werd). Om 18:00 was iedereen weer bij 

de Postel, waar de ouders al stonden te wachten. Veel positieve geluiden vanuit de 

aanwezige jeugd- en seniorenleden bevestigden dat het jeugdkamp ook dit jaar 

weer een succes was. Bedankt AC! 

De foto’s zijn hier te vinden 

De jarigen van augustus 

01. Renske Goossens (2002) 

09. Elle van den Boomen (1989) 

10. Geert Kessels (1994) 

10. Sabine Scheepers (2003) 

11. Sanne Mutsers (1992) 

13. Frits Hurkmans (1983) 

13. Michelle Kusters (1991) 

15. Ingrid van den Boomen(1994) 

16. Maikel Rietjens (1996) 

17. Mark Kanters (2001) 

21. Jan van Velthoven (1947) 

23. Yvon Leenders (1988) 

26. Joris Robben (1978) 

26. Rick Swinkels (1987) 

28. Corien van Deursen (1998) 

30. Leo Leenen (1983) 

31. Kristel van Brussel (1998) 

31. Andrea Raaijmakers (1963) 
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