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Voorwoord

Inhoud

Beste handbalvrienden,




In deze mail ontvang je de vierde editie van onze nieuwsbrief! Wij hopen je weer
een breed scala aan onderwerpen voor te kunnen schotelen.



Dit nummer bevat een interview met Mark Urlus. Vorig jaar als coach en trainer
langs de lijn bij de Heren senioren, maar bij het aantreden van Ad van Geffen weer
teruggekeerd als vaste kracht van het eerste herenteam in het veld. Na naar de
visie van de trainer/coach van dit team te hebben gevraagd in de tweede editie van
onze nieuwsbrief, werd het dan nu tijd om ook de aanvoerder kritisch te bevragen
over zijn rol in het team… Heeft hij net zulke gevatte antwoorden op onze vragen
als hij op de tribune of tijdens een derde helft heeft? Hoe bevalt het hem om weer
te handballen? En hoe kan het toch dat hij zo’n bekend gezicht is van de verenging?
…Ook zo benieuwd naar deze en antwoorden, lees dan zijn verhaal.






Woordje door de voorzitter
De pen is beland bij… Mark
Urlus!
Sinterklaas op bezoek bij de D
-jeugd!
Oh-oh-oh-oh Trainer Leo Style
En de bal die is voor… Eloy
Maas!
Het gesprek over de worstebroodjesactie
Het familieportret: de familie
de Wit

We zijn bijna halverwege de zaalcompetitie, en enkele teams staan er helaas inmiddels minder gunstig voor dan ze hadden gehoopt. Desondanks hebben we buiten de
wedstrijden om wel weer mooie momenten met elkaar meegemaakt. Zo is de Sint
langs gekomen bij onze jongste jeugd, hebben bijna alle damesteams Leo Kusters
in het zonnetje gezet bij zijn 60e verjaardag en is er door een hoop enthousiaste
leden weer wat geld opgehaald voor de vereniging met de jaarlijkse worstenbroodjesactie, waarmee weer leuke activiteiten kunnen worden georganiseerd. Over de
sfeer en het succes van deze activiteiten vinden jullie drie verslagen in deze
nieuwsbrief.
Naast bovengenoemde artikelen bevat deze editie nog veel meer interessante feitjes en weetjes, is er een mooi portret van de drie gezusters de Wit in deze nieuwsbrief gezet en is de bal wederom bij iemand beland…
Tenslotte willen wij jullie mededelen dat dit de laatste nieuwsbrief is voor dit jaar…
Maar niet getreurd, in 2013 zijn wij weer terug om jullie verslag te brengen van de
activiteiten van Handbal Someren, extra informatie & leuke feitjes, en zetten we
natuurlijk weer onze (actieve) leden in the spotlights!
Wij willen jullie voor nu fijne feestdagen wensen en een prachtige, gezellige & actief
Nieuwjaar!
Wij wensen jullie daarnaast veel leesplezier en succes met laatste wedstrijden voor
de vakantie…

Agenda



27 december: Scholentoernooi
1 januari: Nieuwjaarsreceptie,
om 18:00 in Café de Postel

Sportieve groetjes,
De Redactie van Handbal Someren
Sylvia van Bree, Rob Hanssen, Noraly Maas, Sjimmie Meeuws en Anouk Hanssen

Woordje door de voorzitter
Op zaterdag 17 november gingen we als vereniging onze worstenbroodjes verkopen
in de straten van Someren. Blij verrast was de grote opkomst van onze jeugd en
dames, die de hele voormiddag door de straten trokken om zo veel mogelijk bonnen te verkopen, die uiteindelijk bij bakker v/d Mortel ingeleverd kunnen worden.
Wij zijn als vereniging dik tevreden hoe deze actie voor de eerste keer heeft gelopen en gaan er volgend jaar zeker mee door. Bakker van de Mortel bedankt voor
deze ondersteuning.
Voor de C en D jeugd hadden we een geslaagde ouderavond georganiseerd waarbij
de ouders alle informatie kregen van onze verenging, blij om ook de ouders te horen dat zij deze avond een nuttig bijeenkomst vonden. Yvonne en Patty bedankt
voor de goede uitleg.
Ook is sinterklaas aanwezig geweest bij de D-jeugd in sporthal de Postel, hij was
blij verast met het mooie tenue wat onze jongens en meisjes hadden gekregen. De
leden kregen van sinterklaas een mooi cadeautje om deze mooie avond af te sluiten.
De eerste scheidsrechter cursus onder leiding van Tonnie van Brussel is ook gestart, een twintigtal leden vooral van de dameszijde is bezig om deze naar een
goed einde te brengen en daar hebben we alle vertrouwen in. De tweede zal in het
voorjaar starten en daar hopen we vooral onze heren te treffen.

Tussenstand zaalcompetitie
Heren 1
Heren 2
Dames 1
Dames 2
Heren A
Heren B
Dames A
Dames B
Gemengd C
Dames C
D-jeugd

2 (9)
9 (10)
11 (12)
3 (11)
3 (9)
6 (9)
3 (10)
5 (7)
8 (10)
3 (8)
4 (10)

Bekijk het programma en de standen hier

Natuurlijk staat 27 december weer garant voor een goed scholentoernooi, verzorgd
door een bijna nieuwe commissie, deze heeft er de laatste tijd veel tijd in gestopt.
Binnenkort zullen zij de scholen bezoeken en een clinic geven en zal er een instuif
zijn in de sporthal. Er zullen dit jaar weer een groot aantal teams meedoen en wij
wensen ze veel succes toe.
De acties van de laatste maanden hebben onze vereniging toch weer een mooie
cent in het laatje gebracht waar we het komende jaar weer leuke dingen van kunnen doen. de Rabobank clubactie heeft een bedrag van 740 euro opgeleverd, de
Jumbo sponsoractie leverde een bedrag van 400 euro op, de grote clubactie een
bedrag van 800 euro en dan moeten we het bedrag van onze worstenbroodjesactie
nog even afwachten maar we verwachten rond de 500 euro. Al met al een mooi
bedrag waarvoor we een ieder hartelijk voor willen bedanken.

De jarigen van december

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 1 januari in sporthal De Postel wil ik terug komen
op het gene wat er afgelopen jaar is gebeurd en wat we van het komend jaar verwachten.

8. Franka Sauvé (1998)

Bij deze wil ik iedereen prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe wensen
maar vooral een gezond en sportief jaar.

15. Alex Wijnen (1998)

9. Rick Rietjens (1998)
11. Daan Boerekamps (1999)
16. Kevin Jeuken (1997)
21. Yvonne Berkvens (1972)
25. Rai Gaurab (2000)

Tot de volgende keer.

27. Mark Meeuws (1997)

Ben van den Boomen

28. Jeroen Verbeten (1983)

De pen is beland bij… Mark Urlus!
Ook deze keer is de pen weer beland bij iemand die veel doet voor de vereniging.
Deze 26 jarige zummerenaar is alweer een lange tijd één van de opvallendste figuren uit onze herenselectie. Nadat we in de afgelopen edities de coaches van de
Dames 1 en Heren 1 en de aanvoerster van de Dames 1 in the spotlights hebben
gezet, werd het nu tijd voor ons om de aanvoerder het eerste herenteam enkele
kritische vragen voor te leggen. Van ‘sport’ heeft hij zijn werk gemaakt, hij staat
immers al enkele jaren als zweminstructeur langs het water… Maar zit onze sport
bij hem ook nog altijd in het hart? En hoe heeft hij de ontwikkeling binnen zijn
team & de vereniging ervaren? We hebben Mark een paar vragen en stellingen
voorgelegd, zodat we een beter beeld krijgen van dit vertrouwde gezicht van de
Heren 1. Klik hier om het interview te lezen.

Sinterklaas op bezoek bij de D-jeugd
Op 15 november kregen de lieve, schattige, altijd hardwerkende, en brave jongens
en meisjes van de D-jeugd een spannende brief! Het was een brief van Sinterklaas.
In deze brief nodigde Sinterklaas de D-jeugd uit om op donderdag 22 november
een schoen te zetten in Café de Postel! In de uitnodiging vertelde Sinterklaas dat
hij op donderdag 29 december langs zou komen met cadeautjes!
Op 22 november was het dan zover... de D-jeugd mocht zijn schoen zetten. Maar
wat denk je, het zal toch niet waar zijn?! Meer dan de helft was vergeten om een
schoen mee te nemen, en een verlanglijstje was ook nog niet af. Dan maar de
sportschoen zetten, dan kon zwarte Piet gelijk ruiken dat de D-jeugd hard werkt
tijdens de training.
En toen... Toen was het alweer 29 december. De dag dat Sinterklaas een bezoek
zou brengen aan Handbal Someren. Maar eerst moest er nog een half uur getraind
worden. Dat was best wel moeilijk, aangezien iedereen met zijn hoofd bij de pepernoten zat.
Na een half uur trainen gingen we snel naar Café de Postel. Nadat iedereen
(voornamelijk de ouders, want de jeugd was vooral bezig om pepernoten op te
eten) 'Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht' had gezongen mocht iedereen
om de beurt naar Sinterklaas. De luisterpieten hadden hard gewerkt. Zo kon Sinterklaas vertellen dat:

Wist je dat...

Roos een voorbeeld is voor de rest van het team,



Het scholentoernooi 2012
er weer aankomt? De organisatie is op zoek naar vrijwilligers die op deze dag
kunnen helpen.



Rene Zwinkels, de sponsor
van de Meisjes B en vader
van Steffie (dames A),
prins is geworden bij CV de
Meerpoel?



Op 28 november de eerste
jeugdhandbalscheidsrechtercursus binnen onze eigen vereniging van start is
gegaan?



Seniorenleden zich daarnaast altijd mogen melden
bij de Technische Commissie voor informatie en inschrijving voor een HS2
(scheidsrechterscursus)?
Ben jij geïnteresseerd?
Neem dan contact met ze
op: tc-voorzitter_handbal
someren@hotmail.com

Loes zich altijd volledig inzet,
Merel maar blijft stuiteren,
Max topscoorder van het team is,
Pooh hard werkt voor het team,
Nienke een echte dondersteen is,
Koen kei snel is en af en toe een aapje,
Levi zelfs over het veld vliegt en
Nena dit jaar haar eerste goal heeft gezet.
Nadat iedereen in het zonnetje was gezet door de Sint mochten de cadeaus uitgepakt worden. Sinterklaas en zijn zwarte Pieten hadden goed hun best gedaan. Iedereen had een cadeautje uitgepakt wat op het verlanglijstje stond. Na het uitpakken van de cadeaus zongen we nog een paar liedjes, aten we vooral veel pepernoten en zwaaiden we Sinterklaas en zijn twee Pieten uit.
Dag Sinterklaasje, tot volgend jaar!
Groetjes,
De D-jeugd



Oh-oh-oh-oh Trainer Leo style!
19 november werd Leo Kusters 60 jaar en dit lieten zijn dames natuurlijk niet ongehoord voorbij gaan! Naast de advertentie in ‘t Contact en de cadeautjes werd er
met zo’n 30 dames van de B, A en dames 1 en 2 een heus optreden gegeven, en
wel op z’n Leo style, dus met bril en een shirt van een van zijn favoriete (niet dus)
voetbalclubs, PSV en Ajax!
Klik hier om een filmpje hiervan te bekijken. In de beschrijving staat de tekst.

En de bal die is voor… Eloy Maas!
Leeftijd: 10 jaar oud
Team: Gemengd C
Positie: Cirkel
Hoe lang zit je al op handbal? I k zit al bijna één jaar op handbal!
Wat vind je leuk aan handballen? I k vind het vooral leuk om w edstrijden te
spelen. Als we een wedstrijd winnen is handballen natuurlijk nog leuker!
Wat vind je het leukste moment tijdens de training? De w edstrijden die op
het einde van de training spelen vind ik leuk.
Wat vind je het leukste moment van de wedstrijd? Als je samen met je
team gewonnen hebt.
Wat is de leukste activiteit van de vereniging? I k heb nog niet met heel
veel activiteiten meegedaan. Wel ben ik met mijn team naar de bioscoop geweest.
Ik vond de film Mees Kees erg leuk.
Wie is je handbal voorbeeld? Victor M eeuw s
Welke hobby's heb je nog meer? I k vind het leuk om af en toe te voetballen.
Op welke school zit je? SBO De Brigantijn
Wat is jou lievelings...
Eten:
Pizza, helaas eten we dat niet elke week
Kleur:
Groen vind ik een gezellige kleur.
Land:
Spanje, en dan vooral het eiland Mallorca. Toen we naar Mallorca
gingen heb ik voor het eerst in een vliegtuig gezeten. Door het mooie weer heb ik
veel kunnen zwemmen.
Dier:
Wij hebben thuis een hond!
Wat wil je later worden?
Ik wil later automonteur worden. Samen met een goede vriend van mij hou ik veel
van auto's. Wij willen samen een autobedrijf starten.

Het gesprek over de w orstenbroodjesactie
Op zaterdag 17 november was het tijd voor de tweede versie van deze actie. Dit
jaar was er een nieuw format waarbij we op de zaterdagochtend met de vereniging
in groepen langs de deuren gingen om bonnen te verkopen. We verzamelden om
10 uur bij de Postel en er werden groepjes gemaakt van verschillende leeftijden.
Iedere groep kreeg een tas mee met een route, de bonnen, wat wisselgeld en
snoepjes. We hebben deze dag aan verschillende personen dezelfde vragen voorgelegd.

1

Even voorstellen:
1. Niels van Heugten
Speler gemengd C2
2. Ingrid van den Boomen
Speelster dames A1
3. Arjan van de Mortel
Speler Heren 2 en trainer/coach D-jeugd
4. Nikki Peters
Speelster meisjes C

2

5. Barry van Horrik
Voorzitter Activiteitencommissie
Wat dacht je toen je vanmorgen opstond?
1. Ik had er wel zin in.
2. Een hele goeie morgen!
3. Ik heb er zin in en brrrrrr wat koud.
4. Weet ik eigenlijk niet, ik had er wel zin in.
5. Shit wat vroeg.
Wat vind je van de actie?
1. Wel leuk
2. Slim bedacht
3. Heel leuk, was leuk georganiseerd met snoep voor die jongens en die vonden het
ook leuk.
4. Leuke actie
5. Goed, blij met de opkomst.

3

Hoe ging het verkopen/hoeveel heb je verkocht?
1. We hadden 3 groepjes gemaakt in onze groep en ons groepje van 2 had 12 bonnen verkocht.
2. Op het begin goed, daarna iets minder. We hebben 26 bonnen verkocht.
3. Rond de 30/31 dus ging goed.
4. Ik vond het wel leuk, we hadden ook best veel verkocht, maar sommige mensen
deden niet open, we hadden 1,5 bladzijde vol met bestellingen.
5. Ik heb er 321 verkocht.

4

Hoe smaakt de soep na zo’n koude ochtend?
1. Warm haha
2. Lekker!
3. Heeeerlijk! Toe aan een 2e bakje
4. Wel fijn, want ik had het koud.
5. Soep smaakt altijd goed, ook zonder koude ochtend.
3 woorden die de dag omschrijven
1. Leuk, was wel koud, en was wel ver.
2. Gezellig, koud en verenigingsgevoel.
3. Voor herhaling vatbaar.
4. Leuk, koud en gezellig.
5. Heel gezellig en druk.
Je kunt hier enkele foto’s van deze actie bekijken

5
De jarigen van januari
2. Chiel van den Moosdijk (1995)
3. Inge Vinken (1989)

Het familieportret ‘De Wit’

5. Mijke Vink (2002)

Familie de Wit, wie kent ze niet? Deze positieve, lieve en gezellige meiden houden
al bijna een decennium lang het meisjes/dames handbal op hoog niveau. Veel met
elkaar in het team gespeeld, maar ieder met haar eigen kwaliteiten, waardoor het
altijd leuk is om deze dames (samen) te zien spelen. Waar komt dit talent vandaan? Wat vinden ze eigenlijk zelf van het handbal & elkaar? En hoe vinden ze het
handbal bij onze vereniging? We hebben ze een aantal vragen voorgelegd. Kende je
ze nog niet? Lees dan zeker dit familieportret!

12. Ruby van der Loos (2000)
15. Lieke van Brussel (1994)
15. Olga Meulendijks (1991)
20. Lars Damen (2002)
26. Tessa Kusters (1992)

Stel elkaar eens even voor:
Lieke: Ons Ellen is 18… Oh nee, inmiddels 19 jaar oud. Speelt in de Dames 2 als
middenopbouwer en studeert Mondzorgkunde in Nijmegen. Ze houdt van shoppen,
beetje tv-kijken, uitgaan en vind het gezellig om met vrienden iets te doen.
Yvon: Lieke is 16, is cirkel bij de Dames 1. Ze zit op school op de Groene Campus
waarbij de Welness & lifestyle doet. Ook zij houdt van lekker uitgaan, shoppen en
met vrienden gek doen.
Ellen: Ons Yvon is ook een echte ‘de Wit’. Is 15 jaar, speelt bij de B-jeugd en ze zit
op het Varendonck in Asten in 4 havo. Als hobby’s heeft ze ook af & toe héél veel
drinken (haha grapje), ze houdt van lekker uitgaan met vrienden en spelen met
onze hond Twixy!
Welke eigenschappen waarderen jullie van elkaar?
Lieke: Ellen staat altijd voor ons klaar, ze is ECHT onze grote zus (Yvon beaamt dit
meteen)
Yvon: Ons Lieke is ook heel lief! Ze geeft altijd goede tips, vooral over het handbal
want daar is ze echt kei goed in.
Lieke: Tja, uhm en een goede eigenschap van ons Yvon?
Ellen: Die is altijd vrolijk, af & toe lekker gek;) Ik waardeer aan hen beiden altijd
hun eerlijkheid, en het vertrouwen dat we in elkaar hebben.
Lieke: En niet te vergeten: Ons Yvon heeft altijd wat te babbelen thuis!
Hoelang spelen jullie al handbal?
Yvon: Ons Lieke is begonnen, ik denk dat zij al bijna 9 jaar op handbal zit. Ikzelf
speel zo’n 8 jaar en ons Ellen ongeveer 8,5 jaar.
Hebben jullie ook bij elkaar in het team gezeten, hoe was dat?
Yvon: Ja ik zat met ons Lieke in de D en in de C-jeugd, op het einde van de C
scoorde je echt alles Lieke!
Ellen: Lieke en ik hebben veel bij elkaar gezeten, ik heb altijd met veel plezier met
haar mogen spelen en door haar veel vertrouwen in het veld gehad, dat was fijn
want we wisten altijd wat we aan elkaar hadden.
Lieke: Ja, dat was echt heel leuk! En ook wel handig: Ellen wist altijd de tijden van
de wedstrijden en zorgde dat ik altijd op tijd kwam.
Ellen: Dat is dus nu wel anders, of niet? Haha.
Lieke: We praatten ook vaak na de wedstrijd even na met elkaar over het handbal.
Ellen: Ja inderdaad! Dat deden we nooit heel lang hoor, maar was wel altijd eventjes.
Waar komt de liefde voor deze sport vandaan?
Lieke: Door ons mam, die heeft ook altijd met veel plezier gehandbald, dus toen
wilde ik dat ook wel eens proberen. Toen vond ook ik het heel leuk.
Yvon: Ik ben erbij gegaan omdat ons Lieke er ook op zat.
Ellen: Via ons mam en mijn zusje dus. En handbal is een teamsport, dat trok me
wel!
Jullie ouders behoren vaak tot de trouwe supporters van veel handbalwedstrijden
van jullie. Wat vinden jullie daarvan?
Yvon & Ellen: KEI LEUK!
Ellen: Ze zijn wel vaker bij de Dames 1 dan bij de Dames 2, maar het is wel heel
fijn!
Lieke: Ja, leuk dat ze zo enthousiast zijn en altijd voor ons hebben klaar gestaan,
met het rijden en als publiek.
Ellen: Het maakt hun niet uit of we winnen of verliezen, als we maar ons best hebben gedaan!
Hebben jullie ooit ruzie, thuis of op het veld?
Lieke: Thuis wel eens, op het veld niet echt.
Ellen: Nou valt thuis toch ook wel mee? Zijn af en toe alleen wat meningsverschillen.
Lieke: Ja dat klopt. En je zegt met het handbal misschien makkelijker dingen tegen
je zussen dan tegen andere teamgenoten, maar het gaat eigenlijk altijd wel goed.
Yvon: Ellen is het huis voortaan uit door haar studie, dus dat scheelt thuis haha
Wat is het mooiste wat jullie op handbalgebied (samen) hebben meegemaakt?
Ellen: Samen met ons Lieke in de B in het veld en in de zaal kampioen geworden.
En de Limburgse competitie en de beker winnen…
Lieke: Ja, dat was alweer in de A! Toen zijn we helaas net geen kampioen geworden
Yvon: Lieke en ik hebben ook ooit samen gespeeld, in de C, daar zijn we ook kampioen geworden, weet je dat nog?
Lieke: Ja, dat is ook een mooi seizoen geweest!
Yvon: Dat is voor mij ook een mooi moment op handbalgebied!
Wie is er de beste in het veld?
Ellen: Ikke!
Yvon: Ikke!
Lieke: Ikke!
Yvon: Nouja, Lieke heeft wel in de selectie gezeten!
Ellen: Ja, als ik echt eerlijk moet zijn…
Wie heeft er het meeste verstand van dit spelletje?
Ellen: Niemand van ons echt zoveel… haha grapje;)
Lieke: Iedereen vanaf zijn eigen plek.
Yvon: Ja wat dat betreft vullen we elkaar echt aan!
Werden/worden jullie ooit door trainer(s) met elkaar vergeleken?
Lieke: Nee, eigenlijk nooit.
Ellen: Gelukkig helemaal niet…
Lieke: Ja dat komt waarschijnlijk omdat we allemaal op een andere plek staan.

Wist je dat...


Onze vereniging afgelopen
weekend ook stil heeft gestaan bij de dood van Richard Nieuwenhuizen om
onze leden en toeschouwers bewust maken om
met respect om te gaan
met vrijwilligers?



Elvira Scheepers (Meisjes
C) de nieuwe jeugdadjudante van carnavalsvereniging de Meerpoel is?



Anouk van Engelen
(meisjes C) en Rick Hilhorst
(gemegd C) bij haar in de
jeugdraad van elf zitten?



Maud Haasnoot (oudaanvoerster Dames 2) vandaag in het huwelijksbootje
stapt?

Wat hopen jullie nog bij Handbal Someren nog te bereiken?
Ellen: Kampioen worden met de Dames 2, weer gauw naar de derde klasse…
Lieke: Niet degraderen voor ons…
Yvon: Zo hoog mogelijk proberen te komen, zowel voor mezelf als met het team.
Tenslotte: Willen jullie nog iets aan onze leden kwijt?
Yvon: We vinden het met zijn drieën kei gezellig bij Handbal Someren!!!
Dames, bedankt voor dit gesprek!

Wil je je aan– of afmelden voor deze nieuwsbrief of heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar
redactiehandbalsomeren@gmail.com

Links:

