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De afdeling handbal  heeft in het het seizoen 2016-2017  gespeeld met een B, C, E en 
F jeugd team waarbij bij aanvang van de  2e helft buitencompetitie een 2e E  jeugd 
team is toegevoegd. Daarnaast is er een Recreanten 1 en 2 team actief geweest. 

Het afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Kim Haakman als voorzitter 
van de handbalcommissie. Koos van Erp is het team van trainers komen versterken in 
februari 2017, na een rommelige eerste periode op trainersgebied. 

De handbalcommissie bestaat uit 4 commissieleden: 

Karin Oppedijk ( technische commissie),  
Melanie Knol ( wedstrijdsecretariaat) 
Laura Laan ( scheidsrechterszaken ) 
Yvonne de Vries die onze commissie vanaf het voorjaar is komen versterken en zij 
houdt zich bezig met de notulen en wil zich gaan inzetten voor de evenementen 
commissie. 

Het voorzitterschap hebben we roulerend ingevuld. 
Uitbreiding van de commissie handbal is welkom. 

We hebben helaas een aantal oudere jeugdleden aan het einde van het seizoen zien 
vertrekken naar andere verenigingen of ze zijn gestopt met de sport. 
Deze ontwikkeling hebben we nu een aantal seizoenen achter elkaar gezien waarbij het 
steeds moeilijker is om de aansluiting naar een nieuw seniorenteam te realiseren.  
Desondanks zijn we blij met een extra jeugdteam erbij aan het einde van het seizoen 
waardoor we het seizoen 2017-2018 met 4 jeugdteams van start kunnen gaan, naast de 
2 recreantenteams. 

De E- jeugd is in de zaal overtuigend kampioen geworden wat groots gevierd is in de 
Klamp. 

Er zijn in het afgelopen seizoen diverse activiteiten georganiseerd waar veel 
belangstelling voor is geweest ( instuif trainingen, penaltybokaal en een zomerse 
afsluiting met BBQ voor de hele vereniging), Speciaal willen we nog noemen dat we 
ontzettend blij zijn met de nieuwe handbaldoeltjes voor de F-jeugd die door de 
opbrengst van de DIVA bingo zijn gefinancierd. Een woord van dank is nogmaals op zijn 
plek. 



Speerpunt voor het komende seizoen zijn o.a. het werven van jeugdleden en 
vrijwilligers die willen fluiten en / of de handbalcommissie willen komen versterken. 
Daarnaast willen we actiever kenbaar maken middels de site en facebook en de 
Andijker waar we mee bezig zijn. 
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