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De afdeling handbal  heeft in het het seizoen 2017-2018  gespeeld met een  
C, D E en F jeugd team . Daarnaast is er een Recreanten 1 en 2 team actief 
geweest. 
 
Jaap van der Thiel is het team van trainers komen versterken in maart 2018 nadat 
Koos van Erp aan had gegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor 
Sporting Andijk. 
 
De handbalcommissie bestond uit 4 commissieleden: 
 
Karin Oppedijk ( technische commissie),  
Melanie Knol ( wedstrijdsecretariaat) 
Laura Laan ( scheidsrechterszaken ) 
Judith Kistemaker ( ledenadministratie) 
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 en aan het einde van het seizoen is 
Astrid Houterman toegevoegd aan het Handbalbestuur, wat een welkome uitbreiding 
is. Inmiddels heeft Yvonne de Vries haar werkzaamheden voor het bestuur 
stopgezet, waardoor we met 4 leden verder gaan. 
 
We hebben na een aantal jaren van vertrek van leden naar andere vereningen een 
halt kunnen roepen aan de overstap. We zijn blij met een enthousiast B jeugd team 
wat de weg naar wie weet in de toekomst weer een seniorenteam kan 
vergemakkelijken. 
 
Het seizoen 2018-2019 gaan we met 4 jeugdteams van start  naast de 2 
recreantenteams. We hopen in de loop van het seizoen nog een extra jeugdteam te 
kunnen verwelkomen. 
 
De C en de E jeugd zijn op het veld overtuigend kampioen geworden wat op 
passende wijze is gevierd. 
 
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). 
 
Speerpunt voor het komende seizoen zijn o.a. het werven van jeugdleden en 
vrijwilligers die willen fluiten en / of andere taken kunnen uitvoeren tijdens activiteiten 
van de handbal. Daarnaast willen we actiever kenbaar maken middels de site en 
facebook en de Andijker waar we mee bezig zijn. 
 
namens de handbalcommissie Sporting Andijk, 
 
Karin Oppedijk, Laura Laan, Melanie Knol, Judith Kistemaker en  Astrid Houterman  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


