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VAN DE HANDBAL COMMISSIE 

Hallo alle rood-witte helden, 

 

Inmiddels zit de competitie er voor alle teams op. Het was een lang en mooi 

seizoen met goede resultaten, waarover in deze nieuwsbrief meer. In de 

zaal vierden de F het kampioenschap en op veld ook nog eens de D en E1. 

Meiden van harte gefeliciteerd! Helaas mist Dames 1 op één punt de 

promotie naar de hoofdklasse, volgend seizoen gaan we weer voor de top. 

 

We sloten het seizoen af met een geweldig kamp in Ermelo, zou een nieuwe 

traditie geboren zijn!?! We bedanken alle ouders, scheidsrechters, trainers, 

coaches en andere vrijwilligers voor hun inzet en zien jullie graag weer terug 

bij ons mooie cluppie! 

 

De trainingen starten in de laatste week van de zomervakantie, dus ben je 

thuis, gooi dan ook een balletje mee? En nu genieten van de zomer! 

 

Sportieve groet van Erica, Yvette en Daniëlle, Handbal Commissie 

 

 

ZAALKAMPIOENSCHAP F-JEUGD 

 

Onze meiden van de F zijn heel goed bezig. Alhoewel de NHV stopt met de 

resultaten te delen, omdat het in de jeugd over plezier gaat en niet over 

de resultaten, zijn deze meiden toch in de zaal kampioen geworden! Dit 

werd natuurlijk gevierd met limonade en taart! 

 

 

DAMES 1 NET NIET GEPROMOVEERD 
 

Zoals velen van jullie hebben meegekregen heeft Dames 1 het net niet gered 

voor de promotie in het zaalseizoen. Zij hebben binnen een tweede plek 

behaald waardoor zij nog een kans kregen tijdens een beslissingstoernooi. 

Helaas kwamen ze hierbij één punt te kort waardoor zij volgend jaar weer 

spelen in de eerste klasse. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Dames 1 zal 

meedraaien voor het kampioenschap. 

 

 
 

 

INTERNATIONAAL TOERNOOI B/C-JEUGD 

 

Onze meiden van de B/C hebben met Pinksteren een internationaal 

toernooi gespeeld. Het ging niet heel goed maar het was ook de eerste keer 

dat ze met hars speelden, dus dat geven we gewoon de schuld. Verder 

hebben zij heel veel plezier gehad! 

 

 
 
 

NOG MEER KAMPIOENEN! 

 

De meiden van de D en E1 zijn op het veld kampioen geworden! Zij werden 

tijdens de laatste thuiswedstrijd van Dames 1 gehuldigd door de meiden van 

het eerste. Met medaille en mooie kampioenshirts aan verlieten zij het 

DSOV terrein.  

 

 
 
 
WATERPRET TIJDENS DE LAATSTE VELDTRAINING  
 
Op 19 juni hebben de meiden van de mini’s tot de D-jeugd een laatste 

training met water gehad. Dit was tevens de laatste training van Muriël en 

Marleen, die na zoveel jaar stoppen met training geven. Onze lokale 

verslaggever en fotograaf deden hiervan verslag in de Hoofddorps Courant. 

Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat zij dit al die jaren hebben gedaan. 

Heel erg bedankt Muriël en Marleen! 
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APPLAUS VOOR DAMES 2 
 
Onze Dames 2 verdiend ook een groot applaus. Waarschijnlijk weten veel 
van jullie het niet, maar zij hebben binnen ook een tweede plek behaald! 
Ze kwamen tijdens de wedstrijd tegen Zeeburg DS5 net te kort waardoor 
zij geen kampioen geworden zijn. Zij beschikten het hele seizoen niet over 
een compleet team, waardoor ze vaak moesten terugvallen op de 
verschillende invalspeelsters. Dit was voor hen niet altijd even 
gemakkelijk, maar toch hebben ze het seizoen mooi afgesloten. We hopen 
dat alle meiden, gezellig blijven handballen, want wij vinden het zonde als 
zij moeten stoppen doordat er te weinig spelers zijn! 
 

 
 
 
DSOV KAMP 

 
Op vrijdagmiddag 26 juni vertrok een afgeladen bus richting Ermelo. De 

stemming zat er goed in, dus al dezelfde dag verloor 1 van de meiden haar 

stem. De voorzitter was die dag jarig en werd hartverwarmend 

toegezongen, wat een feest. Nadat de kamers waren ingericht en het eerste 

(corvee)team de tafel had gedekt werd de patat met snack verorberd en 

riep de speeltuin alweer. Totdat de reflectorspeurtocht in het donker 

startte. De mini’s legden als eerste het parcours af en doken vervolgens hun 

mandje in. Vervolgens waren de meiden van de F en E en als laatste de D 

aan de beurt. Gillend legden zij het parcours af en het was nog lang onrustig 

in de slaapzaal. 

 

Al om half 6 meldde de eerste mini zich en niet veel later waren alle meiden 

wakker 😉 Het tweede corveeteam had nu de eer om de tafel te dekken, af 

te ruimen en af te wassen. Voor alle anderen de hoogste tijd voor de 

speeltuin. Later in de ochtend zijn we met de speurtocht in het bos op zoek 

gegaan naar de 6 posten, waaronder sprinten met doppinda op een 

theelepel. Na de lunch was het één groot waterballet, compleet met 

waterpistolen, waterbommen en tuinslang. Uitgehongerd was de barbecue 

vervolgens een groot succes. Met gevulde buiken kregen later op de avond 

de  podiumbeesten hun kans tijdens de bonte avond. Vroeger dan de dag 

ervoor, maar nog altijd later dan normaal , kroop een ieder zijn slaapzak in. 

 

De geur van versie koffie en croissants lokten uiteindelijk ook de uitslapers 

uit bed. Met een mooie zonnige dag voor de boeg, werden alle talenten van 

de meiden aangesproken met de zeskamp. Van volleyballen tot skilopen en 

van zaklopen met je hele team tot wie bouwt de hoogste toren van 

dennenappels. Nog één gezamenlijke lunch, tas inpakken, opruimen en … 

toch nog even spelen en dan rijdt om 14 uur de bus voor vertrek toch echt 

voor. Jammer dat het weekend voorbij is gevlogen, maar toch weer blij om 

thuis te zijn, bedanken we alle meiden, begeleiders en in het bijzonder Karin 

voor een onvergetelijk weekend. Zou een nieuwe traditie geboren zijn!?! 

 

 
 

 
WEDSTRIJDTAS  EN RESERVESHIRTS 
 

Met het vertrek van Marleen mogen de wedstrijdtas en indien nodig de 

reserveshirts met ingang van het nieuwe seizoen opgehaald en weer 

teruggebracht worden naar de Kromme Spieringweg 440.  

 
 
WIST JE DAT?  
 

● Melanie Knol heeft besloten om te stoppen met handbal?  

● Zij sinds 29 juni niet meer Melanie Knol heet maar Melanie 

Groenendaal – Knol heet? 

● Wij haar allemaal heel erg gaan missen! 

● Dames 2 volgend seizoen helaas verder moet zonder Natasja 

Mensink en Lotte van Maanen? 

● 5 meiden van de C ons verlaten en elders gaan spelen? 

● Dat wij hen heel veel plezier en succes wensen! 

● Willem en Agnita, onze selectietrainers, volgend seizoen blijven? 

● Dames 1 en 2 hier heel blij mee zijn! 

● Zij ook de B-jeugd gaan trainen? 

● Ons programma te vinden is op www.handbal.nl? 

● Maar ook op onze site, zie link links bovenin? 

● Er 28 broden zijn verorberd tijdens het DSOV kamp? 

● Het trainersschema zo goed als rond is? 

● Nog op zoek zijn naar een trainer voor de tweede training van de F? 

● Scheidsrechters een coördinator verdienen? Wie meldt zich aan? 

● Wij iedereen een fijne zomervakantie wensen! 

● Wij hopen dat iedereen in augustus weer met frisse zin aan het 

handbal seizoen begint!  

http://www.handbal.nl/

