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VAN DE HANDBAL COMMISSIE 
 
De feestdagen liggen net achter ons en de eerste helft van zowel de veld als 
de zaalcompetitie ligt achter ons. Een mooi moment om terug te kijken naar 
de start van seizoen 2019 - 2020. Of toch eerst onze oranje meiden eren, 
wat een prestatie: wereldkampioen! We hebben ze met z’n allen in onze 
kantine naar de overwinning gejuicht! Wat een strijd. 
 
Onze dames 1 staan op de geambieerde eerste plek, De hoofdklasse lonkt 
aan de horizon voor de begeleiding en de dames …Dames 2 en de meiden 
van de D1 draaien steady in de middenmoot mee. De meiden van de B staan 
op een mooie tweede plaats. De meiden van de D2 moeten er hard voor 
werken, maar laten toch ook 3 teams achter zich. Voor de E en F jeugd 
publiceert de handbalbond geen standen. De midweekse dames 1 staan  op 
de vijfde plek en dames 2 op de zesde plek in hun competitie. Last but not 
least onze heren, ze hebben hun eerste overwinning binnen! 
 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van onze trainers, coaches 
en scheidsrechters, waarvoor onze dank. Zojuist heeft Paul Maarsen de 
verenigingsscheidsrechter cursus afgerond, welke onze B-jeugd, dames 1 en 
2 hebben gevolgd. Enerzijds om de spelregels goed te leren, maar ook om 
wedstrijden te fluiten. 
 
Wij wensen iedereen een sportief en geliefd 2020 toe! En we zien elkaar 
weer in het eerste weekend van januari in de sporthal. 
 
Sportieve groet van Erica, Yvette, Ellen en Danielle 
 
 

DAMES 1 STAAT ER GOED VOOR 
 

Er is een hoop gebeurd in dames 1. Inmiddels is Malissa van der Linden 
moeder geworden van haar zoontje Lev, gefeliciteerd Malissa en Nigel! Eén 
koe over de sloot… betekent ook de volgende, Noelle heeft laten weten dat 
zij inmiddels in blijde verwachting is van haar eerste kindje, gefeliciteerd 
Noëlle! Hierdoor mist dames 1 natuurlijk belangrijke speelsters. Dit jaar zijn 
Deborah den Butter en Sheline van den Bos weer bij dames 1 gevoegd. Ook 
heeft er een nieuwe transfer plaatsgevonden, Romy Liefveld, is 
overgekomen van VOC. Een transfer waar wij heel blij mee zijn. Inmiddels 
voeren ze de ranglijst aan. Zet dit door meiden! 
 

 
 

 
NIEUWE ROOD-WITTE HELDEN 
 
Iedere woensdag middag traint onze kleinste jeugd (kabouters). De training 
startte eind augustus en dat bevalt heel goed. In de zomer trainen zij op het 
handbalveld en in de winter in de gymzaal achter de basisscholen. Dit is voor 
meisjes én jongens om ze kennis te laten maken met de leukste sport van 
Nederland. Het gaat om de leeftijd 4, 5 of 6 jaar. Dus mocht je nog iemand 
kennen, nodig haar/hem uit om een keer mee te doen! 

 

 
 
CONTRACTVERLENGING AGNITA SMIT & WILLEM DE BOER 
 
Zoals veel van jullie al wisten waren de contracten van Willem de Boer en 
Agnita Smit verlengd. Deze zijn uiteindelijk op zondag 13 oktober 
getekend. Agnita en Willem trainen dames 1 en 2, coachen dames 1 en 
met ingang van dit seizoen trainen zij ook de B-jeugd. In deze functie ligt 
voor hen ook een belangrijke rol bij het verder professionaliseren van de 
jeugdopleiding. In het afgelopen seizoen hebben de meeste trainers de 
jeugdtrainerscursus gevolgd, die op onze club werd aangeboden. Dit 
seizoen heeft één nieuwe trainer, deze cursus, die nu samen met 
verenigingen uit de regio werd georganiseerd, ook gevolgd. Ook na deze 
cursus komen de trainers bijeen en zo is afgelopen jaar het herzien 
beleidsplan tot stand gekomen. Op deze manier zijn wij ervan overtuigd 
dat de opleiding verder geoptimaliseerd wordt. Wij wensen Agnita en 
Willem veel succes en vooral veel plezier! 
 

 
 
 
 
 
SAVE THE DATE HANDBALKAMP ZOMER 2020  
 
Wat was het leuk; ons kamp in 2019! We vonden het zo leuk dat we in 2020 
weer op kamp gaan. Natuurlijk rekenen we erop dat de groep volgend jaar 
nog groter is. En wat zou leuk zijn wanneer onze senioren ook mee gaan. 
Dus hierbij een uitdaging voor onze heren, dames 1 en 2, midweeks dames 
1 en 2: hoeveel van jullie gaan er mee? En laten we ook onze jongste leden 
niet vergeten: de kabouters . Het lijkt ons leuk dat jullie zaterdag overdag 
langskomen. 
 
Het kamp is van vrijdag 26 juni (vertrek rond 16 uur) tot zondag 28 juni in 
de middag. Het kamphuis in Ermelo is al gereserveerd voor ons! We 

ontvingen zelfs een kerstgroet 😊 
 



Nieuwsbrief DSOV Handbal 
Najaar 2019 

 
Verdere details volgen in het nieuwe jaar. 
 
Groetjes, Muriël en Karin 

 
 

 
 
PETER PORTENGEN OP BEZOEK 
 
Vorig jaar hebben dames 1en 2 hun loten goed verkocht, waardoor zij een 
mooi budget hadden om, bijvoorbeeld … Peter Portengen uit te nodigen. In 
september en oktober heeft Peter drie trainingen verzorgd. Deze trainingen 
waren vooral gericht op verschillende aanvallende technieken. De meiden 
hebben veel van deze training opgestoken.  
 

 
 
 
 
 

UIT EN THUIS SPELEN  
 
Weten jullie ook dat ieder team zelf verantwoordelijk is voor het regelen 
van de reserveshirts? Er zijn 3 sets reserveshirts. Deze liggen in het handbal 
scheidsrechtershok in de kantine. Ieder team bepaalt zelf of het nodig is om 
de reserveshirts mee te nemen. Zo is er een aantal teams dat ook in het 
rood speelt, wanneer wij als DSOV uitspelen tegen deze teams, moeten wij 
in de reserveshirts spelen. Een voorbeeld van deze teams zijn: KDO,  
Zaanstreek, Vriendschap/TOB, HSV’69.  Clubkleuren zijn hier te vinden.  
Wanneer je de club aanklikt, kies dan club informatie en op regel zes staat 
wat de clubkleuren zijn. 
 
Draai je een zaaldienst, houd dan uiteraard niet alleen de tijd maar 
eventueel ook de stand bij. Mocht er iemand geblesseerd raken, dan liggen 
er in bijna sporthal coldpacks. Meld je dan bij de beheerder en breng hem 
daarna ook weer terug. 

 

 
 

 
 
NEDERLAND IS WERELDKAMPIOEN!!! 
 
Met z’n allen hebben we zondag 15 december de finale beleefd in de 
kantine van DSOV. We hebben onze meiden naar de overwinning gejuicht! 
 

 
 
 

 
 

ALV - JEUGD 
 
 

 
 

https://www.handbal.nl/competities/competitie/club/

