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VAN DE HANDBAL COMMISSIE 

Het is weer tijd om een update! Er is de afgelopen maanden een hoop 

gebeurd. Na het succes van de Nederlandse Handbaldames waren onze 

Dames 1 op weg naar een historisch kampioenschap maar toen kwam 

COVID-19 om de hoek kijken… Dat betekende niet alleen voor Dames 1 

maar voor iedereen een pauze in het handbalplezier. Inmiddels weten we 

dat de competities niet afgemaakt worden maar mogen we gelukkig wel 

weer een beetje trainen. Wij hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven! 

Doe voorzichtig met elkaar en voor elkaar!  

 

Sportieve groet van Yvette, Erica, Ellen en Danielle, Handbal Commissie 

 

 

THUISHAL 
 

DSOV handbal speelt met ingang van het seizoen 2020 – 2021 haar 

thuiswedstrijden in het Dorpshuis Zwanenburg. Het adres is Dennenlaan 

133 te Zwanenburg. We delen op de zondag de sporthal met VOS handbal, 

dus de ene week spelen zij thuis en de andere week wij.  

 

 
 

Het is nog even afwachten wanneer de nieuwe sporthal opengaat. Eind juni 

neemt het kabinet het besluit wanneer binnensportaccommodaties open 

kunnen. 

 

 

DAMES 1 HISTORISCHE PROMOTIE 
 

Met trots melden wij u dat onze dames 1 zijn gepromoveerd naar de 

hoofdklasse! Eind 2019 stonden zij al op de geambieerde 1ste plek en 

lonkte de hoofdklasse aan de horizon voor de dames en de begeleiding. In 

2020 bleven zij de ranglijst aanvoeren, totdat Covid-19 roet in het eten 

gooide en de competitie werd gestaakt.  

Na een oorverdovende radiostilte van de handbalbond werd onlangs 

alsnog bekend dat de 1ste plek in de eerste klasse van onze dames beloond 

is met een promotie naar de hoofdklasse. En dat werd natuurlijk op 

afstand groots gevierd! Gefeliciteerd meiden! 

 
 

DE TOERNOOIEN VAN DE FJEUGD 
 

Onze F jeugd speelt eens in de twee / drie een toernooi. Bij toerbeurt 

organiseren de deelnemende verenigingen zo’n toernooi. Zo spelen deze 

kanjers meerdere wedstrijden achter elkaar en raken bekend met de 

verschillende sporthallen. 

 

 
 
 
 
MINI VAN DE WEEK 2019/2020 
 
Zoals velen van jullie weten, hebben we met de thuiswedstrijden van DSOV 

een mini van de week. Sinds vorig seizoen, worden zij ook benoemd op de 

facebook van de handbal. Iedere wedstrijd hebben we een mini en een hulp 

mini. Zij zijn bij de voorbespreking van de wedstrijd, doen de warming up 

mee, scoren het eerste doelpunt voor DSOV en juichen de dames naar de 

overwinning. Door corona konden helaas niet alle meiden mini van de week 

zijn, maar omdat Dames 1 volgend seizoen hoofdklasse speelt, hebben zij 

meer wedstrijden dan vorig seizoen waardoor deze mini’s het dan kunnen 

inhalen! We gaan natuurlijk niemand overslaan! 
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NIEUWE ROOD-WITTE HELDEN 

 

Bij onze Dames 2 stopt een aantal speelsters, waardoor zij nog nieuwe 

spelers zoeken. Zelf zijn zij al hard op zoek, maar mochten jullie toevallig 

nog iemand weten die zin heeft om te handballen, laat het dan weten aan 

Romena of Deena van Dames 2. Dan kunnen zij verder contact met diegene 

opnemen! 

 

Samen helpen we elkaar! ☺ 

 

 

ANNULERING HANDBALKAMP & JEUGD ALV 

 

We weten natuurlijk allemaal waardoor deze activiteiten zijn afgelast maar 

dat maakt het niet minder erg… Hoe groot het succes vorig jaar van het 

kamp was, was wel duidelijk dus de jeugd had er nu weer heel veel zin in, 

maar helaas… We hopen dat iedereen de zin bewaard en misschien wel nog 

meer zin maakt voor het handbalkamp 2021 want dat gaat er zeker weten 

komen! Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Jeugd ALV. Het is belangrijk dat 

de jeugd hun mening laat horen, maar dit wordt zeker na corona nog verder 

opgepakt! Stay tuned! 

 

 

 

HANDBALZOMER DSOV 

 

 
 

Op woensdag 24 juni 2020 vindt bij DSOV de handbalzomer plaats. Alle 

teams krijgen, die dag training van drie leden van de handbalacademie, die 

spelen in de jeugdselecties en het A team van Nederland. Het zijn Noah 

van Wieringen, Rob Goudriaan en ons 'eigen' Zoë Sprengers. Niet alleen 

leden zijn welkom, neem vooral ook een introducee mee!  

15:00 – 16:00 uur  F jeugd 

16:00 – 16:45 uur mini’s 

17:00 – 18:00 uur E jeugd 

18:00 – 19:00 uur D jeugd 

19:30 – 21:00 uur B jeugd en senioren 

Wil jij een handbaltraining van deze toppers, geef je dan nu op: 

1. Meld je aan via: handbalzomerhandbal.nl 

2. Scan de QR code op de poster en/of flyer 

3. Of via secretarishandbal@dsov.nl 

 

WISTEN JULLIE DAT…. 

- Willem en Agnita ook volgend jaar de dames en A jeugd trainen? 

- Romy, speelster van dames 1,  hen op dinsdag komt versterken? 

- We volgend jaar weer een C team krijgen? 

- Onze trainers Yvette en Zdenka blijven, maar die versterkt 

worden met Romena, speelster van dames 2? 

- Wij heel erg blij zijn met deze nieuwe trainers? 

- Dames 1 volgend seizoen geen veldseizoen speelt? 

- Dit komt doordat zij in de hoofdklasse spelen? 

- Zij hier Feyenoord Handbal als tegenstander krijgen? 

- Dit een flinke strijd wordt onder de Ajax & Feyenoord fans? 

- De nieuwe hal in Zwanenburg af is? 

- Dit onze thuishal voor wedstrijden wordt! 

- Er een aantal speelsters van dames 2 stopt? 

- Wij die ontzettend gaan missen? 

- Aimee Kuipers (DS1) stopt als aanvoerder?  

- Maar gelukkig niet als speelster!? 

- Dames 1 sinds kort ook te vinden is op Instagram? 

- Je ze kan vinden onder @dsovhandbaldames1? 

 

 
 
BEDANKJES 

 
Normaal gesproken hebben we rond deze tijd altijd een vrijwilligers borrel 

maar gezien corona, kan ook deze niet doorgaan… Maar daarom willen wij 

even jullie aandacht voor alle leeftijd coördinatoren,  ledenadministratie, 

scheidsrechter coördinatoren, sponsorcommissie, ledenwerving, 

vertrouwenspersoon, scheidsrechters, trainers, coaches en degene die 

social media beheren. Namens ons allemaal heel erg bedankt! DSOV is een 

club die draait op vrijwilligers en wij hopen dat jullie beseffen dat wij dus 

niet zonder jullie kunnen! Wij hopen ook komend jaar weer op jullie te 

kunnen rekenen, maar voor nu bedankt!!! 

 

 
Een bijzonder dank je wel voor Patricia, Ellen en Erica, die vele jaren actief 

zijn geweest voor de handbal en aan het einde van dit seizoen hun 

spreekwoordelijke schoenen aan de wilgen hangen! 

 

Dus wil je meebouwen aan onze mooie handbalafdeling, meld je aan als 

vrijwilliger!! In het bijzonder zijn we op zoek naar een secretaris, 

ledenadministratie en coördinatie vrijwilligers. 

http://handbalzomerhandbal.nl/
mailto:secretarishandbal@dsov.nl

