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VAN DE VOORZITTER 

Het nieuwe handbalseizoen 2015-2016 is al weer 
in volle gang. Net als ieder seizoen begonnen we 
weer met nieuwe verwachtingen, nieuwe teams, 
nieuwe speelsters, nieuwe coaches, nieuwe 
trainers en nieuwe sponsors. En gelukkig hebben 
we ook alle goede dingen van het vorige seizoen 
meegenomen naar dit seizoen. 
 
Het eerste team is goed begonnen na de 
promotie. Drie mooie overwinningen op directe 
concurrenten, dat belooft een succesvol sei-
zoen onder leiding van de twee nieuwe trainers, 
Paul Knol en René Vermeulen. Datzelfde geldt 
voor het tweede team. Tot nu toe ongeslagen, 
een kampioenschap in aantocht? We gaan het 
zien.  
 
Ook beide recreantenteams zijn succesvol, ze 
staan op plek 1 en 2 in de poule.  Natuurlijk is 
ook de DSOV-jeugd weer met enthousiasme 
begonnen aan het nieuwe seizoen. De F3 spelen 
hun eerste wedstrijden in toernooivorm. Erg 
leuk! We genieten nog heel even van het buiten-
seizoen, waar het publiek steeds in groten 
getale aanwezig is en bereiden ons ook al weer 
voor op het binnenseizoen. Dames 1 en 2 trainen 
inmiddels al weer in de zaal.  
 
Trots zijn we op de nieuwe shirtsponsor voor de 
F-jeugd,  Centric. Binnenkort siert dit bedrijf 
alle shirtjes van onze F-talenten. En zijn we ook 
blij met onze sponsorcommissie, die we later in 
deze nieuwsbrief aan je voorstellen. 
 
We blijven enthousiast bouwen aan onze hand-
balclub. En hopen dat er veel enthousiaste leden 
en ouders van leden zijn, die mee willen bouwen. 
Onze slogan is hierop zeker weer van toepassing: 
Samen zijn we één, je kunt het niet alleen! 
 
Groeten, 
 
Peter Paul de Jong, 
Voorzitter DSOV handbal 
 

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER 
 

Vorige week is voor handbal-

lend Nederland aangewezen als 

de week van de scheidsrechter. 

De taak van de scheidsrechter 

is gericht op de bewaking van 

sportiviteit, toezicht op nale-

ving van de spelregels en op 

een sociaal veilig sportklimaat. 

Bij DSOV zijn we blij dat we bij elke wedstrijd een 

scheidsrechter hebben. Uitgangspunt bij DSOV is 

dat coaches, spelers en publiek respect hebben 

voor elke beslissing van de scheidsrechter. 

Om invulling aan de ‘week van de scheidsrechter’ 

te geven hebben we een spandoek opgehangen, 

waarop een positieve boodschap staat. Verder 

heeft de handbal-

commissie afgelo-

pen zondag elke 

scheidsrechter 

verblijd met een 

roos, met een 

kaartje waarop we elke scheidsrechter bedanken 

voor de inzet. Opperscheidsrechter Betty Magrijn 

werd met een mooi boeket in het zonnetje gezet. 

We zijn blij met onze scheidsrechters! 

EVEN VOORSTELLEN.. 
 
Ik ben Paul Knol en woon 

al mijn hele leven in Hoofd-

dorp. Ik ben getrouwd 

met Gracia en samen 

hebben wij 2 fantastische 

kinderen, Elroy en Melanie. 

In het dagelijks leven ben 

ik accountant bij Carhartt BV (bedrijfskleding).  

  

In mijn vrije tijd, buiten handbal om, ben ik 

graag bezig in onze tuin, fietsen wij graag en 

houden wij ervan om een paar keer per jaar 'er 

even tussenuit te gaan' en te genieten elders 

op deze aardbol.  Andere hobby’s zijn o.a. foto-

grafie, computer en als er dan nog tijd is een 

goede film kijken of series via Netflix volgen.  

Met het gezin, familie of vrienden lekker eten, 

uit of thuis is ook een favoriete bezigheid van 

ons. 

  

Als 12 jarig jongetje ben ik begonnen met hand-

ballen bij SV Hoofddorp, dit werd uiteindelijk SV 

Lotus. Bij SV Lotus ben ik als handballer actief 

geweest tot mijn 21e jaar, daarna 2 jaar bij 

Fiqas Aalsmeer gespeeld om vervolgens weer 

terug te keren naar SV Lotus. Bij SV Lotus heb 

ik nog jaren gehandbald met een tussenstop van 

3 jaar wegens studie (avonduren) en gezin. 

  

Zo rond mijn 37e levensjaar ben ik gestopt met 

actief handballen en ging ik langzaam aan over 

tot het passieve (best wel actief hoor!) deel van 

mijn handbalcarrière. Mijn dochter Melanie was 

inmiddels ook begonnen met handballen en ik 

vond dat als vader natuurlijk ontzettend leuk. 

Zo leuk dat ik met deze groep (toen B-tjes) 

ben begonnen met coachen. Een enorm leuke 

tijd gehad met veel goede spelers waarvan er op 

dit moment enkele spelers elders spelen op een 

hoog niveau.  

 

Langzaam aan begon ik in de rol van trai-

ner/coach te rollen en ben eigenlijk op het veld 

ingewerkt door Rinus van het Schip die voor mij 

echt een voorbeeld was van hoe ga je om met 

een groep en hoe stel je je op als trainer etc. 

 

Rinus stopte met de B en ik nam toen het 

stokje over van een groep die toen nog jeugddi-

visie speelde. Na dit enkele jaren te hebben 

gedaan ging ik Dames 1 trainen en coachen, dit 

heb ik 2 termijnen gedaan (3 en 2 jaar).  en nu 

sta ik voor de groep van DSOV. Tussen het 

jarenlang trainen en coachen ben ik ook nog 

actief geweest als bestuurslid (5 jaar) en lid van 

de Technische Commissie (5 jaar). 

  
Nu ben ik actief bij DSOV als trainer/coach van 

de Damesselectie. Dit doe ik samen met René 

Vermeulen.  Ik ervaar mijn tijd bij DSOV tot nu 

toe als erg positief, een nieuwe groep met 

meiden die willen trainen, spelen en winnen. Ook 

de kwaliteit van de spelers vind ik enorm goed 

en hopelijk kunnen wij samen, met z’n allen de 

doelstellingen voor dit seizoen gaan waarmaken! 

 

SPONSORCOMMISSIE 

Hallo, wij zijn Jerry (vader van Ninthe F1 en Fiene 

F3) en Harry (vader van Kim, Robin D2 en Evy 

F1).  Sinds augustus nemen wij het stukje van de 

sponsoring van de handbal op ons. Wilt u, of kent 

u iemand die graag wil sponsoren (dat kan al voor 

een klein bedrag) dan horen we het graag.  

Jerry: meinsterjerry@gmail.com 06-19281779 

Harry: ternova@ternova.nl 06-54674769 

Tot bij DSOV! 

 

SPORTDAG DE WATERLELIE BIJ DSOV 

Maandag 7 september kwamen er 120 kinderen 

van de school De Waterlelie uit Cruquius om mee 

te doen aan de door DSOV georganiseerde sport-

dag. De Waterlelie is een school voor leerlingen 

met epilepsie, een neurologische aandoening, 

lichamelijke beperking en/of een verstandelijke 

beperking. 

 

Op het hoofdveld waren diverse hand- en voetbal-

spellen klaargezet door een groep enthousiaste en 

zeer gemotiveerde vrijwilligers van DSOV. Waar-

onder Marleen van Duijn, een van onze trainsters 

van de handbaljeugd.  

 

 

Je hoefde niet te vragen of de kinderen het naar 

hun zin hadden; je hoefde alleen maar te kijken 

naar hun inzet en hun enthousiasme, in een 

woord: geweldig! Als extra verrassing kwam de 

feestweekmiss Mega Mindy nog op bezoek om de 

sportende kinderen aan te moedigen. Uiteraard 

wilden de kinderen met haar op de foto. 

 

's Middags kwamen de kinderen van het voortge-

zet onderwijs. Om 13.00 u klonk het eerste start-

signaal en stortten de kids zich op de diverse 

onderdelen. Het weer was super, de kinderen 

deden super mee en bij de aanwezige ouders, de 

begeleiders van de Waterlelie en bij onze vrijwilli-

gers waren alleen maar enthousiaste reacties te 

horen. Deze SUPER sportdag is voor herhaling 

vatbaar!  
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EVEN VOORSTELLEN.. 
 

Ik ben René Vermeulen. Sinds dit seizoen samen met 

Paul Knol trainer van de handbaldames.  

 

Ik ben 45 jaar, getrouwd met Patricia, en vader van 

de tweeling Jordy en Lindsay. Het hele gezin is gek op 

handbal, Jordy is keeper bij Lotus en Lindsay speelt bij 

Aalsmeer. Dus wij zijn bij 3 clubs betrokken. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als accountmanager bij Woodpecker, 

een groothandel in houten, en laminaat vloeren. 

 

Ik ben opgegroeid in Schoonhoven, en woon nu 11 jaar in Hoofddorp. In Schoon-

hoven heb ik ruim 13 jaar in het 1e team van Vv Schoonhoven gevoetbald. Na mijn 

voetbalcarrière ben ik gaan trainen om een marathon te gaan lopen. Ik heb 

uiteindelijk 5 marathons gelopen.  

 

Handbal volgen Patricia en ik al jaren. 

Zo zijn onze kinderen uiteindelijk gaan handballen bij Lotus, en ben ik wed-

strijdsecretaris en zat in de sponsorcommissie. 

Via een toenmalig Dames 1 speelster ben ik bij Dames 1 terecht gekomen, Paul 

zocht nog iemand om de statistieken bij te houden. Al snel werd duidelijk dat 

wij dezelfde ideeën hadden over het trainen en coachen van een team. Wij 

kunnen uren de wedstrijden voor of na beschouwen. Ook door veel situaties 

samen te bespreken blijven we scherp. 

 

Sinds dit seizoen lopen wij bij DSOV rond, en ik moet zeggen dat het een 

bijzonder prettige club is. Met vele betrokken mensen om de club. Elke thuis-

wedstrijd merk je de steun van het thuispubliek, dit is erg prettig. 

Dit zal straks in de zaal niet anders zijn verwacht ik. 

 

De doelstellingen voor dit seizoen zijn om in de buitencompetitie, in ieder geval 

te handhaven in deze klasse. We hebben nu 6 punten, waarmee we tot de 

middenmoot behoren. Omdat deze competitie de hoogste buitencompetitie is, 

komen wij vele hoofdklassers tegen. 

 

De zaalcompetitie hebben wij een hele andere ambitie. DSOV wil terug naar de 

1e klasse. Elke wedstrijd zal een finale worden. 

Maar wij hebben veel kwaliteit en talent, dus zullen wij gaan voor het kampi-

oenschap. 

 

Ik ben er van overtuigd dat dit mogelijk is met alle mensen binnen deze 

fantastische club. Ik hoop iedereen tegen te komen in de zaal tijdens de 

zaalcompetitie! 

 

 

 

 

 

 

WIE WORDT LID VAN DE VERTROUWENSCOMMISSIE?  
 
DSOV wil voor de handbal- en voetbaltak een gezamenlijke vertrouwenscommis-

sie oprichten. Dit is een commissie waar je terecht kan, als je er met je eigen 

trainer, coach, medespeler, bestuurslid niet meer uit komt. Nadat je dat wel 

geprobeerd hebt. We zijn op zoek naar een speler of ouder die ervaring heeft met 

het omgaan met andere mensen in lastige (conflict) situaties en deze ervaring wil 

inzetten voor DSOV. Je kan denken aan bijvoorbeeld een onderwijzer of een jurist. 

 

Als het goed is, krijg je het niet druk als lid van de vertrouwenscommissie. We 

zijn immers gewend om bij DSOV met respect met elkaar om te gaan. Echter, voor 

die ene situatie dat het nodig is, willen we dit goed geregeld hebben. 

 

Wie meldt zich aan?  Stuur een e-mail naar Peter Paul de Jong: 

pphmdj@kpnmail.nl of bel naar 06-51311815.   

 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT IN DE WINTER 
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