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VAN DE VOORZITTER 

 Hallo allemaal,  

  

Het zit erop. Het seizoen 2010-2016.  

 

We kijken terug op een seizoen , waarin we in de zaal één kampioenschap, voor 

de B meiden,  konden vieren. En op het veld wel drie kampioenschappen. De F1, 

dames 2 en recreanten 2 sloten als besten hun competitie af.  Stuk voor stuk 

mooie prestaties. Dames 1 slaagde er net niet in, in de zaal te promove-

ren. Nieuwe kansen in het nieuwe seizoen.   

 

We hebben twee nieuwe dug-outs in gebruik genomen. Aan de overkant.  Ze 

leken wat klein, maar zijn nu niet meer weg te denken. We sloten het zaalsei-

zoen traditiegetrouw met alle teams af bij onze hoofdsponsor, Sjiek.  

  

Het zit erop voor een aantal speelsters, trainers en coaches die (tijdelijk) 

stoppen. Iedereen hartstikke bedankt voor de inzet die jullie de afgelopen 

jaren hebben getoond. We zien jullie graag weer terug bij ons mooie cluppie!  

  

Het zit erop. Voor mij als voorzitter, voor de secretaris Ellen van Haaster en 

de coördinator jongste jeugd Alita Vink. Het gaat te ver om al onze helden-

daden van de afgelopen jaren hier te benoemen.  Wel mogen we concluderen 

dat er een goede basis staat, waarop in de komende jaren verder gebouwd 

kan gaan worden. We wensen onze opvolgers heel veel plezier toe!  

  

Het zit erop.        

 

Met sportieve groet, 

 

Peter Paul de Jong,  

Voorzitter DSOV handbal 

 

 

 

BEACH HANDBALL TRAINING 
 

Het is alweer een tijdje geleden, maar op een koude donderdag in maart hebben 

de B-jeugd, de senioren en zelfs een paar recreanten op een trainingsavond beach 

handball gespeeld in Aalsmeer. Dat onder begeleiding van twee zeer bevlogen 

spelleiders en officiële beach handballscheidsrechters.  

 

Het veld bestaat natuurlijk uit zand, de regels zijn heel anders en je krijgt meer 

punten als je scoort met een pirouette of een vliegertje..genoeg ingrediënten voor 

een succesvolle en gezellige avond!  

 

 

PAASTOERNOOI WAS WEER EEN SUCCES!  
 

De eerste dag van het Paastoernooi bij DSOV was het prachtig weer en de spelers 

en coaches hadden weer dolle pret met het paashaasspel. Zondag was het helaas 

iets minder warm en stond er veel wind, maar dat mocht de pret niet drukken bij 

onze jongste spelers. Ook hier hebben de coaches en spelers weer hard gerend 

om de paaseitjes zo snel mogelijk in het mandje te krijgen. Samen hebben we er 

weer een gezellig en sfeervol toernooi van gemaakt!  

 

 
 
 
OP BEZOEK BIJ HET NEDERLANDS TEAM 
 
Op 4 juni zijn DSOV-speelsters Tessa, Kim, Robin en Evy naar de Nationale Hand-

baldag geweest. Daar hebben ze Tamara Haggerty aangemoedigd tijdens de 

wedstrijd van Jong Oranje. Ook hebben zij hard zitten klappen voor het Oranje-

team tegen Oostenrijk. En dat heeft geholpen want Nederland heeft gewonnen 

met 35-22!  
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TOERNOOIEN 
 
Zoals ieder jaar doen we ook weer mee aan toernooien, waaronder die in Bergen 

en Hamburg. Een deel van onze jeugd heeft zich in Bergen uitgeleefd op het 

strand tijdens het beach handball. Een deel van onze senioren heeft meegedaan 

met een toernooi in Hamburg!  

 

 
 
 
 
KAMPIOENEN!  
 
Vier van onze handbalteams zijn dit jaar kampioen geworden! En dat is gevierd!!  

 

 
 

 

 
VOLG ONZE ORANJEDAMES!  
 

Het Nederlands damesteam heeft zich via het Olympisch Kwalificatie Toernooi in 

maart in Metz overtuigend geplaatst voor de Olympische Spelen. Deze zijn van 5 

t/m 21 augustus in Rio de Janeiro, Brazilië.  Het is de eerste keer in de geschiede-

nis dat een Nederlands handbalteam meedoet aan de Olympische Spelen.  

 

Als allerlaatste voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro spelen 

de Oranjedames op 19, 20 en 21 juli een 4-landentoernooi in Eindhoven.  

 

Programma:  

 
Dinsdag 19 juli:      

18.00 uur               Montenegro – Rusland  

20.30 uur               Nederland – Zweden 

Woensdag 20 juli:   

18.00 uur               Zweden – Montenegro  

20.30 uur               Rusland – Nederland 

Donderdag 21 juli:  

18.00 uur               Zweden – Rusland  

20.30 uur               Nederland – Montenegro 

 

 
Bron: Handbal.nl  

 
 
WATERPRET TRAINING VAN DE F1, F2 EN F3 
 
Het handbalseizoen moest natuurlijk zoals ieder jaar weer afgesloten worden met 

een training met waterspelletjes. En het was er gelukkig weer prachtig weer voor. 

Ook de begeleiding was niet veilig voor het gespetter! Afsluitend heeft iedereen 

genoten van een heerlijke picknick aan de rand van het handbalveld!  

 

 
 
 
OPROEP! KOM JE OOK INZETTEN VOOR DSOV HANDBAL!  
 
Zoals jullie weten maken Peter Paul, Alita en Ellen plaats voor nieuwe leden van 

de handbalcommissie. Gelukkig hebben we een enkele functie al kunnen vervul-

len, maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil je wat doen 

voor onze mooie club, kijk dan even op de website bij:  

 

http://www.dsov.nl/644/vacatures-handbal-afdeling/  

 

of neem contact op met pascale.dehaan@quicknet.nl of   

hannekegorter@hotmail.com. 

 

 

FIJNE ZOMER!! 


