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VAN DE HANDBALCOMMISSIE 

 Hallo allemaal,  

 

We zijn alweer halverwege het handbalseizoen en gaan over een paar weken 

weer naar buiten. Brrr, hopelijk stijgt de temperatuur nog een paar graden. 

Wat zal het lekker spelen zijn op ons nieuwe veld.  

 

De voorbereidingen voor ons eigen Paastoernooi zijn ook alweer begonnen. We 

hebben de eerste aanmeldingen alweer binnen! Wij verwachten nog meer 

aanmeldingen, zodat we een mooi gevuld toernooi neer kunnen zetten. 

 

Vorig jaar is onze toenmalig voorzitter gestopt, wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste opvolger! Gelukkig hebben we wel twee nieuwe commissieleden. 

In deze nieuwsbrief stellen zij zich voor.  

 

Sportieve groet van Erica, Hanneke, Pascale en Petra,  

De Handbalcommissie 

 

 

 

D1 WINTERKAMPIOEN!  
 

Normaal kennen we dit fenomeen alleen bij de voetbal, maar dit jaar 

hadden we ook een winterkampioen bij de handbal! De D-meiden 

bleven maar met klinkende cijfers winnen en werden daarom door de 

NHV overgeplaatst naar een sterkere poule. Maar niet voordat er een 

feestje gevierd werd met taart en bloemen!  
 

 
 

 

 

BLIJ MET DE NIEUWE TOPLAAG! 
 

Dankzij de gemeente hebben we een nieuwe toplaag op ons handbal-

veld! Geen scheuren en onkruid meer, maar een prachtige, gladde laag. 

We kunnen er de 

komende jaren 

weer volop tegen-

aan op het nieuwe 

veld!  
 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN...PETRA 

 
Hallo ouders en handballeden,  

Afgelopen voorjaar werd ik gevraagd of ik interesse had om zitting 
te nemen in de handbalcommissie. 
Aangezien ik mij goed besef dat 
vrijwilligers hard nodig zijn in een club 
en ik best een steentje daarin wil 
bijdragen heb ik besloten dat ook 
daadwerkelijk te doen. Voor wie mij 
niet kent, ik ben Petra Verweij. Mijn 
jongste dochter Flora handbalt bij 
DSOV in de F1. Daarnaast heb ik nog 
2 kinderen, Tom en Stella die beiden 
bij DSOV voetballen. Ik ben dus al 
jaren een trouwe supporter langs de 
velden van DSOV. In de commissie 
hou ik mij bezig met zaken rondom de 
F- en E spelers. En verder natuurlijk alle overige zaken die ook 
aandacht vragen. 

Naast het vrijwilligerswerk werk ik als hypnotherapeut en kunstzin-
nig coach in mijn eigen praktijk (Praktijk de Roze Wolk) , alwaar ik 
mij specifiek richt op alles wat er rondom een zwangerschap kan 
spelen.  

En buiten dit alles kun je mij vinden in de sportschool, in de kroeg of 
op andere inspirerende en creatieve locaties, liefst ook in gezel-
schap van vrienden en vriendinnen. 

Hartelijke groet,  

Petra Verweij 

 
 
MIRIAM BEDANKT!  
 
Miriam Schepers heeft jarenlang met veel enthousiasme handbaltrai-

ning gegeven aan verschillende jeugdteams. De laatste jaren gaf zij op 

donderdag training aan de C- en D-meiden. Het trainen is steeds lasti-

ger te combineren met haar werk en gezinsleven en daarom stopt 

Miriam met trainen en geeft zij het stokje over aan de nieuwe trainster. 

Wel coacht zij nog de D1 samen met Harry.  

 

Vorige week heeft zij van de C- en D een mooi verzorgingspakket ge-

kregen en een bos bloemen van de handbalcommissie. Miriam bedankt 

voor jouw jarenlange inzet! 

 

Julia Brouwer, speelster van Dames 1, neemt de donderdagtraining 

over. Daar zijn wij heel blij mee!  
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LEDEN- EN OUDERAVOND GOED BEZOCHT 
 
Op 16 januari organiseerde de handbalcommissie een leden- en ouder-

avond. We begonnen de avond met een introductie voor ouders van 

onze  F-jeugd. Petra en Pascale legden uit wat er allemaal komt kijken 

bij de wedstrijden, dat het vooral draait om spelplezier en wat de 

regels zijn bij DSOV.  

 

De avond ging verder voor een grotere groep mensen van spelende 

leden, trainers en ouders. Wij waren erg blij met de grote opkomst. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben we uitgelegd dat we nog heel veel 

helpende handen nodig hebben bij onze handbalafdeling. In het inter-

actieve deel hebben de aanwezigen in groepjes gesproken over wat 

betrokkenheid bij DSOV betekent, hoe we aan meer vrijwilligers kun-

nen komen, wat er goed gaat en wat er beter kan.  

 

 

Leuk om te horen was dat iedereen de sfeer bij DSOV goed vindt, de 

zaken rondom de wedstrijden altijd goed geregeld zijn, dat er leuke 

trainingen worden gegeven en dat er veel aanwas is van jonge leden!  

 

Natuurlijk werden er ook dingen genoemd die beter kunnen, bijvoor-

beeld het formaat van de doeltjes van de jongste jeugd, betrokkenheid 

bij DSOV in het algemeen en communicatie over handbalzaken.  

 

We hebben veel bruikbare tips en ideeën gekregen! Zo werd onder 

andere gezegd dat we het beste gericht mensen kunnen vragen om een 

taak op zich te nemen en is er behoefte aan duidelijke omschrijvingen 

van functies en taken.  

 

De handbalcommissie gaat de komende tijd met de tips en opmerkin-

gen aan de slag en heeft al een begin gemaakt tijdens de vergadering 

van de handbalcommissie van 13 februari.  

 

 

 

 

 

 

 

Vragen, opmerkingen, reacties of tips kunt u sturen naar  

dsov@handbal.nl 

  

EVEN VOORSTELLEN...ERICA 
 
Mijn naam is Erica Wassink en 
ik ben sinds het najaar van 
2016 lid van de Handbalcom-
missie. Mijn dochter Linde 
Cooijmans is de keeper van 
het C1-team en ik ga al jaren 
graag kijken naar de wedstrij-
den. Ik werk als assistent-
controller bij Hogeschool 
Inholland en in mijn vrije tijd 
zwem ik en zing ik in een heel 
leuk popkoor in Amsterdam.  
 

Ik vind het belangrijk dat in het 
bestuur van onze handbalvereniging zowel leden als ouders van 
jeugdleden zijn vertegenwoordigd. Samen kunnen we de belangen 
van een ieder goed behartigen. Voorlopig houd ik mij bezig met 
secretariële werkzaamheden, maar dat zou ook best kunnen ver-
anderen als er binnenkort hopelijk nieuwe mensen zich aanmelden 
voor de handbalcommissie.  
 
We hebben dringend mensen nodig, immers: samen zijn we één, je 
kunt het niet alleen!! 
 
 
 
WIST JE DAT?  

 

 Eén van de vaders tijdens de ouderavond vroeg of er 

wel gejuicht mag worden na een doelpunt?  

 Je heel enthousiast mag juichen als je een doelpunt 

maakt?  

 De dames van Oranje dit ook altijd doen?  

 Dit heel leuk is om naar te kijken?  

 Er weer een nieuwe kaboutergroep van start is gegaan?  

 Zij trainen op woensdagmiddag van 15.00-15.45 uur in 

het gymlokaal van de Tweemaster? 

 Jeroen Dolman deze training met veel plezier geeft?  

 DSOV Handbal sinds kort een eigen Facebookpagina 

heeft?  

 Iedereen daar berichten en foto's voor kan aanleveren? 

 Onze dames 1 kampioen kunnen worden op 5 maart  

om 11.30 in Weesp?  

 Zij het heel leuk vinden als ze heel veel publiek hebben?  

 En het geweldig vinden als jullie al je trommels, ratels, 

toeters en spandoeken meenemen om ze aan te moedi-

gen?  
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