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VAN DE VOORZITTER... 

Het seizoen zit er weer op. Afgesloten met een 
fantastisch kampioenschap van ons eerste 
damesteam. Wat hebben we dat op een uitbun-
dige manier gevierd met heel veel enthousiaste 
supporters.  Het  maakte maar weer eens 
duidelijk hoe de mooie handbalsport leeft in ons 
dorp.  
 
Een ander hoogtepunt voor mij dit seizoen is het 
Paastoernooi. Wat een topbezetting bij de 
jongste jeugd. En wat was de clinic van Matthijs 
Vink een succes! Vanaf deze plek wil ik Marleen 
van Duijn en Wilma Schoorl bedanken voor hun 
jarenlange inzet voor dit toernooi. Hun opvol-
gers Tara en Fleur zijn ingewerkt en vinden vast 
andere enthousiastelingen om de organisatie te 
versterken.  
 
Ook het gezamenlijke eten bij Sjiek, aan het 
einde van het zaalseizoen, sprong er voor mij uit. 
Met alle handballeden eten bij je hoofdsponsor, 
een mooiere combi bestaat bijna niet.  
 
We zijn natuurlijk alweer volop bezig met het 
volgend seizoen. Gelukkig gaan de meeste  
coaches en trainers door.  Daar zijn we heel blij 
mee. Aan de start van het nieuwe seizoen heeft 
ieder team weer een trainer en een coach, 
sommige teams wel meer dan één. En gaan we 
proberen nog meer leden te krijgen, bijv. door 
een plan te maken om ook te starten met een 
jongensteam. Er zijn vast genoeg jongens die 
niet willen voetballen en wel willen handballen.  
 
Voor nu wens ik  iedereen alvast een heel goede 
vakantie en tot in augustus bij het handbalveld!  
 

Groet, Peter Paul de Jong 

Voorzitter DSOV handbal 

 

   
BUBBELS NA DE WEDSTRIJD VOOR F1 

Op woensdag 20 mei speelde onze F1 tegen 

Lotus. Ze hebben een supergoede wedstrijd 

gespeeld, want in de rust stonden ze nog 

met 6-1 achter en uiteindelijk hebben ze 

gewonnen met 7-8! De week erna hebben 

zij gelijkgespeeld tegen DSS. Knappe presta-

ties. En om te vieren dat de meiden zo goed 

op dreef zijn hebben de coaches na de 

wedstrijd gezorgd voor een flesje bubbels.  

 

 

PICKNICK OP HET HANDBALVELD 

Om het seizoen gezellig met elkaar af te 

sluiten, hebben de D- en E-jeugd na hun 

laatste training gepicknickt op het handbal-

veld (of eigenlijk er net naast). Het was 

gelukkig prachtig weer en iedereen had iets 

lekkers meegenomen. Er waren bijvoor-

beeld zelfgebakken cakejes, croissantjes, 

chocolaatjes en fruitspiesen..mmmmm... Op 

naar volgend seizoen!  

 

F-TOERNOOI BIJ DSG  

Op 30 mei heeft DSOV meegedaan aan het 

F-toernooi bij DSG in Amsterdam. De mei-

den hebben weer wat extra wedstrijderva-

ring opgedaan. Het was een gezellige dag.  

 

DOLLE (WATER)PRET BIJ LAATSTE TRAINING 

De laatste training van de F-jes was een 

natte boel. Het was heel erg warm, dus de 

meiden konden in bikini trainen. Met heel 

wat gegiechel en gegil werden de waterbal-

lonnen overgegooid en werden er andere 

waterspelletjes gedaan. Een goed begin van 

de zomer!  

 

OP BEZOEK BIJ HET NEDERLANDS     

HANDBALTEAM 

Roma en Kim van de E1 hebben samen met 

Linda en Tamara Haggerty een training van 

het Nederlands Handbalteam bijgewoond. 

Ze zijn hiervoor helemaal naar Papendal 

gegaan, waar een heel mooi trainingscom-

plex is. En natuurlijk zijn ze ook nog even 

met het team op de foto geweest. Hun 

bezoek werd zelfs vermeld op de Facebook-

pagina van het Nederlands Handbalteam!  

 

TEAMUITJE: OEFENEN SPRONGSCHOT!  

Op zaterdag 6 juni was het handbaluitje van 

de E1. De meiden én de coach hebben hun 

sprongschot getraind bij Bounz in Bever-

wijk. Maar vooral ook heel veel rare spron-

gen gemaakt omdat het zo leuk is. Er zijn 

heel veel grote trampolines bij elkaar, dus je 

springt van hot naar her. Daarna hebben zij 

nog lekker gegeten bij McDonalds. Het was 

een topuitje!  

 

HANDBALMIDDAG BASISSCHOLEN 

De zon die scheen, de lucht was blauw, de 

spelletjes stonden klaar, alles was aanwezig 

voor een leuke middag. En het werd een 

leuke middag. Zo’n 50 enthousiaste leerlin-

gen van groep 1 t/m 4 van de Waterwolf en 

de Tweemaster waren op 10 juni aanwezig 

op het handbalveld om op een speelse 

manier kennis te maken met handbal.  
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De kinderen leerden dribbelen, mikken, 

aanvallen, verdedigen en hard gooien. Dit 

alles onder begeleiding van Marleen van 

Duijn en Tom Koopman, die daarbij hulp 

kregen van meiden uit de handbaljeugd. 

Aan het eind van de dag kregen alle kinde-

ren nog een ijsje, een vaantje en een echt 

‘Handbalcertificaat’. We kunnen terugkijken 

op een geslaagde dag. 

WIST JE DAT? 

- Pascale afscheid heeft genomen van haar 

B-meiden en Wilma volgend seizoen samen 

met Merel de B-jeugd coacht? 

- Marc Horsselenberg samen met zijn 

vriendin Chantal een gezonde dochter, 

Dana, heeft gekregen?  

- Hij nu meer tijd aan zijn gezin wil beste-

den en daarom stopt met coachen?  

- De A-jeugd doorschuift naar de senioren 

en dus Dames 2 wordt?  

- Er een tweede recreantenteam is?  

- Dit bijna het voltallige dames 2-team van 

2014-2015 is?  

- Er een nieuwe DSOV-website komt?  

- Wij Ellen, Gisbert, Nikita en Laressa harte-

lijk bedanken voor hun inzet de afgelopen 

jaren? 

- Betty Magrijn het stokje voor de scheids-

rechterindeling overneemt? 

DAMES 1 KAMPIOEN!  

Onder aanmoediging van het grote aantal 

fans dat op deze mooie zondagmiddag naar 

het DSOV-complex gekomen was met span-

doeken en toeters, heeft ons eerste team 

gedaan wat het moest doen: kampioen 

worden!  

 

 
 

 

De tegenstander Monnickendam werd met 

een klinkende overwinning van 34-17 

verslagen. Toen kon het feest pas echt 

beginnen. Met een erehaag, champagne, 

taart, bloemen, toespraak van de voorzitter 

én een barbecue gesponsord door Sjiek, kon 

het feest niet meer stuk.  

NIEUW TRAINERSDUO SENIOREN  
Twee dagen na het behalen van het kampi-

oenschap van Dames 1 én het afscheid van 

coach Marc, stonden de twee nieuwe trai-

ners van de senioren alweer bij DSOV om de 

aftrap van het nieuwe seizoen te geven.  

De nieuwe trainers/coaches Paul Knol en 

René Vermeulen, vertelden over de rolver-

deling tussen hen beiden, de ambities voor 

het nieuwe seizoen en hun plannen voor het 

eerste en het tweede.  

 

Na afloop van het informatieve overleg 

werden door Paul en René, onder het toe-

ziend oog van de handbalvoorzitter en de 

speelsters, de overeenkomsten met DSOV 

getekend. We wensen hen en de speelsters 

alle succes toe voor het komend seizoen!   

 

AMBER HAARSMA KEERT TERUG BIJ DSOV 

Wat zijn we blij met de terugkeer van Am-

ber Haarsma. Voor wie haar niet (meer) 

kent, stelt ze zich even voor:  

'Via de mini's van Lotus kwam ik terecht bij 

DSOV. Na leuke jeugdjaren bij DSOV ben ik in 

2011 gelijk met Tamara Haggerty vertrok-

ken, Tamara naar VOC en ik naar Aalsmeer. 

Daar kwam ik precies op het goede moment 

en ik heb veel mooie dingen mogen meema-

ken. Vanaf het begin met B- en daarna met 

de A-jeugd op het hoogste niveau mogen 

spelen, 2 Nederlandse Kampioenschappen 

gespeeld, bekerfinales gespeeld, toernooien 

in het buitenland gespeeld en zelfs ons eigen 

JAC STAMMES CUP mogen winnen. Het 

afgelopen seizoen heb ik in het tweede team 

van Aalsmeer mogen meedraaien. Ik kreeg 

echter in december 2013 al last van een 

blessure maar ik besteedde daar niet veel 

aandacht aan. In september 2014 moest ik 

toch echt geopereerd worden. Sinds de te-

rugkomst na mijn blessure heb ik mijn oude 

niveau nooit meer kunnen halen en besefte ik 

dat ik 4x in de week trainen op dit niveau 

niet meer red. Het voelt alsof ik nooit ben 

weggeweest bij DSOV. Ondanks dat ik al een 

tijdje niet met de meiden heb gespeeld, 

hebben we wel altijd contact met elkaar 

gehouden. Ik heb veel zin om terug te keren 

naar mijn oude nest!’ 

Amber, welkom terug en we wensen je heel 

veel succes! 

VACATURE SECRETARIS ALGEMEEN BESTUUR/ 

DAGELIJKS BESTUUR 

In het Algemeen Bestuur van DSOV zijn alle 

takken van DSOV vertegenwoordigd, waar-

onder de voorzitter van de handbalcommis-

sie. Door het vertrek van de huidige secre-

taris Marco Beaufort is een vacature ont-

staan.  Het zou mooi zijn als deze vanuit de 

handbal wordt opgevuld, omdat we dan met 

twee leden de handbaltak vertegenwoordi-

gen. Heb je ervaring opgedaan met het 

invullen van een secretaristaak en wil je 

toch al iets meer gaan doen voor je club of 

de club van je kind? Bel dan met de voorzit-

ter van de handbal, Peter Paul de Jong, 

mobiel 06-51311815 

 
 
OPROEP AAN KLUSSERS!   
 

De statafels bij het handbalveld verdienen 

een mooier tafelblad, frames voor reclame-

borden kunnen worden gelast en zo zijn er 

nog wel meer klusjes die niet zomaar wor-

den aangepakt. Daarom een oproep aan 

iedereen die met een aantal anderen aan de 

slag willen om deze klussen te klaren. Op 

zaterdag 27 juni 2015 vanaf 9 uur ben je 

van harte welkom. Laat even weten dat je 

komt en we maken er met z’n allen een 

leuke dag van.      

 

Zie ook www.dsov.nl  

 

 
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 

AAN HET BEGIN VAN HET  
SEIZOEN 2015-2016.  

FIJNE ZOMER! 


