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NAMENS DE HANDBALCOMMISSIE 

Het is al ruim twee jaar geleden dat de laatste 

'DSOVizier' uitkwam en sinds die tijd communice-

ren wij als handbalcommissie vooral via de websi-

te en de mailtjes vanuit Sportlink. Zo aan het 

eind van dit jaar lijkt het ons leuk om eens op 

een andere manier wat van ons te laten horen. 

In deze nieuwsbrief staan korte nieuwsberich-

ten en weetjes over onze handbalvereniging.  

We wensen jullie veel leesplezier en natuurlijk 

een heel gezond en sportief 2015!  

Alita, Ellen, Hanneke, Pascale en Peter Paul 

MOOIE CLUB 

Al weer zo’n vier jaar ben ik voorzitter van 

de handbalafdeling van DSOV. Stap voor 

stap worden we groter. Niet met te grote, 

wel met overzichtelijke stappen. Plezier in 

de sport en warmte staan bij ons voorop en 

ook het woord prestatie past goed bij ons.  

De organisatie eromheen groeit mee en ook 

op het sponsorvlak maken we stappen. In 

het voorjaar gaan we nóg meer kinderen 

met de leuke handbalsport kennis laten 

maken. En gaan we proberen om de kwali-

teiten van nog meer ouders in te zetten 

voor onze mooie handbalclub.  

 

Voor nu wens ik iedereen een gezond en 

héél sportief 2015! 

 

Met sportieve groet, 

 

Peter Paul de Jong, 

Voorzitter Handbal 

 

HANDBALMASTERZ 

Het NHV heeft besloten meer te gaan inzet-

ten op een Veilig Sportklimaat. Een belang-

rijke stap hierbij is het vergroten van de 

spelregelkennis bij spelers en begeleiders.  

Om de kennis van de spelregels te toetsen 

heeft het NHV het Spelregelbewijs inge-

voerd en vanaf 1 juli 2015 verplicht gesteld 

voor de volgende ledengroepen:  

 

 Alle speelsters die vanaf 1 juli 2015 de 

A-jeugdleeftijd bereiken; 

 Alle coaches bij wedstrijden vanaf de 

C-jeugd; 

 Iedereen die een trainersopleiding wil 

volgen. 

 

Het leren van de spelregels kan met behulp 

van HandbalMasterz. Dat is een website 

waar je heel veel spelregelvragen kunt 

oefenen. Daar kun je nu al mee beginnen.  

 

 

Als je denkt dat je voldoende van de spelre-

gels weet, kun je een eindtoets maken om 

jouw spelregelbewijs te behalen. Hiervoor 

heb je een persoonlijke inlogcode nodig.  

In het begin van het nieuwe jaar krijgen alle 

leden die dit spelregelbewijs vóór 1 juli 

2015 moeten behalen, bericht over wat je 

hier voor moet doen. Vragen hierover kun 

je mailen naar: dsov@handbal.nl  

Met behulp van HandbalMasterz en het 

spelregelbewijs gaan we samen naar een 

veiliger sportklimaat! 

 

OPROEP POTENTIËLE KABOUTERS!  
 

Iedere zaterdagochtend van 9 tot 10 uur 

trainen de kabouters van DSOV hun hand-

balvaardigheden. Tik- en balspelletjes, en 

warming-up zijn onderdelen van deze 

training. Onze enthousiaste kabouters 

spelen nog geen wedstrijden, maar beloven 

wel een gouden toekomst voor DSOV!  

 

Zit je in groep 1, 2 of 3 en lijkt het je leuk om 

een keer mee te trainen? Je bent van harte 

welkom! Voor meer informatie:  

dsovkabouters@ziggo.nl  

 

 
 

 

 

SCHEIDSRECHTERDIPLOMA VOOR BETTY 
 

Op zondag 7 december heeft onze scheids-

rechter Betty Magrijn een proeve van be-

kwaamheid  afgelegd om haar scheidsrech-

tersdiploma HS2 te behalen. Zij moest 

hiervoor een wedstrijd fluiten onder toe-

ziend oog van een beoordelaar van het NHV. 

Betty heeft het diploma uiteraard behaald. 

Gefeliciteerd! 

 

Betty bege-

leidt ook de A-

jeugd om 

jeugd spellei-

der te worden. 

Hopelijk gaan 

zij in de toekomst net zo'n mooie scheids-

rechterscarrière als Betty tegemoet.  

 

 

 

Download de gratis Handbal app! 

Vind je de website van het NHV ook zo 

ingewikkeld om het programma, de uitsla-

gen of de stand op te zoeken? Download 

dan de Hand-

bal App voor 

Android of 

Apple.  

Als je 'Hand-

bal.nl' invult in de store, dan vind je de app 

vanzelf.  

 
PAASTOERNOOI 
 

Van 3 t/m 6 april 2015 vindt hét toernooi 

van het jaar, het Paastoernooi, weer plaats 

bij DSOV!  

DSOV organiseert dit jeugdtoernooi, waar 

zowel gehandbald als gevoetbald wordt. De 

A- D-, E- en F-jeugd speelt dit weekend 

wedstrijden op het handbalveld. Voor de 

kabouters is er een instuif met spelletjes 

met de paashaas.  

Natuurlijk zijn er zoals ieder jaar ook veel 

leuke andere activiteiten, zoals de barbecue, 

Dikke Bertha en het traditionele paashaas-

spel waarbij de kinderen én de coaches op 

ludieke wijze paaseieren kunnen verdienen. 

Zet het Paastoernooi dus in je agenda en 

houd het weekend vrij! 

 

SELECTIES TE GAST BIJ SJIEK 
 

Op de donderdag voor Kerstmis hadden de 

selecties van de handbal en de voetbal een 

gezellig en ontspannen samenzijn bij Sjiek. 

Ook de kleding was in stijl, namelijk chique. 

De vrienden van DSOV maakten als organi-

sator hun naam helemaal waar en gastheer 

Paul Hoenderdos zag dat het goed was. We 

kunnen inmiddels wel spreken van een 

mooie traditie! 

 
 
 
ZIE VOLGENDE PAGINA VOOR DE 'WIST-
JE-DATJES' 
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WIST JE DAT?  
 

 De meisjes van de handbalklas van Linda Haggerty (D- en E-

jeugd) op 3 januari 2015 mogen oplopen met de Eredivisieclub 

SEW, waar Tamara speelt?  

 Dames 1 jullie support nodig heeft tijdens de belangrijke wed-

strijd tegen Zeeburg op 3 januari 2015?  

 Op zondag 4 januari vanaf 16:00 uur de nieuwjaarsreceptie van 

DSOV plaatsvindt?  

 Het mooi zou zijn als we met onze handballeden goed vertegen-

woordigd zijn en dan met zijn allen kunnen luisteren naar de 

nieuwjaarsspeech van voorzitter Ton van der Aar om 16:45 uur?  

 De A-meiden nog een goede kans hebben op het kampioenschap 

in de zaal?   

 DSOV Handbal €450 uit het Meerlandenfonds ontvangt voor 

doeltjes om nog meer kinderen kennis te laten maken met de 

handbalsport?  

 Het handbalveld opgefleurd gaat worden met een aantal spon-

sordoeken? 

 We aan het onderzoeken zijn hoe we de ietwat gedateerde dug-

outs kunnen omtoveren tot moderne transparante dug-outs?  

 DSOV voorzitter Ton van der Aar genoten heeft van het Neder-

lands handbalteam tijdens het Europees Kampioenschap? 

 De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2015? 

 Je nieuwsberichten of weetjes kunt sturen naar                            

dsov@handbal.nl? 

 

 

 

 


