
 
 

CLUBNIEUWS 
Jaargang 4, nummer 3, 6 juni 2021 

Vanwege het goede nieuws dat de jeugd weer in wedstrijdverband kan en mag sporten verschijnt deze ClubNieuws 

iets eerder dan gepland. Omdat de handbalbond (NHV) heeft besloten het restant van de opgezette alternatieve 

competitie te laten spelen, lees je in dit ClubNieuws de wedstrijdschema’s voor de drie speelweekenden.  Daarnaast 

in deze ClubNieuws nog even het schema voor de bijzonder trainingen op de maandagavonden waarmee we 

inmiddels zijn gestart. Tot slot vind je in deze ClubNieuws een agenda en overzicht van de teams waarmee de 

vereniging aankomend seizoen zal starten in de competitie en wie in welk team is ingedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIEVE COMPETITIE START ALSNOG VOOR JEUGD 

Al eerder informeerde wij jullie dat het NHV  samen met de verenigingen een alternatieve competitie heeft 

voorbereid. De start ervan is vanwege de Corona-maatregelen steeds uitgesteld. Omdat vanaf zaterdag 5 juni 

jeugdteams (t/m 17 jaar) weer wedstrijden mogen spelen tegen andere verenigingen heeft het NHV besloten dat de 

resterende speelweekenden voor de alternatieve competitie alsnog kunnen worden gespeeld.  Die start op zaterdag 

12 juni 2021. In deze Clubnieuws zijn de speelschema’s voor deze drie speelweekenden opgenomen.   

 

WEDSTRIJDPROTOCOL EN MAATREGELEN 

Het NHV heeft met het NOC-NSF een wedstrijdprotocol opgesteld voor de alternatieve competitie. Dat protocol vind 

je hier. Lees dit goed door. 

Houd er rekening mee dat er bij de wedstrijden geen publiek aanwezig mag zijn. Dat geldt niet voor de ouders die de  

jeugdleden vervoeren. Of die langs het veld/ in de zaal mogen kijken zal per accommodatie mogelijk verschillen. Dat 

geldt ook voor het gebruik van kleedkamers, douches en kantines.  

Het NHV heeft verenigingen gevraagd om de specifieke accommodatie-maatregelen te melden zodat deze via 

Sportlink of de website van het bovengenoemde wedstrijdprotocol te raadplegen zijn.  Het overzicht wordt dagelijks 

aangevuld.   

  

MAATREGELEN OP ONZE EIGEN ACCOMMODATIE 

Vanaf maandag 7 juni is het weer mogelijk om gebruik te maken van de kleedkamers en douches. Kom ondanks dat 

zoveel als mogelijk al in trainingskleding naar het terrein en douche na de training, indien mogelijk thuis. 

 

 

AGENDA 

07-06 Bijzondere trainingen (zie schema) 
12-06 Speelronde 1 alternatieve competitie 
14-06 Bijzondere trainingen (zie schema) 
19-06 Speelronde 2 alternatieve competitie 
21-06 Bijzondere trainingen (zie schema) 
26-06 Speelronde 3 alternatieve competitie 
28-06 Bijzonder trainingen zie (schema)  
05-07 Laatste bijzondere trainingen en einde 

training (ma) seizoen 2020/2021 
06-07 Bestuursvergadering 
08-07 Laatste training (do) seizoen 2020/2021 
30-08 Start trainingen seizoen 2021/2022 

https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/
https://we-link.nl/
https://www.s4business.nl/
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Voor het weekend van 19 juni zijn er daarnaast een aantal thuiswedstrijden. Die zijn ruim gepland zodat het niet te 

druk wordt op  het terrein en in de kleedkamers. Voor de thuisspelende teams is het verzoek om waar mogelijk thuis 

al om te kleden en niet te vroeg naar de accommodatie te komen.  

Toeschouwers worden niet toegelaten. We maken hierop enkel een uitzondering voor de ouders van bezoekende 

teams die het vervoer verzorgen. De kantine is dan ook geopend, maar beschikt over een beperkt assortiment. 

Bovendien is binnen slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Afhalen en buiten nuttigen is wel mogelijk.   

 

ZATERDAG 12 JUNI 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

F 9.00 10.00 Toernooi (binnen)  Beukendal, Soest 

E 8.45 10.00 HV Zwolle - VOICE  Het Hoge Laar, Zwolle 

DC 16.00 17.00 Harderwijk - VOICE  Slingerbos, Harderwijk 

HB 17.30 18.40 WeHaVe - VOICE (binnen)  Weespersluis, Weesp 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN   
Volgt via coaches     

 

  
 

ZATERDAG 19 JUNI 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 14.20 14.50 VOICE - Swift Dennis en Sam Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

D2 15.30 16.00 VOICE - Wasmeer Gert en Wesley Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DC 16.30 17.00 VOICE - HVBS Eva Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

HB 17.45 18.15 VOICE - DSG Leonie Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
14.20-20.15 Martijn  N.v.t.  
     
     

 

ZATERDAG 26 JUNI 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

F 08.20 09.20 Toernooi (binnen)  Blankensteijn, Vianen 

E 09.30 10.30 Lelystad - VOICE  Rietlanden, Lelystad 

D 16.55 17.40 HVBS - VOICE  De Vinken, Bunschoten 

DC 17.15 18.00 LHV - VOICE  Buining, Leusden 

HB 09.30 11.00 Lotus - VOICE  Toolenburg, Hoofddorp 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN   
Volgt via coaches     

 

 

https://www.google.com/maps/place/Beukendal/@52.1757523,5.2899308,552m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c641968ff59993:0x6b5ef46412c66ace!8m2!3d52.1757042!4d5.2919775
https://www.google.com/maps/place/HV+Zwolle/@52.5335064,6.0850738,185m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x47c7df4d419abc67:0x15a1048fd71456e!2sHet+Hoge+Laar!8m2!3d52.5351538!4d6.0868291!3m4!1s0x0:0x2fd4204faad11b1c!8m2!3d52.5334325!4d6.0867243
https://www.google.com/maps/place/Handbalvereniging+Harderwijk/@52.3313687,5.6146653,550m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47c633e6d0129fa1:0x9c0f73b237b23ca6!2sSlingerbos,+3844+AC+Harderwijk!3b1!8m2!3d52.3313687!4d5.616854!3m4!1s0x47c6336f688c46e3:0x376f5176b95dc061!8m2!3d52.3313567!4d5.6143567
https://www.google.com/maps/place/52%C2%B019'01.8%22N+5%C2%B002'40.0%22E/@52.317175,5.0434001,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.3171752!4d5.0444334
https://www.google.com/maps/@51.980986,5.0876275,238m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/place/Sporthal+de+Rietlanden/@52.4974575,5.4757203,548m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c626871fc1015f:0x15228c858e513f18!8m2!3d52.4972161!4d5.4775919
https://www.google.com/maps/place/Parkeerplaats,+3752+LM+Bunschoten-Spakenburg/@52.2338165,5.3621611,321m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47c640af57ab0e53:0xf46f65d18ccf9fe8!2sDe+Vinken,+3752+LM+Bunschoten-Spakenburg!3b1!8m2!3d52.2337881!4d5.3615506!3m4!1s0x47c640af30d89d9b:0xee6b864690c504cc!8m2!3d52.2337345!4d5.3645622
https://www.google.com/maps/search/buining+leusden/@52.1309656,5.4140928,109m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/place/S.V.+Lotus/@52.2875848,4.665621,1108m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1stoolenburg+lotus!3m5!1s0x0:0xe1918e7a34a740af!8m2!3d52.2901228!4d4.6681602!15sChB0b29sZW5idXJnIGxvdHVzWhkKBWxvdHVzIhB0b29sZW5idXJnIGxvdHVzkgEOaGFuZGJhbGxfY291cnSaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTm5OWFI2Y0d4blJSQUI
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
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BIJZONDERE MAANDAGTRAININGEN SCHEMA 

Ter afsluiting van het seizoen is voor de laatste weken van het 

seizoen het trainingsschema voor de jeugdteams voor de 

maandagavond aangepast. De eerste ronde zit er inmiddels op, 

maar we gaan door tot en met maandag 5 juli 2021 op basis van 

onderstaand schema. In Leusden maakten de eerste teams kennis 

met Beachhandbal, Op onze eigen velden werd door andere 

teams lol beleeft bij het handbal met een knipoog en Goalcha.   

 

Om tot een goede verdeling/handige groepsgrootte te komen zijn 

de E en D gespitst in het roulatieschema gesplitst. De E (1ste jaars) 

zijn: Kristian, Florien, Danique, Lisanne, Lieke, Lindsey, Jennifer, Chloë en Jolien. De E (2de jaars) zijn: Kaat, Laila, 

Danni, Elin, Caitlin, Kim, Isa, Danica en Kyra. De jongens en meisjes van de D zijn apart ingedeeld. 

 

Voor de teams die ook op donderdag trainen blijft het huidige trainingsschema voor de donderdag ongewijzigd.  

 

  GOALCHA HANDBAL MET EEN KNIPOOG  BEACHHANDBAL 

 Trainers ˃ Yvonne/Ilona Richard/Frits/Karin  Martijn/Henri/Werner 

Datum Tijd Teams Teams Tijd Teams 
7 juni 18.30 – 19.30 

19.30 – 20.30 
D (meisjes) F en E (1ste jaars) 

HB en D (jongens) 
18.30 - 19.15 
19.15 - 20.00 

E (2de jaars) 
DB en DC 

14 juni 18.30 – 19.30 
19.30 – 20.30 

F en E (1ste jaars)  
HB en D (jongens) 

E (2de jaars) 
DB en DC 

18.30 - 19.15 
19.15 - 20.00 

D (meisjes) 
- 

21 juni 18.30 – 19.30 
19.30 – 20.30 

E (2de jaars) 
DB en DC 

D (meisjes) 
- 

18.30 - 19.15 
19.15 - 20.00 

F en E (1ste jaars) 
HB en D (jongens) 

28 juni 18.30 – 19.30 
19.30 – 20.30 

D (meisjes) 
- 

F en E (1ste jaars) 
HB en D (jongens) 

18.30 - 19.15 
19.15 - 20.00 

E (2de jaars) 
DB en DC 

5 juli 18.30 – 19.30 
19.30 – 20.30 

F en E (1ste jaars)  
HB en D (jongens) 

E (2de jaars) 
DB en DC 

18.30 - 19.15 
19.15 - 20.00 

D (meisjes) 
- 

 

LET OP: 

▪ GOALCHA en HANDBAL MET EEN KNIPOOG zijn op ons eigen terrein. Voor beide trainingsvarianten kun je, je 

gebruikelijke trainingsoutfit aan. De vereniging zorgt voor het spelmateriaal; 

▪ BEACHHANDBAL vindt plaats op het beachhandbalveld van LHV in Leusden,  Sportcentrum Buiningpark, 

Bavoortseweg 27 in Leusden. Vanaf ons terrein bedraagt de reistijd per auto 15 minuten. Het vervoer van ons 

terrein naar Leusden en terug wordt door de teams zelf geregeld, maak gebruik van mondkapjes als meerdere 

personen in één auto worden vervoert; 

▪ Voor onderdeel BEACHHANDBAL kun je, je gebruikelijke trainingsoutfit aan, maar draag je tijdens de training geen 

schoenen. Neem als het kan je eigen beachhandbal mee die je met Sinterklaas hebt gekregen;  

▪ De trainingen BEACHHANDBAL zijn 45 minuten. Dit omdat de training zwaarder is. Kom wel op tijd zodat de drie 

kwartier goed kan worden gebruikt; 

▪ Op onze eigen accommodatie en in Leusden zijn de kantine en kleedkamers vooralsnog gesloten. 

Ouders/verzorgers die voor vervoer naar en van Leusden zorgen mogen wel wachten bij het sportcomplex, mits 

onderling 1,5 meter wordt aangehouden.   

 

 

 

 

 

  

 

https://www.google.nl/maps/place/Bavoortseweg+27,+3833+BM+Leusden/@52.1314565,5.4115123,552m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c645ca731957df:0xc96fc7685cee8bf2!8m2!3d52.1314565!4d5.413701
https://www.vanduinkerken.com/
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TEAMOPGAVE EN  TEAMINDELING SEIZOEN 2021-2022 

Zoals we in het afgelopen ClubNieuws al berichtte zijn de voorbereidingen voor 2021-2022 in volle gang. Voor 

volgend seizoen is de teamopgave voor de competitie naar het NHV verstuurd. Dat was met een bovengemiddeld 

aantal opzeggingen nog een aardige klus om tot een logische opgave te komen. We starten dit jaar met 7 teams in de 

competitie: E, D, GC1, GC2, HB, DS (binnen) en HS (binnen). 

Daarbij  is inmiddels ook de voorlopige teamindeling bekend. Die is samengesteld op basis van de leden per 1 juni 

2021. Er is (vanzelfsprekend) nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe aanmeldingen. De indeling is altijd 

een lastige klus en maatwerk. In zijn algemeenheid is bij de jeugdteams gekeken naar de leeftijdsindeling om 

zodoende teams samen te stellen waarin leden spelen die daar qua leeftijd ook in thuishoren. Dit voor de juiste 

handbalbeleving en ook omdat het NHV niet accepteert dat in teams via dispensatie te veel spelers rondlopen die 

qua leeftijd in een ander (hoger) team thuishoren. Dat is echter niet het enige. Er is ook gekeken naar een indeling 

waarbij per team voldoende spelers beschikbaar zijn en samenstellingen waardoor er nog het nodige uitdaging blijft 

en genoeg valt ‘te leren’. De Technische Commissie is op basis daarvan na afstemming met de trainers en coaches en 

overleg met het bestuur tot onderstaande indeling gekomen.  

 

E-jeugd  D-jeugd  DC-jeugd 2  DC-jeugd 1  

Kristian  Laila  Selena  Nienke  

Florine  Kaat  Zoe  Roos   

Lieke  Danni  Anouk  Isis  

Lisanne  Kim  Dominique  Tess  

Lindsey  Isa  Feline  Roxanne  

Jennifer  Danique  Maaike  Demi  

Chloë  Elin  Pebbles  Saranna  

Jolein  Caitlin  Noa   Daphne  

  Kira    Julia  

      Anne  

HB-jeugd  DS  HS    

Yuri  Janneke  Marco    

Sander  Talitha  Henri    

Wesley  Josine  Erik    

Gert  Rose-Ann  Dieter    

Dennis   Novi  Danny    

Arno  Eva  Ruben    

Roan   Mariska  Patrick    

Bart  Linda  Werner    

Ivano  Yvonne  Gregor    

Tim  Ilona  Nico    

Rogier  Leonie  Martijn    

Robin  Amber  Erwin    

  Alice      

 

Indien zich de komende periode of gedurende het nieuwe seizoen nog nieuwe leden aanmelden worden deze in 

principe ingepast in één van de opgegeven teams. Het vormen van extra teams is mogelijk mits daarvoor in de 

competitie ruimte is. Dat zal ten alle tijden met het NHV moeten worden af gestemd.     

 

 

 

https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.covebo.nl/payroll/
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LEVER JE WEDSTIJDTENUE IN ALS JE HEBT OPGEZEGD 

Het wedstrijdtenue, bestaande uit een rode broek en groen shirt,  heb je te leen en daarvoor heb je een borg 

betaald. Indien je hebt opgezegd lever dan zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd van dit seizoen je tenue 

(gewassen) in bij je trainer of coach. Je mag je tenue ook rechtstreeks inleveren bij Rose-Ann van Alphen. Alleen na 

inlevering van je tenue heb je recht op teruggave van je borg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende ClubNieuws verschijnt 24 juni 2021 

Kijk ondertussen voor het informatie op de website en volg ons via    of  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.hv-voice.nl/
https://instagram.com/hv_voice?igshid=37umr5x64l7m
http://www.doornhof.nl/

