
 
 

CLUBNIEUWS 
Jaargang 4, nummer 4, 16 augustus 2021 

Velen van jullie genieten ongetwijfeld nog van de zomervakantie. Maar binnenkort start het seizoen weer en daarom 

verschijnt deze ClubNieuws.  Allereerst lees je in dit ClubNieuws het trainingsschema en de definitieve teamindeling 

waarmee de buitencompetitie wordt gestart. Daarnaast onder andere een oproep voor vrijwilligers voor het 

Schoolhandbaltoernooi, nieuws over de accommodatie, de agenda en als reminder de taken van de velddienst.    

Zoals het er nu naar uitziet start de competitie gewoon volgens planning. Tot slot vind je in dit ClubNieuws de 

wedstrijdprogramma’s voor de eerste zes speelweekenden van het buitenseizoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENTRAININGEN 

Zoals al aangekondigd in de vorige ClubNieuws starten de buitentrainingen voor de teams op maandag 30 augustus 

2021 volgens onderstaand schema. Dit geldt niet voor de HB. Dit team start op 24 augustus 2021 omdat zij als enig 

team al op 28 augustus 2021 de eerste wedstrijd spelen. Voor de Damessenioren is geen buitentraining ingedeeld. In 

overleg met de TC kan er wel buiten getraind worden.  

 

MAANDAG  DONDERDAG 

Team Tijd Veld Trainers  Team Tijd Veld Trainers 
F/E 18.30-19.30 2  Karin  DC2 19.30-20.30 2  Frits 

D 18.30-19.30 1 Werner  DC1 18.30-19.30 1 Rose-Ann 

DC2 18.30-19.30 1 Frits  HB 20.00-21.00 1 Martijn 

DC1 19.30-20.30 1 Richard      

HB* 19.30-20.30 2 Henri      
HS 20.30-21.30 1 Martijn      

*starten 24 augustus 2021  

 

 

HANDBAL EN CORONA 

Allereerst gelden de algemene regels van het RIVM. Het NHV heeft met het NOC-NSF daarnaast een 

wedstrijdprotocol opgesteld. Dat protocol vind je hier. Lees dit goed door. Dat geldt voor spelers, teambegeleiding, 

maar ook de ouders die zorgen voor het vervoer bij uitwedstrijden.  

Bij VOICE zijn tijdens de trainingen de kleedkamers, douches en toiletten te gebruiken. Kom evengoed zoveel 

mogelijk al in trainingskleding naar het veld. Voor de senioren die trainen geldt dat in de kleedkamer en douche  

onderling 1,5 m afstand moet worden gehouden. De kantine is gesloten. Je handen kun je bij de ingang van het 

kantinegebouw ontsmetten. Ouders/verzorgers die hun kind komen brengen, halen en/of de training willen bekijken 

zijn weer van harte welkom op het terrein  Wel gelden de algemene regels van het RIVM.   

 

AGENDA 

30-08 Start trainingen seizoen 2021/2022 
14-09 Bestuursvergadering 
06-10 Schoolhandbaltoernooi 
11-10 Start binnentraining (maandag) 
14-10 Start binnentraining (donderdag) 
18-10 Geen trainen (herfstvakantie) 
21-10 Geen trainen (herfstvakantie) 
23-10 Eerste speelzaterdag binnencompetitie 

https://www.handbal.nl/protocol-corona-en-wedstrijden/
https://www.s4business.nl/
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Tijdens de thuiswedstrijden zijn de kleedkamers, douches en toiletten te gebruiken. Kom als je thuis moet spelen 

niet te vroeg naar het veld, zo voorkomen we dat het te druk wordt. De ‘tijd aanwezig’ in de wedstrijdschema’s is om 

die reden ook gesteld op 20 minuten voor de wedstrijd (i.p.v. 30 minuten).  De kantine is geopend. Toeschouwers 

zijn van harte welkom. De algemene regels van het RIVM zijn van toepassing.   

Speel je als team een uitwedstrijd, bekijk dan in de handbalapp of er op de accommodatie waar je moet spelen 

specifieke regels gelden of maatregelen zijn getroffen.  

 

 

TEAMINDELING SEIZOEN 2021-2022 (AANGEPAST) 

In de afgelopen ClubNieuws maakten we al de voorlopige teamindeling van spelende leden voor het komend seizoen 

bekend. Deze zomer zijn de laatste mutaties verwerkt en is er voor gekozen de jongste jongens die waren ingedeeld 

bij de HB toch in de D-jeugd in te delen. Het aantal teams blijft ongewijzigd. Het gaat om de volgende 7 teams in de 

competitie: E, D, DC 2, DC 1, HB, DS (binnen) en HS (binnen). De teamindeling is vind je in onderstaand schema. De 

coache(s) zijn cursief weergegeven.   

 

E D DC 2 DC 1 HB DS HS 

Margriet Werner/Ilona Marco/Gemma Rose-Ann/Novi Angelique n.n.b. n.n.b. 

Kristian Laila Selena Nienke Yuri Janneke Marco 

Florien Kaat Zoë Roos  Sander Talitha Henri 

Lieke Danni Anouk Isis Wesley Josine Erik 

Lisanne Kim Dominique Tess Gert Rose-Ann Dieter 

Lindsey Isa Feline Roxanne Dennis  Novi Danny 

Jennifer Danica Maaike Demi Arno Eva Ruben 

Chloë Elin Pebbles Daphne Roan  Mariska Patrick 

 Caitlin Noa  Julia Bart Linda Werner 

 Kira  Anne Kai Yvonne Gregor 

 Ivano    Ilona Nico 

 Robin    Leonie Martijn 

 Rogier    Amber Erwin 

 Tim    Alice  

 

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

ingepast in één van de opgegeven teams. Het vormen van extra teams is in sommige gevallen ook een mogelijkheid, 

mits daarvoor in de competitie ruimte is (te maken). Dat zal overigens met het NHV moeten worden af gestemd.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
http://www.bee-visible.com/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
http://www.bee-visible.com/
https://www.covebo.nl/payroll/
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HULP GEZOCHT VOOR SCHOOLHANDBALTOERNOOI 6 OKTOBER 2021 

De voorbereidingen voor het aankomende Schoolhandbaltoernooi zijn door Schoolhandbalcommissie weer gestart. 

Vanzelfsprekend is alles er op gericht om hiervan weer een sportieve en gezellige dag te maken. De commissie hoopt 

dat het toernooi dit jaar op 6 oktober door kan gaan en daarover  wordt op 1 september het definitieve besluit 

genomen. 

Uiteraard kan dit toernooi niet plaatsvinden zonder vrijwilligers. De commissie is dus op zoek naar mensen die bij de 

opbouw en/of tijdens het toernooi zelf willen kunnen helpen. Denk bij de opbouw bijvoorbeeld aan het uitzetten van 

extra velden, ophangen sponsoruitingen en de velden speelklaar maken. Tijdens het toernooi gaat het onder andere 

om scheidsrechters en bemensing van de kantine. Ook als je maar een bepaald aantal uren kunt is de hulp van harte 

welkom! 

Het toernooi is op 6 oktober 2021 en de wedstrijden worden tussen ongeveer 13.00 uur en 18.30 uur gespeeld. Met 

de opbouw vind in de ochtend plaats en start rond 09.30 uur. Wie kan en wil helpen stuurt een berichtje naar 

shtvoice@gmail.com. 

 

 

HV VOICE ROOKVRIJE ACCOMMODATIE 

Vanaf 1 september 2021 is het hele terrein van de vereniging rookvrije. Dat heeft het bestuur besloten. Roken en 

sport gaan immers niet samen en een rookvrij sportterrein geeft (kinderen) het goede voorbeeld, beschermt 

(kinderen) tegen de verleiding om te gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken. Binnen mocht al niet 

worden gerookt, maar vanaf 1 september geldt dat ook voor het buitenterrein. Op diverse plekken worden ter 

attentie daarvan bordjes geplaatst, maar het helpt ook om daar actief 

op te wijzen als dat nodig is. Als je bezoekers op terrein ziet roken: 

- spreek mensen daarop vriendelijk aan; 

- ga ervan uit dat mensen nog niet op de hoogte zijn dat de 

sportvereniging rookvrij is; 

- leg uit dat de vereniging de afspraak heeft om kinderen het goede 

voorbeeld te geven; 

- laat weten dat buiten het hek / op het parkeerterrein gerookt mag 

worden. 

 
 
TAKEN VELDDIENST  

Tijdens het buitenseizoen kan het voorkomen dat je (als ouder van) bent ingedeeld voor een velddienst. De 

velddienst zorgt ervoor dat de velden en het terrein op wedstrijddagen klaar zijn voor de wedstrijden en dat teams 

tijdens de rust worden voorzien van een drankje. De eerste een laatste velddienst hebben wat extra taken. De 

belangrijkste taken nog even op rij:  

 

Voor de wedstrijden (eerste velddienst):  

▪ Doelen voorzien van netten, sponsorvlaggen ophangen en scorebord klaarzetten  

▪ Eventueel de velden vegen 

▪ Wisselbanken schoon en droog maken, terrasstoelen voor publiek klaar zetten op 1,5m van elkaar 

▪ Er voor zorgen dat de wedstrijdballen goed opgepompt zijn  

▪ Doelverlagers in doel hangen (bij E jeugd wedstrijden) 

Tijdens de wedstrijden (alle velddiensten): 

▪ Verzorgen van limonade/thee in de rust en na de rust de theebekers opruimen 

▪ Doelnetten in rust checken, eventueel verlichting op veld aandoen 

▪ Doelverlagers uit doel verwijderen (indien aanwezig en er geen E-jeugd meer speelt)  

Na de wedstrijden (laatste velddienst):  

▪ Doelnetten, scorebord, terrasstoelen en ballen opbergen en sponsorvlaggen weghalen 

 

mailto:shtvoice@gmail.com
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▪ Rommel op en rond de velden opruimen 

▪ Veldverlichting uitzetten 

Zorg als velddienst dat je op tijd bent voor je dienst. Als eerste velddienst 30 minuten voor aanvang van de eerste 

wedstrijd om voldoende tijd te hebben om de zaken klaar te zetten. De overige velddiensten ten minste 5 minuten 

voor de dienst start. Meld je als velddienst voor aanvang even bij de bardienst om zaken en taken af te stemmen. 

 
 
BINNENTRAININGEN 

Vanaf maandag 11 oktober wordt er door alle teams getraind in sporthal Strijland. Dat volgens een nog op te stellen 

schema dat anders zal zijn dan het trainingsschema voor buiten. Informatie daarover volgt in het volgende 

ClubNieuws.  De seniorenteams starten ter voorbereiding van het binnenseizoen al op maandag 27 september 2021 

met de binnentrainingen van 20.30 tot 22.00 uur in Strijland. Vanaf 11 oktober, als alle teams binnen gaan trainen, 

zullen de trainingstijden en dagen voor de seniorenteams mogelijk veranderen. Ook daarover meer informatie in het 

volgende Clubnieuws. 

 
WEDSTRIJDSCHEMAS 
Onderstaand vind je de wedstrijdschema’s van 28 augustus 2021 tot en met 2 oktober 2021. Mocht je zijn ingedeeld 
als scheidsrechter, velddienst of bardienst en je bent verhinderd, regel dan zelf tijdig vervanging. Het kan voorkomen 
dat er door omstandigheden nog wijzigingen plaatsvinden in de hieronder weergegeven schema’s. Vanzelfsprekend 
wordt je daar over geïnformeerd, maar je kunt dit ook nakijken op de handbalapp.   
 
 

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

HB 18.25 18.55 VOICE - Lelystad Henri Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
18.15-20.15 Martijn  N.v.t.  

 

 

ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 14.50 15.10 VOICE - Shot Sander Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

D 15.50 16.10 VOICE - Shot Gert / Wesley Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DC2 16.50 17.10 VOICE - Nieuwegein Novi / Mariska Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DC1 18.05 18.25 VOICE - Harderwijk Josine Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

HB 11.30 12.45 Lotus - VOICE  Toolenburg, Hoofddorp 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
14.45-19.30 Martijn  14.45-16.10 Ouder Florine / Ouder Lieke 
   16.10-17.10 Ouder Laila / Ouder Kaat 
VERVOER UITWEDSTRIJDEN  17.10-18.25 Daphne / Nienke 
HB Volgt via coach  18.25-19.30 Selena / Dominique 

 

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.doornhof.nl/
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ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

D 15.00 16.10 Houten – VOICE (binnen)  The Dome, Houten 

DC2 10.00 11.15 Leidsche Rijn - VOICE  Fletiomare, Vleuten 

HB 18.40 19.00 VOICE - Najaden Dieter Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
18.30-20.15 Martijn  N.v.t  
     
VERVOER UITWEDSTRIJDEN    
D Volgt via coach    
DC2 Volgt via coach    

 

 

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 14.40 15.00 VOICE - Nijenrodes Jennifer / Roos Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DC2 15.40 16.00 VOICE - Nijenrodes Linda / Talitha Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DC1 16.45 17.05 VOICE - HVBS Eva Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

HB 17.00 18.00 LHV - VOICE  Sportpark Buining, Leusden 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
14.30-18.10 N.n.b.  14.40-16.00 Ouder Chloë/Ouder Lindsey 
   16.00-17.05 Roxanne / Julia 
VERVOER UITWEDSTRIJDEN  17.05-18.10 Feline / Zoë 
HB Volgt via coach    

 

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 15.10 15.30 VOICE – Wasmeer Sander Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

D 16.15 16.35 VOICE - Wasmeer Jennifer / Gert Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DC2 17.10 17.30 VOICE - Wasmeer Alice / Mariska Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DC1 18.15 18.35 VOICE – ASC’91 Leonie Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

HB 14.30 16.00 DSG - VOICE  DSG Sloten, Amsterdam 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
15.00-19.45 N.n.b.  15.15-16.35 Ouder Christian/Ouder Lisanne 
   16.35-17.05 Ouder Isa / Ouder Kim 
VERVOER UITWEDSTRIJDEN  17.05-18.35 Demi / Tess 
HB Volgt via coach  18.35-19.45 Anouk / Noa 

 

 

https://www.google.com/maps/place/The+Dome/@52.0298428,5.1802047,553m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66762e1833e49:0x80e941f872fe15fb!8m2!3d52.029888!4d5.1823968
https://www.google.com/maps/place/Sportpark+Fletiomare-Oost/@52.0872985,5.0189212,553m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c67006c6e57c2d:0x788264e3dce4e051!8m2!3d52.0872985!4d5.0203343
https://www.google.com/maps/place/Leusder+Handbal+Vereniging+(LHV)/@52.1309729,5.4140394,19z/data=!4m5!3m4!1s0x47c645ca1c640887:0x6ca4df02e95f0a22!8m2!3d52.1313641!4d5.4137449
https://www.google.com/maps/place/DSG+Amsterdam/@52.3398146,4.8046265,1099m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x47c5e1c378e0ffb3:0x2070d28866c531b3!2sSportpark+Sloten!8m2!3d52.3397999!4d4.8069252!3m4!1s0x47c5e170b67cc3c1:0xbb5a620582aa3ea1!8m2!3d52.3370627!4d4.8025541
https://we-link.nl/
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
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ZATERDAG 2 OKTOBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 07.30 08.30 Omega - VOICE  Blankensteijn, Vianen  

D 11.55 13.10 WeHaVe - VOICE (binnen)  Weespersluis, Weesp 

DC1 08.25 09.25 Omega - VOICE  Blankensteijn, Vianen  

HB 18.25 18.55 VOICE - DSS Marco Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
18.15-20.15 N.n.b.  N.v.t  
     
VERVOER UITWEDSTRIJDEN    
E Volgt via coach    
D Volgt via coach    
DC1 Volgt via coach    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende ClubNieuws verschijnt 23 september 2021 

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

  

 

 

  

 

https://www.google.com/maps/place/Blankenstein,+Vianen/@51.9797479,5.083648,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66394bbe4cfd9:0xc7eea28453504d34!8m2!3d51.9800335!4d5.0884348
https://www.google.com/maps/place/We+HaVe/@52.3176628,5.0431126,193m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c60d974be6e52d:0x81c8daf11c608033!8m2!3d52.3177862!4d5.043784
https://www.google.com/maps/place/Blankenstein,+Vianen/@51.9797479,5.083648,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c66394bbe4cfd9:0xc7eea28453504d34!8m2!3d51.9800335!4d5.0884348
http://www.hv-voice.nl/
https://instagram.com/hv_voice?igshid=37umr5x64l7m
https://www.vanduinkerken.com/

