
 
 

CLUBNIEUWS 
Jaargang 4, nummer 5, 26 september 2021 

De laatste speelweekenden van (het eerste deel van) de buitencompetitie komen weer in zicht. De hoogste tijd om 

te kijken naar de start van het binnenseizoen. Dat kan omdat het NHV onlangs het speelprogramma heeft 

gepubliceerd.   

In dit ClubNieuws vind je het trainingsschema voor de binnentrainingen waarmee we op 11 oktober 2021 starten. 

Daarnaast onder andere nog een oproep voor vrijwilligers voor het Schoolhandbaltoernooi dat dit jaar op 6 oktober 

gelukkig gewoon doorgaat. Daarnaast de agenda,  als reminder de taken van de zaaldienst en tot slot vind je in dit 

ClubNieuws de wedstrijdprogramma’s voor de het laatste speelweekend buiten (2 oktober 2021) vanwege wat 

aanpassingen in de aanvangstijden en de vier eerste speelweekenden van het zaalseizoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINNENTRAININGEN 

Vanaf maandag 11 oktober 2021 wordt er door alle teams getraind in sporthal Strijland. Dat volgens onderstaand 

schema.  Omdat de beschikbare sporthalruimte beperkt is trainen alle teams tijdens het binnenseizoen 1x in de week 

in de sporthal. Daarnaast is gekeken naar de beschikbaarheid van de trainers en de omvang van de teams voor het 

bepalen van de zaalruimte.    

De seniorenteams starten op maandag 27 september 2021 met de binnentrainingen van 20.30 tot 22.00 uur in 

Strijland. Beide teams hebben dan een halve zaal.  Als alle teams binnen gaan trainen, trainen de senioren zoals 

opgenomen in onderstaand schema. 

In overleg met de trainers wordt nog gekeken of in aanvulling op onderstaand schema voor een aantal teams extra 

trainingsmogelijkheden kunnen worden georganiseerd door slim zaalgebruik. Als dat lukt ontvang je daarover meer  

informatie via je trainer.  

 

MAANDAG  DONDERDAG 

Team Tijd Zaaldeel Trainer(s)  Team Tijd Zaaldeel Trainer(s) 
F/E 18.30-19.30 links Karin  D 19.00-20.00 links/rechts Werner 

DC2 18.30-19.30 rechts Frits  HS 20.00-21.30 links/rechts Martijn 

DC1 19.30-20.30 rechts Rose-Ann      

HB 19.30-20.30 links Henri/Martijn/Richard      

DS 20.30-21.30 links/rechts Richard      

 

Let op: In de week van de herfstvakantie is er op maandag 18 en donderdag 21 oktober geen trainen. Dat geldt 

voor alle teams.  

 

 

 

AGENDA 

06-10 Schoolhandbaltoernooi 
11-10 Start binnentraining (maandag) 
18-10 Geen trainen (herfstvakantie) 
21-10 Geen trainen (herfstvakantie) 
23-10 Eerste speelzaterdag binnencompetitie 
03-11 Bestuursvergadering 
17-11 Algemene Ledenvergadering 

https://www.s4business.nl/
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TOEGANG SPORTHAL STRIJLAND 

Tijdens de trainingen is de toegangsdeur van sporthal Strijland gesloten en enkel te openen met een pas van 

Optisport. De trainers beschikken over zo’n pas. Dit systeem voorkomt dat zo maar iedereen toegang heeft tot de 

sporthal en kleedkamers. Op speelzaterdagen is de sporthal 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd 

toegankelijk, tenzij er al (andere) sportactiviteiten zijn. Overigens is de sporthal op speelzaterdagen ook toegankelijk 

via Bar Sporthal Strijland.  

Optisport heeft de gebruikers van Strijland laten weten dat er vanaf 25 september 2021 geen beperkingen meer zijn 

voor de toegang tot de sporthal en het gebruik van de faciliteiten door sporters en publiek. De looproutes en 

instructies zijn/worden verwijderd. Houd er wel rekening mee dat tot nader orde voor toegang tot Bar Sporthal 

Strijland de horecaregels van toepassing zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HULP NOG WELKOM VOOR SCHOOLHANDBALTOERNOOI 6 OKTOBER 2021 

Begin september heeft de Schoolhandbalcommissie besloten dat het Schoolhandbaltoernooi 6 oktober door kan 

gaan. De aanmeldingen van de scholen voor deze 43e editie zijn binnen en de voorbereidingen zijn in volle gang.  

Uiteraard kan dit toernooi niet plaatsvinden zonder vrijwilligers. Veel van jullie hebben zich al aangemeld om te 

helpen, maar extra hulp is altijd welkom. De commissie is dus nog 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. 

De opbouw vind in de ochtend plaats en start rond 09.30 

uur. Wie zich nog niet heeft aangemeld en wel kan en wil 

helpen stuurt een berichtje naar shtvoice@gmail.com. 

 
ZAALDIENST  

Tijdens het binnenseizoen kan het voorkomen dat je (als ouder van) bent ingedeeld voor een zaaldienst.  

Zorg in dat geval dat je op tijd bent. Bij de eerste zaaldienst 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd, de 

overige diensten ten minste 5 minuten voor aanvang. Als hulpmiddel de belangrijkste taken nog even op rij:  

 

Eerste zaaldienst (opstarten): 

▪ Melden bij de sporthalbeheerder (indien aanwezig), beheerder zorgt (of heeft al gezorgd) voor het aansluiten 

van het bedieningspaneel van het scorebord op de wedstrijdtafel en de zaalverlichting;  

▪ Doelen plaatsen en controleren of netten goed zitten (doelverlagers plaatsen bij wedstrijd e-jeugd);  

▪ Wedstrijdtafel en wisselbanken, “scheidsrechterskit” klaarzetten; 

 
  

 

mailto:shtvoice@gmail.com
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/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
http://www.bee-visible.com/
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▪ Zaalvloer vegen ( bij gladde en stoffige vloer).  

 

Aan de wedstrijdtafel (alle zaaldiensten):   

▪ Werkafspraken maken met scheidsrechter;  

▪ Bijhouden tijd en stand op scorebord, score ook op papier bijhouden (i.g.v. uitval scorebord);  

▪ Bijhouden tijdstraffen (indien scheidsrechter dat niet zelf doet) en toezien op wissels;  

▪ Bondscheidsrechter opvangen (in geval van wedstrijd HS) en kleedkamer wijzen.  

 

Laatste zaaldienst (afsluiten):  

▪ Wedstrijdballen en “scheidsrechterskit” opbergen;  

▪ Doelen opruimen (in overleg met beheerder, soms kunnen ze blijven staan);  

▪ Scorebord uitzetten, het bedieningspaneel kan blijven staan.  

 

Algemeen:  

▪ De doelverlagers en sponsorvlaggen liggen in het toestellenhok achter het linkerdoel; 

▪ De (wedstrijd)ballen en “scheidsrechterskit” liggen in de kast in de gang tussen bij de dameskleedkamers 

(bereikbaar via de zaal). Hier liggen ook hesjes die gebruikt kunnen worden in het geval het gastteam shirts van 

dezelfde kleur heeft;   

▪ In de “scheidsrechterskit” zitten fluiten, pennen, wedstrijdkaarten, gele en rode kaarten, papier en stopwatch; 

▪ De zaalveger staat in de schoonmaakruimte naast het EHBO hok; 

▪ De scheidsrechterkleedruimte bevindt zich achter de wisselbanken en is alleen via die zijde toegankelijk. 

 
 
WEDSTRIJDSCHEMAS 
Onderstaand vind je het wedstrijdschema voor de laatste speelweekend van de buitencompetitie. Die was al 
gepubliceerd in het vorige ClubNieuws, maar vanwege diverse gewijzigde aanvangstijden is dit schema hier opnieuw 
opgenomen. 
Daarna de eerste vier speelweekenden van de binnencompetitie. De thuiswedstrijden worden gespeeld in Strijland 
(tenzij anders vermeld). Vertrek voor de uitwedstrijden vindt tijdens de binnencompetitie ook plaats vanaf Sporthal 
Strijland.  
Mocht je zijn ingedeeld als scheidsrechter of velddienst 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 2 OKTOBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 14.45 16.00 Omega - VOICE  Blankensteijn, Vianen  

D 12.00 13.10 WeHaVe - VOICE (binnen)  Weespersluis, Weesp 

DC1 12.45 14.00 Omega - VOICE  Blankensteijn, Vianen  

HB 17.30 18.00 VOICE - DSS Marco Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
17.15-19.15 George  N.v.t  
     
VERVOER UITWEDSTRIJDEN    
E Volgt via coach    
D Volgt via coach    
DC1 Volgt via coach    

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
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ZATERDAG 23 OKTOBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 15.15 15.35 VOICE – Leidsche Rijn Lieselotte/Gert Strijland, Nijkerk  

DC1 16.00 16.30 VOICE - DSOV Leonie Strijland, Nijkerk 

HB 18.00 18.30 VOICE - Vido Josine/Eva Strijland, Nijkerk 

DS 19.05 19.35 VOICE - ASC’91 Nico van Dijk Strijland, Nijkerk 

HS 19.15 20.15 SDS’99 - VOICE  Huis van Eemnes, Eemnes 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN  ZAALDIENSTEN  
HS Martijn, Werner, Marco  15.05-16.10 Ouder Lindsey/ouder Chloë 
   16.10-17.10 Arno/Dennis 
  17.10-18.25 Isis/Anne 
   18.25-einde Yuri/Kai 

 

 

ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 09.00 10.00 Shot - VOICE  Het Heem, IJsselstein (Ut) 

D 09.55 10.55 Shot - VOICE  Het Heem, IJsselstein (Ut) 

DC2 12.00 13.15 SV Zeeburg - VOICE  Calvijn, Amsterdam 

DC1 17.30 19.00 Monnickendam - VOICE  ’t Spil, Monnickendam 

HB 16.45 18.00 Lelystad - VOICE  Rietlanden, Lelystad 

DS 17.45 19.00 Lelystad - VOICE  Rietlanden, Lelystad 

HS 19.00 19.30 VOICE – HV Fidelitas NHV Strijland, Nijkerk 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN  ZAALDIENSTEN  
E Volgt via coach  19.00-Einde N.n.b. 
D Volgt via coach    
DC2 Volgt via coach    
DC1 Ouder Dominique, Feline en Pebbles    
HB Volgt via coach    
DS Wordt onderling geregeld    

 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Huis+van+Eemnes/@52.2556079,5.2639798,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf2a714717fa5c8a1!8m2!3d52.2556074!4d5.2639787
https://www.google.com/maps/place/Sporthal+Het+Heem/@52.0263168,5.0264919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c664cedab3cc63:0x7640a282a99d292b!8m2!3d52.0263168!4d5.0286806
https://www.google.com/maps/place/Sporthal+Het+Heem/@52.0263168,5.0264919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c664cedab3cc63:0x7640a282a99d292b!8m2!3d52.0263168!4d5.0286806
https://www.google.com/maps/place/Calvijn+College+Amsterdam/@52.3562774,4.8293575,17z/data=!3m2!4b1!5s0x47c5e22461f4a075:0x663a5ba638c31c13!4m5!3m4!1s0x47c5e22480500a55:0x1f80be739531bbcc!8m2!3d52.3562774!4d4.8315462
https://www.google.com/maps/place/Het+Spil,+Monnickendam/@52.4499531,5.036058,233m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c605a1426d7887:0x608d204bfdf99831!8m2!3d52.4501637!4d5.0372535
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/Sporthal+de+Rietlanden/@52.4974575,5.4757203,548m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c626871fc1015f:0x15228c858e513f18!8m2!3d52.4972161!4d5.4775919
https://www.we-link.nl/
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
http://www.doornhof.nl/
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ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 15.25 15.45 VOICE – LHV Jennifer / Roos Strijland, Nijkerk  

D 16.10 16.40 VOICE - Nijenrodes Dieter Strijland, Nijkerk 

DC2 16.55 17.25 VOICE - ASV Linda Strijland, Nijkerk 

DC1 17.55 18.25 VOICE – Houten/Celeritas Mariska/Alice Strijland, Nijkerk 

HB 19.00 19.30 VOICE - DSS Leonie Strijland, Nijkerk 

HS 17.30 19.10 Drechtsteden - VOICE  Reijerhal, Ridderkerk 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN  ZAALDIENSTEN  
HS Martijn, Werner, Henri  15.25-16.40 Ouder Jennifer/ouder Florien 
   16.40-17.25 Ouder Elin/ouder Caitlin 
  17.25-18.25 Daphne/Tess 
   18.25-19.30 Dominique/Maaike 
   19.30-einde Zoë/Ivano 

 

 

ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 14.45 16.50 Houten - VOICE  The Dome, Houten 

D 16.10 17.00 LHV - VOICE  Buiningpark, Leusden 

DC2 14.10 15.00 ASC ’91 - VOICE  Midland, Amersfoort 

DC1 18.15 19.30 Fortissimo - VOICE  De Rijnsloot, Cothen 

DS 17.30 18.30 Havas - VOICE  Stedenwijk, Almere 

HS 19.00 19.30 VOICE – Nijenrodes NHV Strijland, Nijkerk 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN  ZAALDIENSTEN  
E Volgt via coach  19.00-Einde N.n.b. 
D Volgt via coach    
DC2 Volgt via coach    
DC1 Ouder Dominique, Maaike en Zoë    
DS Wordt onderling geregeld    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het volgende ClubNieuws verschijnt begin november 2021 

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

 

 

https://www.google.com/maps/place/Kastanjelaan+30,+2982+CM+Ridderkerk/@51.8793982,4.5870401,555m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c42d9aa7a55643:0x60a9aeae8112e6ce!8m2!3d51.8793982!4d4.5888295
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/sporthal+buiningpark/@52.1315983,5.4115786,552m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6459035f57bb1:0xc939d89940897618!8m2!3d52.1315983!4d5.4137673
https://www.google.com/maps/place/Sporthal+Midland/@52.1625679,5.4033128,552m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6468f774790bd:0xc11ead4cd95473d3!8m2!3d52.162574!4d5.4055425
https://www.google.com/maps/place/Handbalvereniging+Fortissimo/@51.9934719,5.3043825,554m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47c65c19222969b5:0x26fe98fbe9664d72!2sRijnsloot!3b1!8m2!3d51.993472!4d5.3065712!3m4!1s0x47c65c1888639c99:0x63597da1c748ec00!8m2!3d51.9951793!4d5.3040108
https://www.google.com/maps/place/Sporthal+Stedenwijk/@52.3688889,5.2080891,549m/data=!3m3!1e3!4b1!5s0x47c616dc263ba443:0x11713bcfbeb14966!4m5!3m4!1s0x47c616dc2603f317:0x4a91b888c557e200!8m2!3d52.3688102!4d5.2102349
http://www.hv-voice.nl/
https://instagram.com/hv_voice?igshid=37umr5x64l7m
https://www.vanduinkerken.com/

