
 
 

CLUBNIEUWS 
Jaargang 3, nummer 6, 20 augustus 2020 

 

De meeste van jullie genieten nog van de laatste dagen van de (school)vakantie, maar het komende handbalseizoen 

staat op het punt van beginnen.  Omdat op 5 september 2020 het eerste speelweekend weer is gepland en de 

laatste ‘coronapersconferentie’ van dinsdag 18 augustus voor buitensporten geen aanpassing met zich meebracht, 

starten we maandag 24 augustus weer met de trainingen. We beseffen dat het dan nog vakantie is, maar omdat de 

competitie op 5 september start willen we zo snel mogelijk beginnen met de trainingen. We zien jullie graag weer op 

de velden! 

 In deze ClubNieuws lees je de trainingstijden, vind je de wedstrijdprogramma’s voor de eerste vier speelweekenden 

en maak je kennis met twee nieuwe leden. Daarnaast nog ‘kantinenieuws’ en een korte reminder van de 

coronaregels  op ons terrein voor tijdens de trainingen en de wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENTRAININGEN 

De buitentrainingen voor de jeugdteams starten op maandag 24 augustus 2020 volgens onderstaand schema. 

Natuurlijk is het van belang dat iedereen zich aan de coronaregels houdt. Die vindt verderop in deze ClubNieuws. 

 

MAANDAG  Donderdag 

Team Tijd Veld Trainers  Team Tijd Veld Trainers 
E 18.30-19.30 2 (l) Frits, Werner en Karin  D1 19.00-20.00 2 (l) Frits, Werner en Karin 

D2 18.30-19.30 2 (r) Frits, Werner en Karin  D2 19.00-20.00 2 (r) Frits, Werner en Karin 

D1 18.30-19.30 1 Frits, Werner en Karin  DC 19.30-20.30 1 Rose-Ann 

DC 19.30-20.30 2 (r) Karin  HB ¹ 20.00-21.00 2 Martijn 

DB 19.30-21.00 2 (l) Richard en Ilona      

HB 19.30-20.30 1 Henri      

¹ vanaf 10 september 2020         

 

De jeugdteams trainen buiten tot en met 8 oktober 2020. Vanaf maandag 12 oktober wordt er getraind in sporthal 

Strijland. Informatie daarover volgt in het volgende ClubNieuws.  

Voor de seniorenteams is geen indeling voor buiten de buitentrainingen  gemaakt. In overleg met de TC kan er wel 

buiten getraind worden. De seniorenteams starten overigens op maandag 21 september 2020 met de 

binnentrainingen van 20.30 tot 22.00 uur in Strijland. Vanaf 12 oktober, als de hele vereniging binnen gaat trainen 

zullende trainingstijden en dagen voorde seniorenteams mogelijk veranderen. Ook daarover meer informatie in het 

volgende Clubnieuws 

 

AGENDA 

24 -08 Start buitentraining 
26 -08 Bestuursvergadering 
05 -09 Eerste speelweekend (buiten) 
23 -09 ClubNieuws 7 
08 -10 Laatste buitentraining 
12 -10 Start binnentraining 
19 -10 Geen trainen (Herfstvakantie) 
22 -10 Geen trainen (Herfstvakantie) 
24 -10 Eerste speelweekend binnen 

https://www.s4business.nl/


 

CLUBNIEUWS, jaargang 3, nummer 6, 20 augustus 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 16.15 16.45 VOICE - LHV Luna/Ezra Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

D1 16.30 17.00 VOICE - Houten  Jennifer/Mickey Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

D2 17.30 17.55 VOICE - Houten Eva Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

DC 17.20 17.50 VOICE - Fortissimo Mariska/Talitha Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DB 18.30 19.00 VOICE - SDS Henri Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
16.00-20.00 George en Martijn  16.15-17.50 Dominique en Selena 
   17.50-19.00 Marieke en Racquel 
   19.00-20.10 Tess en Demi 
     
 

Ingedeeld en verhinderd, regel zelf tijdig vervanging! 

 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

D1 15.45 17.00 Leidsche Rijn - VOICE  Sportpark Fletiomare, Vleuten 

D2 14.45 16.00 Nijenrodes - VOICE  Broekdijk Oost, Breukelen 

DC 17.45 19.00 Celeritas - VOICE  Tolhuislaan, Bunnik  

HB 13.15 14.30 DSG - VOICE  Sportpark Sloten, Amsterdam 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN   
Volgt via coaches     
 

 

NIEUWE LEDEN, VAN HARTE WELKOM 

Net voor de zomervakantie verwelkomden wij nog 

Sarah en Florien. Zij ontvingen van de vereniging een 

handbal en poseren daarmee trots in het doel. Van 

harte welkom meiden en heel veel handbalplezier. 

Florien komt de E versterken, Sarah de F.  

 

De handbal ontvingen ze vanwege onze 

ledenwerfactie. Daaraan kun jij ook aan meedoen! 

Wie weet heb jij ook vriendjes of vriendinnetjes die je heel graag eens wil laten ervaren hoe leuk jouw sport is. Maak 

ze dan nu vast enthousiast en neem ze dan, als het weer kan,  mee naar een training zodat ze het gelijk zelf kunnen 

proberen. Ze kunnen 3 x gratis meetrainen en als ze het leuk vinden als aspirant lid ook een paar keer meespelen 

 

 

 

https://www.google.nl/maps/place/Sportpark+Fletiomare-Oost/@52.0873018,5.0181456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c67006c6e57c2d:0x788264e3dce4e051!8m2!3d52.0872985!4d5.0203343
https://www.google.nl/maps/place/Broekdijk+Oost,+3621+LM+Breukelen/@52.1638662,4.9978551,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c671842277f489:0xd22770e438a44adf!8m2!3d52.1648172!4d4.9992713
https://www.google.nl/maps/place/Handbalvereniging+Celeritas/@52.0704118,5.2079243,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c667ddfc378fe1:0x3d7aedcdbbd3cab8!2sTolhuislaan+3,+3981+HR+Bunnik!3b1!8m2!3d52.0707592!4d5.2110659!3m4!1s0x47c667dc3ac724fd:0x90d1493af64b209c!8
https://www.google.nl/maps/place/DSG+Amsterdam/@52.3370627,4.8025541,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbb5a620582aa3ea1!8m2!3d52.3370627!4d4.8025541
https://www.handbal.nl/aspirantlid/
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
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met een wedstrijd. Een aspirant lidmaatschap is alleen mogelijk als je ten minste 24 maanden geen spelend lid bent 

geweest bij een handbalvereniging.  

Worden ze daarna (of direct) lid dan krijgen ze zo snel mogelijk na het inleveren van het inschrijfformulier  van de 

vereniging een handbal kado.  Ben jij degenen die er voor zorgt dat jouw vriendje of vriendinnetje komt handballen 

en lid wordt dan ontvang jij ook een kado naar keuze: een handbal of een waardebon van €15,- die je kunt besteden 

bij Van Duinkerken. De eerste nieuwe leden hebben we al verwelkomt en de eerste kado’s zijn uitgedeeld.  

De actie geldt voor nieuwe leden die ten minste 12 maanden voorafgaand aan de inschrijving geen lid zijn geweest 

van de vereniging en geldt voor inschrijvingen tot en met  31 oktober  2020. Wil je als aandrager van het nieuw lid in 

aanmerking komen voor jouw kado, zorg dan dat op het inschrijfformulier ‘Lid geworden via [jouw naam]’wordt 

vermeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 Eventueel veldverlichting aan doen  

 

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 

 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. 

 

 

 

 

 

https://www.vanduinkerken.com/
http://www.bee-visible.com/


 

CLUBNIEUWS, jaargang 3, nummer 6, 20 augustus 2020 

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 16.25 16.55 VOICE - Houten Joris en Sam Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

D1 16.05 16.35 VOICE - Omega  Alice en Linda Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

D2 17.35 18.05 VOICE - Omega Gert en Wesley Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DC 17.05 17.35 VOICE - HVBS Janneke Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

DB 18.15 18.45 VOICE - Harderwijk Marko Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

HB 18.35 19.05 VOICE - Lotus Dieter Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
16.00-20.15 Martijn  16.05-17.35 Nienke en Nova 
   17.35-18.45 Caitlin en Ashley 
   18.45-20.05 Roxanne en Isis 
     
 

Ingedeeld en verhinderd, regel zelf tijdig vervanging! 

 

KANTINENIEUWS’ 

Afgelopen voorjaar werden we verrast met een aantal 

versieringen op de buitenmuur van het clubhuis. 

Ongevraagd waren diverse muren van het gebouw als 

verfdoek gebruikt.  

Bijna wekelijks zorgt de kluscommissie voor het beheer 

en onderhoud van de velden en de kantine. Het 

schilderen van de buitenkant van de kantine stond daar 

al op de planning. De ongevraagde muurschilderingen 

maakten het echter  meer dan noodzakelijk.  Een hele 

klus, maar vele handen en verfrollers maken het een 

klusje van een ochtend flink door schilderen.  

Voor de schilderklus werd daarom een 

gelegenheidsteam samengesteld van herensenioren die 

onder toeziend oog van de kluscommissie (en onder het 

genot van koffie en koek) het kantinegebouw voorzag 

van een aantal nieuwe laagjes witte verf.  De buitenkant 

van de kantine kan er zo weer even tegenaan.     

 

 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 09.45 11.00 Shot- Voice  Ijsseloever, Ijsselstein (Ut) 

D1 14.45 16.00 Nijenrodes - VOICE  Broekdijk Oost, Breukelen 

D2 14.45 16.00 Shot - VOICE  Ijsseloever, Ijsselstein (Ut) 

DC 17.30 18.30 LHV - VOICE  Sportpark Buining, Leusden  

DB 18.00 19.00 ASC- Voice  Parelhoenstraat 12, A’foort 

HB 08.15 10.00 Hauwert - VOICE  Heemraad Witweg, Hauwert 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN   
Volgt via coaches     

 

 

https://www.google.nl/maps/place/shot/@52.029842,5.037164,482m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x47c664c230009831:0x6f7d0f5358ceb5e0!2sHandbalvereniging+Shot'73+IJsselstein!8m2!3d52.0298387!4d5.0393527!3m4!1s0x47c664c3446979c1:0x715e32416f3d6b86!8m2!3d52.0296
https://www.google.nl/maps/place/Broekdijk+Oost,+3621+LM+Breukelen/@52.1638662,4.9978551,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c671842277f489:0xd22770e438a44adf!8m2!3d52.1648172!4d4.9992713
https://www.google.nl/maps/place/shot/@52.029842,5.037164,482m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x47c664c230009831:0x6f7d0f5358ceb5e0!2sHandbalvereniging+Shot'73+IJsselstein!8m2!3d52.0298387!4d5.0393527!3m4!1s0x47c664c3446979c1:0x715e32416f3d6b86!8m2!3d52.0296
https://www.google.nl/maps/place/Leusder+Handbal+Vereniging+(LHV)/@52.1307039,5.413304,481m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1ssportpark+in+de+buurt+van+Albert+Buininggaarde,+Leusden!3m4!1s0x47c645ca1c640887:0x6ca4df02e95f0a22!8m2!3d52.1313641!4d5.4137452
https://www.google.nl/maps/place/ASC'91/@52.1681495,5.3951239,481m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47c6469141ff9889:0x718e88d4562b4e74!2sParelhoenstraat+12,+3815+AG+Amersfoort!3b1!8m2!3d52.1681462!4d5.3973126!3m4!1s0x47c646916bf8b20b:0x6d8da890101001f4!8m2!
https://www.google.nl/maps/place/Heemraad+Witweg+2a,+1691+EC+Hauwert/@52.708426,5.0958524,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c8af1b9d82290d:0x6909f71b6648f5a6!8m2!3d52.7084228!4d5.0980411
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WEER HANDBALLEN, MAAR WEL MET REGELS  

Het is natuurlijk fijn  dat we weer kunnen handballen en dat ook de buitencompetitie weer start. Er gelden wel een 

aantal regels en er zijn diverse maatregelen getroffen  op onze accommodatie.  

 

Clubgebouw tijdens trainingen 

De kantine is tijdens de trainingen gesloten. De toiletten en kleedkamers zijn open voor de jeugdleden en trainers. 

Jeugdleden kunnen omkleden en douchen. Het heeft echter de voorkeur om zoveel als mogelijk in sportkleding naar 

de trainingen. In de toegangshal  van het clubgebouw is gelegenheid je handen te desinfecteren. In de toiletten is 

steeds maximaal 1 persoon tegelijk aanwezig.  De garage is alleen toegankelijk voor trainers.   

 

Clubgebouw tijdens wedstrijden 

De kantine, toiletten en kleedkamers zijn tijdens de wedstrijden geopend. Jeugdleden van de thuisspelende en 

bezoekende teams kunnen en mogen omkleden en douchen. In de toegangshal  van het clubgebouw is gelegenheid 

je handen te desinfecteren en vanaf daar geldt  voor iedereen een aangegeven looproute door het gebouw.  In de 

kantine geldt een maximum aantal aanwezigen en kan allen met pin worden betaald. In de toiletten is steeds 

maximaal 1 persoon tegelijk aanwezig. De garage is alleen toegankelijk voor trainers/coaches.   

 

Ouders en toeschouwers 

Ouders/verzorgers  mogen natuurlijk het ‘kroost’ komen brengen en ophalen. Dat geldt voor de trainingen en de 

wedstrijden. U mag het terrein op en houdt 1,5 meter afstand tot anderen. Geforceerd stemgebruik ‘langs de lijn’ is 

niet toegestaan.  Op trainingsavonden kunt u het clubgebouw niet in, ook niet voor toiletbezoek. Op wedstrijddagen 

zal de vereniging zoveel als mogelijk zitplaatsen langs het veld klaarzetten.   

 

Algemene gedragsregels 

Met het oog op een z veilig mogelijk sportomgeving nog de belangrijkste algemene gedragsregels op een rij. 

 

Blijf thuis  

 Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:  

- neusverkoudheid, 

- hoesten, 

- benauwdheid,  

- of koorts; 

 Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. (Als iedereen 24 uur 

geen klachten heeft, mag je kind weer komen sporten en naar buiten); 

 Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus , tot 14 dagen na het laatste contact. 

 

Wat moet iedereen doen voor vertrek naar het handbalterrein en bij thuiskomst 

 Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training gepland staat; 

 Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de handbaltraining en niet te vroeg; 

 

http://www.doornhof.nl/
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 De kleedkamers zijn open, maar kom zoveel als mogelijk in sportkleding naar de handbaltraining; 

 Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken, deel niet met anderen; 

 Neem je eigen bal mee, indien je deze hebt; 

 Ga voordat je naar handbal vertrekt thuis naar het toilet; 

 Was voor je naar de training vertrekt, thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

 Was je handen met water en zeep als je thuis terug bent na de handbaltraining. 

 

Waar moet iedereen zich aan houden tijdens en direct na handbaltraining en wedstrijd 

 Vermijd het aanraken van je gezicht; 

 Schud geen handen; 

 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 

jaar); 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het clubgebouw en volg aangeven routes en instructies; 

 Volg altijd de aanwijzingen van de trainers;  

 Douche bij voorkeur thuis  en ga na de handbaltraining of wedstrijd direct weer naar huis. 

 

Waar moet iedereen zich aan houden als toeschouwer van een training of wedstrijd 

 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot 18 

jaar); 

 Vermijd drukte; 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 Voorkom geforceerd stemgebruik ‘langs de lijn’; 

 Clubgebouw is op trainingavonden gesloten voor toeschouwers;  

 Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het clubgebouw (op wedstrijddagen) en volg aangegeven routes en 

instructies; 

 Volg altijd de aanwijzingen van of namens het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het volgende Clubnieuws verschijnt 23 september 2020 

Kijk ondertussen voor het laatste nieuws de website en volg ons via    of  

 

 

 

 

 

http://www.hv-voice.nl/
https://instagram.com/hv_voice?igshid=37umr5x64l7m
http://www.we-link.nl/
https://www.covebo.nl/payroll/

