
 
 

CLUBNIEUWS 
Jaargang 3, nummer 7, 23 september 2020 

Er wordt weer gehandbald en dat is natuurlijk fijn en leuk. Ook de buitencompetitie, waarin de  eerste sportieve 

successen al weer zijn  gehaald, is in volle gang. In verband met corona zijn in en om het clubgebouw diverse 

maatregelen genomen, zoals verplichte looproutes, plekken om de handen te desinfecteren en aanwijzingen over 

het maximaal aantal aanwezige personen in bepaalde ruimtes. Ons buitenterrein is gelukkig groot genoeg om met 

veel mensen en op de juiste afstand van elkaar te kunnen genieten van de handbalsport. Maar het opvolgen van al 

die coronaregels valt nog niet altijd mee heen we gemerkt. We doen langs deze weg nogmaals een beroep op de 

eigen verantwoordelijkheid en gezonde verstand en volg op onze accommodatie de algemene regels en de specifieke 

instructies die zijn aangegeven, zodat we veilig en verantwoord kunnen blijven sporten.   

 

Vanwege enkele late opzeggingen heeft de Technische Commissie in overleg met het bestuur moeten besluit om de 

voor het binnenseizoen te schuiven in de teamsamenstellingen. Dat houdt in dat we in het binnenseizoen nog maar 

één D-team hebben. Gelukkig vormt zich inmiddels gestaag een F-team. Voorlopig draaien die nog mee met het E-

team, maar kunnen zij in de loop van het zaalseizoen hopelijk gaan meedoen in de eigen toernooicompetitie.  

 

In dit ClubNieuws vind je onder andere de agenda en de wedstrijdprogramma’s van de drie resterende 

speelweekenden van de buitencompetitie. Let op, daarin zijn ten opzichte van de programma’s die ClubNieuws 6 

stonden nog wedstrijden en speeltijden veranderd. Daarnaast nieuws over de ledenwerfactie, de trainingstijden voor 

het binnenseizoen en de voorlopige wedstrijdprogramma’s van de eerste twee speelweekenden van het zaalseizoen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10.40 11.55 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 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN   
Volgt via coaches     

 

AGENDA 

06 -10 Trainers en Coaches vergadering 
08 -10 Laatste buitentraining 
12 -10 Start binnentraining 
13 -10 Bestuursvergadering 
17 -10 Handbalvrij weekend 
19 -10 Geen trainen (Herfstvakantie) 
20 -10 ClubNieuws 8 
22 -10 Geen trainen (Herfstvakantie) 
24 -10 Eerste speelweekend binnen 
10- 11 Algemene ledenvergadering 

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.s4business.nl/


 

CLUBNIEUWS, jaargang 3, nummer 7, 23 september 2020 

DE LEDENWERFACTIE LOOPT NOG STEEDS!  

Nieuwe leden zijn welkom en daar werken we als vereniging 

hard aan. Begin september hebben we de handbalsport en 

onze vereniging  via een advertentie in De Stad Nijkerk 

onder de aandacht gebracht. Op de achterzijde van het 

clubhuis hangt sinds twee weken een groot spandoek. 

Wellicht heb je hem al gezien! We verwachten daarmee de 

aandacht te trekken van de fietsers en wandelaars over het 

nieuwe en drukke fiets- en wandelpad. Ook op de 

momenten dat er niet wordt getraind of wedstrijden zijn.  

 

Maar aan het werven van meer leden kan ook jij meedoen. Naast versterking van je team levert jou en het nieuwe 

lid dat ook nog een mooi cadeau op.  We hebben er de afgelopen maanden al diverse kunnen uitdelen, maar dat 

doen we heel graag natuurlijk. 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 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 met een wedstrijd.  

 

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

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

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

kunt besteden bij Van Duinkerken. 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 cadeau, zorg dan dat op het inschrijfformulier ‘Lid 

geworden via [jouw naam]’wordt vermeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 16.05 16.35 VOICE - Wasmeer Luna en Mickey Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

D1 16.30 17.00 VOICE - Shot Jennifer en Raquel Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

D2 17.35 18.05 VOICE - LHV Josine Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

DC 17.10 17.40 VOICE - BDC Mariska en Talitha Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

DB 18.20 18.50 VOICE - Aalsmeer Erik Watergoor, Nijkerk (veld 1) 

HB 18.35 19.05 VOICE - Najaden Berry Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENSTEN  
16.00-20.15 Martijn  16.05-17.40 Saranne en Sanne 
   17.40-18.50 Melanie en Lieselotte 
   18.45-20.05 Roos en Anne 
 

Ingedeeld en verhinderd, regel zelf tijdig vervanging! 

 

 

 

https://www.handbal.nl/aspirantlid/
https://www.vanduinkerken.com/
http://www.bee-visible.com/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 10 OKTOBER 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

D1 16.30 17.00 VOICE - Houten Eva Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

D2 17.25 17.55 VOICE - Houten Eva Watergoor, Nijkerk (veld 2) 

HB 17.30 19.00 Hauwert – VOICE  Heemraad Witweg, Hauwert 

 

BARDIENST(EN)  VELDDIENST 
16.30-18.50 Martijn  16.30-18.50 Coaches D-teams 

 

VERVOER UITWEDSTRIJD   
Volgt via coach     

 

Ingedeeld en verhinderd, regel zelf tijdig vervanging! 

 

 

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
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
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TRAINERS EN COACHES IN HET NIEUW 

In weer en wind en in het binnenseizoen in een (soms) 

tochtige sporthal staan de trainers en coaches op het 

veld en langs de zijlijn. De hoogste tijd dus voor een 

jack. Dat moet natuurlijk wel herkenbaar zijn, maar ook 

niet te warm, niet te koud, niet te groot, niet te klein, 

wel voorzien van zakken, niet voorzien van zakken…. en 

nog vele andere wensen. Na een lange zoektocht en 

diverse passessies konden de jacks 31 augustus eindelijk 

worden uitgereikt aan de toen aanwezige 

trainers/coaches. Inmiddels hebben ook de andere 

trainers/coaches een jack ontvangen.  Aan de voorzijde 

voorzien van het VOICE –logo en op de rug in grote letters H.V. VOICE. Diverse leden hebben al geïnformeerd of ze 

ook een jack kunnen bestellen. Dat is niet het geval.  Word trainer of coach en je ontvangt er één van het bestuur! 

Wel wordt nog bekeken of een variant van het jack beschikbaar komt in de webshop van de vereniging.   

 

BINNENTRAININGEN 

We trainen nog tot en met 8 oktober 2020 buiten. De binnentrainingen starten vervolgens op maandag 12 oktober 

2020 in sporthal Strijland volgens onderstaand schema. Omdat we in de zaal minder tijd/ruimte tot onze beschikking 

hebben dan  buiten trainen alle teams 1 keer per week.   

 

MAANDAG  DONDERDAG 

Team Tijd Trainer(s)  Team Tijd Trainer(s) 

E 18.30-19.30 Frits, Werner en Karin  D 19.00-20.00 Frits en Werner 

F 18.30-19.30 Frits, Werner en Karin  DC 19.00-20.00 Rose-Ann 

DB 19.30-20.30 Richard  DS 20.00-21.30 Vacant 

HB 19.30-20.30 Henri     

HS 20.30-22.00 Martijn     

 

Let op: In de week van de herfstvakantie is er op maandag 19 en donderdag 22 oktober geen trainen. Dat geldt 

voor alle teams.  

 

In sporthal Strijland zijn door Optisport enkele maatregelen genomen in verband met corona. Denk daarbij aan 

desinfectiemogelijkheden bij de entree en specifieke looproutes naar de kleedkamers en zaal. Houd daar rekening 

mee en volg eventuele extra instructies van de trainers. De trainers worden hierover voor 12 oktober nog 

geïnformeerd.  Ook voor de binnenwedstrijden zullen een aantal zaken anders gaan dan we tot nog toe gewend 

waren, meer informatie daarover in het volgende ClubNieuws.       

  

 

 

 

 

http://www.doornhof.nl/
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ZATERDAG 24 OKTOBER 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 17.15 18.30 Fortissimo - VOICE  De Rijnsloot, Cothen 

DC 18.15 19.30 Fortissimo - VOICE  De Rijnsloot, Cothen 

DB 12.30 13.50 KDO –VOICE  KDO-hal, De Kwakel 

HB 18.20 18.50 VOICE - Najaden Nog niet bekend Sporthal Strijland, Nijkerk 

DS 17.45 19.00 Lelystad - VOICE  Rietlanden, Lelystad 

HS 19.00 20.00 Fidelitas - VOICE  Nieuwland, Amersfoort 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN  ZAALDIENSTEN  
E Volgt via coach  18.20-20.00 Nog niet bekend 
DC Volgt via coach    
DB Volgt via coach    
DS Wordt onderling geregeld    
HS Martijn, Werner en Marco    

 

Ingedeeld en verhinderd, regel zelf tijdig vervanging! 

 

 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 31 OKTOBER 2020 

Team Aanwezig 
/ vertrek 

Aanvang Wedstrijd Scheidsrechter(s) Accommodatie 

E 16.00 16.20 VOICE - Houten Ezra en Raquel Sporthal Strijland, Nijkerk 

D1 16.55 17.15 VOICE – BDC Mickey en Luna Sporthal Strijland, Nijkerk 

DC 17.40 18.00 VOICE – BDC Nog niet bekend Sporthal Strijland, Nijkerk 

DB 18.40 19.00 VOICE - Harderwijk Martijn Sporthal Strijland, Nijkerk 

HB 18.20 18.50 Lelystad - VOICE  Rietlanden, Lelystad 

DS 18.50 20.05 Westsite - VOICE  Calandhal, Amsterdam 

 

VERVOER UITWEDSTRIJDEN  ZAALDIENSTEN  
D1 Volgt via coach  16.00-17.15 Ouder(s) Kim en Elin 
HB Volgt via coach  17.15-19.00 Daphne en Julia 
DS Wordt onderling geregeld  19.00-20.00 Marieke en Lieselotte 
 

Ingedeeld en verhinderd, regel zelf tijdig vervanging! 

 

 

Het volgende Clubnieuws verschijnt 20 oktober 2020 

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

 

 

https://www.google.nl/maps/place/Sporthal+De+Rijnsloot/@51.9934719,5.3021938,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c65c19222969b5:0x26fe98fbe9664d72!2sRijnsloot!3b1!8m2!3d51.9935665!4d5.3063082!3m4!1s0x47c65c18fc7d3ca5:0xe5a1a9566e8af87c!8m2!3d51.9949869!4d5.303887
https://www.google.nl/maps/place/Sporthal+De+Rijnsloot/@51.9934719,5.3021938,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47c65c19222969b5:0x26fe98fbe9664d72!2sRijnsloot!3b1!8m2!3d51.9935665!4d5.3063082!3m4!1s0x47c65c18fc7d3ca5:0xe5a1a9566e8af87c!8m2!3d51.9949869!4d5.303887
https://www.google.nl/maps/place/Sportvereniging+KDO/@52.2429767,4.7873487,480m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5de4a78f270e1:0x68d66b3a278b773f!8m2!3d52.2429734!4d4.7895374
https://www.google.nl/maps/place/Sporthal+de+Rietlanden/@52.4968747,5.4740577,477m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x47c62686c36f75bb:0x8a3afd32d47c9d51!2sScholengemeenschap+De+Rietlanden!8m2!3d52.4968715!4d5.4762464!3m4!1s0x0:0x15228c858e513f18!8m2!3d52.4974
https://www.google.nl/maps/place/Sporthal+Nieuwland/@52.2007393,5.3728645,480m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6472be1d84f21:0x8ca5b6267e5c11f6!8m2!3d52.200736!4d5.3750532
https://www.google.nl/maps/place/Sporthal+de+Rietlanden/@52.4968747,5.4740577,477m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x47c62686c36f75bb:0x8a3afd32d47c9d51!2sScholengemeenschap+De+Rietlanden!8m2!3d52.4968715!4d5.4762464!3m4!1s0x0:0x15228c858e513f18!8m2!3d52.4974
https://www.google.nl/maps/place/Calandhal/@52.3545566,4.8052675,479m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5e3d3f41014d1:0xff03f145969df85b!8m2!3d52.3545533!4d4.8074562
http://www.hv-voice.nl/
https://instagram.com/hv_voice?igshid=37umr5x64l7m
https://we-link.nl/
https://www.covebo.nl/payroll/

