
 
 

CLUBNIEUWS 
Jaargang 4, nummer 2, 26 mei 2021 

Gelukkig zijn de maatregelen met betrekking tot corona enigszins versoepelt. Er is weer wat meer mogelijk, 

waardoor bijvoorbeeld ook de heren senioren voor de training al weer zijn gesignaleerd op het veld. Wat helaas nog 

niet mogelijk is, is dat in competitieverband wedstrijden worden gespeeld. In het vorige ClubNieuws informeerde we 

jullie over de alternatieve competitie die daarvoor door de handbalbond (NHV) is opgezet. Die is al gevolg van de nog 

geldende maatregelen (nog) niet gestart. We verwachten niet dat de nu nog 3 resterende speelweekenden van die 

competitie worden gespeeld, maar we houden jullie daarover op de hoogte. 

Te meer reden om zo richting het einde van het seizoen een alternatieve, leuke en sportieve draai aan de trainingen 

te geven. Wat dat inhoudt lees je in deze ClubNieuws. Daarnaast in de ClubNieuws de agenda, een korte terugblik op 

het verenigingsjubileum en nieuws van ‘het veld’ en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEUM BIJNA IN STILTE VOORBIJ VOORBIJGEGAAN 

Begin april bestond de vereniging precies 45 

jaar. Die fantastische mijlpaal konden we 

vanzelfsprekend niet groots vieren. Maar het 

bestuur wilde dit niet helemaal ongemerkt 

voorbij laten gaan. En wie ‘jarig’ is trakteert. Op 

de training kon iedereen daarom genieten van 

een kleine feestelijke traktatie.  

 

 

 

AGENDA 

31-05 Start alternatieve trainingen (alleen 
maandagen) 

06-07 Bestuursvergadering 
05-07 Laatste training (ma) seizoen 2020/2021 
08-07 Laatste training (do) seizoen 2020/2021 
30-08 Start trainingen seizoen 2021/2022 

   

https://www.s4business.nl/
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ALTERNATIEVE TRAININGEN STARTEN MAANDAG 31 MEI 

Ter afsluiting van het seizoen wordt de komende maand het trainingsschema voor de jeugdteams voor de 

maandagavond aangepast. De focus ligt nog wat meer op plezier maken en we gaan jullie de komende weken ook 

laten kennismaken met twee nieuwe en steeds populairder wordende handbalvormen. Dat doen we in roulatie op 

basis van onderstaand schema. Wat de daarin genoemde handbalvormen zijn lees je verder op in deze ClubNieuws.   

 

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, Cloë 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 
31 mei 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) 

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 op 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
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
https://www.covebo.nl/payroll/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
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NIEUWS VAN ‘HET VELD’ 

Op het terrein vindt, zoals je wellicht al is opgevallen, het nodig 

onderhoud plaats. De eigen klusmannen zijn druk bezig om de doelen 

een frisse aanblik te geven. De doelen van het eerste veld zijn daarvoor  

inmiddels ontdaan van oude verf (en roest) en in een nieuwe rode 

grondlaag gezet. Zodra de weersomstandigheden het toelaten worden 

ook de witte vlakken weer aangebracht en kunnen ze er weer jaren 

tegen. Daarna volgen de doelen op veld 2. Ook de mosgroei in het 

kunstgras tussen de velden en 

skeelerbaan is onlangs 

vakkundig verwijderd en ook dat ligt er weer strak bij.  

Tot slot is op verzoek van de vereniging nieuwe belijning aangebracht op 

de velden. In opdracht van de gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf  

half mei die belijning aangebracht, ook voor de miniveldjes op het tweede 

veld. We kunnen nu dus weer goed en duidelijk binnen de lijntjes 

handballen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://we-link.nl/
https://www.vanduinkerken.com/
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VOORBEREIDINGEN NIEUW SEIZOEN  

Op 30 augustus 2021 starten voor alle teams de trainingen voor het nieuwe seizoen. We gaan er vanuit dat, dat in 

ieder geval weer een mooi en normaal competitieseizoen gaat worden.  

De Technische Commissie is met de trainers en coaches ter voorbereiding al druk geweest met de voorlopige 

teamopgave voor dit nieuwe seizoen. Helaas zijn er in de laatste week dat dit kon nog de nodige opzeggingen 

ontvangen en, heel mooi, ook een aantal aanmeldingen. Als gevolg daarvan wordt in overleg met het NHV nog even 

goed gekeken naar de gedane teamopgaves, teamindelingen en eventuele aanpassingen die nog nodig zijn. 

Verwacht wordt dat de Technische Commissie de definitie teamopgave en bijbehorende teamindelingen begin juni 

bekend kunnen maken.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Het volgende ClubNieuws verschijnt 10 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/
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/

