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Van de redactie

Beste mensen,

Het was even schrikken, en niet alleen 
voor mij. De schoolvakantie is nog niet 
afgelopen of het eerste veldcompetitie-
weekend staat alweer voor de deur. Dat 
betekent dus nu al een nieuw Boekie.

Ik geloof dat ik heel wat mensen heb 
wakkergeschud die nog in de vakan-
tie-modus stonden. Zelfs op de site van 
het NHV is het wedstrijdschema van de 
2e divisie B voor onze dames 1 nog niet 
beschikbaar. 
Daarom wil ik bij deze iedereen bedanken 
die er toch in no-time alsnog voor heb-
ben gezorgd dat dit weer een lezenswaar-
dig en informatief Boekie is geworden. 

We hebben veel mooie herinneringen aan 
vorig seizoen. Met dit Boekie kan je nog 
even nagenieten. Maar we hebben ook 
veel mooie dingen in het verschiet, zoals 
het beachhandbaltoernooi.
Toen ik Lucas vroeg of hij dit jaar weer 
mee wil doen riep hij direct: "Natúúrlijk, 
vorig jaar was het hartstikke gaaf!" en 
begon op te sommen wat er allemaal zo 
leuk aan was.

Wij zijn dus in ieder geval weer van de 
partij, we hebben er zin in! 

Ik wens iedereen een mooie nazomer, met 
vele mooie uren op en langs de handbal-
velden en op het terras van de Break-Out.

Willem Warmerdam
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Dames selectie aan de voorbereidingen begonnen

Na maanden van puzzelen en rond-
zoeken waren de dames van Foreholte 
klaar om aan de voorbereiding voor 
het nieuwe seizoen te beginnen. Het 
is de technische commissie gelukt om 
voor zowel de hoofdmacht, als voor het 
tweede team een kwalitatief sterke 
begeleiding te vinden.

Voor de hoofdmacht die, uitkomt in de 
tweede divisie, is in mei de 24-jarige 
trainer/coach Ricardo Clarijs aangesteld. 
Hij zal de training van het eerste en 
tweede team op zich nemen en als 
coach proberen het eerste team terug te 
loodsen naar de eerste divisie. Tijdens de 
trainingen wordt hij ondersteund door 
Gert-Jan van der Lans, Judith Wolterink 
(Dames 2) en keeperstrainer Monique 
van der Lans. Het tweede damesteam, 
uitkomend in de eerste klasse, wordt 
geleid door oud-selectie speelster Esther 
van de Nieuwendijk.

"De ambitie van de technische staf en de 
beide teams is om door te stomen naar 
een hoger niveau. De potentie is er." 
aldus trainer/coach Clarijs. "Wij hebben 
een brede selectie met veel kwaliteit, 
en ondertussen ook met ervaring. 
Daarnaast zijn er veel jeugdige talenten 

die langzaam aan komen kloppen bij de 
selectie".
De voorbereiding op het nieuwe 
seizoen startte de tweede week van 
augustus. Beide selectieteams werken 
een voorbereidingsschema af met 
verschillende oefenwedstrijden en trials.

Voorbereidingsschema

23 augustus: Foreholte - Hercules
24 augustus: Westlandia - Foreholte
28 augustus: Quintus 2 - Foreholte
30-31 augustus: Trainingsweekend met oefenwedstrijden tegen VZV
2 september: Foreholte - Quintus 2
6 september: Trail bij ZAP
20 september: Foreholte - Geel-Zwart
27 september: Foreholte - Olympia Hengelo
28 september: Trainingsdag met Foreholte - ROAC

Clinic voor de jeugd van Foreholte o.l.v. dames selectie (informatie volgt)
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De vakantieperiode loopt in deze laat-
ste week van augustus voor vele weer 
ten einde. Ik hoop dat iedereen volop 
genoten heeft van deze tijd en weer 
uitgerust en vol enthousiasme de boel 
kan oppakken. Zowel op school, op het 
werk en natuurlijk bij de sport. 

Ook bij onze vereniging zie je aan het 
aantal mailtjes dat men er weer zin in 
heeft. Bij sommige teams zijn er reeds 
trainingsactiviteiten. 

In het eerste woordje van dit seizoen wil 
ik het speciaal hebben over de normen en 
waarden. Als vereniging zouden wij graag 
zien dat als men over HV Foreholte praat, 
spelers, coaches, begeleiders, supporters, 

scheidrechters, tegenstanders en alle 
mensen die met ons op wat voor wijze 
dan ook te maken hebben, een positief 
geluid laten horen. Wij willen uitdragen 
dat wij een vereniging zijn die de normen 
en waarden hoog in het vaandel heeft 
staan. 
Wij als bestuur vragen dan ook, speciaal 
aan iedereen die hier eerder genoemd is, 
om zijn steentje bij te dragen en, mocht 
er onverhoopt iemand uit de band sprin-
gen, corrigerend op te treden. 

Voor het seizoen 2014 -2015 hopen wij 
dat het een succesvol jaar mag worden, 
met vele kampioenen in de binnen- en 
buitencompetitie. Belangrijkste is echter 
dat er met heel veel plezier gespeeld kan 
en mag worden. 

De dames van de selectie starten in okto-
ber met hun competitie in de 2e divisie. 
Met een nieuwe trainer, Ricardo Clarijs, 
hopen ze hoge ogen te zullen gooien 
in deze klasse. Ook het 2e damesteam, 
met een eigen begeleidingsteam, maar 
trainend als een selectie met de dames 
1, dichten we wat meer mogelijkheden 
toe. De heren 1, met de herentrainer Ben 
van der Lans, hopen, doordat ze toch wat 
meer ervaring hebben opgedaan in het 
vorige seizoen, in de top van hun klasse 
te kunnen meedoen. Natuurlijk hopen we 
dat alle teams die nu niet genoemd zijn 
ook boven in hun poule zullen kunnen 
eindigen. Dat moet voor iedereen de 
uitdaging zijn. 

Willen we dat bereiken, dan is de support 
van vele natuurlijk welkom. Ga eens naar 
een wedstrijdje van de D, E, F, of zelfs H 
kijken. Of loop eens naar binnen bij een 
sport- en spelmiddag op zaterdag. Daar 
zie je zoveel plezier en enthousiasme, 
echt de moeite waard.  

Tot slot willen wij nog iemand bedanken 
die zich volgens afspraak teruggetrokken 
heeft als eerste aanspreekpunt van het 
webteam: Jim Hermans. Twee jaar gele-
den zaten we als bestuur met een groot 
probleem. Onze webmaster stopte er 
mee. Jim heeft toen, nadat we het hem 
gevraagd hadden, het voortouw genomen 
om een nieuwe website te ontwikkelen, 
welke makkelijk, toegankelijk, overzich-
telijk en goed te beheren was. Hij meldde 
ons toen al dat hij dit voor maximaal 2 
jaar zou gaan doen. Samen met Jaap, 
Govert, Willem, Marion en Sjoerd heeft hij 
de site uitgewerkt. Ze hebben het toch 
mooi voor elkaar gekregen om van de 
nette Opel een Mercedes te maken. Iets 
waar wij echt heel trots op kunnen zijn 
en dat zijn we dan ook!   

Als laatste wens ik iedereen, speler, 
coach, begeleider, vrijwilliger of sup-
porter, weer een heel gezond, sportief, 
gezellig, blessure-vrij en succesvol hand-
balseizoen toe.

Kees Kraakman

Een woordje van de voorzitter

Op veler verzoek zullen wij, Hugo 
Reeuwijk en Leidy Reeuwijk-Vogels 
(= moeder van Ramona Vink = speelster 
dames 1) zoveel mogelijk weer de 
verslaggeving doen van de wedstrijden 
van dames 1. 

U zult ons tijdens de wedsgtrijden 
van Dames 1 wel zien zitten met 
het schrijfblok op ons schoot. De 
aantekeningen die we daarin maken 
werken we thuis uit tot verslagen. Die 
verslagen spelen we ook door naar de 
trainer/coach, zodat hij er ook zijn 
voordeel mee kan doen. 
We proberen het verslag altijd positief 
te benaderen, zeker als promotie naar 
buiten toe. 

Marion Hoogervorst zorgt voor de 
prachtige foto's bij de verslagen. Helaas 
kunnen wij er niet alle wedstrijden bij 
zijn, vanwege andere verplichtingen en 
nog vakantie, maar wij doen ons best om 

van iedere wedstrijd 
een artikel te plaatsen 
op de website 
van HV Foreholte, 
handbalstartpunt.nl 
en in enkele 
plaatselijke en 
regionale kranten. 

Hopelijk beleeft u 
weer veel plezier aan 
de verslagen. 

Wij wensen iedereen 
een sportief, 
succesvol, gezond en 
blessurevrij seizoen 
2014-2015 toe.

Sportieve groeten,

Hugo en Leidy

Van uw Foreholte-reporters
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Paastoernooi bij KDO in de Kwakel

Mini’s op het speelplein

Ook het derde Minihandbal Spelfeest 
dat 5 april werd gehouden bij HV 
Foreholte was weer geslaagd. Die 
zaterdag kwamen HV Northa, HV ROAC 
en kinderen uit Voorhout naar de Tulp 
voor een leuke handbalmiddag.

Er waren echte handballers die de 
allerjongste hielpen (super!).
Tijdens een muzikaal begin werd er door 
jong en oud vrolijke pasjes gedaan. Het 
leken wel dansjes. 

Daarna werden er groepjes gemaakt om 
ieder op zijn eigen speelpleintje nog 
meer plezier te laten maken. Gelukkig was 
er ook limo tussendoor. Iedereen ging 
pas naar huis nadat alle pleintjes met 
verschillende onderdelen waren bezocht.

Leuk dat jullie er allemaal weer waren! 
Tot de volgende keer!

Op 19 april traden de meiden van de 
D in een volgepakt stadion aan, bij 
het toernooi van KDO in de Kwakel. 
We hebben daar prima wedstrijden 
gespeeld en gingen zelf met een beker 
naar huis, niet de eerste prijs maar het 
scheelde niet veel.

Door een foutje van de coach (ugh ugh) 
gingen we zonder keepster op pad, maar 
aldaar aangekomen konden we gelukkig 
een topkeeper inhuren voor de eerste 2 
wedstrijden en die heeft zijn doel bijna 
schoon kunnen houden. Bedankt Martijn!

Maar de grootste beker was voor de 
F jeugd

Het paastoernooi in De Kwakel deden 
ook de F-ies van HV Foreholte mee. 
Dankzij het goed samenspelen, het 
goede onderlinge overleg, maar vooral 
de gezelligheid gingen onze F-ies met de 
beker voor de 1e plaats naar huis. 

Gefeliciteerd!

Helaas was er geen tijd om 
deze keeper op de foto vast 
te leggen. Daarna heeft 
Amber het doel verdedigd en 
deze deed haar best, maar de afwezigheid 
van Rachel was toch wel een gemis. 
Ook Zoey hadden we ingehuurd en deze 
speelde als een volleerde D-speelster 
haar wedstrijdjes met ons mee. Jij ook 
bedankt Zoey.

Het toernooi was verder prima verzorgd, 
duurde niet al te lang en is zeker voor 
herhaling vatbaar.
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C1 op internationaal toernooi in Franeker

Vrijdag 18 april vertrokken de meiden 
van de C1 met begeleiding richting 
Franeker voor een Internationaal 
Toernooi. Ontvangst was bij 
sportcomplex “de Trije” voor verdere 
uitleg en richting van ons verblijf van 
dat weekend.

Zaterdag begon onze eerste groepswed-
strijd al om 8:00 uur, dus dat betekende 
dat de wekker al om 6:30 ging! 
Aankleden, lopen naar dorpshuis om te 
ontbijten, lopen naar sportcomplex. Dat 

was alvast een lichte warming-up. 
We speelden de eerste wedstrijd tegen 
DSO uit Den Helder. Het ging gelijk op 
met mooie acties van beide ploegen. 
Vanaf 8-5 kwam de klad erin en de 
meiden van DSO waren net ff sneller/
feller/harder. Zo kwam de eindstand 
uiteindelijk op 15-7 voor DSO.

De volgende wedstrijd was tegen 
Tonegido uit Hippolytushoef. We 
begonnen de wedstrijd goed: vrij lopen 
en wisseltjes inzetten. Dat resulteerde 
gelijk in 0-2. Het spel werd wel wat 
ruwer, daardoor maakte Tonegido veel 
overtredingen, kregen we 2 penalty’s en 
stond het 3-5. Foreholte trok dit maal 
wel aan het langste end en breidde de 
voorsprong uit naar 4-8, wat tevens de 
eindstand was.

De derde wedstrijd was tegen de 
thuisspelende club Jupiter ‘76. De dames 
van de C1 startten sterk met een tweetal 
uitbraken, waar Jupiter direct aan de 
noodrem trok! Dat leverde wel 2 penalty’s 
en 2 minuten straf voor Jupiter op: 2-0. 
De meiden deden het goed, mooie 
loopacties, goed doorgaan vanuit 

de hoeken en cirkel en zo kregen 
de opbouwers voldoende ruimte om 
individuele acties te maken en te scoren. 
We wonnen deze wedstrijd terecht met 
12-4. Balans van de eerste dag was 1 
verloren en 2 gewonnen, dus alles was 
nog mogelijk! 

‘s Middags hadden we vrij en gingen 
het stadje Franeker in, want we konden 
pas om 17:00 uur weer terecht bij 
ons slaapverblijf. Dat was best even 
improviseren. Gelukkig was het droog 

en scheen het zonnetje. We gingen 
naar Recreatiepark ‘Bloemketerp’ waar 
drie vaders zich in een tentje hadden 
verschanst om ons het gehele weekend 
aan te moedigen en ons, waar nodig, 

bij te staan. We hebben die middag 
ontzettend gelachen met o.a. man van 
fiets schieten, waterballonnen wedstrijd 
etc. Bedankt Marco, Wil en Jeroen. 
Tegen vijven gingen we terug naar onze 
accommodatie waar Melanie aan zou 
komen (na 6 weken Zuid-Afrika).
Rond 19:00 uur met de benenwagen naar 
het diner in het dorpshuis. Dat was prima 
verzorgd. Daarna door naar het zwembad 
waar om 20:00 uur het zwemfeest met 
DJ begon, wat erg leuk was. Fff over 
tienen gingen we weer lopend richting 
ons slaapvertrek (25 minuutjes lopen). 
Onderweg nog de ‘Benidorms Bastaards’ 
uitgehangen en toen we eindelijk 
allemaal in onze slaapzak lagen, ging 
Benthe nog yoga/fitness geven aan de 
groep, waarbij de tranen ons over de 
wangen liepen van het lachen.

Zondag 20 april was de laatste 
groepswedstrijd tegen het Duitse 
HSG Bruchhausen-Vilsen. Dit zou niet 
makkelijk worden, aangezien zij alles 
nog hadden gewonnen. de meiden uit 
Duitsland spelen zeer snel en voordat 
we weer stonden waren ze er al weer. Zo 
stond het 2-0 voor de Duitse meiden. 
De tegenstander was gewoon elke keer 
een stap sneller en harder, waardoor ze 
uitliepen naar 5-2. Door het harde spel 
kregen we wel 2 penalty’s mee, maar 
helaas voor ons stond hun goed spelende 
keepster beide keren op de juiste plek. 
We deden ons uiterste best, maar we 
konden niet anders dan erkennen dat HSG 
een stapje te hoog was voor ons. Met 
mooie acties en doelpunten was het een 
genot om naar te kijken en won HSG met 
16-7.
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Zo bleek dat we als derde in onze poule 
waren geëindigd en moesten we nu 
spelen tegen de derde van de andere 
poule. Leuke bijkomstigheid was, dat we 
weer tegen een Duitse ploeg moesten 
aantreden. Dit maal was het SG Kierspe-
Meinezhagen. De wedstrijd ging gelijk 
op en was echt super leuk om te zien. 
Beide teams speelden snel spel, de 
Duitsers waren erg fel/hard wat ook de 
scheidsrechters zagen en dat resulteerde 
in maar liefst 3x een tijdstraf van 2 
minuten. Helaas, door alle zenuwen 
haalden we niet alles eruit wat we wel 
zou moeten. Ondertussen was het 6-6. 
De laatste minuten gingen in, wat een 
spanning! De tribune stond op zijn 
kop: 7-6, 7-7, 8-7 en uiteindelijk 8-8. 
Gelijkspel, dus nu volgden er penalty’s. 
Drie stuks voor ieder team. De spanning 
werd groter, wat zou het worden? Helaas, 
voor ons was SG Kierspe net trefzekerder 
dan wij.
Zo sloten we dit toernooi af met een 
mooie zesde plaats van alle C-teams. 
We hebben het ontzettend naar ons 
zin gehad en zijn op sportief vlak weer 
een ervaring rijker! Volgend jaar gaan 
we weer. Dan hopen we dat er meer 
teams van Foreholte meegaan naar dit 
fantastische toernooi! 

Tenslotte een laatste dankwoord aan alle 
speelsters van de C1 en ook de ouders 
die hebben gereden en onze supporters 
die zijn komen kijken en niet te vergeten 
onze sponsor van dit toernooi Mirage ICT 
Services. 
Extra dank aan Debby en Astrid. Top 
meiden! Het was geweldig!

Groeten,
Sonja
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Verler Handbalcup 2014

Pinkstertoernooi 7 en 8 juni 2014
Plaats: Verle (Duitsland)
Team: HV Foreholte Dames B1

Na een gedegen voorbereiding van 
maanden was het vrijdag 6 juni 
eindelijk zover. De eerste auto met 
Ruud als chauffeur vertrok met Dana, 
Feline en Suus om 14.00 uur richting 
Duitsland. De andere twee auto’s met 
chauffeurs Corinne en Kees zouden met 
Sanne, Karlijn, Merel, Romy, Maartje en 
Angie rond 19.00 uur vertrekken.

Om 17.30 uur konden wij ons melden 
bij de toernooiorganisatie. Even goed 
luisteren want alles in het Duits, hè.
We werden begeleid naar een klaslokaal 
in het universiteitsgebouw van Verle. 
Tafels en stoelen werden uit het 
lokaal geplaatst en vervolgens gezellig 
versierd met slingers, vanen, vlaggetjes, 
schoolhandbaltasjes en natuurlijk vlaggen 
van HV Foreholte. Al zeg ik het zelf, het 
zag er gezellig uit.

Toch zo maar twee uur aan het zwoegen 
geweest. Tijd om te eten… bij de grote 
M.
Rond 22.30 uur kwamen de andere 
twee auto’s aan. Helemaal uitgelaten 
dat de benen nu ook even gestrekt 
konden worden. De luchtbedden 
werden opgepompt en de slaapplaatsen 
uitgezocht. Wie slaapt naast wie? Karlijn, 
Merel en Sanne zongen een rap, die in 
auto van Kees gecomponeerd was.
Rond 23.00 zijn we naar het feestplein 
gelopen om nog even met z’n allen wat te 
drinken. Een klein uurtje later terug naar 
'de klas'. Tandjes poetsen en liggen. 
De dag was druk en denk dat rond 01.30 
uur ook de laatsten in slaap vielen.

Zaterdag 7 juni
Om 09.00 uur lekker ontbijten. 12.00 uur 
pas de eerste wedstrijd dus maar even 
een lekkere wandeling naar het dorp 

maken. In de plaatselijke supermarkt 
zoeken naar een traktatie van Angie, 
want die was eerder in de week jarig. 
Helaas niets gevonden, maar wel leuke 
sketches voor de film opgenomen. Bij 

sommigen zit er echt een radertje los…
Er werd wel een fantastische ijssalon met 
Italiaanse ijs gevonden. En zo zaten we, 
na het zingen voor Angie, om 09.45 aan 
het eerste ijsje van dit weekend op het 
gezellige terras.
Even later terug bij de Sporthal waar ook 
Thomas en onze trouwe supporters uit 
Nederland waren aangekomen.

Fanatiek werd er op het parkeerterrein 
warm gelopen en Angie werd ingegooid.
De 'bekkies' stonden gespannen voor de 
eerste wedstrijd tegen TV Mosselweiss. 
De wedstrijd ging gelijk op en gedurende 
de wedstrijd kwamen de meiden er achter 

dat ze niets minder 
waren. Helaas werd 
met 1 punt verschil 
verloren. Zonde. 
Na de wedstrijd zijn 
we lekker in het 
openluchtzwembad 
gaan zwemmen. 
Even een frisse duik 
nemen op deze 
warme dag. 

Om 15.30 uur 
stond de volgende 
wedstrijd op het 
programma tegen 
VFK Iserlohn, 

districtkampioen van Noord-Rijn 
Westfalen! In een tropisch warme 
sporthal, waar de thermometer 35 graden 
aantikte.
Het werd een enorm spannende wedstrijd, 

die volgens (Duitse) scheidsrechter gelijk 
was geëindigd, maar mijn lijstje gaf een 
overwinning voor ons. Maar ja, ga dan 
maar eens in het Duits de discussie aan.
Dat hebben we maar niet gedaan.

De wedstrijden voor vandaag waren 
gespeeld. We zijn ons lekker gaan 
douchen, optutten, chillen en schoven 
aan bij het diner.
Na het avondeten stond ons tweede 
bezoek aan de ijssalon op het programma. 
De 'leuke' jongen had het weekend van 
zijn leven met zoveel aandacht van onze 
meiden. Ook de meiden waren verrukt van 
hem…

Daarna feesten!
Op het feestplein draaide een plaatselijk 
zeer bekende DJ en die zorgde dat de 
dansvloer overvol gevuld werd. Ook onze 
meiden lieten zich niet onbetuigd en 
dansten de zolen van hun schoenen. 
Dat bleef ook bij de jongens niet 
onopgemerkt. Maar… laten we dit 
hoofdstuk maar even overslaan (toch 
Suus?).
02.15 uur was het genoeg en zijn we 
terug gaan lopen naar onze slaapplaats. 
Schijnbaar was de adrenaline nog niet 
genoeg gezakt, want rond 03.30 uur 
moest meester Kees optreden.
SLAPEN!!!
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Zondag 9 juni
08.15 uur klonk hard uit de luidsprekers 
"WAKKER WORDEN, WAKKER WORDEN…" 
Van Jochem Meyer. Iedereen zat rechtop 
in z’n slaapzakkie. Ja, dat was gelukt, hè 
Maart. 
08.45 uur ontbijten, want om 09.30 uur 
moesten we de derde poulewedstrijd 
spelen.
Wakker waren we nog niet… binnen 
8 minuten met 7-0 achter. We werden 
totaal van het veld gespeeld. Letterlijk en 
figuurlijk. HV Dongen 3 was tegenstander 
en smeet onze speelsters gewoon uit het 
veld. Zo ook Karlijn, die hardhandig opzij 
werd gegooid. Een flinke verstuiking tot 
gevolg. Toernooi voorbij.
Dit team werd uiteindelijk kampioen.
Al lopende de wedstrijd werden de 
meiden wakker en zo werd er uiteindelijk 
nog 'slechts' met 12-7 verloren.

Twee uur later stond de laatste poule-
wedstrijd tegen HV Dongen 1 op het 
programma.
Onze meiden wilden even wat recht gaan 
zetten. De kanten van de zaal toonden 
echter geel van de supporters voor HV 
Dongen. Het zou een heet en beladen 
duel gaan worden.
Maar, ze gingen er voor. Al meteen vanaf 
het begin werden er prachtige wissels 
gemaakt, waar ik zelfs aan de kant 
tureluurs van werd. Fantastisch om te 
zien, wat kunnen die meiden handballen.
De tegenstander werd totaal verrast 
door het goede spel en keeperswerk 
van Foreholte en kon al snel niet meer 
volgen. HV Dongen werd ruim opzij gezet 
met 11-4.

Derde geworden in de poule, dus spelen 
om de vijfde en zesde plaats. En wie werd 
onze tegenstander uit die andere poule, 
juist HV Dongen 2 (Dames A1 in NL 
competitie).

Dat gele shirt werkte uiteindelijk als een 
rode lap bij onze dames. Oppeppen was 
dus niet nodig.
Ook in deze laatste wedstrijd van het 
toernooi speelden onze dames een 
weergaloos goede wedstrijd. Een genot 
om naar te kijken. HV Dongen 2 werd 
gedecideerd met 9-6 verslagen.
Vijfde, keurig!

In de middag zijn we weer een paar uur 
naar het zwembad geweest, hebben lekker 
gegeten en uiteraard ’s avonds nog even 
een ijsje gehaald bij onze vrienden van 
de ijssalon. Voor dit jaar moesten we 
helaas afscheid nemen, maar werd de 
begeleiding eerst nog getrakteerd op een 
heerlijke ijscocktail. 
Super (in het Duits uitspreken).

En dan… weer naar het volgend feestje 
op het feestplein. Deze avond maar even 
eerder afgehaakt. Lekker met z’n allen 
nog even in het slaapzakkie chillen, 
waarbij Dana het voor elkaar kreeg om 
de luikjes alvast even te sluiten. Ja, 
vermoeiend, hè. Maar beter zo, want bij 
sommigen (Sanne, Merel, Karlijn) zou 
het fijn zijn als er een uitknopje op zit. 
Uiteindelijk lekker geslapen en 09.00 er 
uit en opbreken.

Om 10.15 uur reden van het terrein op 
weg naar huis. Vlak voor de Duitse grens 
werd nog even een stop gemaakt en 
de rap nogmaals luidkeels ten gehore 
gebracht. De brandweerwagens reden met 
gillende sirenes langs.

Meiden, het was een topweekend, 
bedankt!

Wat mij 
betreft, 
volgend jaar 
weer? 

Ruud Verweij

Begeleider 
Dames B1
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Donderdag 24 april om 20.30 uur was 
de wagen klaar om mee te rijden in 
de mooiste file van Nederland, de 
bloemencorso van de bollenstreek. 

Daar is heel wat aan vooraf gegaan. Door 
het warme voorjaar waren er al niet veel 
bloemen meer beschikbaar om te steken 
en moest er hier en daar geïmproviseerd 
worden.

Gelukkig hadden veel mensen gehoor 
gegeven aan de oproep om te komen 
helpen. Dit jaar was de wagen voor 
de Hortus Botanicus Leiden aan ons 
toegewezen. Er is ontzettend hard met 
elkaar gewerkt om de klus te klaren en er 
weer een prachtige wagen van te maken. 
Dit was soms niet makkelijk door de 
hoogte en lastige plaatsen waar gewerkt 
moest worden. 

We hebben er weer wat moois van gemaakt

Ik wil alle vrijwilligers dan ook onwijs 
bedanken voor alle hulp en gezelligheid 
die we hebben gekregen: de stekers, de 
blaadjesplakkers, de koffiezetters, de 
graszodenleggers, de bomenklimmers, de 
vegers en de vrijwilligers waarvoor we 

dit jaar helaas geen (steek)werk meer 
hadden.

Nogmaals bedankt!

Caroline

Met het nieuwe seizoen weer voor de 
deur hebben we (de mensen van de 
Break-Out) met vereende krachten de 
bar gepoetst, de ramen gezeemd, de 
vloer geschrobd en de kleedkamers en 
toiletten gesopt.
Alles is dus weer spic en span! 

De bar is bijgevuld, de koffie moet alleen 
nog even doorlopen. Ook wij zijn dus 
helemaal klaar voor het nieuwe seizoen.
We hopen iedereen in ons mooie en 
schone clubhuis te mogen begroeten en 
wensen iedereen een prettig, gezellig en 
vooral sportief nieuw seizoen toe.

De kantinemedewerkers

De mensen van de Break-Out zijn er weer klaar voor
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Op vrijdag 2 mei heeft de uitreiking 
van de 'Spaar voor uw vereniging' 
actie van supermarkt Plus van Dijk uit 
Voorhout plaatsgevonden. 

De familie van Dijk heeft maar liefst 
€10.000 cadeau gedaan aan de 13 deel-
nemende sportverenigingen uit Voorhout. 
Naast dit mooie bedrag, waren het vooral 

Plus van Dijk sponsoractie weer groot succes

de enthousiaste reacties van de klanten 
en sportverenigingen die het tot een 
geslaagde lokale activiteit maakten.
De afgelopen 8 weken zijn er ruim 
55.000 stemmen uitgebracht op een 
sportvereniging naar keuze. Dit heeft 
geresulteerd in de volgende einduitslag: 
Voetbalvereniging Foreholte €1.766, 
Handbalvereniging Foreholte €1.303, 
ZV De Columbiaan €1.213, MHC 
Voorhout €1.002, Biljart Vereniging 
Agnes €899, S.V. Voorhout €683, 
Voorhoutse ijsclub €648, RV & PC De 
Voorruiters €578, Inspiration €540, 
Bacluvo (Badminton Club Voorhout) 
€491, Basketballvereniging Forwodians 
€420, Bridgeclub BC ’77 €240, 
Zaalvoetbalvereniging Bax €225. De 
verenigingen waren erg blij met hun 
bedragen en gaan het gebruiken voor 
uiteenlopende doelen zoals de organisatie 
van een jeugdkamp, opknappen clubhuis 
of nieuwe tenues.

Zaterdag 17 mei organiseerde HV 
Hellas een handbalclinic voor eerst de 
E/D jeugd en daarna de B/C-jeugd. 

De trainers van de herenselectie van 
Hellas, Bjorn en Neso, verdeelden de 
ca. 75 aanwezige kinderen in groepen 
en enkele andere spelers van de 
herenselectie begeleidden de groepen 
langs de diverse onderdelen; oefeningen 
op de ladders, 1 team 5x onderling 
overgooien en andere team verdedigen, 
op doel gooien vanuit loop met linker- en 
rechterhand, op doel gooien met valworp 
met en zonder draai en met 1 been step-
op-en–af en na 1 pas op doel gooien.

Clinic bij Hellas

Na afloop werden er penalty’s genomen 
en wie er als laatste overbleven wonnen 
mooie sportkleding. Niels, Marijn, Jelle 
en Martijn vonden het erg leuk om mee 
te doen en kregen na afloop nog lekker 
patatjes. Een groep van onze Dames C en 
Robin kwamen in de groep na ons om mee 
te doen aan de clinic voor B/C jeugd. We 
konden de wedstrijd bijwonen van Hellas 
Dames 1 die een beslissende promotie/
degradatiewedstrijd moest spelen. Maar 
die hebben we overgeslagen omdat de E1 
zondagochtend om 9.00 uur alweer een 
wedstrijd had. 

Het was een erg leuke ervaring!!
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Beachhandbal 2014

Weet je nog hoe lekker het was om met 
de ruisende zee op de achtergrond je 
helemaal in het zweet te sporten en de 
meest waanzinnige trucs uit te halen?
Nou, dat gaan we dit jaar doen!

Op zaterdag 20 september zal er een 
weer beachhandbaltoernooi voor jullie 
zijn! Het toernooi start om 11:00 uur en 

Spelregels beachhandbal

De regels voor beachhandbal zijn 
anders dan bij gewoon handbal, zoals 
dat op het veld en in de zaal gespeeld 
wordt.
Het gaat te ver om alle spelregels voor 
beachhandbal hier te plaatsen. Dat is 
te veel en te saai om te lezen.
Daarom geven we een kort overzicht 
van de belangrijkste verschillen tussen 
gewoon en beachhandbal.

Het speelveld
- is een rechthoek van 27 x 12 m
- het doelgebied wordt afgebakend 

door middel van een rechte lijn op 6m 
afstand van de doellijn

- de volledige zijlijn van het speelveld is 
wisselzone 

- de wisselspelers van één ploeg bevinden 
zich links in de spelrichting tijdens 
de eerste speelhelft en rechts in de 
spelrichting tijdens de 2e speelhelft

- De ruimte voor de doelverdediger om 
het speeloppervlak te betreden is even 
lang als en naast het doelgebied, dus 
6 m lang. De doelverdediger mag wel 
via de eigen wisselruimte en via de 
wisselruimte voor de veldspelers het 
speeloppervlak verlaten

- bij het wisselen moet de speler die 
vervangen wordt het veld verlaten 
hebben voordat zijn vervanger het 
speelveld betreedt 

- een wisselfout wordt bestraft met 
balverlies en een tijdelijke uitsluiting 
(zie straffen)

Duur van een wedstrijd
- een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten 

(pauze 5 min)
- is op het einde van een speelhelft 

de stand gelijk dan speelt men 
verder (het spel gaat door met een 
scheidsrechtersbal) tot één ploeg scoort 
(golden goal)

- de ploeg die de eerste helft wint krijgt 
één punt

- de tweede speelhelft begint opnieuw 
met een 0-0 stand en verloopt zoals de 
eerste speelhelft

- wint een ploeg beide speelhelften dan 
wint die de wedstrijd met 2-0

- wint elke ploeg één speelhelft dan 
wordt de wedstrijd beslist met het 
nemen van strafworpen door middel 
van de spelsituatie ‘Eén tegen de 

doelverdediger’ (zie verder !) waarna de 
winnende ploeg de wedstrijd wint met 
2-1

De bal 
De speelbal is een ronde, stroeve, 
rubberen bal.

duurt waarschijnlijk tot 17:00 uur. Na alle 
inspanningen van de dag, eten we met 
z’n alle nog een patatje in de Break-Out.
Alle A, B, C en D teams (dames en 
heren) zullen meedoen. Ook de jonge 

senioren zijn 
van harte 
uitgenodigd.

Om er voor 
iedereen 
een leuke 
dag van 
te maken, 
zullen we 
de dames 
en heren 
mengen en 
speciale 
beachteams 
maken. 
Hierbij 

zullende jonge senioren, het A team en 
de B in één poule en de C en D teams in 
een andere poule spelen.

Beachhandbal is een beetje anders dan 
gewoon handbal, en om alles goed uit te 
leggen zal er nog een speciale training 
worden gegeven.

We gaan op de fiets naar het strand 
en zullen in de buurt van Strandtent 
De Branding, aan de Zuid-boulevard in 
Noordwijk, handballen. Jullie worden om 
10:00 bij de Break-Out verwacht, zodat 
we om 10:15 kunnen vertrekken.

Voor eten wordt gezorgd, maar je kan 
natuurlijk altijd ook zelf wat te eten 
of te drinken meenemen. En tussen de 
wedstrijden door mag je altijd een frisse 
duik nemen, dus zwemspullen mee!

We laten nog weten hoe je je precies op 
kan geven en wanneer de speciale traing 
wordt gegeven. Houdt daarvoor onze 
website in de gaten.

speelveld doelgebied

wisselzone

wisselzone

15 m

27 m

12 m

6 m
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De spelers
- een ploeg bestaat uit max. 8 spelers
- er wordt gespeeld met 3 veldspelers en 

één doelman
- alle spelers spelen op blote voeten

Het maken van een doelpunt
Bij beachhandbal wordt de score 
aangeduid door punten en niet door 
doelpunten 
- bij een geldig gemaakt doelpunt krijgt 

de ploeg één punt
Er kunnen echter extra punten worden 
toegekend:
- voor een in de vlucht gemaakt doelpunt 

(‘vliegertje’) krijgt men 2 punten. Bij 
een zogenaamd ‘vliegertje’ wordt de bal 
tijdens de sprong in de lucht gevangen 
en geworpen, de speler moet na zijn 
worp landen in het doelgebied en hij 
mag de bal niet slaan of stompen

- wanneer een doelman mee in aanval 
speelt en een doelpunt maakt dan 
telt dit doelpunt voor 2 punten. Deze 
doelman moet bij de vorige aanval 
van de tegenpartij het doel verdedigd 
hebben

- als een strafworp uitgevoerd wordt door 
een doelverdediger dan wordt geen punt 
extra toegekend

Andere spelregels
- elke speelhelft en de ‘golden goal’ 

begint met een scheidsrechtersbal 
in het midden van het speelveld. De 
scheidsrechter gooit de bal loodrecht 
omhoog. Alle spelers, behalve één 
speler, moeten minimaal 3 m van 
de scheidsrechter zijn verwijderd 
en mogen op het gehele speelveld 
staan. Als de bal rechtstreeks naar de 
doelman gespeeld word die zich in 
zijn doelgebeid bevindt wordt dit niet 
bestraft

- een speler mag naar een vrije bal duiken
- een veldspeler mag een bal die in 

het doelgebied ligt of rolt opnemen, 
maarmag daarbij de doelgebiedlijn of 
het doelgebied zelf niet aanraken

- na een doelpunt gaat het spel door met 
een uitworp door de doelman

- een vrije worp moet worden genomen 
op de plaats waar de fout is gemaakt. 
Gebeurt de fout aan de doelgebiedlijn 
dan wordt de vrije worp 1m voor die lijn 
genomen.

- bij een vrije worp moet de tegenstander 
een afstand van 1m te bewaren. 

- een strafworp wordt genomen achter de 
doelgebiedlijn (= 6m)

- wordt een bal door de verdediging 
geblokt en gaat de bal hierbij over de 
doellijn of over de zijlijn binnen de 
ruimte van het doelgebied dan wordt 
de inworp (hoekworp) genomen van op 
het snijpunt van de doelgebiedlijn en 
de zijlijn. Bij deze inworp kan men niet 
rechtstreeks scoren.

- Als de bal langer dan drie seconden op 
de grond ligt, mag de speler die de bal 
het laatst heeft aangeraakt de bal niet 
opnieuw aanraken.

De straffen
- Bij beachhandbal worden geen 

waarschuwingen gegeven
- Bij beachhandbal heb je de tijdelijke 

uitsluiting. De bestrafte speler moet 
het speeloppervlak verlaten. Zodra er 
een wisseling van het balbezit heeft 
plaatsgevonden, mag de speler of een 
vervanger het speeloppervlak weer 
betreden.

- Bij de tweede ‘tijdelijke uitsluiting’ 
volgt diskwalificatie voor de betreffende 
speler. De betreffende speler moet de 
speelruimte verlaten. Na een wisseling 
van het balbezit mag het team weer 
compleet op het speeloppervlak verder 
spelen.

Strafworpen bij 1-1 stand / Eén tegen 
de doelverdediger
- Als elke ploeg één speelhelft heeft 

gewonnen dan beslist het nemen van 
strafworpen over winst of verlies

- De aanvaller staat op het snijpunt 
van de eigen doelgebiedlijn met 
de linker of rechter zijlijn. Na het 
fluitsignaal van de scheidsrechter werpt 
de aanvaller de bal naar de op zijn 
doellijn staande doelverdediger. Als 
de bal de hand van de werper verlaat, 
mogen beide doelverdedigers gaan 
lopen. De eigen doelverdediger kan 
kiezen de bal rechtstreeks in het doel 
van de tegenstander te gooien (extra 
punt) of de bal naar de eigen speler 
terug te gooien. De bal mag hierbij 
de grond niet raken. (de bal mag dus 
niet gestuit of gedribbeld worden!). 
De aanvaller mag wel via de grond op 
het doel gooien (botsbal). Onderbreekt 
de verdedigende doelverdediger op 
onreglementaire wijze de doelpoging 
dan volgt een 6 m-worp.

- van elke ploeg nemen 5 spelers een 
strafworp 

- heeft een team minder dan vijf 
spelers, dan heeft dat team evenzoveel 
minder mogelijkheden een punt bij de 
tegenpartij te scoren

- er wordt afwisselend naar de beide 
doelen geworpen

- ook hier telt een ‘vliegertje’ dubbel
- is de stand na 5 strafworpen door elk 

team nog steeds gelijk dan gaat men 
verder volgens het principe van de 
‘sudden death’ (met inachtneming van 
een nabeurt)

Tekens van de scheidsrechter
Alle tekens uit het zaalhandbal worden 
gebruikt met uitzondering van:
- bij een doelpunt steekt de 

doelscheidsrechter een hand omhoog 
met het aantal opgestoken vingers als 
toe te kennen punten.

- bij een tijdelijke uitsluiting wijst de 
scheidsrechter de overtredende speler/
coach met een vooruitgestoken arm 
aan, terwijl hij zijn arm bij de pols 
vasthoudt.
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Bericht van de organisatietafel van Sportparkpop

Sportparkpop 2014 lijkt al een hele 
tijd geleden. Wij als bestuur zijn 
alweer druk doende met de organisatie 
Sportparkpop 2015. Dat jaar zal dit 
mooie evenement op maandag 27 april 
voor de 10de keer plaatsvinden. 

Wie had ooit gedacht dat dit evenement 
zo’n traditionele happening kon worden. 
Ron Hoogervorst, Rob van der Graaf, 
Jeroen Schulte, Bert Pilaszek en Mark 
Klein hebben 11 jaar geleden aan de bar 
van de Break-Out de opzet gemaakt voor 
Sportparkpop. Nu, tien jaar later, is dit 
feest voor jong en oud niet meer weg te 
denken uit Voorhout.

Wat zoals gezegd ooit begon met vijf 
enthousiaste jongens aan de bar is 
nu een groots en jaarlijks evenement 
geworden, waar gemiddeld 75 vrijwilligers 
aan meewerken. De beoogde extra 
inkomsten voor Handbal Vereniging 
Foreholte is zeker een drijfveer om de 
traditie van Sportparkpop nog lang voort 
te laten bestaan.

Om Sportparkpop nog vele jaren 
met enthousisme en veel energie te 
organiseren, wordt door het bestuur dit 
jaar een nieuwe kracht ingewerkt.
Als bestuur zijn we ontzettend trots op 
de vele vrijwilligers die elke keer weer 
stevig de handen laten wapperen bij de 
voorbereidingen, tijdens het evenement 
zelf en bij het opruimen. Zonder 
voldoende vrijwilligers is het onmogelijk 
om dit evenement op deze manier te 
realiseren. Dankzij de vrijwilligers zal ook 
bij ons 10 jarig jubileum de gratis entree 
blijven gelden. 

Vrijwilligers kunnen zich al aanmelden 
voor Sportparkpop 2015 door een mail te 
sturen naar:
kristelp78@hotmail.com. 
Wees er snel bij want het wordt 
beestachtig leuk die dag.

En wie bedenkt er een leuke slogan 
voor het 10 jarig bestaan van 
Sportparkpop? 
Mail jouw slogan voor 1 oktober 2014 
naar marionhoogervorst@live.nl en 
maak kans op gratis muntjes voor 
Sportparkpop!

Uitreiking cheque
Ben je ook zo benieuwd wat al dat werk 
van die vele vrijwilligers en de komst van 
alle bezoekers van Sportparkpop hebben  
opgeleverd voor onze HV Foreholte? 
Tijdens de eerste thuiswedstrijd van 
Dames 1 op zaterdag 4 oktober in 
Sporthal de Tulp, zal namens het bestuur 
van Sportparkpop (bestaande uit Bert 
Pilaszek, Kristèl Pilaszek, Ina Wanders, 
Rob Kolster en Ron Hoogervorst), 
de cheque met de opbrengst van 
sportparkpop 2014 uitgereikt worden aan 
het bestuur van HV Foreholte. 
 
En wil je gewoon nog even nagenieten 
van Sportparkpop 2014, bezoekdan nog 
eens onze site en bekijk de fotogallerij:

www.sportparkpop.nl

Ten behoeve van de jeugdopleiding van HV Foreholte

Dit is mede mogelijk gemaakt door:

Van Schooten Bouwmaterialen

Bax Speciaaldrukkerij

Cheers Drinks-Lunch-Diner-Events

Grayvis Logistics

en de vele vrijwilligers van HV Foreholte
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Aan het woord

Ricardo Clarijs 
Trainer/coach van onze damesselectie

Ik zal mezelf even voorstellen: 
Ik ben Ricardo Clarijs, 24 jaar, en af-
komstig uit Schiedam. Mijn hele leven 
was ik al handbalspeler bij HV DWS uit 
Schiedam en vanaf mijn 16e daar speler 
van de herenselectie.

Sinds mijn dertiende 
ben ik trainer

Sinds mijn 13e ben ik ook trainer bij 
DWS. Eerst bij de E-jeugd, daarna de 
D, de C-jongens, de B-meiden en de 
A-meiden. De laatste 3 jaar ben ik trainer 
geweest van de Dames Selectie van HV 
DWS en de laatste twee jaar ook echt 
verantwoordelijk als coach. In die jaren 
zijn we kampioen geworden in de eerste 
klasse, en daarna 3e in de Hoodklasse D.
In het laatste jaar was ik op zoek naar 
wat meer uitdaging en verbreding. Zo ben 
ik bij Foreholte DS2 terecht gekomen. Die 
zochten een trainer voor de donderdagen, 
en deze taak ben ik in gaan vervullen. 
Mijn doel was om te kijken of mijn aan-
pak en trainingen ook aansloegen buiten 
mijn vertrouwde Schiedamse omgeving. 

Het verenigingsgevoel 
vind ik erg mooi

Ik ben dit steeds leuker gaan vinden en 
voelde me vanaf dag één thuis bij jullie 
mooie vereniging. Het verenigingsgevoel, 
waarbij van jong tot oud iedereen elkaar 
kent en de passie van iedereen (vrijwil-
ligers, spelers, trainers) vind ik erg mooi 
om te zien bij verschillende activiteiten, 
zoals het Open Handbaltoernooi, maar 
ook bij de wedstrijden afgelopen seizoen 

op zaterdag en zondag. Afgelopen jaar 
begon ik mij ook steeds meer betrokken 
te voelen bij Foreholte.

Ik heb het gevoel dat de 
2e divisie niet het 

eindstation is

Vanaf het begin was de intentie uitge-
sproken om op termijn uit te groeien tot 
de hoofdtrainer van de damesselectie, 
maar door verschillende omstandigheden 
kwam dit aanbod eerder. Toen de TC mij 
de vraag stelde of ik deze overstap zag 
zitten en DWS te verlaten, hoefde ik niet 
lang na te denken. Het is voor mij een 
geweldige uitdaging om van de zeer ge-
talenteerde dames-tak, vanaf de jongste 
jeugd, een nog beter team te maken.
Ons doel met het team is om snel, attrac-
tief en offensief handbal te spelen, het 
publiek te vermaken met mooie acties, 
goed teamspel en veel doelpunten. 
Ik heb het gevoel dat er erg veel potentie 
in de damesselectie zit en dat de 2e 

divisie niet het eindstation is van deze 
groep.

Ik hoop jullie allemaal volgend seizoen 
weer in grote getalen op de tribune te 
zien zitten om onze dames 1, maar ook 
dames 2 en alle andere teams(!!), aan te 
moedigen. Ik weet zeker dat dit een posi-
tieve uitwerking heeft op ons spel en dan 
gaan wij er alles aan doen jullie zo veel 
mogelijk mooi handbal te laten zien!

Ik vind het leuk te filosofe-
ren hoe het nog beter kan

Ik ben ook erg benieuwd naar jullie 
meningen en als jullie vragen hebben 
voor mij dan vind ik het alleen maar leuk 
om die te beantwoorden en met jullie 
allemaal te filosoferen hoe het nog leuker 
en beter kan!

Tot snel allemaal,

Ricardo Clarijs

www.citroen.nl

NETTO BIJTELLING VA € 213 PM 

NU BIJ DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN: 
CITROËN GRAND C4 PICASSO. THE TECHNOSPACE.
De technologie in de Citroën Grand C4 Picasso biedt alles wat u 
nodig heeft. Zo bedient u alle functies met het 7-inch touchscreen 
en met een 12-inch HD-screen aan boord heeft u volledige 
controle. De wereld ligt aan uw voeten.

Gem. verbruik: 3,8-6,3 l/100km; 15,9-26,3 km/l; CO2: 98-145 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. 
recyclingbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten en verkoopvoorwaarden www.citroen.nl). 
Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel. Prijs-, model- en fi scale wijzigingen voorbehouden. 
Het genoemde bijtellingspercentage is afhankelijk van de datum van registratie. Het genoemde bijtellings-
percentage en vanaf netto bijtellingsbedrag (per maand) zijn gebaseerd op de uitvoering van het model 
met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Bel 0800-CITROEN 
(0800-2487636) voor meer informatie of kijk op www.citroen.nl.

VANAF € 27.690

DE NIEUWE CITROËN GRAND C4 PICASSO
- MET 7 ZITPLAATSEN -

KATWIJK
KON. JULIANALAAN 1  -  071-4028554
WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

DE JONG
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Herenstraat 37 Landelijk
2215 KB Voorhout Erkend
0252 - 21 16 18 Sinds
www.IJsselmuidenVoorhout.nl 1929

SCHOONOORD 64 2215 EG VOORHOUT TEL. 0252 - 21 20 35
POSTBUS 125 2215 ZJ VOORHOUT FAX 0252 - 23 31 82

WWW.ZWETSLOOTAANNEMERS.NL
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Een berichtje van de PR-/sponsorcommissie

Na een heerlijke vakantieperiode 
zijn we alweer met velen binnen de 
club bezig met de voorbereiding op 
het nieuwe seizoen. Ook wij zijn 
ons al weer enige weken aan het 
voorbereiden. 
De sponsorkleding is aan de teams 
toebedeeld en we kunnen constateren 
dat nu alle teams een kledingsponsor 
hebben.

Geweldig! 

Onlangs hebben we ook een nieuwe 
sponsor kunnen begroeten. Barry van 
Dam wordt de komende 3 jaar de shirt- en 
broekjessponsor van team Gemengde D2.

Barry is 34 jaar, een echte Voorhouter 
en heeft nu al 5 jaar een eigen bedrijf. 
Hij is vakman op gebied van verwarming, 
sanitair en onderhoud.
Barry van Dam is allround loodgieter 
én gespecialiseerd in het installeren en 
onderhouden van CV ketels, complete 
CV installaties, gas- en waterleidingen, 
sanitair en badkamermontage.

Zijn reden om bij de handbal een team 
te sponsoren was dat hij graag meer bij 
handbalvereniging betrokken wil zijn. 
Hij ziet het als een gezellige vereniging 
en had goede verhalen van Peter van 
Schooten gehoord. 

Barry, welkom!

06 46 05 19 56
www.barryvandam.nl

Ook notariskantoor Mendelts heeft 
onlangs zijn overeenkomst met ons 
met 3 jaar verlengd. Het notariskantoor 
wordt (blijft) de sponsor van de 
presentatiepakken voor onze Dames A.
Hartstikke leuk Jop, de dames komen 
binnenkort hun nieuwe outfit bij je 
showen.

En tot slot kan ik op dit vlak melden dat 
we in een vergevorderd stadium zijn met 
een sponsor voor onze jongste jeugd, de 
F en H jeugd.

Onze commissie heeft wat personele 
veranderingen ondergaan. Onlangs 
is Suzanne Vester ons team komen 
versterken. Suzanne is tot een jaar 
geleden als speelster actief geweest. Wij 
zijn erg blij dat zij ons wat helpende 
handen kan geven.

Lize Vrolijk heeft in juni aangegeven 
zich wat meer op andere taken binnen 
de vereniging te gaan richten. Lize heeft 
onder andere een grote bijdrage geleverd 

BARRY VAN DAM
 verwarming - sanitair - onderhoud

in uitzoeken nieuwe kledinglijn. Lize is 
en blijft trainingscoordinator en zal zich 
bezig blijven houden met de ballen en 
kleding. Lize, harstikke bedankt voor je 
enorme inzet in het afgelopen jaar voor 
onze commissie.

Ik hoop jullie op deze wijze weer even 
te hebben bijgepraat. Heb je vragen, 
opmerkingen, tips, een sponsor, een 
verhaal of wil je iets anders met ons 
delen, neem gerust contact op.
Wij pakken het graag op.

Namens de Pr-/Sponsorcommissie van HV 
Foreholte

Ruud Verweij

pr-commissie@hvforeholte.nl

Commissieleden:
Jeroen Eijk
Ramona Vink
Ron Hoogervorst
Suzanne Vester
Ruud Verweij
Kees Zwetsloot

Grote Clubactie 2014

Beste leden, 

Op zaterdag 13 september start de 
Grote Clubactie weer. Een lot van 
de Grote Clubactie kost €3,00 per 
stuk. Daarvan gaat €2,40 naar onze 
vereniging. 

Leden tot en met de B-Jeugd ontvangen 
een verkoopboekje. Het doel is om 

minstens 5 loten per persoon te 
verkopen. A-Junioren en Senioren 
ontvangen ieder 5 loten om te verkopen 
of zelf af te nemen.

Loten kunnen verkocht worden via con-
tante betaling: Bij deze verkoopmethode 
ontvang je fysieke loten, die jouw 
vereniging tegen contante betaling 
verkoopt. Op intekenlijsten noteert de 

koper zijn gegevens. 
De loten worden door 
de verkopers op een 
later tijdstip afgeleverd 
en wordt het geld in 
ontvangst genomen. Je 
kunt er ook voor kiezen 
om direct de loten te 
verkopen en het geld 
gelijk te innen.

Loten kunnen ook 
verkocht worden 
via eenmalige 
machtiging: De koper 

noteert zijn gegevens, waaronder een 
handtekening en een rekeningnummer 
op een intekenlijst. Vervolgens voert 
de vereniging deze gegevens in door in 
te loggen op de website van de Grote 
Clubactie. De Grote Clubactie incasseert 
eenmalig het bedrag bij de lotenkoper, 
die het lotnummer op zijn bankafschrift 
ontvangt.

De trekking vindt plaats op 27 november 
2014.

Voor meer informatie: www.clubactie.nl

Voor vragen stuur een e-mail: 
jeugdcommissie@hvforeholte.nl

Voor de 3 beste verkopers hebben wij een 
leuke prijs. Gá ervoor en probeer zoveel 
mogelijk loten te verkopen!

Groetjes,

De Jeugdcommissie
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Onroerend goed en hypotheken  •  Ondernemingsrecht
Familierecht en erfrecht  •  Estate planning

Bewaarder van de akten en dossiers van de oud-notarissen
J. Noordraven en mr. M.A.P. Dirven

J.P. Gouverneurlaan 30, Sassenheim, Tel. (0252) 22 69 60
www.notariskantoorderuiter.nl

1985 - 2014
29 jaar een begrip in 
service & kwaliteit
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Eindfeest 14 juni 2014

Inspiration uit Voorhout was ruim 
op tijd aanwezig om de bar in orde 
te maken, de zon brak door, de 
activiteitencommissie lag op schema 
met de voorbereidingen en alle 
Foreholter fans stonden te popelen om 
een feestje te vieren.

Die zaterdag waren dan ook alle ingredi-
enten aanwezig voor het geweldige 
eindfeest.

Anders dan voorgaande jaren was door 
het bestuur een connectie gemaakt met 
Inspiration uit Voorhout om enkele taken 
zoals de bardienst over te nemen, zodat 
iedereen optimaal kon genieten van het 
feestje.
Jack zorgde voor de muziek, er zijn 
verschillende leden geweest die zich 
in hebben gezet voor het eten en het 
bestuur zette alle kampioenen van het 
afgelopen seizoen in het zonnetje.

Dit jaar waren dat de jongens A (seizoen 
ervoor), Jongens B, Jongens D en dames 
recreanten 1. 
De jeugd vermaakte zich prima op het 
handbalveld en op het terras werd 
uitvoerig het volgende seizoen besproken.
Al met al een supergeslaagd feest!!
De activiteitencommissie bedankt 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
en in het bijzonder Inspriration.

Wij wensen iedereen een goed, sportief 
en fijn handbalseizoen 2014/2015 toe.
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Fotowedstrijd verlengd

Ook zo verrast dat de schoolvakantie 
alweer voorbij is en het handbalseizoen 
alweer begint? Of moet u nog beginnen 
aan uw welverdiende vakantie?

Wij hebben in ieder geval nog niet 
heel veel foto's binnen gekregen voor 
de fotowedstrijd van dit jaar en omdat 
we geen echte einddatum hadden 
aangegeven hebben en er nog mensen 
op vakantie kunnen zijn als dit Boekie 
al uitkomt, hebben we besloten om 
de periode dat foto's kunnen worden 
ingezonden te verlengen tot een week 
voor het verschijnen van 't nieuwe 
Boekie.
Dat is dus om precies te zijn op 
dinsdag 14 oktober 2014 24:00 uur.

Het is dus nog niet te laat! Maak gebruik 
van deze mogelijkheid om alsnog mee te 
doen en mee te dingen naar een mooie 
prijs. 

Nog even de spelregels:

We gaan op vakantie en nemen 
mee…  De Foreholte-fan-shawl, het 
Foreholte-fan-shirtje, de Foreholte-fan-
sleutelhanger, Foreholte-fan-gum en/of 
de Foreholte-fan-pen.

Wat gaan we er mee doen…  Maak 
een leuke, originele, gekke, bijzondere 
vakantiefoto* en stuur deze voor 15 
oktober naar: 
willem.warmerdam@telfort.nl

Wat kun je winnen…  Het enige echte 
HV Foreholte poloshirt.

Een onafhankelijke jury, bestaande 
uit Marion Hoogervorst en Willem 
Warmerdam, zal alle ingezonden 
foto’s beoordelen op originaliteit 
en de winnaar(s) bekend maken. 
Alle ingezonden foto’s zullen in 
‘t eerstvolgende Boekie worden 
gepublicieerd.

Het gaat er niet om wie het verst weg op 
vakantie gaat en daar als ‘bewijs’ een foto 
van maakt en het hoeft ook niet beslist 
een ‘mooie’ foto te zijn. Het gaat er 
vooral om dat er een originele gedachte 
achter zit en/of er veel lef voor nodig was 
om de foto te nemen. Enige burgelijke 
ongehoorzaamheid is daarbij niet erg, 
maar maak het niet te gek.

Als het je lukt om ook nog eens een 
mooie en scherpe highres foto te maken, 
dan zal zeker worden overwogen om de 
winnende foto op de voorkant van ‘t 
eerste Boekie van het volgende seizoen 
te plaatsen. Maar nogmaals: het telt dus 
niet mee in de keuze van de winnaar van 
de wedstrijd.

Bij het insturen van de foto mag je ook 
een uitleg en toelichting geven over de 
omstandigheden waaronder de foto is 
genomen, maar eigenlijk moet de foto 
voor zichzelf spreken. De kracht van een 
goede foto is dat hij meer vertelt dan 
1.000 woorden.

Dus laat de inspiratie rijkelijk borrelen en 
verras ons en iedereen met jouw foto.

*Foto’s die gephotoshopt zijn worden 
uitgesloten van deelname (of je moet het 
zo goed doen, dat we het niet kunnen 
zien). Maximaal 1 foto per deelnemer. 
Wanneer je als familie meerdere foto’s 
inzendt, graag per foto aangeven welk 
gezinslid hem heeft ingezonden.

Laat onze mailbox overlopen en maak het 
ons maar lekker moeilijk!

Alvast bedankt,

Willem en Marion
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Op zondag 13 april werd op het terras 
van de Break-Out een plan gesmeed om 
de 'rotonde' aan te pakken. Het lag er 
al een tijd verwilderd en verwaarloosd 
uit en daar moest wat aan worden 
gedaan.

De taken werden verdeeld en de afspraak 
gemaakt om vrijdagavond 9 mei aan de 
slag te gaan. Kees Zwetsloot, Peter van 
Drueten, Jeroen Eijk, Ruud Verweij, Jos 
van der Luit en Kees Kraakman zouden 
deze klus aan gaan pakken. Om 18:30 
die avond, leek het alsof de weergoden 
die avond niet hun medewerking wilden 
gaan verlenen. De regen en hagel kwam 
met donderslagen uit de hemel, maar de 
mannen lieten zich niet afschrikken.

Even voor zeven uur werd de eerste spade 
in de grond gestoken. Al snel bleek dat 
goed materiaal van onze hovenier Jos het 
werk wat aangenamer ging maken.

De rotonde was flink verwilderd en 
lange/stugge wortels van struiken zaten 
helemaal vergroeid in het zwarte doek. 
Het was nog een hele zware klus, maar 
rond 20.30 uur was de 'rotonde' ontdaan 
van alle onkruid, struiken, wortelresten 
etc.

Vanuit het midden werden de spaden de 
grond in gestoken om het geheel nog 
eenlaags om te spitten. Turfmolm en 

bemeste tuinaarde, beschikbaar gesteld 
door de werkgever van Kees Kraakman, 
werden over het perceel uitgestrooid. 
Even harken en het was gereed om 
beplant te worden.

In de tussentijd werden de heren goed 
ondersteund. Patty, Toos, Mechtild, 
Marielle, Corinne, Clarika en Sonja 
zorgden dat de heren niets tekort 
kwamen… Rond negen uur ontvouwde 
Jeroen zijn beplantingsplan. Een mooie 
indeling van vier vakken met paadjes naar 
de vlaggenmast. Iedereen was meteen 
enthousiast.

De dames brachten de plantjes naar 
buiten en deze werden in no time 
geplant. De ruim 1400 plantjes zijn 
beschikbaar gesteld door werkgever van 
Jeroen, Gebroeders Alkemade uit Lisse.

Geweldig, harstikke bedankt!

Foreholters fleuren 'rotonde' op

Wat gaat de tijd toch snel. Voor dat je 
het weet is de zomer al weer voorbij en 
staat de handbalcompetitie weer op het 
punt om te beginnen.
En dat betekent dat er weer 
scheidsrechters moeten worden ingedeeld 
bij de thuiswedstrijden, want geen 
scheidsrechter geen wedstrijd! 

Ook voor dit seizoen geldt dat de 
oudere B-junioren, de A-junioren en 
de Senioren kunnen worden ingedeeld 
om een wedstrijd te fluiten van de 
C-jeugd of lager. Voor het fluiten 

van een wedstrijd van de B-jeugd en 
hoger moet je als scheidsrechter een 
scheidsrechtersdiploma hebben. 
In het Boekie en op de handbalsite kan je 
zien of je bent ingedeeld om te fluiten. 
Ook ontvang je in de week voordat je 
moet fluiten  een herinneringsmail. 
En deze herinneringsmail krijgen jullie 
niet meer van mij, maar van Lisa 
Wanders. Zij gaat het stokje van mij 
overnemen wat betreft het indelen van de 
scheidsrechters. 
Als je staat ingedeeld om te fluiten en 
je kunt die datum niet, dan moet je 

zelf een vervanger 
regelen!!!!  
Heb je iemand 
anders geregeld, 
laat het Lisa  dan 
even weten? 

De vereniging zorgt 
voor een fluitje, 
stopwatch, pen, 
gele en rode kaart! 

Van de leider van het Foreholte-team 
ontvang je het wedstrijdkaartje. Als 
dank voor het fluiten, mag je namens de 
vereniging een consumptie halen bij de 
bar.

Als je nog vragen hebt over het fluiten 
van een wedstrijd, kan je contact 
opnemen met Lisa. 
telefoonnummer is: 06-24400367  
emailadres: lisaa-10@hotmail.com

Mocht je nu al als vrijwilliger aan 
het werk zijn binnen de vereniging 
(bv kantinedienst draaien, kantine 
schoonmaken, training geven of een team 
leiden), dan is de kans dat je ingedeeld 
wordt 
een stukje kleiner. 

Iedereen een heel leuk en sportief 
seizoen.

Groetjes van 
Esther van de Nieuwendijk 

Fluiten jeugdwedstrijden
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In mei was het weer tijd voor het 
jaarlijkse Open Handbaltoernooi. 
Met maar liefst 73 teams van de 
basisscholen van Voorhout betekende 
dit minimaal 150 wedstrijden. 

Dit vergt een hele organisatie, maar 
ook dit jaar was het toernooi een groot 
succes! 

Het lol maken met de klas zorgde voor 
veel enthousiasme bij de deelnemers, 
begeleiders, medewerkers en supporters. 
Wat een topweek was het, op naar 
volgend jaar! 

Open Handbaltoernooi 2014 groot succes!
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Gezellig toernooi D2

Ondanks dat de weergoden hun belofte 
van een zonnetje niet nagekomen zijn, 
was het weer reuze gezellig met de 
meiden van de D2 op het Hemelvaart 
toernooi bij HCV '90 in Velzen-Noord. 

Onder het genot van muziek van K3 en 
andere artiesten werden de wedstrijden 
afgewerkt en aan het eind van de dag 
gingen we weer met een mooie beker en 
met prijzen uit de verloting naar huis. 

Helaas moest onze keepster het veld 
geblesseerd verlaten en we hoopten dat 
we haar weer tijdig konden oplappen 
voor de laatste competitiewedstrijd tegen 
Hercules.

Het seizoen 2013-2014 zat er voor de 
herenteams ook weer op. Om met zijn 
allen te vieren hoe goed het afgelopen 
seizoen wass verlopen, waren we op 23 
juni gaan barbecueën met de heren 1, 
heren 2, heren B, aanhang en fans. 

Heren sloten het seizoen 2013-2014 gezamelijk af

Daarbij hebben we een potje 
tonknuppelen gedaan waar, zoals het 
hoort natuurlijk, de stukken van af 
vlogen. Alles bij elkaar was het een groot 
succes. We voelen een traditie aankomen.

Onze dank voor deze leuke avond gaat 
uit naar de bardames, de grillmeester, 
Jeroen (voor het regelen van de tonnen), 
de Oranjevereniging en iedereen die er bij 
was voor de gezelligheid.

De organisatie
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Boerhaave
Bourgondisch Gastvrij

Hotel - Eetcafé - Feestzaal - Catering 

www.hotelboerhaave.nl
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Competitieplanning 2014 - 2015

Weekend Veld Zaal (Alle teams, 2e divisie
 (Alle teams) behalve Dames 1) (Dames 1 zaal)

30 - 31 augustus 1 - -

6 - 7 september 2 - -

13 - 14 september 3 - -

20 - 21 september 4 - -

27 - 28 september 5 - -

4 - 5 oktober 6 - 1

11 - 12 oktober 7 - 2

18 - 19 oktober Inhaal - -

25 - 26 oktober - 1 3

1 - 2 november - 2 4

8 - 9 november - 3 5

15 - 16 november - 4 6

22 - 23 november - 5 7

29 - 30 november - 6 8

6 - 7 december - 7 9

13 - 14 december - 8 10

20 - 21 december - Inhaal 11

27 - 28 december  Kerstvakantie 

3 - 4 januari - 9 Inhaal

10 - 11 januari - 10 12

17 - 18 januari - 11 13

24 - 25 januari - 12 14

31 januari - 1 februari - 13 15

7 - 8 februari - 14 16

14 - 15 februari - 15 Carnaval / Inhaal

21 - 22 februari - Voorjaarsvakantie Inhaal

28 februari - 1 maart - Inhaal 17

7 - 8 maart - 16 18

14 - 15 maart - 17 19

21 - 22 maart - 18 20

28 - 29 maart 8 - 21

4 - 5 april Pasen - -

11 - 12 april 9 - 22

18 - 19 april 10 - -

25 - 26 april 11 - -

2 - 3 mei Meivakantie - -

9 - 10 mei Inhaal - -

16 - 17 mei 12 - -

23 - 24 mei Pinksteren - -

30 - 31 mei 13 - -

6 - 7 juni 14 - -

13 - 14 juni Inhaal - -

20 - 21 juni - - -

27 - 28 juni - - -

4 - 5 juli - - -
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Herenstraat 36 VoorHout • tel. 0252 – 211 779 

mail@VankesterenscHilders.nl • www.VankesterenscHilders.nl 

Van Kesteren
G L A S

Van Kesteren
S C H I L D E R S

Van Kesteren
G L A S

Van Kesteren
S C H I L D E R S

Herenstraat 46 Voorhout
Telefoon 0252-211655
Fax 0252-218838
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Teamindeling

DAMES 1 +2 selectie
Anabel Arroyo, Marlen Arroyo, Eslie Elst, 
Kim Geerlings, Naomi Hoogervorst, 
Lot van Kampen, Saskia Kolster, 
Annet Kraakman, 
Susan van den Nieuwendijk, 
Mariska Poot-van Steijn, 
Nikki van der Post, 
Sacha Posthumus-Creemers, 
Roxanne Roffelsen, 
Lisanne Ruiter, Kim Schuurbiers, 
Dana Vincenten, Ramona Vink, 
Lize Vrolijk, Lisa Wanders, 
Lindsay Willemen, Anouk Zwaan, 
Melanie Zwaan, Steff Zwaan
Coach: Ricardo Clarijs
Begeleidsters: Steffanie Caspers, 
Monique van der Lans en 
Mariëlle Zonneveld

DAMES 1 (veld)
Ilja Ammerlaan, Laure Andriesse, 
Steffanie Caspers, Natasja den Elzen, 
Masja Fokkenbrood*, Laura Gorter, 
Melle van Hilten, Romy Kling, 
Linda Koppers, Amy Nederstigt, 
Lisa van der Voort
Trainer/coach: Jack Waasdorp

DAMES RECREANTEN 1
Brigitte Ammerlaan, 
Janine Bosman-Engels, Sonja Elstgeest, 
Wendy Geerlings, Marion Hoogervorst*, 
Caroline de Jong, Joke Knijnenburg, 
Mariska Koopman, 
Esther van den Nieuwendijk, 
Sacha Posthumus-Creemers, 
Ingrid Schulte-van Houten, 
Judith Wolterink
Trainer: Nicole Donners
Begeleiders: Patty van der Drift / 
Marlou Elferink

DAMES RECREANTEN 2
Anouk van Kesteren, Maaike van Kesteren, 
Marjolein Konings, Cindy Koopman, 
Cynthia Lagendijk, Jasmijn Maasdijk, 
Kristèl Pilaszek, Roos van der Voort
Trainer: Nicole Donners

HEREN 1
Mick Bosman, Hayck Bosman, 
Daan Hoogervorst, Ariaan Koppers, 
Dyon van der Linden, Remco Ouwerling, 
Beerent Vos, Sjoerd Vos, Luc Zwetsloot
Trainer/coach: Ben van der Lans
Begeleider: Govert Koppers

HEREN 2
Jaap de Bruin, Mike Drost, 
Ron Hoogervorst, Rob Kolster, 
Alex Lepelaar, Jeroen Schulte, 
Paulo Voskuil, Jack Waasdorp, 
Harry Warmerdam, Willem Warmerdam, 
Henri van Wees
Begeleider: Marcel Zwetsloot
Trainer: Ben van der Lans

DAMES A
Angie Bel, Dana Cornelisse, 
Merel van Drueten, Romy van Duin, 
Eva Kolster, Maartje Kraakman, 
Renee van der Lans, Suzanne Meeuwissen, 
Cynthia de Mooy, Feline Verweij, Eva Vos
Coach: Thomas Werle
Begeleiding: Corinne Kraakman en 
Ruud Verweij

DAMES B
Isa van den Assem, Nienke Ammerlaan, 
Sanne van Eijk, Britt Govers, Ilse Jansen, 
Linda Meeuwissen, Willemijn Nelis, 
Imke Nijman, Karlijn van Rijk, 
Britt Roozen
Begeleiding: n.n.b.

HEREN B
Robin Glissenaar, Barney Jansen, 
Joep Jansen, Jesper Kling, 
Maarten Korbijn, Koen Leyen, 
Rick van der Luyt, Douwe Mulder, 
Robin Nagtegaal, 
Peter van den Nieuwendijk
Maxime Suyker, Luc Versluijs
Coach: Wilbert van der Luyt
Begeleiding: Ali van der Luyt
Trainer: Ariaan Koppers

DAMES C1
Elke Ammerlaan, Tamara Bakker, 
Tamar van Doorn, Benthe van Eijk, 
Karlijn Ketz, Demi Noordermeer, Iris Pool, 
Zoë de Ridder, Jolijn Soonius, 
Sanne Timmermans, Romy Verweij
Trainer/coach: Melanie Zwaan
Begeleiding: Mirjam Berg

DAMES C2
Marieke Berbee, Rosa Berg, 
Lisanne Bosmans, Romy Christiaanse
Sanne v.d. Geer, Floor Looije, 
Britt van der Luyt, Kelly Prins, 
Laura Rutgrink, Julia Trompert
Trainer: Henri Berbee

HEREN C
Tom Beentjes, Max Catsman, Jelle Frijlink, 
Aron Homan, Jochem Homan, 
Mark Huisman, Julian Kling, Petter Lakke, 
Niels Nagtegaal Rajco Posthuma
Begeleiding: n.n.b. 

DAMES D1
Melanie Bakker, Zoeij Christiaanse, 
Marisca Claij, Jasmijn Fu, Marije Ham, 
Sacha Kamp, Larissa Lindhout, 
Roxan Lourens, Amber Luijkx, 
Susan Ordelman, Rachel Zelst
Trainer/coach: Lisanne de Ridder
Trainer: Joyce v.d. Berg
Begeleider: Marco Lindhout

JEUGD D2
Daan Aartman, Rik Beentjes, Beau van Es, 
Marijn Frijlink, Lisa Hellemans, 
Martijn de Jong, Sjors Meeuwissen, 
Susanna Nijsen, Suzanne Weijers, 
Thea Werle, Laura van de Wouw
Coach: Dirk Frijlink
Trainers: Joyce v.d. Berg en 
Lisanne de Ridder

JEUGD E
Tessa Floor, Malou Kaptein, 
Roos Kortekaas, Marnix Lindhout, 
Denise v.d. Mey, Susan Ordelman, 
Pien Rotteveel, Marit Schulte, 
Thijs Warmerdam, Ray Willemse
Begeleiding: Edwin Floor
Administratieve begeleiding: 
Annette Floor

JEUGD F
Noa Bol, Maud Catsman, Quinten Does, 
Tessa Duyndam, Saar van Rijn, 
Liede-Louise Smit, Anniek van der Vlugt
Coaches: Karin Bol en Angelique Does
Trainers: Benthe van Eijk en 
Henriette Warmerdam

JEUGD H
Coco van der Berg, Nieke Floor, 
Silke van Kampen, Jente van Kesteren, 
Sem Waijer
Begeleiding: n.n.b.

* = trainingslid
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www.drukkerijbax.nl

Foreholte Ammerlaan

Het is altijd makkelijk scoren
 bij Echte Bakker Ammerlaan.

Foreholte Ammerlaan

Het is altijd makkelijk scoren
 bij Echte Bakker Ammerlaan.

Foreholte Ammerlaan

Het is altijd makkelijk scoren
 bij Echte Bakker Ammerlaan.
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Dames Senioren 1 (zaal) | 2e divisie B
E & A 1
Dongen 1
Foreholte 1
Gemini 1
Hellas 2
Hercules 1
Iason 1
Internos 1
Leudal 1
M.H.V. ‘81 1
Verburch 1
Westsite 1

Dames Senioren (veld) | ZW (ZH) 03
Foreholte 1
HVV ’70 1
MMO 1
MSV 1
Olympia ’72 1
ROAC 1

Dames Recreanten | ZW (ZH) 02
Foreholte 1
Hercules 1
Schipluiden 1
SOS-Kwieksport 1
Unitas ’63 1
VENECO VELO 1
W.H.C. 1

Dames Recreanten | ZW (ZH) 04
EHC 1
Foreholte 2
Oliveo 2
ROWAH 1
Stompwijk ’92 1
VENECO VELO 2

Heren Senioren | ZW (ZH) 2A
DWS 1
EHC 2
Foreholte 1
HVV ’70 2
Oliveo 1
ROWAH 1
SOS-Kwieksport 1
W.H.C. 1

Heren Senioren | ZW (ZH) 04
DIOS 2
Foreholte 2
Lotus 2
MSV 1
Oliveo 3
Rijnsoever 1
Saturnus Leiden 2
VENECO VELO 1

Dames A-Jeugd | ZW (ZH) 03
EHC 1
Foreholte 1
Gemini 2
HVV ’70 1
ROAC 1
Saturnus Leiden 1

Dames B-Jeugd | ZW (ZH) 04
EHC 1
Foreholte 1
HVV ’70 1
ROAC 1
SOS-Kwieksport 2
Stompwijk ’92 2
Warmunda 1

Heren B-Jeugd | ZW (ZH) 02
DIOS 1
EHC 1
Foreholte 1
Hellas 1
HVV ’70 1
Stompwijk ’92 1

Dames C-Jeugd najaar | ZW (ZH) 01
DIOS 1
EHC 1
Foreholte 1
Hellas 1
SV Hillegom 1
Oliveo 1
Quintus 2
WPK/Westlandia 2

Dames C-Jeugd najaar | ZW (ZH) 04
Foreholte 2
Hellas 2
Quintus 3
Schipluiden 2
VENECO VELO 3
Verburch 1

Heren C-Jeugd najaar | ZW (ZH) 03
EHC 1
Foreholte 1
Gemini 2
Oliveo 2
ROWAH 2
Vires et Celeritas 1

D-Jeugd najaar | ZW (ZH) 09 D
Foreholte 1
Gemini 2
SV Hillegom 1
MSV 1
Northa 1
Saturnus Leiden 1
Stompwijk ’92 1
Vires et Celeritas 1

D-Jeugd najaar | ZW (ZH) 04 G
DIOS 1
Foreholte 2
Oliveo 3
Unitas ’63 1
WPK/Westlandia 4

E-Jeugd najaar | ZW (ZH) 03 G
EHC 1
Foreholte 1
Hellas 1
Hercules 1
Oliveo 3
Olympia ’72 1
ROWAH 1
Rijnstreek 1

F-Jeugd najaar | ZW (ZH) 07
Foreholte 1
HVV ’70 1
Quintus 4
Schipluiden 2
SOS-Kwieksport 1
Stompwijk ’92 1
VENECO VELO 6
VENECO VELO 5

Poule-indeling
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Voor al uw heerlijke Limburgse vlaaien, taarten, gebak en petit-fours. 
          Belgische pralines en heerlijk Italiaans schepijs van IJssalon Vivaldi’s uit Noordwijk 

Bestel voor 12.00 uur! en uw taarten staan de volgende dag voor u klaar. 
 
 
 
 

 

Herenstraat 54, 2215 KJ Voorhout, 0252-211987, Limburgia-Voorhout@allesin1.nl, www.limburgiavlaai.nl 

Kunststoffen B.V.

Dubbelwandige Polycarbonaat isolatieplaten

www.tim-kunststoffen.nl
Starrenburglaan 19  -  2251 AG  -  Voorschoten  -  tel: 071-561.20.96
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Adressen sportvelden

Animo van Vredenburchweg 162D, 2284 TT  Rijswijk 070 - 390 42 75

Atomium ‘61 Sparrendaal 91, 3075 ZK  Rotterdam 010 - 432 15 06

Conventus Sportcomplex Develstein, Develsingel 7, 3333 LD  Zwijndrecht 078 - 619 37 38

DES ‘72 Van der Palmstraat 10 a, 3351 HA  Papendrecht 078 - 615 71 40

DIOS Sportpark den Hoorn, Tanthofkade 12, 2635 CP  Den Hoorn 015 - 261 48 10

DWS Sportpark Prinses Beatrix, Parkweg 140, 3121 KK  Schiedam 010 - 470 60 76

EDH Sportpark Kerkpolder, Kerkpolderweg 10, 2625 EB  Delft 015 - 257 28 46

EHC Sportpark Westvlietweg, Groene Zoom 4, 2491 EA  Den Haag 070 - 38 70 940

Erasmus Schildersgaarde, Erasmusweg t.o. Schildersgaarde, 2532 RM  Den Haag 070 - 321 32 13

Fiqas Aalsmeer De Bloemhof, Hornweg 187, 1432 GH  Aalsmeer 0297 - 32 54 47

Gemini Oosterpoort, Zanzibarplein 21, 2721 GE  Zoetermeer 079 - 342 84 16

HAR&O De Vaan, Oldegaarde 21, 3084 AA  Rotterdam 010 - 484 98 82

Helius Fazantenlaan 3, 3222AM, Hellevoetsluis 0181 - 32 16 70

Hellas Laan van Poot 353A, 2566 DA  Den Haag 070 - 323 23 85

Hercules Boswijk, Laan van Kans 13, 2496 VB  Den Haag (Ypenburg) 070 - 415 75 44

Hermes Stokroosstraat, 2565 RN  Den Haag 070 - 363 66 71

SV Hillegom Sportpark de Zanderij, Stationsweg 31, 2182 BA  Hillegom 0252 - 51 68 34

HVV ‘70 Sportpark Adegeest, Weddeloop 2, 2253 ST  Voorschoten 071 - 562 26 50

HVOS Sportpark Oostbroek, Molendijk 2, 3202 LL  Spijkernisse 06 - 51 94 18 23

HWC Claudius Civilislaan 33b, 3132 JA  Vlaardingen 010 - 434 38 90

Lotus Toolenburg, Hoofdweg 861, 2131 MB  Hoofddorp 023 - 563 35 12

De Meeuwen Abeelweg 233, 3053 PA Rotterdam 010 - 418 48 87

MMO Sportpark MMO, Vlietkade 1, 2355 CR  Hoogmade 071 - 501 27 37

MSV MSV Handbal, Nieuwe Zeeweg 50, 2202 HB  Noordwijk 071 - 361 85 67

Nieuwegein Galecop, Aert de Gelderhage 7, 3437 KB  Nieuwegein 030 - 602 26 96

Northa De Boekhorst, Dr.Schaepmanlaan 2, 2211 AV  Noordwijkerhout 0252 - 37 35 33

Oliveo Het Nest, Monnikenweg 2, 2641 PZ  Pijnacker 015 - 369 20 09

ODIS Veilingweg 22, 2678 LN  De Lier 0714 - 51 88 52

Olympia ‘72 Sportpark Ter Weer, Deylerweg 157, 2241 AE  Wassenaar 070 - 511 20 96

Quintus Leeuwerik 1, 2295 PX  Kwintsheul 0174 - 29 42 08

Rijnsoever Schimmelpenninckstraat, 2221 EP  Katwijk 071 - 402 48 27

Rijnstreek Sportpark Zegersloot (verharde veld VV ARC), Olympiaweg 6, 2406 LG  Alphen a/d Rijn 0172 - 47 50 74

ROWAH Sportpark De Sniep, Sniepweg 13k, 2742 AR  Waddinxveen 0182 - 61 01 18

ROAC Hertogspark, Oud Adeslaan, 2375 XC  Rijpwetering 071 - 501 88 86

Roda ‘71 Rodarisstraat 3, 3066 LA  Rotterdam 010 - 447 02 92

Saturnus ‘72 Reyerpark, Kastanjelaan 30, 2982 CM  Ridderkerk 0180 - 41 41 92

Saturnus Leiden Montgomerystraat 51, 2321 CC  Leiden 06 - 10 51 10 19

Savosa Aksent Bachlaan 2, 2992 GK  Barendrecht 0180 - 61 99 61

Schipluiden Sportpark Keenenburg, Tiendweg 1, 2636 CT  Schipluiden 015 - 380 83 57

Snelwiek Sportpark De Vaan, Oldegaarde 21, 3084 AA  Rotterdam 010 - 484 98 82

SOS/Kwieksport Bentelostraat 100, 2545 NT  Den Haag 070 - 366 90 76

Stompwijk ‘92 Sportpark de Meerhorst, Klaverblad 13, 2266 JK  Stompwijk 071 - 580 11 17

 Sportpark Haasbroek, Nieuweweg, 2381 NW  Zoeterwoude 071 - 580 34 39

TOGB Het hoge land 23, 2652 EN  Berkel en Rodenrijs 010 - 511 42 85

Unitas ‘63 Sportpark Wipperspark, Wipperspark 0, 3141 RC  Maassluis 010 - 591 64 54

VELO Noordweg 26, 2291 EE  Wateringen 0174 - 29 27 79

Ventura Sportpark Hagra, Olympiaweg 50, 3118 JD  Schiedam 010 - 471 41 80

Verburch Arckelweg, 2685 SM  Poeldijk 0174 - 24 61 36

Vires et Celeritas Calslaan 91, 2804 RT  Gouda 0182 - 52 79 16

Warmunda Sportpark Overbos, Herenweg 92, 2361 ER  Warmond 071 - 301 03 33

Westlandia Sportpark De Hoge Bomen, De Hoge Bomen 1, 2671 NZ  Naaldwijk 06 - 39 85 96 45

W.H.C. Sportpark Ruper ‘s Erve, Bretelerstraat 23, 7496 PP Hengevelde 0547 - 33 37 79

Wings Mozartlaan 195, 2555 JK  Den Haag 070 - 323 83 90 
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snackbar
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Veld / Plaats Scheidsrechter

Zaterdag 30 augustus
Jeugd D2 - Unitas ’63 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Elly Hoek
ROWAH 1 - Jeugd E 8:30 9:00 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -
Vires et Celeritas 1 - Heren C 9:30 11:00 Calslaan / Gouda -

Zondag 31 augustus
Dames D1 - MSV 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Elly Hoek
Dames B - HVV ’70 1  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Bas van Arkel
Heren 2 - MSV 1  12:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Bas van Arkel
Dames 1 (veld) - Olympia ’72 1  17:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Wordt verzet
Dames C1 - EHC 1  18:05 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Bij EHC-toernooi
ROWAH 1 - Heren 1 9:00 10:40 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -
DIOS 1 - Heren B 9:30 11:00 Sportpark Den Hoorn / Den Hoorn -
ROAC 1 - Dames A * 10:00 11:25 Hertogspark / Rijpwetering -
VENECO VELO 6 - Jeugd F 10:00 11:30 Noordweg / Wateringen -
VENECO VELO 3 - Dames C2 12:00 13:35 Noordweg / Wateringen -

Woensdag 3 september
Dames Recreanten 2 - VENECO VELO 2 19:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
Dames Recreanten 1 - Schipluiden 1 20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Angelique den Elzen

Zondag 7 september
Jeugd F - Quintus 4  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Rick van der Luyt
Jeugd E - Oliveo 3  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Luc versluijs
Dames C2 - Verburch 1  11:50 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Aron Homan / begel. Esther
Heren C - Oliveo 2  12:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Barney Janssen / begel. Esther
Heren B - Hellas 1  14:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Esther van den Nieuwendijk
Heren 1 - EHC 2  15:05 Sportterrein Elsgeest / Voorhout -
Stompwijk ’92 2 - Dames B 8:45 10:00 Sportpark Haasbroek / Zoeterwoude -
MMO 1 - Dames 1 (veld) 10:45 12:00 Sportpark M.M.O. / Hoogmade -
SV Hillegom 1 - Dames D1 10:45 12:05 Sportpark De Zanderij / Hillegom -
Lotus 2 - Heren 2 13:00 14:30 Toolenburg / Hoofddorp -

Zondag 14 september
Dames D1 - Vires et Celeritas 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Laura Gorter
Jeugd E - EHC 1  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Renee van der Lans
Dames C2 - Hellas 2  11:50 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Dana Vincenten
Heren 2 - VENECO VELO 1  12:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Gert-Jan van der Lans
HVV ’70 1 - Heren B 9:15 10:30 Sportpark Adegeest / Voorschoten -
EHC 1 - Heren C * 9:45 11:00 Sportpark Westvliegweg / Leidschendam -
Oliveo 1 - Heren 1 10:30 12:00 Het Nest / Pijnacker -
MSV 1 - Dames 1 (veld) 10:45 11:50 MSV Handbal / Noordwijk -
DIOS 1 - Dames C1 11:40 13:20 Sportpark Den Hoorn / Den Hoorn -

Woensdag 17 september
SOS Kwieksport - Dames recreanten 1 18:15 19:30 SOS Kwieksport / Den Haag -
Stompwijk ’92 1 - Dames recreanten 2 18:15 19:30 Sportpark Haasbroek / Zoeterwoude -

Wedstrijdprogramma
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Van Dijk Hoveniers
ontwerp | realisatie | decoratie

Albert Plesmanlaan 3 I 2171 RE Sassenheim I tel. 0252 216007 I fax 0252 228176 I www.vandijk-hoveniers.nl

Van Dijk Hoveniers richt zich op het aanbieden van totaal oplossingen op tuingebied. Van tuinontwerp 

tot complete aanleg en van periodiek onder houd tot totale renovatie. Wij werken met vooraanstaande 

tuin ontwerpers en uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige producten. Onze klanten kunnen rekenen 

op kwaliteit, deskundig advies en een exclusieve tuin.

Origineel ontwerp, exclusieve uitstraling

Voor al uw timmerwerken
Aanbouw

Dakkapellen

Keukens

Kozijnen

Kasten

Kees van den Nieuwendijk

06-18549045

info@nieuwendijkkwaliteitsbouw.nl

Spoorlaan 9

2215 KN  Voorhout

www.nieuwendijkkwaliteitsbouw.nl
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Veld / Plaats Scheidsrechter

Wedstrijdprogramma vervolg

Zaterdag 20 september
Hercules 1 - Jeugd E 10:00 11:25 Boswijk veld / Den Haag -

Zondag 21 september
Jeugd F - Stompwijk ’92 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Romy Kling
Dames C1 - Oliveo 1  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Beerent Vos
Dames 1 (veld) - HVV ’70 1  12:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Anouk & Daan / begel. Angelique
Heren B - Stompwijk ’92 1  13:15 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
Heren 1 - W.H.C. 1  14:20 Sportterrein Elsgeest / Voorhout 
ROWAH 2 - Heren C 8:30 10:00 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -
Schipluiden 2 - Dames C2 9:15 10:45 Keenenburg / Schipluiden -
Gemini 2 - Dames D1 * 9:30 10:55 Oosterpoort veld / Zoetermeer -
EHC 1 - Dames B 10:45 12:00 Sportpark Westvlietweg / Leidschendam -
HVV ’70 1 - Dames A 12:15 13:25 Sportpark Adegeest / Voorschoten -
Oliveo 3 - Heren 2 13:40 15:10 Het Nest / Pijnacker -

Zondag 28 september
Jeugd D2 - DIOS 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Maartje Kraakman
Jeugd E - Hellas 1  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Suzanne Meeuwissen
Dames C2 - Quintus 3  11:50 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Mick Bosman
Heren C - Gemini 2  12:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Gert-Jan van der Lans
Dames B - ROAC 1  14:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Eva Kolster
Dames A - EHC 1  15:05 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Esther van den Nieuwendijk
Saturnus 1 - Dames D1 8:45 10:00 Montgomerystraat / Leiden -
ROAC1 - Dames 1 (veld) * 10:15 11:30 Hertogspark / Rijpwetering -
EHC 1 - Heren B 10:15 11:30 Sportpark Westvliegweg / Leidschendam -
VENECO VELO 5 - Jeugd F 10:15 11:45 Noordweg / Wateringen -
WPK/Westlandia 2 - Dames C1 10:50 12:20 Sportpark De Hoge Bomen / Den Haag -
Saturnus 2 - Heren 2 12:15 13:20 Montgomerystraat / Leiden -
HVV ’70 2 - Heren 1 12:45 14:00 Sportpark Adegeest / Voorschoten -

Woensdag 1 oktober 
Dames Recreanten 1 - VENECO VELO 1  20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Angelique den Elzen
ROWAH 1 - Dames Recreanten 2 19:30 21:00 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -

Zaterdag 4 oktober
WPK/Westlandia 4 - Jeugd D2 11:15 12:45 Sportpark De Hoge Bomen / Den Haag -

Zondag 5 oktober
Jeugd F1 - HVV ’70 1  9:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Linda Meeuwissen
Dames D1 - Northa 1  9:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Romy van Duin
Dames C2 - VENECO VELO 3  10:50 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Aron Homan / begel. Esther
Dames C1 - Hellas 1  11:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Barney Janssen / begel. Ron
Dames B1 - Warmunda 1  13:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Heren C1 - Vires et Celeritas 1  14:05 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Anabel Arroyo
Heren B1 - DIOS 1  15:10 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst
Heren 2 - DIOS 2  16:15 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Esther van den Nieuwendijk
Olympia ’72 1 - Dames 1 (veld) 9:40 10:50 Sportpark Ter Weer / Wassenaar -
Rijnstreek 1 - Jeugd E1 11:15 12:50 Verhard veld VV ARC / Alphen aan den Rijn -
Gemini 2 - Dames A1 * 11:45 13:15 Oosterpoort veld / Zoetermeer -
SOS/Kwieksport 1 - Heren 1 12:30 14:00 Bentelostraat / Den Haag -
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Wedstrijdprogramma vervolg

Zaterdag 11 oktober
Oliveo 2 - Heren C 10:15 11:40 Het Nest / Pijnacker -
Verburch 1 - Dames C2 11:30 13:00 Arckelweg / Poeldijk -

Zondag 12 oktober
Jeugd E - Olympia ’72 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Maxime Suyker
Jeugd D2 - Oliveo 3  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Peter van den Nieuwendijk
Dames A - Saturnus 1  11:50 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Anouk & Daan / begel.Angelique
Dames 1 (veld) - MMO 1  13:05 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Gert-Jan van der Lans
Heren 1 - DWS 1  14:20 Sportterrein Elsgeest / Voorhout 
Stompwijk ’92 1 - Dames D1 8:45 10:00 Sportpark Haasbroek / Zoeterwoude -
SV Hillegom 1 - Dames C1 9:30 10:35 Sportpark De Zanderij / Hillegom -
SOS Kwieksport 2 / Dames B 9:30 11:00 Bentelostraat / Den Haag -
Rijnsoever 1 - Heren 2 10:15 11:20 Schimmelpenninckstraat / Katwijk -
Hellas 1 - Heren B 12:00 13:30 Laan van Poot / Den Haag -

Woensdag 15 oktober
Dames recreanten 2 - EHC   20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp

Zaterdag 18 oktober
Quintus 2 - Dames C1 12:20 13:50 Leeuwerik / Kwintsheul -

Zondag 19 oktober
Heren C - EHC 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Steffanie Caspers
Heren B - HVV ’70 1   11:05 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Beerent Vos
Dames 1 (veld) - MSV 1  12:10 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Anouk & Daan / begel. Angelique
Hellas 2 - Dames C2 10:30 12:00 Laan van Poot / Den Haag -

*) Tegenpartij speelt in paars of blauw tenue, reserveshirts meenemen!
**) Buiten mededinging

Helaas was op het moment dat dit Boekie naar de drukker ging het competitieprogramma voor Dames 1 nog niet beschikbaar 
op de site van het NHV en daarom staan de wedstrijden van Dames 1 (zaal) nog niet vermeld in dit overzicht.

Ook was het te kort dag om een goed overzicht van de traingstijden van al onze teams te kunnen plaatsen. Je zult snel via 
je trainer, coach of begeleider horen wanneer voor jou de eerste training is. Zodra het trainingsschema bekend is, zal het 
beschikbaar zijn op onze site www.hvforeholte.nl.

Dit is het (voorlopige) wedstrijdprogramma, zoals dat bekend was op het moment van verschijnen van dit Boekie. Er kunnen 
tussentijds wijzigingen plaatsvinden. Kijk daarom altijd op onze site www.hvforeholte.nl of www.nhv.nl voor het meest actue-
le wedstrijdprogramma.



Bezoek onze website www.ljsport.nl

LISSE
Berkhoutlaan 9
0252 - 420 300

SASSENHEIM
Hoofdstraat 191
0252 - 240 777

WASSENAAR
Langstraat 57
070 - 51 56 170

Leden van hv Foreholte 

ontvangen 10 % KORTING op alle 

handbalartikelen!
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