
Lieve E-Jeugd, 

De handbalpieten hebben van sint vernomen, 

Dat zij ook even bij dit gezellige team moesten langskomen. 

 

Want handballen dat kunnen jullie maar al te goed heeft Sint gehoord, 

En jullie zorgen dat er iedere wedstrijd wel een doelpuntje wordt gescoort. 

 

Dit seizoen hebben jullie pas twee wedstrijdjes verloren van Gemini en MSV, 

Maar verder gaat het super en dat vinden Sint en Piet echt oké! 

 

Lisa en Susan huppelen altijd vrolijk door het veld en ze zijn ook nog eens heel snel, 

Scoren lukt nog niet zo goed, probeer eens in de hoekjes te schieten, dan zit die bal misschien wel! 

 

Ook jasmijn is super snel en ze is vaak op alle plaatsen tegelijk in het veld, 

Van deze harde werkster staat vaak iedereen versteld. 

 

Dan hebben we ook nog Marijn in dit team die altijd vrolijk en blij is, 

En ze kan ook nog lekker handballen, dat is helemaal niet mis! 

 

Zoeij probeert alle ballen uit het doel te houden en dat gaat harstikke goed, 

Ze is lekker lang en moet oppassen voor de balk boven haar snoet.  

 

Beau staat stiekem wel eens met de handen in zijn zakken, 

En dan vergeet hij helemaal dat hij de bal moet afpakken. 

 

Sanne is weer terug vanuit de D omdat zij het bij de E heel gezellig vindt, 

En gezelligheid en plezier is natuurlijk belangrijk vindt ook de Sint.  

 

Martijn is de topscoorder van het team en dat is natuurlijk heel knap, 

Zijn eigen achternaam  staat ook nog eens op jullie shirts, dat is geen grap.  

 

Susanna is wagenziek en kan daarom helaas de uitwedstrijden niet mee, 

Maar thuis is zij altijd van de partij en daarover is Sint heel tevree! 

 

Thea heeft handbal in haar genen en leert duitse woordjes aan iedereen, 

Ze is niet zo groot, maar met haar felheid vliegt ze zo door de dekking heen. 

 

Sjors was laatst bij dames 1 handbalster van de week en hij heeft een mooi shirt gehad, 

Ook hij kan lekker handballen, dat is me toch wat.   

  

Na de wedstrijd duurt de derde helft bij jullie altijd erg lang, 

Lekker lang onder de warme douche met stiekem een beetje gezang. 

 

Sint heeft namelijk gehoord dat een aantal van jullie erg mooi kunnen zingen, 

En dat laten jullie horen wanneer jullie op de tribune bij dames 1 staan te springen.  



 

Dirk is jullie coach en anouk geeft jullie altijd training op woensdag, 

Ze zijn vast supertrots op jullie en bezorgen jullie maar al te graag een grote glimlach. 

 

Het maakt niet uit of jullie winnen of verliezen, 

Maar ga vooral zo door dan hebben jullie vanzelf die tegenstanders in de smiezen.  

 

Hard trainen en veel plezier maken met zn allen,  

Mooie goals maken en gewon lekker handballen! 

 

Omdat jullie zo van douchen houden, heeft Sint een lekker vies cadeautje, 

Dus kijk maar snel in de zak en neem ook een lekker pepernootje! 

 

Groetjes, 

De Handbalpieten. 

  
  


