
Lieve F-Jeugd,  

De meeste van jullie zijn nog maar net begonnen met handballen,  

Het gaat al harstikke goed en de sint hoorde dat het erg gezellig is zo met z’n allen.  

Malou is een sterke meid en heeft een leuke wedstrijd met de E-jeugd mee gedaan, 

Thijs zat eerst zelfs in de E, maar die kinderen zijn toch wel erg groot om te verslaan.  

 

Nu bij de F gaat dat al veel beter en lukt het Thijs om van heel ver te scoren, 

Dan hebben we Ray, een gezellige jongen die zich op de training graag laat horen 

 

Ray houdt veel van lachen en donderjagen met Thijs en Roos,  

Roos is snel en kan goed de bal onderscheppen en dat is grandioos.  

 

Liede-Louise doet altijd alle oefeningen erg goed mee, 

Ze geeft Jet altijd netjes een handje en dat is helemaal oke.  

 

Ook Marnix handbalde altijd met de grotere mee en sprongschot kan hij al heel goed, 

De scouting vindt hij ook heel leuk, hij weet vast wel hoe je een hut bouwen moet.  

 

Tessa en Marit kunnen lekker kletsen en houden van gezelligheid, 

Marit laat vooral de bal niet afpakken geniet van elke handbalwedstrijd. 

 

Tess speelt heel goed mee en tegen Northa heeft zij een mooi doelpunt gemaakt, 

Wel handbalt zij met oorbellen, dus hopen dat ze niet op haar oortjes wordt geraakt.  

 

Noa, Pien, Sem en Denise hebben mee gedaan met het Mini Handbal Spelfeest, 

Dit vonden ze zo leuk dat ze al een paar keer op de training zijn geweest.  

 

Noa kan al erg goed de bal afpakken en stuiteren gaat ook heel goed, 

En Denise doet ook aan Judo, maar handbal is toch wat ze het liefste doet.  

 

Tessa zit bij thijs in de klas en ze heeft al eens mee gedaan met het toernooi via school, 

Nu kijken of ze de trianing ook leuk vindt en vooral lekker kan scoren in de goal.  

 

Benthe en Jet zijn jullie lieve trainers en weten altijd leuke dingen te verzinnen,  

Het gaat vooral om het plezier en de gezelligheid en nog niet zo om het winnen. 

 

Dus ga vooral zo door met elkaar en kijk maar snel in de zak van de Sint, 

Hier vinden jullie wat lekkers en een cadeautje voor ieder kind!  
 

Groetjes, 

De Handbalpieten. 

  


