
 

 

Lieve E-jeugd, 

 

Jullie zijn niet meer de jongste van de club en jullie spelen al lekker wedstrijden, 

Doelpunten maken, verdedigen, passeren, stuiteren en naar de bal glijden. 

 

Het hoort er allemaal bij nu jullie in de E-jeugd zitten begreep de Sint, 

Zoveel leuke kinderen dat hij bijna niet kan kiezen waar hij begint… 

 

Over iedereen heeft piet wel wat leuks, geks of moois te schrijven, 

Want helaas had piet geen tijd om lang bij de handbal te blijven. 

 

Maar hij had gehoord, 

Dat Malou ondanks haar knieblessure toch al heeft gescoord! 

 

Super knap dat je er altijd bent, dat is helemaal top, 

Ga zo door en hopelijk houdt de pijn in je knie snel op. 

 

Marnix heeft altijd zijn eigen bal mee naar de training en dat laat je weten ook, 

Piet heeft gehoord dat je ook laatst als Handbalster bij Dames 1 opdook. 

 

Pien krijgt altijd een beetje rode wangen van het rennen, 

Maar aan dat dribbelen, kijken en gooien hoefde jij niet lang te wennen. 

 

Je hebt het handbalspelletje al snel door, 

En dan hebben we ook Marit die gaat er helemaal voor. 

 

Zij is altijd blij als ze tijdens de training mag helpen met opbouwen, 

Maar eigenlijk is er niemand in dit team die wel eens loopt te mauwen. 

 

Lara en Elyne zitten net pas op handbal en dit doen ze al heel erg goed, 

Jullie laten zien dat jullie dit erg leuk vinden en willen graag leren hoe het handballen echt moet. 

 

Tessa heeft een hele bijzondere zelfverdediging draai om te passeren, 

Die je ook best in de wedstrijd mag doen om daarna de bal erin te peren. 

 

Net als Thijs die altijd maar doorgaat als een speer, 

Met zijn brede lach en schijnbeweging keer op keer. 

 

Roos is ook voor niemand bang en gaat er ook helemaal voor, 

Ze kan goed dribbelen en kijken wie er vrij staat en ze gaat maar door. 

 

Voor Ray maakt het niet zoveel uit of hij moet keepen of spelen, 

Want hij vindt allebei leuk en niets gaat hem vervelen. 

 

Denise  heeft nieuwe keepers handschoenen om de ballen te stoppen, 

Maar ook met haar voeten kan ze soms goed de bal uit haar doel schoppen. 

 

Het maakt niet uit of jullie verliezen of winnen, 

En een nieuwe openingsjel hoeven jullie ook niet te verzinnen. 

 



Jullie gaan er als team helemaal voor met heel plezier, 

Een topteam, ga zo door op deze manier! 

 

Kijk nu maar snel in de zak van de Sint, 

Speciaal een cadeautje voor ieder kind. 

 

Groetjes,  

De Handbalpieten.  


