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Verenigingsinformatie
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2215 ML Voorhout
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Vermelde leeftijd op 31 december van het 
lopende jaar.
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Activiteitencommissie
activiteitencomm@hvforeholte.nl
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Kantinecommissie
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Cees Hoek (0252) 22 22 18
Toos Pilaszek (0252) 23 23 01

Materialencommissie
Break-Out / De Tulp:
Siem Vos 06 37 37 66 88
siem.vos1@gmail.com
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OVERIGE
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Clara en Rob Kolster
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Lisa Wanders
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Webmasters
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Website
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Van de redactie

Beste mensen,

Weer een lekker dik Boekie deze keer. 
Er is dan ook genoeg om van na te ge-
nieten. Het lijkt allemaal al weer lang 
geleden, maar er is nogal wat gebeurd 
nadat het vorige Boekie was uitgeko-
men.

Waar we met zijn allen al zo lang op 
hoopten en wachtten is werkelijk ge-
beurd. De Dames 1 zijn gepromoveerd 
naar de eerste divisie. Wat is er gefeest.
En je zou het bijna vergeten, maar ook 
de meiden C1, meiden C2 en Heren 2 zijn 
kampioen geworden.

En dan werd er tussendoor weer ‘even’ 
het Open handbaltoernooi georganiseerd, 
was  de 10e Sportparkpop weer een enorm 
succes en hebben we nog een groots 
eindfeest gevierd. Ik weet niet hoe met 
jullie was, maar ik was wel even toe aan 
vakantie.

Maar tijdens de vakantie ligt zeker niet 
alles stil. De teams moeten weer worden 
ingedeeld, trainers, coaches en bege-
leiders moeten benaderd worden, en de 
Dames selectie is al weer weken onderweg 
met het voorbereidingsprogramma, de 
‘Vrienden van HV Foreholte’ werd in de 
steigers gezet en dan vergeet ik vast nog 
het een en ander.

Zo zoetjes aan is iedereen teruggekeerd 
van vakantie, zijn de scholen weer begon-
nen, hebben we ons eerste toernooi er al 
weer op zitten en snakken we naar het 
begin van de competitie. Hopelijk blijft 
het nog lang mooi weer en kan er lekker 
in het zonnetje genoten worden van de 
verrichtingen op het veld.

De eesrte thuiswedstrijd van onze dames 
is eerder dan voorgaande jaren, omdat 
er in de eerste divisie nu eenmaal meer 
wedstrijden gespeeld worden en er ook 
nog een nacompetitie achteraan komt.

Zondag 13 september is de eerste uitwed-
strijd en zaterdag 19 september gaan we 
weer het spektakel beleven van de eerste 
thuiswedstrijd in de eerste divisie.
Traditiegetrouw zal in de rust van die 
wedstrijd de cheque met de opbrengst 
van Sportparkpop worden overhandigd 
aan onze voorzitter. De cheque is al ge-
maakt en ik weet welk bedrag er op staat, 
maar dat ga ik nog niet verklappen.

Nieuwsgierig? Dan zie ik je 19 september 
in de Tulp!

Willem Warmerdam
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Een nieuw seizoen staat voor de deur. 
Velen zijn al opgestart of plannen om 
dit te gaan doen. Iedereen; vrijwilli-
gers, teams, spelers en commissies 
heeft zijn eigen verwachtingen en 
doelen voor het komende seizoen 
2015-2016. 

De een heeft hoge verwachtingen en doe-
len en de andere houdt het bij gewoon 
lekker handballen. Het is mooi dat ieder 
voor zich dat kan bepalen. Laten wij met 
z’n allen hopen dat deze verwachtingen 
en doelen ook ingevuld mogen en kunnen 
worden. 

De vele vrijwilligers die nodig zijn om een 
vereniging draaiende te houden zullen 
daar weer een belangrijke rol in vervullen. 
Door hen is het mogelijk dat er handbal-
wedstrijden gepeeld worden, trainingen 
gehouden kunnen worden, er bijvoorbeeld 
ruimte is waar dit kan plaatsvinden, maar 
ook dat de boekjes geraapt worden of 
de kantine draaiende blijft. Het bestuur 
vindt alle vrijwilligers enorm belangrijk 
en probeert daarom ook mensen te en-
thousiasmeren om wat te doen voor onze 
vereniging. 
Op dit moment zoeken we bijvoorbeeld 
nog iemand die het wedstrijdsecretariaat 
op zich kan en wil nemen (dat kunnen 
ook meerdere personen zijn) en mensen 
die in de activiteitencommissie willen 
plaatsnemen. 
De vrijwilligers die afgelopen jaren veel 
tijd en met veel enthousiasme deze 
posten hebben ingevuld stoppen ermee of 
gaan er mee stoppen. Dat de kracht van 
een vereniging voor het grootste gedeelte 
van haar vrijwilligers afhankelijk is, is een 
belangrijk feit, waar we met zijn allen 
constant mee bezig zijn. 

Ons paradepaardje Dames 1, is de voorbe-
reiding vroeg begonnen, zoals jullie via 
de website, facebook en tamtam hebben 
kunnen horen. Het zou mooi zijn als wij 
de Dames op de zaterdagavonden, als ze 
thuis spelen, weer met z’n allen komen 

ondersteunen. Op een goede en positieve 
manier, daar zijn zij en de scheidsrechters 
gevoelig voor en dat kunnen ze enorm 
waarderen. 

Komend jaar kunt u bijna iedere zater-
dagavond van handbal genieten in de 
sporthal. Naast de Dames 1 zullen ook de 
Heren 1, Dames 2 en de Dames A1 veelal 
op zaterdagavond hun thuiswedstrijden 
spelen. Het is echt de moeite waard om 
hen ook eens te komen ondersteunen. 
De meeste andere teams spelen op 
zondag. Ook leuk om daar eens te gaan 
kijken en de ontwikkeling van een H 
junior tot een senior te zien.

Ik had graag gemeld dat er schot zat in 
het aanpassen van het sportpark, maar de 
ambtelijke molens (gemeente en provin-
cie) draaien helaas nog (steeds) niet de-
zelfde kant op. Komende periode is er een 
gesprek tussen hen, waarbij we hopen dat 
de wind alsnog uit dezelfde richting gaat 
waaien. Wordt vervolgd.. 

Tot slot wil ik iedereen, speler, coach, 
begeleider, vrijwilliger of supporter, weer 
een heel gezond, sportief, gezellig, bles-
sure vrij en succesvol handbalseizoen toe.

Kees Kraakman

Een woordje van de voorzitter

Op 28 juli is de heer Gerrit van 

Bemmelen overleden. 

Gerrit maakte in het seizoen 1962-63 

deel uit van het allereerste officiële 

bestuur van handbalvereniging 

Foreholte. Samen met zijn vrouw 

Truus deed hij in dat seizoen het 

wedstrijdsecretariaat. Totaal heeft hij 

ruim 20 jaar van alles bij de vereniging 

gedaan. Hij was ook scheidsrechter 

en een aantal jaren voorzitter. En, als 

schilder van huis uit, heeft hij veel 

werk verricht bij de totstandkoming 

van onze eerste eigen kleedlokalen en 

eigen kantine in het gebouwtje wat nu 

is omgebouwd tot biljartcentrum bij de 

parkeerplaats van ons sportcomplex. 

In de periode dat onze club steeds 

meer door de zgn. ‘professionele’ 

bestuurders werd overgenomen, vond 

ook Gerrit het welletjes en is hij 

gestopt als lid van het bestuur. 

Maar tot zo’n jaar of vijf geleden 

hebben wij hem nog heel vaak als 

een van de meest trouwe supporter 

mogen ontmoeten in de sporthal bij 

de thuiswedstrijden van ons eerste 

damesteam. 

Toen zijn vrouw Truus hem door 

haar ziekte steeds meer nodig had en 

ook zijn eigen gezondheid het steeds 

meer liet afweten, kon hij niet meer 

naar Voorhout komen en volgde hij de 

club nog enkel via de krant. 

Toen Truus vorig jaar overleed, kon 

hij niet meer de kracht opbrengen om 

verder te knokken. 

Gerrit is 92 jaar geworden. Wij 

verliezen in hem een markant figuur in 

de geschiedenis van onze club. 

– in memoriam –
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Dames C1 op internationaal toernooi

Eindelijk was het dan zover... het 
paasweekend, voor 4 dagen vertrok 
de de C1 met begeleiders en enkele 
ouders richting Arnhem. We hadden dit 
weekend op de camping 3 stacaravans 
tot onze beschikking, wat super was. 
Beter dan jaar ervoor, toen zaten we in 
scholen. 

Vrijdagavond stond er een mega-quiz 
op het programma, van het herkennen 
van dierengeluiden en muziekhits tot 
spijkerslaan.
Die avond ook nog veel lol gehad met 
onze Franse overburen (leuke boys).

Zaterdagochtend. We speelden op 
Papendal (wat een geweldig mooi 
sportcomplex). De eerste poule wedstrijd 
speelden we tegen V&S uit Groningen. We 
wonnen deze vrij makkelijk met 9-3. Deze 
wedstrijd werd toevallig door ons goed 
fluitend Foreholte koppel Daan en Anouk 
gefloten.
De tweede wedstrijd was tegen het Duitse 
SV Vorwarts Nordhorn. Dat was een 
twee-vingers-in-de-neus-wedstrijd. We 
wonnen met maar liefst 29-0! Dat was om 
ongeveer de 40 seconden een doelpunt, 
aangezien de wedstrijden 20 minuten 
duurden. 
Zóóóó, de toen was gezet.
De laatste wedstrijd van die zaterdag was 
tegen TG Eggenstein, ook komend uit 
Duitsland. Deze wedstrijd wonnen we ook, 
met 8-2. Dat betekende dat we eerste in 
de poule waren geworden en zondag uit 
kwamen in de ‘champions poule’. Goed 
begin!

Snel terug naar de camping, ff douchen 
en de volgende activiteit stond al weer op 
het programma. We gingen lasergamen. 
Wat een geweldig spektakel, iedereen was 
bloedfanatiek (ook de ouders).
Bij terugkomst op de camping werd er 
een lekker BBQ voorbereid. Het heerlijke 
vlees werd gesponsord door Brasserie 
Hemels uit Sassenheim. Die avond 
hoorden we dat we pas op zondagmiddag 
om 13:30 uur weer hoefden te spelen. Dat 
betekende laat naar bed en uitslapen!

Zondag, Paas 1 om 10:30 gewekt worden 
door de paashaas gebeurt niet elke 
dag! Paaseieren zoeken was ook een 
activiteit en daarna lekker met ze allen 
ontbijten. Ondertussen waren er vele 
ouders, broertjes en zussen richting 
Arnhem gereden om onze meiden te 
komen aanmoedigen. We zaten nu in de 

poule met 2 andere 
poulewinnaars.
De eerste wedstrijd 
moesten we 
aantreden tegen 
TSV Heiningen uit 
Duitsland. Ook dit 
keer wonnen we vrij 
simpel met 10-2.
De volgende wedstrijd 
was tegen Hochfelden 
Dettwiller uit 
Frankrijk. Zij waren 
onze overburen op 

de camping dat was natuurlijk wel leuk. 
De wedstrijd was gelijkwaardiger en leuk 
om te zien met prachtige doelpunten van 
beide kanten 
Foreholte trok aan het langste eind: 13-9.

Dat betekende dat we in de ‘champions 
poule’ ook weer eerste waren geworden.
We moesten nu tegen de nummer 1 van 
een ander poule. Er waren in het totaal 
nog vier teams over.
Nu kwam het er echt op aan. 

We speelde tegen Tus Brake uit Duitsland. 
Wat een snelheid hadden deze dames. 
Goed en snel handbal. We deden wat 
we konden, maar deze dames waren net 
ietsjes sterker dan wij en helaas verloren 
we deze met 6-10.
Direct daarna moesten we om de derde 
en vierde plaats strijden. Ook dit keer 
een Duitse tegenstander. Het tempo was 
bij de tegenstander schrikbarend laag. 
De eerste 10 minuten gingen we mee in 
hun spel, maar gelukkig herpakten we ons 
en trokken we de winst naar ons toe met 

12-5. We hadden een hele goeie 3e plaats 
bereikt op dit mooie toernooi.

In de avond gingen we lekker eten 
bij Pannekoekhuis en ‘s avonds nog 
geweldige activiteit; paashaas van de 
fiets schieten! Geweldig en wat een 
bekijks hadden we.
Daarna rond half tien richting eindfeest 
op ‘Valkenhuizen’ en keerden we net 
een minuutje voor twaalven terug op de 
camping waar we nog even doorgingen 
met feesten. Want Melanie was jarig, 
20 jaar! Hoera! De kadootjes werden 
uitgepakt en Mel trakteerden de meiden 
op een Jillz (0%). Die werden direct 
genuttigd en we feesten nog door tot in 
de late uurtjes.

Het was een grandioos weekend! Iedereen 
ontzettend bedankt! Ik heb genoten van 
jullie. Super!!
Ook willen we onze sponsors voor dit 
toernooi bedanken. Zonder hen was dit 
niet mogelijk geweest:
Tim Kunststoffen, Limburgia, ICT Mirage 
en een anonieme sponsor hartelijk dank 
voor jullie giften.
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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 - 2015
30 jaar een begrip in 
service & kwaliteit
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Beachhandbaltoernooi HV Foreholte 2015

Beste HV Foreholte vrienden,

Alweer een redelijk aantal jaren is het 
weekend na de kermis het weekend 
van het beachhandbaltoernooi van 
HV Foreholte. We weten niet precies 
wanneer je van traditie mag spreken, 
maar laten we het gerust een mooie 
traditie noemen, waar inmiddels door 
velen jaarlijks naar uit wordt gekeken!

Tot op heden zijn de weergoden ons (op 
1 jaar na, toen hebben we in de hozende 
regen een asfalthandbaltoernooi gespeeld 
bij de Break-Out….) elk jaar heel erg 
gunstig gestemd geweest en konden 
we genieten van enthousiast, fanatiek, 
sportief, mooi en leuk handbal op een 
heerlijke plek, namelijk het strand naast 
Beachclub Branding in Noordwijk.
En tussen de wedstrijden door uiteraard 
genieten van de zee, gewoon lekker 
zitten / liggen / bijpraten / dollen / 
kijken naar wedstrijden van anderen/ 
broodjes eten/ snoepen en ga zo maar 
door.

Voor zowel deelnemers, vrijwilligers als 
toeschouwers die de hele dag komen en 
gaan (en ook vaak blijven) een feestje!
 
Dus daarom staat hij ook dit jaar weer in 
de planning!
Via Facebook is al voor de vakantie een 

‘save the date’ uitgegaan en daarna 
nog een keer een herinnering. Het 
Beachtoernooi zal dit jaar anders dan de 
traditie tot nu toe was, niet plaatsvinden 
op een zaterdag maar op zondag 20 
september.
 
We hebben dit jaar gekozen voor zondag 
omdat we veel verzoeken daarvoor 
kregen van leden die op zaterdag moeten 
werken, om die reden steeds niet konden 
meedoen en dat toch wel heel erg jammer 
vonden!
 
Een tweede verandering is dat we dit 
jaar het toernooi niet alleen willen 
spelen met jeugdteams maar met ALLE 
leeftijdsgroepen en teams! Dus van 
kabouter tot recreant en alles daartussen. 
Iedereen is welkom.

Uitgangspunt voor alle jeugdteams t/m 
A jeugd blijft wat we elk jaar hanteren; 

IEDEREEN 
DOET MEE 
TENZIJ. 
Wat zoveel 
wil zeggen 
als dat we 
iedereen 
indelen in 
mixed teams, 
tenzij je je 
echt expliciet 
afmeldt bij 
Rob of Clara 
Kolster via 
rob.kolster@
gmail.com

Voor 
senioren 

geldt dat je je even moet aanmelden via 
hetzelfde e-mailadres.
 
Natuurlijk hebben we geprobeerd via 
de bond vrijstelling van wedstrijden te 
verkrijgen voor deze datum, maar dat 
hebben we niet gekregen. Dus er is een 
redelijk vol wedstrijdprogramma voor die 
datum. Met alle betrokken verenigingen 
is al voor de vakantie contact geweest 

en hoogstwaarschijnlijk zullen alle 
wedstrijden verzet kunnen worden 
naar hetzij zaterdag de 19e, hetzij een 
trainingsmoment op een doordeweekse 
dag. 

Hierover zullen coaches van betrokken 
teams op de hoogte worden gebracht. 
Een aantal wedstrijden is al verzet en met 
een aantal zijn we nog bezig.
 
Dúúúúús.....
 
Wij kijken heel erg uit naar ‘ons’ 
beachhandbaltoernooi. 
We hopen jullie ook!

Via trainers / coaches / website / 
facebook zal nog nadere informatie 
volgen, ook over trainingen die we zullen 
organiseren, vertrek- en aanvangstijden 
e.d., maar voor nu: Zet de datum vast in 
je agenda.
 
Tot 20 september!!
 
Rob en Clara Kolster
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Eén van de 
beste Total dealers van Europa

8 cent korrng en Total Club punten sparen
en al ruim 30 jaar

het beste adres voor uw auto
APK, airco, reparares en onderhoud,
  voor uw prive, zakelijke of lease auto

Rooversbroekdijk 121
2161 LP Lisse

Tel. 0252 - 22 33 98

info@gebr-alkemade.nl
www.gebr-alkemade.nl

Uw totaal leverancier 
op en rond het spoor

speciaal transport en hijswerk • machineverplaatsing • kraan- en heftruckverhuur • dienstverlening • projecten • in- en verkoop machines • spoorgebonden voertuigen

Pletterij 17   2211 JT Noordwijkerhout   T +31(0)252 37 78 37   E info@railcare.nl   www.railcare.nl
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Een woordje van de penningmeester

Op de jaarvergadering in juni is de 
hoogte van de contributie voor het 
seizoen 2015-2016 vastgesteld. Het 
bestuur van de vereniging maakt een 
voorstel maar het zijn uiteindelijk 
de (aanwezige) leden die de hoogte 
definitief vaststellen. De afgelopen 
twee seizoenen is de contributie niet 
verhoogd, maar dit seizoen is ieder 
spelend lid €5,- meer verschuldigd. Op 
pagina 1 staat een overzicht met de te 
betalen contributie per leeftijdsklasse.

Nog steeds zijn wij, in ieder geval 
in de omgeving rond Teylingen, 
de sportvereniging met de laagste 
contributie. Dat is niet alleen de 
verdienste van het bestuur die goed op 
het uitgavenpatroon van de vereniging 
past. Maar is ook zeker de verdienste 
van alle leden die meehelpen bij acties, 
zoals de verkoop van grote club actie 
loten, planten en kerststollen. Dankzij 
de inkomsten uit deze acties is de 
contributie beperkt te houden. 

Helaas is de tendens dat steeds minder 
leden bereid zijn om bij deze acties te 
assisteren. Misschien omdat niet duidelijk 
was wat het bijkomend effect is van de 
extra inkomsten. Misschien wel omdat ik, 
als penningmeester, niet regelmatig in 
’t Boekie schrijf wat de acties financieel 
opleveren. Mijn deel van de uitdaging 
zal ik nu alsnog oplossen. Het bijkomend 
effect van de acties zal zo dadelijk ook 
duidelijk worden.

De laatste verkoop actie van grote club 
loten heeft ruim €2.100 opgeleverd, 
de verkoop van rozen €1.750, de 
plantenactie bijna €1.400, kerstbingo en 
verkoop kerststollen ruim €2.000 en het 
open handbaltoernooi €1.250.

Gedurende een seizoen €8.500 aan 
extra inkomsten voor en door de leden. 
Zouden wij deze extra inkomsten 
niet gerealiseerd hebben dan zou de 
contributie per seizoen gemiddeld €35 
euro hoger moeten zijn. 
Dat is een aanzienlijk bedrag, zeker als er 
meer sporters in een gezin aanwezig zijn. 
Daarom is het zo belangrijk dat wij met 
zijn allen bij deze acties helpen. 

Dankzij alle sponsoren kunnen wij de 
leden voorzien van prachtige kleding. De 
sponsoren gunnen het de leden van HV 
Foreholte om er ieder seizoen weer keurig 
bij te lopen. Maar zij verwachten hier 
ook wel iets voor terug. Niet alleen een 
positieve uitstraling, maar ook inzet van 
de leden. Van alle leden natuurlijk. 
Omdat jongeren vaak de meeste 
verkoopopbrengsten weten te realiseren 
wil ik de ouders vragen om hun kinderen 
te stimuleren bij onze acties te helpen. 

Mede dankzij uw kinderen kunnen wij de 
contributie beperkt houden. 

Rob van Iterson

Tips van de 
penningmeester 

Het staat vermeld op ons 
inschrijfformulier voor nieuwe leden, 
maar we willen het ook onze al 
bestaande leden niet onthouden. Soms 
kan je er namelijk heel makkelijk voor 
zorgen dat je geld terug krijgt van je 
contributie.

Vergoeding door zorgverzekering
Er zijn zorgverzekeringen, zoals Zorg en 
Zekerheid, die een vergoeding betalen 
voor het lidmaatschap van kinderen 
bij een sportverenigingen. Raadpleeg 
hiervoor de voorwaarden van uw 
zorgverzekering.

Sport & Cultuurkorting
Deze korting is voor inwoners uit 
Teylingen die aan sport (willen) 
deelnemen bij een vereniging.
De korting is bedoeld voor jongeren 
tot 18 jaar, volwassenen en ouderen 
en is afhankelijk van de hoogte van uw 
inkomen. 
Voor aanvraag van de korting neemt u 
contact op met penningmeester 
Rob van Iterson: rviterson@zonnet.nl of 
06-53650327.

We hebben weer hoop

N.a.v. onze noodkreet op de website 
hebben we gelukkig een aantal reacties 
gehad. Wij hopen dat we met dit 
bericht ook nog de laatste plekjes 
gevuld krijgen:

• Voor de DS3 (DS1 veld) zoeken we nog 
een mede part-time coach die samen 
met Sacha dit gezellige, maar toch 
fanatieke team onder zijn/haar hoede 
wil nemen.

• Voor de DB1 zoeken we nog een 
(part-time) coach. Dit is een leuke 
groep meiden die graag goed willen 
presteren.

• Voor de HC1 zoeken we nog een (part-
time) coach. Wie helpt onze jonge 

heren!
We horen jullie graag, ook als je iemand 
anders weet!

Groetjes, Fred, Patty en Wilfried
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Sponsor in de picture

Nieuwendijk Kwaliteitsbouw, 
sponsor Dames recreanten 1

Wie ben ik
Mijn naam is Kees van den Nieuwendijk, 
50 jaar jong. Alweer 23 jaar getrouwd met 
Esther en vader van Susan (20 jaar) en 
Peter (18 jaar). Ik ben een ‘echte’ Voor-
houter, geboren op een woonboot aan de 
Leidsche Vaart. Echter, daar heb ik maar 
voor 3 maanden gewoond. Daarna ben ik 
verhuisd naar de Jan Steenlaan te Voor-
hout waar ik 23 jaar heb gewoond. En nu 
woon ik alweer 27 jaar met veel plezier in 
het oude Voorhout aan de Spoorlaan. 

Ik kreeg de kans, ben de 
uitdaging aangegaan en 
heb er geen moment spijt 

van gehad

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de KTS 
(houtbewerking en bouw) en daarna de 
streekschool in Leiden. Vanaf mijn 16e 
jaar ben ik al werkzaam in de bouw. Ik 
heb oa gewerkt bij een timmerfabriek 

(13 jaar) en bij diverse aannemers. In 
2011 kreeg ik de kans om voor mijzelf 
te beginnen en ik ben deze uitdaging 
aangegaan. Ik heb er geen moment spijt 
van gehad. Mijn kantoor is aan huis. En 
terwijl Esther mijn administratie doet, 
verzorg ik de koffie op kantoor :-). In de 
Mgr Broerestraat heb ik mijn werkplaats 
waar ik oa zelf kozijnen en klein timmer-
werk fabriceer. De klussen die ik aanneem 
zijn zeer verschillend. Van kleine verbou-
winkjes tot het plaatsen van aanbouwen, 
het zelf maken van een keuken of het 
tegelen van een toilet of badkamer. Dat 
is ook het leuke van mijn werk. Elke dag 
met mijn handen werken en dàt maken 
wat de klant voor ogen heeft. Geen dag is 
hetzelfde. 

Interesses
Mijn interesses liggen bij mijn werk en 
bij sport. Vooral auto- en motorsport. 
In mijn vrije tijd doe ikzelf aan fitness 
en fietsen. Maar ook kijk ik graag naar 
voetbal en handbal.

Als er wat gedaan moet 
worden, help ik graag

Connecties met de handbal
Het kan niet anders dat ik iets met de 
handbal heb. Esther, Susan en Peter 
zijn actieve handballers. Al vanaf dat ik 
Esther leerde kennen (1987) heb ik met 
de handbal te maken. Ik heb al heel wat 
uurtjes op de tribune gezeten, kilometers 
gereden, naar toernooitjes geweest. Elk 
weekend tijdens het seizoen draait het bij 
ons om handbal en doordeweeks op tijd 
eten i.v.m. de trainingstijden. Zelf heb ik 
ooit wel eens een wedstrijdje gespeeld op 
een vriendschappelijk toernooitje, maar 
daar is het ook bij gebleven. Ik kijk er 
liever naar. 
Veel van mijn vrienden en kennissen heb 

ik leren kennen via de handbalvereniging. 
En als er een wat gedaan moet worden in 
of om de kantine, help ik graag. 

Sponsor Recreanten 1 
Mijn vrouw is een jaar of 8 geleden 
begonnen met het opzetten van het 
damesrecreantenteam. Elke week wordt 
er enthousiast getraind, dan wel ge-
speeld. Het is een echt vriendinnenteam 
geworden. En dit team werd bijna elk 
seizoen kampioen. Zij liepen echter nog 
in hele oude shirts van dames 1 (uit hun 
glorietijd). Dit kon ik niet meer aanzien. 
Daarom besloot ik om dit kampioensteam 
te gaan sponsoren. 

Verwachtingen m.b.t. sponsoring
Ik verwacht dat de dames met hard 
werken, plezier en fairplay het beste laten 
zien in het veld. Want ik sta voor kwali-
teit en dat verwacht ik van hun ook :-).

Een persoonlijke boodschap voor de 
dames
Lieve dames, ik hoop dat jullie dit jaar 
weer kampioen worden (vorige jaar was 
een foutje). En dat jullie nog vele jaren 
als team en als vriendinnen bij elkaar mo-
gen blijven. Met die gezellige derde helft 
elke week, moet dat zeker lukken.

Spoorlaan 9 
2215 KN Voorhout
T: 06-18549045
E: info@nieuwendijkkwaliteitsbouw.nl
W: www.nieuwendijkkwaliteitsbouw.nl
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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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Handbal STER van de Week

Hallo jongens en meisjes van de D, E en 
F-jeugd,

Afgelopen seizoen is er bij iedere 
thuiswedstrijd een handbal STER van de 
week geweest, wat erg leuk was. En het 
lijkt ons leuk om dat dit seizoen ook 
weer te doen.
 
Maar wat houdt dit in? Als handbal STER 
van de week, ben je aanwezig bij de hele 
voorbereiding op de wedstrijd. Je doet 
mee met de warming-up, het begroeten, 
je neemt een break-out op de keeper 
van de tegenstander en je zit de hele 
wedstrijd op de bank tussen de wissels. 
Na afloop van de wedstrijd mag je op de 
foto met je favoriete speelster en krijg je 
wat te drinken en te snoepen. Ook krijg je 
een uniek T-shirt met alle namen van de 
speelsters van dames 1!

De vragen:

1. Hoe heet je?

2. Hoe oud ben je?

3. In welk team zit je?

4. Hoe lang zit je al op handbal?

5. Wat vind je het leukste aan handbal?

6. Wie is je grote voorbeeld?

7. Wat is de leukste yell?

 Ben jij nog nooit handbal STER van 
de week geweest, vind je handbal 
superleuk en lijkt het je leuk om een 
VIP-behandeling te krijgen bij een 
thuiswedstrijd van de dames 1? 
Geef dan antwoord op de onderstaande 
vragen en stuur deze op naar: 
annetkraakman@gmail.com
 
Groetjes namens dames 1,
 
Annet Kraakman
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Boerhaave
Bourgondisch Gastvrij

Hotel - Eetcafé - Feestzaal - Catering 

www.hotelboerhaave.nl
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Aan het woord

Ben Tetteroo
Trainer Heren senioren en Heren A

Naam: 
Ben Tetteroo

Leeftijd: 
Fysiek 58 mentaal 28

Woonplaats: 
Den Haag

Handbalervaring: 
Trainen en coachen van heren en dames C 
jeugd tot en met Senioren

Hoogste niveau: 
Heren Hoofdklasse

Scheidsrechter: 
van recreanten tot dames eerste divisie.

Opleiding: 
HT1 en HT2 , HS1, HS2 en 
koppelscheidsrechter

Passie: 
Mijn kleinzoon van 1 jaar en alles rondom 
handbal

Handbalvisie: 
Het spel aanpassen aan de beschikbare 

spelers en daarna de spelers aanpassen 
naar snel attractief en imponerend 
handbal. Spelvreugde verhoogt de 
prestatie en vice versa.

Werk: 
ZZP’er.

Positieve eigenschap: 
Super gemotiveerd

Negatieve eigenschap: 
Eigenwijs, enzovoort

lekkerste eten:
Bijna alles wat ongezond is

Drinken: 
Twee uitersten, namelijk bier en water

Slogan: 
Handbal is heel simpel, het is alleen 
verdomd moeilijk om simpel handbal te 
spelen

Mijn twee passies naast elkaar !

Beste leden van handbal vereniging Foreholte,

Na het geven van een proeftraining bij de heren en de heren A jeugd is er besloten dat ik 
graag het avontuur aanga met deze groep handballers voor het seizoen 2015-2016.

De Heren ga ik trainen en coachen en de Heren A ga ik trainen. Wel zal ik voor zo ver 
mogelijk aanwezig zijn bij de wedstrijden van de heren A.

Ik ben een handbaltrainer/coach met 25 jaar ervaring van C jeugd tot en met heren 
senioren in de hoofdklasse. Vooral inzet en motivatie zijn bij mij sleutelwoorden in de 
ontwikkeling van handballers.
Ook heb ik 25 jaar als scheidsrechter gefunctioneerd met als hoogste klasse de dames 
eerste divisie.

Ik kijk er erg naar uit om zowel sportief als sociaal aan de slag te gaan bij Foreholte en 
hoop uiteraard op uw steun als nieuwkomer binnen de vereniging.

Met vriendelijke groeten,

Ben Tetteroo



16

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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De vrienden van HV Foreholte

HV Foreholte kan altijd een steuntje in 
de rug gebruiken en daarom is nu “De 
vrienden van HV Foreholte” opgericht. 
Door vriend te worden van HV Foreholte 
help je de club met het financieren van 
verschillende bestedingsdoeleinden, 
hierbij moet je denken aan 
het financieren van deelname 
aan een (meerdaags) toernooi, 
trainingsmaterialen, team-uitjes en elk 
jaar terugkerende evenementen zoals 
het het beachhandbaltoernooi voor 
de club, het scholenhandbaltoernooi, 
kinderspel-middagen en nog vele 
andere activiteiten en doeleinden. 

Uiteraard wordt het aandragen van 
suggesties voor een goede besteding zeer 
op prijs gesteld.

Wie kunnen er lid worden?
Iedereen!
Iedereen die HV Foreholte een warm hart 
toedraagt, kan lid worden.
Vrienden, vriendinnen, opa’s, 
oma’s, vaders, moeders, buren, de 
penningmeester, etc.
Ook bedrijven kunnen lid worden.

Wat krijg ik daar voor?
Een seizoenpas vrienden van HV Foreholte 
voor alle thuiswedstrijden van Dames 1 
en een abonnement op clubblad ’t Boekie.

Wat kost dat?
Slechts €50,- per jaar.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 
1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend 
verlengd.

Hoe wordt ik lid?
Stuur een mail naar 
pr-commissie@hvforeholte.nl met je:
- Naam, adres, postcode en woonplaats.
- Mailadres
- Telefoonnummer.

Stuur je mail voor 10 september 
en wij zorgen dat je met de eerste 
thuiswedstrijd van Dames I in het bezit 
bent van een Vriendenpas.

Kom er bij, wordt nu lid!

Voor meer informatie neem gerust contact 
met ons op.

Ruud Verweij
06 - 51 03 94 83
r.verweij@borghhave.nl

Jeroen Eijk
06 - 39 21 25 97
jeroensonja@online.nl

Suzanne Vester
06 - 55 57 80 23
suzannevester88@gmail.com

Weer zo’n mooie actie om geld voor 
onze vereniging te scoren.

Bij de Rabobank Clubkas Campagne 
bepalen de leden van Rabobank 
Bollenstreek welke verenigingen en 
stichtingen een bijdrage krijgen én hoe 
hoog dat bedrag is. 

Het werkt zo: Rabobank 
Bollenstreek stort €75.000 
vanuit het Coöperatief 
Dividend in de pot van 
de Rabobank Clubkas 
Campagne. Van 1 oktober 
tot en met 15 oktober 
2015 kunnen de leden 
van de bank via de 
website van de Rabobank 
hun stem uitbrengen 
op het aansprekende 
bestedingsdoel van hun 
favoriete vereniging of 
stichting. 
Deze stemmen zijn geld 
waard. Hoe meer stemmen 
er op een bepaald initiatief 
worden uitgebracht, des te 
hoger de financiële bijdrage. 

De clubs die zich hebben aangemeld, 
hebben zichzelf ingedeeld in één van de 
volgende categorieën; duurzaamheid, 

vitale economie, zorg, wonen, educatie 
en overig. HV Foreholte is ingedeeld in de 
categorie Wonen. Vraag mij niet waarom, 
maar het is een feit.

Ieder lid krijgt zes stemmen. Hij of zij 
mag maximaal één keer op dezelfde 
categorie stemmen. Per categorie zijn er 
drie ‘hoofdprijzen’; 1e prijs ter waarde 
van €5.000, 2e prijs €3.000 en 3e prijs 
€1.500. Naar rato wordt de rest van het 

geld per categorie verdeeld. 

Voor de verdeling wordt 
gekeken naar het aantal 

stemmen. Hoe meer 
stemmen voor de 
betreffende vereniging, 
des te hoger het 
bedrag dat naar de 
clubkas gaat!

Ben je lid van 
de Rabobank 
Bollenstreek, of 
heb je familie en 
vrienden die er 
bankieren, kom dan 

in actie en breng 
je stem uit of laat 

anderen hun stem 
uitbrengen op:

www.rabobank.nl/
bollenstreek

Rob van Iterson
penningmeester

Rabobank Clubkas Campagne
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Dames A1 sluiten succesvol seizoen 2014-2015 af in Haarle

Helaas was het dit jaar voor de dames 
A niet mogelijk met de Pasen of 
Pinksteren aan een toernooi deel te 
nemen in Nederland of het buitenland. 
6 dames moesten die dagen immers 
blokken voor hun eindexamen.
Maar niets doen was geen optie…

Enige jaren terug is HV Haarle met twee 
teams bij HV Foreholte op bezoek geweest 
en de uitnodiging stond er nog steeds om 
ook eens die kant op te komen. Even een 
balletje opgooien bij onze Judith.
Zij zou wel even wat navraag doen met de 
Hemelvaartsdag, “Ik ben er immers toch”.
Mijn app heeft die dag niet stil gestaan. 
De berichten stroomden in rap tempo 
binnen:
- Slaapplaats en ontbijt geregeld;
- Tegenstander en scheidsrechter 
oefenwedstrijd geregeld;
- Eten op zaterdagavond geregeld;
- Fietsen huur geregeld…
Geregeld, geregeld, geregeld… laat het 
maar aan Judith over, fantastisch.

Zaterdag 27 juni om 15.00 uur vertrok de 
eerste auto richting Haarle, een rit van 
haast 2 uur. Rond 17.00 uur arriveerden 
we bij Sporthal in Haarle waar het een 
drukte van jewelste was. Tenten en een 
terras werden opgebouwd en dranghekken 
geplaatst. Het bleek niet voor onze komst 
te zijn, maar voor Sallands Mooiste, maar 
daarover later meer.

Judith en Roy verwelkomden ons in 
het verre oosten met een grote mand 
snoeperijen. Vervolgens kregen we een 
rondleiding over het terrein. Ondoenlijk. 
Onze Judith kent iedereen en denk niet 
dat je een gesprek kan volgen. Die taal is 
buitenaards.
Toch nog even contact leggen met de 
volgende auto’s, die een uur later waren 
vertrokken. De twee auto’s waren achter 
elkaar onderweg naar Haarle. De vraag 
werd gesteld : “Hoe lang nog?”
“Volgens de navigatie nog 20 minuten”. 
Waarop Suus vraagt aan de auto achter 
hun: “En jullie?”

Iedereen was er rond 18.30 uur en de 
slapers installeerden zich in de prachtige 
ballroom boven de sporthal. We werden 
ook daar hartelijk welkom geheten door 
Anton, de beheerder.
Om 19.00 uur stond de wedstrijd tegen 
Haarle A1 op het programma.
Angie kon het weekend niet mee en 
Renee was geblesseerd, Ook hadden 
enkele spelers blessures en kleine 
pijntjes. Romy Verweij werd als keepster 

ingevlogen en Tamara ging als extra 
speelster mee.
Er stond wat op het spel.
De trainer/coach van Haarle, Guido 
Toorenbeek, een bekende van velen.
Het werd een ontzettend spannende 
wedstrijd, waarbij beide teams niet 
wilden verliezen. Foreholte opende na 
wat aftasting in de eerste 8 minuten 
de score. Al snel werd een voorsprong 
genomen van 4 punten en deze werd tot 
de rust vastgehouden.
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Na de rust werd de druk door Haarle 
opgevoerd en kwamen zij 10 minuten 
voor het einde langszij. Het zal toch niet?
Maar de veerkracht van onze meiden, het 
uitstekende keeperswerk van Romy en de 
wil om te winnen bracht ons uiteindelijk 
de overwinning.
Douchen, optutten en rond 21.30 uur 
kwamen wij na een wandeling door het 
dorp aan in cafe De Droadnagel. Een 
bijzondere belevenis.
Achter in het cafe werd een bruiloft 
groots gevierd. Wij verorberden 
een heerlijk saté-, schnitzel- of 
geitenkaasmenu ,vooraan in het café. 
En het terras werd gevuld door de 
plaatselijken… De tractor geparkeerd en 
in vol ornaat (overall en op klompen) 
werd een biertje op het terras genuttigd.
Geweldig!

Rond 23.30 uur waren we terug in de 
sporthal. Helaas moesten er een aantal 
nog terug naar Voorhout. Thomas, Eva 
Kolster, Dana, Tamara en Romy waren om 
02.00 uur terug in Voorhout.
Nog een kleine afzakker (Jillz) en dan 
snel slapen, want er stond ons een zware 
zondag te wachten. De afspraak werd 
gemaakt dat we 07.30 op zouden staan, 
zodat we om 08.00 konden ontbijten.
Het was snel stil…

Het leek ook snel weer ochtend te zijn. 
Buiten was er al veel rumoer, maar daar 
hadden wij weinig (over-)last van. De 
‘last’ kwam van binnenuit.
Na een bezoek aan het toilet om 06.20 
uur, hees Corinne zich in haar supersnel 
ogende fietsbroek, poetste de tandjes en 
vond om 06.30 uur dat het tijd werd dat 
ook de anderen wakker werden. 
Bepaald niet stilletjes werden de 
gordijnen open geslagen en was er de 
intentie om als een haan de anderen te 
wekken. Ze kon er nog net op worden 
gewezen dat ze wellicht nog in de 
wintertijd verbleef. Al even stil verdween 
ze weer in haar slaapzak.

Om 08.00 werden we in een apart zaaltje 
van de sporthal verwelkomd voor het 
ontbijt. Wat top verzorgd was. 
Om 09.00 uur waren we er helemaal klaar 
voor.

Net in het weekend dat wij daar 
verbleven vond Sallands Mooiste plaats. 
Een werkelijk schitterend fietsevenement 
voor toerfietsers, wielrenners en 
mountainbikers. Mooie routes door 
de prachtige bossen van de Sallandse 
Heuvelrug.
Wij zouden wel even de 25 kilometer ATB 
route doen.

Aan het materiaal kon het niet liggen. 
Ieder kreeg de beschikking over een 
mountainbike, helm en bidon.
Om 09.45 verschenen wij aan de start 
en de tocht begon. Waar zijn we aan 
begonnen…
Romy en Merel gaven het stevige 
tempo aan. Een prachtige route over 
smalle paden, dichte bebossing en 
verbindingsstukken zo over het erf van 
een boerenbedrijf. De gilletjes klonken 
dan ook geregeld.
Eva Vos waren we even kwijt, de ketting 
was er vanaf gelopen……
Een vriendelijke biker had hem er weer op 
gelegd… hum… ja... het zal wel.
Rond 14.30 reden we onder de finishvlag 
door.

Lekker douchen, chillen en aan eind 
van de middag ballroom opruimen en de 
spullen in auto’s inladen. Onderweg nog 
even langs de M en de gezellige dagen 
waren al weer voorbij.

Judith, bedankt voor alles, was echt top!
Thomas, Corinne, Tamara, Romy Verweij 
en meiden van de A, bedankt voor deze 
gezellige dagen. 
Doen we zeker nog een keertje over…

Groetjes Ruud
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Nederland weer op de kaart gezet tijdens EK beachhandbal

Van 30 juni tot en met 5 juli was 
het zover. Het EK beachhandbal in 
Lloret de Mar. Aan dit toernooi deden 
veertien damesteams mee, waaronder 
Nederland dat na negen jaar weer mee 
ging doen aan het EK. Kim Schuurbiers 
was uitgekozen om mee te gaan als 
speelster en Monique van der Lans was 
uitgekozen als begeleidster van het 
team.

Sommige wedstrijden waren live te volgen 
via een livestream en andere wedstrijden 
kon je volgen via een standensite. 
De meiden waren heel goed aan het 
EK begonnen. Ze waren door naar de 
hoofdronde, doordat ze derde waren 
geworden in de poule. Ze hadden nu een 
nieuwe poule gekregen waarin ze opnieuw 
gingen strijden. In deze poule zijn de 
meiden zelfs eerste geworden en moesten 
ze het in de kwartfinale opnemen tegen 
Italië. Deze wedstrijd hebben ze helaas 
net aan verloren tijdens de shoot outs. 
Als ze deze wedstrijd hadden gewonnen 
dan hadden ze een ticket voor het WK te 
pakken, want de eerste vijf gingen naar 
het WK. Dit was even zuur omdat ze zo 
dichtbij waren, maar ze gingen door. Ze 
speelden om de 5e of de 6e plek tegen 

Polen. Uiteindelijk hebben de meiden er 
heel hard voor gevochten, maar hebben 
ze deze wedstrijd helaas verloren met 
2-0 (22-21, 15-14). Dit was de enige 
wedstrijd van de negen wedstrijden die 
de meiden met 2-0 hebben verloren. 
De rest verloren ze net aan in de shoot 
outs. Veel mensen van de club hebben 
de wedstrijd tegen 
Polen gevolgd via een 
livestream, wat super 
spannend was. De 
meiden zijn trots met 
hun behaalde 6e plek en 

hebben beachhandbal in Nederland op de 
kaart gezet!
Kim nam tijdens het titeltoernooi met 
afstand de meeste assists (72) voor haar 
rekening.
Namens de club willen we Kim en 
Monique feliciteren met de behaalde 6e 
plek. Wij zijn supertrots op jullie!
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Foreholte buiten de lijnen

Deze keer alweer de tweede editie 
van foreholte buiten de lijnen. Op het 
moment van schrijven zit ik op de rand 
van de Grand Canyon. Geen stress, dat 
is niet vanwege een schrijversblok, 
maar gewoon voor vakantie.

Ton knuppelen
Omdat dit de tweede editie is, wil 
ik nog iets erbij halen dat ook de 
tweede editie was. Namelijk, het 
tonknuppelen. Dit hebben we nu 
voor het tweede jaar op rij gedaan 
en het was ook zeker weer een 
succes.
Voor de lezers die niet weten wat 
tonknuppelen is; Men hangt een 
ton aan een touwtje en probeert 
deze met bowlingkegels van een 
afstandje er weer af te gooien.
Ook dit jaar was er weer een 
gezellige groep van de heren en 
hun aanhang aanwezig om die ton neer 
te knuppelen, maar ook om te barbecuen. 
Maar voordat deze gezelligheid allemaal 
van start ging moest eerst even het 
frame opgebouwd worden. Deze wordt 
altijd geleend van de Oranjevereniging 
en omdat ze er meerdere hebben passen 
sommige onderdelen niet allemaal in 
elkaar.
Natuurlijk hadden wij twee poten die niet 
in het frame pasten. Voor al die handige 
mannen (er stonden er wel 9 te kijken) 
was dat natuurlijk geen probleem. Na een 
beetje beunwerk was het frame in elkaar 
gezet en konden we beginnen. Het ging 
zo een tijdje goed, totdat een van onze 
heren de kegel tegen de poot in plaats 
van de ton gooide. Daar lag het frame, 
als een bambi met de benen gespreid.
Na deze weer op zijn poten geholpen te 
hebben zijn we weer vrolijk doorgegaan 
en hebben we er een gezellige avond van 
gemaakt. Houdt uw oren open, want er is 
zeker een derde editie op komst.

Haastige spoed is zelden goed
Al weer een jaartje of wat geleden waren 
we met een afvaardiging van de heren 
(en een enkele dame) richting Noordwijk 
vertrokken om ze daar eens onze moves 

te showen. Onderschrift: deze zijn niet 
voor herhaling vatbaar.
Voordat we lekker soepel waren moest 
er natuurlijk flink gesmeerd worden. 
Waarschijnlijk zaten die heupen flink 

vastgeroest, want gesmeerd werd er. Met 
onze moves kwam het dus wel goed.
Op de terugweg richting Voorhout bleek 
dat we tijdens het dansen enigszins 
waren vergeten hoe we moesten fietsen. 

Het eerste stukje ging wat 
moeizaam en er moest ook even 
gestopt worden om op te laden.
Na deze pitstop ging het een 
heel stuk beter, we scheurden 
met onze fietsen verder. Dit 
ging goed totdat een van onze 
heren de weg toch verkeerd 
inschatte en zich abrupt 
stilzette tegen een betonnen 
paal en de weg niet meer kon 
vervolgen.
Dus dat sprookje over de haas 
en de schildpad is toch juist. 
Haastige spoed is zelden goed!

Afsluiter
Als uitzwaaier wil ik iedereen nogmaals 
vertellen dat alle namen express weg zijn  
gelaten. Dit doen we voor de eer en privacy 
van degene die het toekomt. Laat dit 
alstublieft in zijn waarde.

Op zaterdag 25 april gingen de 
F-ies van Foreholte op de fiets naar 
Wamunda om daar mee te doen aan 
het 1e MiniHandbalSpelfeest van 
Warmunda. 

De ochtend begon regenachtig, maar 
gelukkig was het droog toen we met 7 
kinderen op weg gingen naar Warmond. 
Ondanks de Bloemencorso, Koningsspelen 
en Koningsdag waren er toch nog in 
totaal  22 kinderen van Stompwijk 
’92, MSV, Warmunda en Foreholte die 
meededen aan de leuke spellen en 
wedstrijdjes op het handbalveld op 
Sportveld Overbos.

Eerste MiniHandbalSpelfeest bij sv Warmunda
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Op zaterdag 11 april speelden de F2 
hun allereerste handbal-toernooi bij hv 
Lotus in Hoofddorp. 

Er stonden 4 wedstrijdjes op de planning 
tegen NEA 1, KDO 3, KDO 4 en Lotus 
3. Tussen de wedstrijdjes door konden 
de kinderen gebruik maken van het 
springkussen, stoepkrijt, tchouks en 
kleurplaten. De eerste 2 wedstrijdjes 
werden gewonnen en de laatste 2 jammer 
genoeg verloren. Maar dat mocht de pret 
niet drukken. Het was weer een nieuwe 
ervaring en er is veel geleerd.

F2 bij toernooi hv Lotus in Hoofddorp

Dames 1 tegen Ricardo en zijn mannen

Gewoon, omdat het leuk is, omdat 
het kan en omdat er toch ook wel wat 
revanche-gevoelens heersten bij de 
mannen speelden de Dames selectie 
tegen Ricardo en zijn mannen. En die 
mannen mocht Ricardo dus alleen voor 
een middagje van ze lenen...

Om toch zoveel mogelijk kans te 
maken tegen zijn eigen top-team trok 
Ricardo alle registgers open om zijn 
meiden zoveel mogelijk te intimideren. 
Zo kwamen de mannen oplopen met 
ieder een jeugdspeler aan de hand. 
De Dames waren 
‘not impressed’ 
en hadden zelf al 
oorlogsschilderingen 
op hun gezichten 
aangebracht.

Om een lang verhaal 
kort te maken: De 
mannen gingen, net 
als de vorige keer, 
roemloos ten onder 
tegen het sterrenteam 
van Dames 1.

Benieuwd wat Ricardo volgens jaar voor 
list verzint...
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Zaterdag 28 maart verzamelden 
rond half 10 de vrijwilligers van HV 
Foreholte van verschillende teams 
bij de Break–Out. De jaarlijkse 
plantenactie stond weer op de 
kalender. 

Met ongeveer 40 jeugdleden en 10 
volwassenen werden de wijken van 
Voorhout bezocht. Sommigen groepen 
deden hun wijk met de skelter of fiets en 
anderen liepen door de wijk met een auto 
voor de planten. Er was genoeg diversiteit 
om te kiezen aan de deur. De narcissen, 
blauwe druifjes, primula’s, viooltjes en 
belles werden ook binnen een mum van 
tijd verkocht ondanks het druilerige weer 
die ochtend. 
Verkleumd keerden de verkopers rond 
de klok van half één weer terug bij de 
Break-Out om zich te goed te doen aan 
een lekker warm broodjes knakworst. De 
activiteitencommissie kan terugkijken op 
een geslaagde ochtend met een goede 
opbrengst voor de vereniging van HV 
Foreholte.

Plantenactie, met druilerig weer toch nog goed verkocht
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Open handbaltoernooi 2015
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En we zijn weer begonnen!

Traditioneel beginnen veel van onze 
teams het seizoen met het EHC-
toernooi in Leidschendam. Zo ook ons 
nieuw samengestelde Heren D-team

Helaas kon zo kort na de vakantie niet 
iedereen en is Beau geblesseerd. Maar 
gelukkig vond Marijn het leuk om nog 
eens met haar oud-teamgenoten mee te 
spelen. En Jochem zit wel in de Heren C, 
maar hij is nog nét een D’tje, of nééét 
niet meer...

Jord en Jens speelden hun allereerste 
wedstrijden en dat ging heel goed. Jens 
heeft zelfs gescoord. Of was het nou 
Jord? Soms stond ik naar een van de 
broers te roepen om aanwijzingen te 
geven, terwijl hij naast me in het gras 
op de wisselplek bleek te zitten. Sorry 
mannen, vergeef me. Binnenkort zal ik 
niet meer snappen dat ik jullie niet van 
elkaar kon onderscheiden.

Maar ik dwaal af. Dat 2 x stuiteren 
krijgen we er wel uit en aan jullie inzet 
en mentaliteit ligt het niet! 

Iedereen moest even ontwaken uit de 
zomerslaap en speelde nog wat stijfjes 
en roestig, maar naarmate de dag 
vorderde ging het steeds beter. De eerste 
2 wedstrijden verloren we vrij kansloos, 
maar de derde werd gewonnen en de 
wedstrijd daarna werd het gelijk tegen 
de uiteindelijke nummer 2 van de poule. 
Bij de laatste wedstrijd bleef het lang 
gelijk op gaan, maar uiteindelijk sloeg de 
vermoeidheid van de lange en warme dag 
in de benen en ging ook verloren.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we heel 
snel een goed, gezellig en echt jongens-
team gaan vormen. De foto’s hier onder 
zeggen al genoeg.

En wat je leuk vind, daar word je 
vanzelf beter in, ook als team!

Ik heb in ieder geval al heel veel zin in 
komend seizoen!

Marijn en Jochem bedankt voor het 
meespelen, Dirk en Jet voor het rijden 
en Romy nog heel erg bedankt voor het 
fluiten van de wedstrijden.

Willem Warmerdam
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Bedankt vrijwilligers van Sportparkpop 
voor weer een daverende geslaagde 
evenement!

Het is al weer even geleden, maar het 
kan niet vaak genoeg gezegd worden. 
Heel veel handbalvrijwilligers hebben 
zich ingezet voor Sportparkpop met 
een super resultaat op Koningsdag. De 
ene vrijwilliger had klotsende oksels, 
terwijl de ander rondliep met blauwe 
lippen en koude vingers. Op maandag 
27 april konden de euro’s gaan rollen 
bij de muntenverkoop want iedereen 
was er klaar voor. Leuk om de vele 
nieuwe gezichten te zien onder 
de vrijwilligers die Sportparkpop 
ondersteunden. 
Alle foto’s van de opbouw en de dag 
zelf staan op de site van Sportparkpop 
maar ook op de handbalsite, dus ga er 
maar lekker voor zitten en geniet nog 
eens na tijdens het bekijken van de 
foto’s. 

Ook heb ik hierbij de gelegenheid om 
een aankomend talent te lanceren voor 
de ondersteuning van de foto’s. Elke 
Ammerlaan heeft ook foto’s gemaakt 
tijdens Sportparkpop. Haar foto’s zijn 
ook te zien op deze site, kijk gerust 
in de map van de Sportparkpopfoto’s 
van Elke.

In de rust van de eerste 
thuiswedstrijd van Dames 1, 
op 19 september in De Tulp, 
zal de cheque met de opbrengst 
van dit jaar van de Stichting 
Sportparkpop namens ons in 
ontvangst worden genomen door 
onze voorzitter Kees Kraakman.

We houden nog even geheim welk 
bedrag er op de cheque zal staan, 
maar we durven wel al te zeggen 
dat het de inzet van alle vrijwilligers 
dubbel en dwars waard is geweest.

We hopen ook 
volgend jaar weer 
op jullie steun te 
kunnen rekenen!

Bedankt vrijwilligers van Sportparkpop

Ten behoeve van de jeugdopleiding van HV Foreholte

Dit is mede mogelijk gemaakt door:

??????,-
Van Schooten Bouwmaterialen

Plus van Dijk

Cheers Drinks-Lunch-Diner-Events

Bax Speciaaldrukkerij

en de vele overige sponsoren en vrijwilligers van HV Foreholte
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Zonder zelf te spelen werden de dames 
van trainer/coach Ricardo Clarijs op 
21 maart kampioen in de 2e divisie. 
Concurrenten Gemini en Hercules 
speelden tegen elkaar in Zoetermeer en 
de nr. 3 won van nr. 2 met 25-24. 

Zodoende was Foreholte met nog 2 
wedstrijden te gaan niet meer in te 
halen. Waar dit hele seizoen naar 
uitgekeken was, werd nu behaald. Aan 
het eind van een redelijk constant 
seizoen kon nu de vlag in top. Na jaren 
van (langdurige)blessures en inpassen 
van jeugdspeelsters kon nu worden 
geoogst. Het komende seizoen zullen de 
Voorhoutsen weer kunnen handballen in 
de een na hoogste klasse.

28 maart was de wedstrijd tegen Hellas 
2 in Den Haag. Met een dubbeldekker 
vol vertrokken speelsters, begeleiders en 
supporters om 10 uur richting Den Haag. 
De sfeer was ontspannend gespannen. Zo 
van, we zijn al kampioen en toch wil je 
ook laten zien waarom je de beste bent. 

Dames 1 op overtuigende wijze kampioen

De Hellashal werd bevolkt door nog meer 
supporters met de auto vanuit Voorhout. 
Wat een sfeer.

De dames van Foreholte begonnen 
zichtbaar nerveus aan de wedstrijd. 
De eerste 5 minuten liep het niet echt 
soepel, maar Foreholte kon Hellas volgen. 
Daarna kwam de kampioen op gang en 
leek niet meer te stoppen. Alle speelsters 
deden mee aan het vergroten van de 
voorsprong. Na 10 minuten was het 5-8 
en via 8-14 kon men gaan rusten met een 
9-20 voorsprong. Deze 20 doelpunten 
kwamen vanuit verschillende posities en 
acties. Verdedigend zat het goed dicht en 
de beweeglijke Hellasspeelsters werden 
goed aangepakt. Hellas had weinig in 
te brengen tegen een oppermachtig 
Foreholte. Soms zou je willen dat je de 
tweede helft gelijk achter de eerste helft 
aan kan afwerken, want 10 minuten 
rust is veelal reden tot een hapering in 
het verloop. Hellas was in de tweede 
helft geenszins van plan zich af te laten 
schieten door de kersverse kampioen 
en Foreholte kwam slecht uit de 
startblokken. Hellas 

kon bijblijven qua scores. Verdedigend 
gooiden ze er een schepje bovenop, 
zodat Foreholte moeite kreeg met scoren. 
Gelukkig kon Foreholte de tegenstander 
wel bijhouden. Hellas wist het maximaal 
tot 7 verschil te brengen. Gelukkig 
herpakten de Voorhoutse dames zich en 
onder luid gezang en applaus vanaf de 
tribune en van de kant van Hellas werden 
de speelsters en begeleiding gefeliciteerd 
met dit werkelijk prachtig resultaat. 
Uitslag 25-35. Scores van Ramona Vink 9 
x, Naomi Hoogervorst en Kim Schuurbiers 
beide 6 x, Annet Kraakman 4 x, Nikki 
van der Post 3 x, Anabel Arroyo, Lize 
Vrolijk en Saskia Kolster allen 2 en Dana 
Vincenten 1 x.
Na een klein feestje in de Hellaskantine 
volgde een bijzonder gezellige (Beuk) 
busrit naar Voorhout en aldaar werd 
men in de Break-Out onthaald door 
de kantinecommissie. Een bijzonder 
gezellige middag volgde hierna. Er werd 
volop gefeest en het team liet zien ook 
buiten het handbalveld een hecht team 
te zijn. 
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van de cirkelloopster. Terecht kon de C2 
zich kampioen noemen. Het team barst 
van het talent en teamspirit. Na afloop 
was er ‘we are the champions’ en taart 
en champagne. Helemaal goed. En toen 
moest de huldiging op het eindfeest, 
met misschien dat kampioenshirt nog 
komen...

In de tweede helft had zowel Foreholte 
als Gemini een andere keepster. De 
keepster van Gemini had duidelijk meer 
zicht op de schoten van Foreholte en haar 
verdediging ging daardoor ook wat feller 
verdedigen. Foreholte hield het koppie er 
goed bij en er werden mooie aanvallen 
afgerond, door voorafgaand met name 
goede passeerbewegingen en aanspelen 

Nadat de Voorhoutsen twee weken 
eerder het kampioenschap in de tweede 
divisie binnenhaalden, werd al een 
‘klein’ feestje gevierd. Dat de meiden 
van trainer/coach Ricardo Clarijs hem 
lieten zien, dat ze naast het serieuze 
handballen ook met z’n allen uit hun 
dak kunnen gaan, kon ook hij proeven 
van het sfeertje wat hoort bij zo’n 
resultaat wat er bereikt is en dat de 
dames nu weer mogen gaan handballen 
in de eerste divisie. 

11 april was de laatste wedstrijd in de 
Tulp tegen het op de 5e plek staande 
Westsite uit Amsterdam. De uitwedstrijd 
bleek een lastige, want Foreholte kon 
niet echt loskomen van deze stugge 
ploeg, maar wist toen wel te winnen 
met 18-21. Nu begon Westsite ook sterk 
aan de wedstrijd. Men wilde Foreholte 
achter de feiten aan laten lopen, maar 
iedereen bij Foreholte was, in de volledig 
met supporters gevulde hal, gebrand op 
een serieuze partij handbal. Foreholte 
scoorde als eerste om daarna niet één 

Kampioenwaardig optreden Foreholte in laatste wedstrijd

keer op achterstand te komen. Echter de 
stevige aanpak van de gasten in hun 6-0 
verdediging deed Foreholte wankelen. 
Toch wisten de kersverse kampioenen 
een antwoord hierop te vinden. Ze lieten 
zien dat er genoeg kwaliteit in hun team 
zit. En het mooie is, dat over de hele 
breedte gescoord kan worden. Daarbij 
twee uitstekende keepsters. Met een 
betrouwbare, jonge, positieve, gedreven 
trainer viel alles in deze wedstrijd op 
zijn plaats. Wat Westsite ook probeerde, 
Foreholte liet de ene na andere mooie 
aanval zien en in de verdediging was het 
hard werken, maar overwegend werkte het 
goed. De rust werd bereikt met 16-9.

In de tweede helft posteerde Westsite 
een 5-1 verdediging met een andere 
keepster. Het was zeker de moeite waard 
te proberen om je tegenstander anders te 
benaderen. Helaas voor de Amsterdamsen 
was Foreholte geenszins van plan in deze 
val te lopen. Met hoog tempo lieten de 
dames uit Voorhout Westsite achter zich 
met diverse (6 x) tijdstraffen vanwege 

hun te laat aanpakken van de aanvalster. 
Foreholte speelde deze situaties goed 
uit. Doelvrouwe Kim Geerlings was weer 
goed op dreef en kreeg weer eens een 
bal knoert hard op haar hoofd. Andere 
doelvrouwe Eslie Elst stopt ermee. Anabel 
Arroyo speelde haar laatste partij en nam 
vanwege haar zwangerschap afscheid 
van het handbal. Zij besloten, samen 
met de anderen, de wedstrijd met een 
schitterende 35-19 overwinning. 

Hierna barstte het feest los in de hal. Ook 
de meisjes C1 werden als kampioen in de 
huldigingen betrokken. Iedereen ontving 
een speciaal kampioenshirt en bloemen 
en een aardig woordje en een staande 
ovatie van het trouwe publiek Ook de 
begeleiders werden niet vergeten nl. 
Gert-Jan, Monique en Mariëlle. De beker 
en de champagne gingen mee op de open 
vrachtwagen door het dorp. Het was een 
groot feest compleet met vuurwerk. Bij 
de kantine van het buiten veld ging het 
feest nog tot de kleine uurtjes door …

Dat Julia, Marit, Milou, Kelly, Britt, 
Lisanne, Floor, Romy, Laura, Sanne, 
Roos, Bente en Wilma er in Zoetermeer 
tegen Gemini klaar voor waren, was 
duidelijk te zien aan het spel. Via 
goede opgezette aanvallen en twee 
uitstekende keepsters, kon op deze 
zonovergoten dag met 4-9 worden 
gerust om uiteindelijk met 10-17 te 
winnen.

In de zaalcompetitie werd op doelsaldo 
(te weinig gescoord) het kampioenschap 
misgelopen. Ze hadden wel de beste 
verdediging. Marieke was er dit keer 
niet bij, maar de meiden vochten voor 
wat ze waard waren, er werd goed 
samengespeeld en er waren mooie 
scores, maar ook zeker 4 x op de paal. 
De verdediging zat ook goed in elkaar. 
De vele toeschouwers uit Voorhout 
moedigden de C2 aan en ook topspeler 
Matthijs Vink (peetoom van Milou) stond 
langs de lijn.

Foreholte meisjes C2 kampioen in laatste wedstrijd
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Dit is nog eens
Een hele leuke dag
Dat handbal Foreholte
Dames 1 team kampioen worden zag

Het zijn de dames 1
Dat na een mooi seizoen
Onder leiding van Ricardo
Zich mogen uitroepen tot kampioen
 
Eerste in de 2e divisie B
niet echt een makkelijk taak
maar met Naomi, Kim, Nikki, Anabel, 
Dana, Marlen, Lisanne, Melanie en Anouk
In de opbouw was het vaak raak

De snelle hoeken
Altijd paraat
Met Lize, Annet, Saskia en Lot
Tot mooie acties in staat

Aan de cirkel 2 kanjers
Mariska en Ramona aldaar
Ook in de verdediging
Stonden ze hun “mannetje” klaar

Op het doel
Kim en Eslie zo betrouwbaar
Ze sloegen bijna alles eruit
Ze stonden altijd klaar

Aan de zijlijn Monique, Gert Jan en Mariëlle
Voor de nodige steun op tijd
Nee al die lieve mensen
Willen we niet kwijt

Supporters, bestuur, fotografie en publiciteit
Dragen bij dit succes hun steentje bij
Ze zijn van niet te onderschatten waarde
Daarom is iedereen zo blij

Geniet allen van dit mooie feest
Zing met z’n allen in koor
Foreholte is kampioen
Dan heeft heel Nederland het nu wel door.
 
Hugo en Leidy

Ricardo onze coach (2x)
Die maakt met veel liefde (2x)

In één seizoen (2x)
Ons clubbie kampioen !!! (2x)

En van je hela, hela, hela, holala, hee...
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Dames 1: De verwachtingen en planning

Daar staan we dan weer, in de ‘nieuwe 
Paarse Tulp’. Het voelt als een aantal 
weken geleden dat we hier onze 
laatste thuiswedstrijd hadden en 
het kampioenschap in de 2e divisie 
vierden. En nu, toch echt 4 maanden 
later, staan we aan de vooravond 
van een nieuw seizoen, een nieuw 
avontuur, in de 1e divisie, de klasse 
waar we zo graag wilden spelen. Maar 
er is tussendoor veel gebeurd.

Want er is ten opzichte van vorig 
jaar een hoop veranderd. Naast het 
kampioenschap en de feestjes die daarbij 
horen, hebben we het blijde nieuws 
mogen ontvangen dat zowel Anabel 
als Marlen een kindje verwachten. Ook 
hebben de dames hun vriendjes en trainer 
onterecht verslagen in een onderlinge 
wedstrijd en hebben Monique en Kim 
Foreholte gepromoot in het Nederlands 
team Beachhandbal. 

Helaas heeft Mariska moeten stoppen 
met handbal wegens haar lichaam en 
zijn Gert-Jan, Esther en Wendy gestopt 
in de begeleiding. Gelukkig hebben 
we Judith bereid gevonden dames 2 te 
gaan coachen, is Mariska aan de staff 
toegevoegd als specialisatie-trainster 
en hebben zowel Roxanne (terug van 
VELO), Britt en Malu (overgekomen van 
ROAC), Lisanne en Joyce (terug van een 
jaar gestopt) besloten bij de leukste 
handbalvereniging van Nederland te 
komen spelen. 

En nu de eerste trainingen er al weer op 
zitten en zelfs de eerste oefenwedstrijden 
al achter de rug zijn, is iedereen 
benieuwd naar wat het nieuwe seizoen 
gaat brengen. Want de 1e divisie 
betekent ook al begin september starten, 
meer wedstrijden en een mogelijke 
nacompetitie. En waar we vorig jaar een 
duidelijk doel hadden, namelijk kampioen 

worden, is dit nu een stuk minder 
realistisch en uitgesproken. Dus wat 
moeten we dit jaar? Moeten we tevreden 
zijn met een plek in de middenmoot? Of 
als we ons überhaupt handhaven? Als 
we vooruitgang zien? Nee… natuurlijk 
niet. Wij zijn Foreholte, en we willen niet 
alleen winnen, we willen ook het publiek 
weer gaan vermaken!
De tegenstanders worden beter en de 
wedstrijden spannender, maar dat kan 
ons alleen nog maar meer inspireren. 
We willen dit jaar weer veel mooie 
doelpunten gaan scoren, snel een 
attractief handbal laten zien, verrassen 
in de verdediging en zo veel mogelijk 
wedstrijden winnen met grote uitslagen. 

En waar we dan eindigen? Ik vind ons 
goed genoeg om mee te doen in ‘het 
linker rijtje’ en wat de rest van het 
seizoen brengt zien we na de eerste 
weken. 

De start is lastig, tegen de toppers van 
vorig jaar, maar er zijn altijd kansen om 
te verrassen, zeker in de Tulp! 

Eén ding weet ik heel erg zeker; vorig jaar 
heeft de steun van het publiek ons bij 
veel wedstrijden een niveau hoger getild 
en dat kunnen we dit jaar natuurlijk erg 
goed gebruiken. Dus zet de data alvast 
in de agenda en hou de zaterdagavonden 
vrij! De toppers van Foreholte hebben 
er namelijk weer zin in en gaan jullie 
wekelijks vermaken! 
En… vergeet ook de uitwedstrijden met 
de bus niet, want die zijn naast een 
spannende pot handbal ook altijd een 
leuk uitje!
Ik hoop jullie allemaal veel te zien bij 
onze wedstrijden! 

Tot snel allemaal,

Ricardo

www.citroen.nl
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24 jaar oud en kom uit Oud ade. 
Tegenwoordig woon ik in Leiden, heb 
Hoger Laboratorium Onderwijs gestudeerd 
en werk nu 4 jaar als researchanalist op 
de afdeling pathologie van het LUMC, 
waar wij onderzoek doen wordt naar 
nierziekten. 

Ik ben opgegroeid met handbal, als 
kind altijd met mijn moeder mee, kijken 
bij haar wedstrijden en sinds mijn 
zevende handbal ik zelf bij SV ROAC, 
vroeger OASE. In de jeugd heb ik op de 
hoek gespeeld en toen ik in de selectie 
kwam ben ik naar de opbouw gegaan. 
Na jaren in de hoofdklasse te hebben 
gespeeld begon het vorig jaar toch een 
beetje te kriebelen om eens bij een 
andere vereniging te gaan kijken, die 
wat hoger spelen. Ik miste een beetje 
de uitdaging, het gevoel dat je nog 
groeit in je handbalspel. In het begin 
van het seizoen speelde ik met ROAC een 
oefenwedstrijd tegen Foreholte waar we 
volledig zijn ingemaakt door het snelle 
en explosieve spel, iets wat mij wel ligt. 
In mei ben ik mee komen trainen tijdens 
voorbereidingen en voelde me hier wel 
thuis; het is ook een dorpse vereniging, 
de kleur van de shirts zijn hetzelfde, het 
team is hartstikke gezellig,  maar bovenal 
spelen er goede spelers en er loopt goede 
begeleiding rond waar ik nog veel van 
kan leren. Ik heb er ontzettend veel zin 
in! 

Even voorstellen, Malu en Britt

Hoi Allemaal,
Aankomend seizoen mag ik bij Foreholte 
komen handballen, dus wil ik mezelf even 
voorstellen. Ik ben Britt van Leijden, 
bijna 25 jaar en kom oorspronkelijk uit 
Hoogmade. Momenteel woon ik samen 
met mijn vriend in Roelofarendsveen. In 
2012 heb ik de HBO-V afgerond en ben 
sindsdien werkzaam als verpleegkundige 
in het ziekenhuis. Momenteel werk ik 
op de longgeneeskunde in het Spaarne 
Gasthuis te Haarlem. In oktober start 
ik met een nieuwe uitdaging op de 
afdeling oncologie aldaar. Ik hoop daar 
in april de oncologieopleiding te kunnen 
doen en wie weet in de toekomst ooit 
verpleegkundig specialist te worden. 
Toen ik 8 was ben ik bij MMO begonnen 
met handballen. In Hoogmade was de 
keus qua sporten handbal of marionette, 

Wedstrijdprogramma Dames 1 seizoen 2015-2016

zondag 13 september 13:00 Borhave 1 - Foreholte 1 ‘t Wooldrik  Oude Deldenstraat 17, 7622 LM BORNE
zaterdag 19 september  20:30 Foreholte 1 - Fortissimo 1 De Tulp  
zaterdag 26 september 20:30 Foreholte 1 - Quintus 2 De Tulp  
zaterdag 3 oktober 20:00 Hellas 1 - Foreholte 1 Hellashal Laan van Poot 353A, 2566 DA DEN HAAG
zaterdag 10 oktober  20:30 Foreholte 1 - V.Z.V. 1 De Tulp  
zaterdag 17 oktober  20:45 Aalsmeer 1 - Foreholte 1 Bloemhof Hornweg 187, 1432 GH AALSMEER
zaterdag 24 oktober 20:30 Foreholte 1 - United Breda 1 De Tulp  
zaterdag 31 oktober 19:30 Bentelo 1 - Foreholte 1 De Pol Burg Buyvoetsplein 76, 7497 LD BENTELO
zaterdag 7 november 20:30 Foreholte 1 - D.S.V.D. 1 De Tulp  
zaterdag 14 november 20:30 SEW 2 - Foreholte 1 De Bloesem Dorpsstraat 38, 1688 CG NIBBIXWOUD
zaterdag 21 november 20:30 Foreholte 1 - PSV 1 De Tulp  
zondag 29 november 13:00 VENECO/V.E.L.O 1 - Foreholte 1 Velohal Noordweg 26, 2291 EE WATERINGEN
zaterdag 5 december 20:30 Foreholte 1 - Targos BEVO 1 De Tulp  
zaterdag 12 december 20:30 Foreholte 1 - Borhave 1 De Tulp  
zondag 20 december 14:00 Fortissimo 1 - Foreholte 1 De Rijnsloot Kersenakker 29, 3945 EH COTHEN
zaterdag 9 januari 19:00 Quintus 2 - Foreholte 1 v.d. Voorthal Leeuwerik 1, 2295 PE KWINTSHEUL
zaterdag 16 januari 20:45 Foreholte 1 - Hellas 1 De Tulp  
zaterdag  23 januari 20:30 V.Z.V. 1 - Foreholte 1 ‘t Zijveld Rijdersstraat 112, 1735 GG ‘T VELD
zaterdag  30 januari 20:45 Foreholte 1 - Aalsmeer 1 De Tulp  
zaterdag  6 februari 18:00 United Breda 1 - Foreholte 1 Haagse Beemden Ganzerik 82, 4822 RK BREDA
zaterdag 13 februari 20:30 Foreholte 1 - Bentelo 1 De Tulp  
zaterdag 20 februari 20:15 D.S.D.V. 1 - Foreholte 1 ‘t Hoge Vonder Kerkweg 14, 7561 PT DEURNINGEN
zaterdag 27 februari 20:30 Foreholte 1 - SEW 2 1 De Tulp  
zaterdag 5 maart 20:00 PSV 1 - Foreholte 1 De Vijfkamp Oude Bossche Baan 30, 5624 AA EINDHOVEN
zaterdag 12 maart 20:30 Foreholte 1 - VENEVO/V.E.L.O. 1 De Tulp  
zondag  20 maart 13:45 Targos BEVO HC 1 - Foreholte 1 De Heuf Wilhelminastraat 44, 5981 XW PANNINGEN

dus die was snel gemaakt. Wegens 
gebrek aan uitdaging/leden ben ik 
op mijn 15de in een dorpje verderop 
gaan handballen, toen nog OASE en 
inmiddels SV ROAC. Malu ging afgelopen 
seizoen een kijkje nemen bij jullie, dus 
toen ben ik meegegaan en dat is goed 
bevallen. Vandaar nu de overstap. Ik 
speel het liefst in de opbouwlinie, waar 
maakt me inmiddels niet meer zoveel 
uit. Naast de handbal tennis ik in de 
zomerperiode, heel leuk en vooral blijven 
oefenen. In het weekend zoek ik graag de 
gezelligheid met vriendinnen in de kroeg. 
Tot langs de lijn (ik ben qua lengte nogal 
een opvallende verschijning, dus dat kan 
niet mis), ik heb er zin in.

Hallo Foreholte! Ik zal mezelf even 
voorstellen: Ik ben Malu Zandbergen, 
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Haven 2  Lisse
0252-241960
info@borghhave.nl
www.borghhave.nl

Maak nu een vrijblijvende afspraak.
Laat uw mogelijkheden berekenen.
Het eerste gesprek is kosteloos.

Wilt u verzekerd zijn 
van een deskundig
hypotheekadvies?

beddenspecialist  
VERKADE
V. Limburg-Stirumstraat 38  2201 JP Noordwijk  071 3612661

www.beddenspecialist.nl/verkade

Lekker uitrusten na een avondje handbal
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13 juni werd in de Break-Out het 
handbalseizoen afgesloten met een 
daverend feest. Leden, supporters, 
sponsoren en iedereen die de handbal 
in Voorhout een warm hart toedraagt 
waren hiervoor uitgenodigd.

De middag begon met iets nieuws; 
penalty’s schieten. Dyon, Monique, Romy, 
Marit, Ricardo en Henry stonden klaar om 
met de fanatieke stroom aan ik-doe-dat-
wel-even-penaltygooiers een poepie te 
laten ruiken. Voor velen was het ook wel 
even vreemd om nu bij deze keepers een 
penalty te nemen, maar er werd onderling 
gestimuleerd en de lijst was binnen de 
kortste keren vol. Ouders, opa’s, oma’s, 
leden, broertjes en zusjes zijn fanatiek 
de strijd aangegaan, wat door de 

Eindfeest 2015: Een avond om nooit te vergeten

diversiteit leuke momenten opleverde. 
De prijswinnaars zijn beloond met een 
heerlijk verwenpakket.

Later op de avond werden de kampioenen 
van het veld (Heren 2 en Meiden C2) 
gehuldigd voor hun welverdiende 
prestatie. Zij kregen een T-shirt van het 
bestuur. Alle kampioenen, dus ook in de 
zaal (Dames 1 en Meiden C1), werden 
samen op de foto gezet. Zo stond daar 
dus een hele club met allemaal winnaars.

Ook was er natuurlijk de Foreholter van 
het jaar verkiezing. Op de site werden 
de nominaties voor de senioren (Willem, 
Marion en Jet) en junioren (Anouk, Lisa 
en Daan) al eerder bekend gemaakt. Alle 
aanwezigen deze avond konden stemmen 

op zijn/haar favoriet. Het werd nog even 
spannend, maar bij de senioren mocht Jet 
Warmerdam zich de winnaar noemen en 
Daan Hoogervorst kreeg deze prijs bij de 
junioren. 
Beiden hebben zich afgelopen seizoen op 
bijzondere wijze ingezet op verschillende 
gebieden. Samen met vele andere 
vrijwilligers van onze club zorgen zij 
ervoor dat de vereniging zich blijft 
ontwikkelen en gezond blijft. Dit wordt 
door velen gewaardeerd.

Na een hapje van het buffet draaide de 
DJ de volumeknop wat hoger en na een 
toast van het bestuur konden de voetjes 
van de vloer. Een gezellige afsluiter van 
het seizoen.
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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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Teamindeling

DAMES 1 + 2 selectie (ZAAL)
Anabel Arroyo, Marlen Arroyo, 
Joyce van den Berg, Kim Geerlings, 
Naomi Hoogervorst, Lot van Kampen, 
Saskia Kolster, Annet Kraakman, 
Britt van Leijden, 
Susan van den Nieuwendijk, 
Nikki van der Post, Roxanne Roffelsen, 
Lisanne Ruiter, Kim Schuurbiers, 
Dana Vincenten, Ramona Vink, 
Lize Vrolijk, Malu Zandbergen, 
Anouk Zwaan, Melanie Zwaan, 
Anne-Lies Zwetsloot
Trainer/coach: Ricardo Clarijs
Begeleidingsteam: 
Steffanie Caspers, Monique van der Lans, 
Mariska Poot-van Steijn en 
Mariëlle Zonneveld

DAMES 3 (DAMES 1 VELD)
Ilja Ammerlaan, Steffanie Caspers, 
Natasja den Elzen, Masja Fokkenrood, 
Laura Gorter, Melle van Hilten, 
Romy Kling, Merel Koopman, 
Linda Koppers, Amy Nederstigt, Lisanne 
Ridder, Loirraine Teijgeman, 
Lisanne van der Voort, Lisa Wanders
Coach: Sacha Posthumus-Creemers

DAMES RECREANTEN 1
Brigitte Ammerlaan, Sonja Elstgeest, 
Caroline de Jong, Joke Knijnenburg, 
Mariska Koopman, 
Esther van den Nieuwendijk, 
Sacha Posthumus-Creemers, 
Ingrid Schulte-van Houten, 
Judith Wolterink
Trainer: Nicole Donners
Begeleiding: Patty van der Drift / 
Marlou Elferink

DAMES RECREANTEN 2
Dagmar Berghuis, Gaoya Gao, 
Eveline Geers, Anouk van Kesteren, 
Maaike van Kesteren, Marjolein Konings, 
Cindy Koopman, Cynthia Lagendijk, 
Jasmijn Maasdijk, Els v.d. Meer-Godijn,
Roos van der Voort, Minou van Winsen
Trainer: Nicole Donners
Begeleiding: Kristèl Pilaszek en
Louis Koopman

HEREN 1
Mike Drost, Daan Hoogervorst, 
Ariaan Koppers, Dyon van der Linden, 
Remco Ouwerling, Beerent Vos, 
Sjoerd Vos, Luc Zwetsloot
Trainer/coach: Ben Tetteroo
Begeleiding: Govert Koppers

HEREN 2
Jaap de Bruin, Ron Hoogervorst, 
Rob Kolster, Jeroen Schulte, 
Paulo Voskuil, Jack Waasdorp, 
Harry Warmerdam, Willem Warmerdam, 
Henri van Wees
Begeleiding: Marcel Zwetsloot
Trainer: Ben Tetteroo

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
Trainer/coach: Thomas Werle
Begeleiding: Corinne Kraakman en 
Ruud Verweij

HEREN A
Robin Glissenaar, Aron Homan, 
Barney Jansen, Joep Jansen, 
Jesper Kling, Maarten Korbijn, 
Rick van der Luyt, Douwe Mulder, 
Robin Nagtegaal, 
Peter van den Nieuwendijk
Maxime Suyker, Luc Versluijs
Trainer: Ben Tetteroo

DAMES B1
Nienke Ammerlaan, Isa van den Assem, 
Sanne van Eijk, Britt Govers, Ilse Jansen, 
Linda Meeuwissen, Willemijn Nelis, 
Imke Nijman, Karlijn van Rijk, 
Britt Roozen
Begeleiding: Kees van Rijk

DAMES B2
Elke Ammerlaan, Tamar van Doorn, 
Karlijn Ketz, Floor Looije, 
Demi Noordermeer, Iris Pool, Kelly Prins, 
Laura Rutgrink, Jolijn Soonius, 
Julia Trompert
Begeleiding: Brigitte Ammerlaan

DAMES C1
Tamara Bakker, Marieke Berbee, 
Romy Christiaanse, Benthe van Eijk, 
Milou Huiberts, Britt van der Luyt, 
Zoë de Ridder, Sanne Timmermans, 
Romy Verweij
Trainer/coach: Ariaan Koppers
Begeleiding: Sonja Elstgeest

DAMES C2
Melanie Bakker, Rosa Berg, 
Lisanne Bosmans, Marisca Claij, 
Sanne v.d. Geer, Marije Ham, 
Marit Huiberts, Sacha Kamp, 
Larissa Lindhout, Roxan Lourens, 
Amber Luijkx
Begeleiding: Wilma Huibers-Vogels

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

DAMES D
Yasmina Cherkaoul, Zoeij Christiaanse, 
Marijn Frijlink, Jasmijn Fu, 
Lizzy Gravekamp, Lisa Hellemans, 
Malou Kaptein, Susan Ordelman, 
Pien Rotteveel, Suzanne Weijers, 
Thea Werle
Coach: Dirk Frijlink

HEREN D
Daan Aartman, Rik Beentjes, 
Furkan Ciftcibasi, Beau van Es, 
Jens Huiberts, Jord Huiberts, 
Martijn de Jong, Sjors Meeuwissen, 
Lucas Warmerdam
Coach: Willem Warmerdam

JEUGD E1
Lara Duyndam, Fleur Grimbergen, 
Malou Kaptein, Marnix Lindhout, 
Karlijn van der Prijt, Marit Schulte
Begeleiding: Marco Lindhout

JEUGD E2
Noa Bol, Maud Catsman, Quinten Does, 
Tessa Duyndam, Saar van Rijn, 
Liede-Louise Smit, Anniek van der Vlugt, 
Jake Zagers
Trainer/coach: Jet Warmerdam
Begeleiding: Karin Bol

JEUGD F
Nieke Floor, Jolijn Grimbergen, 
Suze Hoogervorst, Nicky van Leeuwen, 
Diego Molenkamp, Pepijn Wijnstra, 
Amber Witteman
Begeleiding: Jet Warmerdam

JEUGD H
Evie Bakker, Bram Wijnstra
Begeleiding: Jet Warmerdam
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Competitieplanning 2015-2016

Weekend Veld Zaal (Alle teams, Jeugddivisie 1e divisie
 (Alle teams) behalve Dames 1 (Dames A) (Dames 1 zaal)
  en Dames A)

29 - 30 augustus 1 - - -

5 - 6 september 2 - - -

12 - 13 september 3 - - 1

19 - 20 september 4 - - 2

26 - 27 september 5 - - 3

3 - 4 oktober 6 - 1 4

10 - 11 oktober 7 - 2 5

17 - 18 oktober Vrij / inhaal - 3 6

24 - 25 oktober - 1 4 7

31 oktober - 1 november - 2 5 8

7 - 8 november - 3 6 9

14 - 15 november - 4 7 10

21 - 22 november - 5 8 11

28 - 29 november - 6 9 12

5 - 6 december - Vrij / inhaal Vrij 13

12 - 13 december - 7 10 14

19 - 20 december - 8 11 15

26 - 27 december Kerstvakantie

2 - 3 januari - 9 Vrij Vrij

9 - 10 januari - 10 12 16

16 - 17 januari - 11 13 17

23 - 24 januari - 12 14 18

30 - 31 januari - 13 15 19

6 - 7 februari - 14 Carnaval 20

13 - 14 februari - 15 16 21

20 - 21 februari - Vrij 17 22

27 -28 februari - Vrij / inhaal Vrij 23

5 - 6 maart - 16 18 24

12 - 13 maart - 17 19 25

19 - 20 maart - 18 20 26

26 - 27 maart Pasen

2 - 3 april 8 - 21 NC 1 en (midweeks) NC 2

9 - 10 april 9 - 22 NC 3

16 - 17 april 10 - Beslissingswedstr. NC 4 en (midweeks) NC 5

23 - 24 april 11 - Beslissingswedstr. NC 6

30 april - 1 mei Vrij / inhaal - - BOT 1

7 - 8 mei Vrij / inhaal - - BOT 2

14 - 15 mei Pinksteren

21 - 22 mei 12 - - -

28 - 29 mei 13 - - -

4 - 5 juni 14 - - -

11 - 12 juni Vrij /inhaal - - -

18 - 19 juni - - - -

25 - 26 juni - - - -
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Dames Senioren 1 | ZW-ZH DS-03 V
Foreholte 1
Hercules 2
Warmunda/MSV 1
Oliveo 2
Olympia ’72 1
Verburch 1
Warmunda/MSV 2

Dames Recreanten 1 | NW-ZH DMW-01 V
EHC 1
Foreholte 1
Gemini 1
Oliveo 1
Schipluiden 1
SOS-Kwieksport 1
VENECO VELO 1

Dames Recreanten 2 | NW-ZH DMW-03 V
Foreholte 2
Hercules 1
ROWAH 1
Stompwijk ’92 1
VENECO VELO 2

Heren Senioren 1 | ZW-ZH HS-2A V
Atomium ’61 2
DIOS 1
DWS 1
Foreholte 1
Hellas 1
Vires et Celeritas 1
WPK/Westlandia 1
WHC (Den Haag) 1

Heren Senioren 2 | ZW-ZH HS-01 V
EHC 2
Foreholte 2
Northa 1
Oliveo 1
Olympia ’72 1
Saturnus 1

Heren A | ZW-ZH HA-02 V
Foreholte 1
Oliveo 2
Stompwijk ’92 1
De Treffers 1*
SC Twist/DWS 1

Heren C | ZW-ZH HC-01 V
EHC 1
Foreholte 1
Hellas 2
Hercules 1
HVV ’70 1#
Oliveo 1
WHC (Den Haag) 2*

Dames B1 | ZW-ZH DB-03 V
DIOS 2
Foreholte 1*
Hercules 2
ODIS 1
Schipluiden 1
SOS-Kwieksport 1*
Verburch 1

Dames B2 | ZW-ZH DB-05 V
Foreholte 2
Hellas 1*
SV Hillegom 1
Oliveo 2
Quintus 2
Rijnstreek 1
Verburch 2*
WPK/Westlandia 3

Dames C1 | ZW-ZH DC-01 V
DIOS 1
Foreholte 1
Gemini 2*
ODIS 1
VENECO VELO 2
Verburch 1
WPK/Westlandia 2
WHC (Den Haag) 1

Dames C2 | ZW-ZH DC-06 V
EHC 2
Foreholte 2
SV Hillegom 1*
Northa 1
Olympia ’72 1*
Saturnus 1

Dames D | ZW-ZH DD-04 V
DIOS 3*
Foreholte 2**
SV Hillegom 1
Northa 1*
Quintus 4
ROAC 1
VENECO VELO 4

Heren D | ZW-ZH GD-05 V
Foreholte 1
Hercules 4
HVV ’70 2
MMO 1*
Olympia ’72 1
Rijnstreek 1
ROWAH 1

Jeugd E1| ZW-ZH GE-09 V
Foreholte 1
Hercules 4
ODIS 4
Schipluiden 3
SOS-Kwieksport 1*
VENECO VELO 5
Verburch 2
WPK/Westlandia 4

Jeugd E2 | ZW-ZH GE-10 V
Foreholte 2
SV Hillegom 1
HVV ’70 1
Oliveo 4
Olympia ’72 1
Rijnstreek 1*
Stompwijk ’92 1

Jeugd F | ZW-ZH GF-08 V
Foreholte 1
Schipluiden 3
Stompwijk ’92 2
VENECO VELO 6
VENECO VELO 7
Verburch 1

Poule-indeling
zaalseizoen 2015-2016 

Dames 1| 1D DS-A
Aalsmeer 1
Bentelo 1
Targos Bevo HC 1
Borhave 1
ACMAA/ D.S.V.D. 1
Foreholte 1
Fortissimo 1
Hellas 1
PSV Handbal 1
Quintus 2
SEW 2
United Breda 1
VENECO VELO 1
V.Z.V. 1

Dames A | JD-West
Aalsmeer 1
Dongen 1
DSS 1
Foreholte 1
J.H.C. 1
Quintus 1
SEW 1
VENECO VELO 1
Vido 1
VOC 1
VVW 1
V.Z.V. 1

*)  Buiten mededinging
**)  Voor de bond zijn de Heren D de D1 

en zijn de Dames D de D2.

Poule-indeling veldseizoen najaar 2015
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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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Trainingstijden

Dag Vanaf datum Tijd Teams Trainers Locatie

Maandag 24 augustus 18:30 - 19:30 Dames C2 Henry Sportpark Elsgeest
 1 september 19:30 - 20:30* Heren C Iemand van de Heren A Sportpark Elsgeest
 24 augustus 19:30 - 30:30 Dames 3 (Dames 1 veld) Ben Tetteroo Sportpark Elsgeest
 24 augustus 20:30 - 21:30 Heren A Ben Tetteroo Sportpark Elsgeest

Dinsdag 2 september 18:00 - 19:00* Dames D n.n.b. Sportpark Elsgeest
 2 september 18:00 - 19:00* Heren D n.n.b. Sportpark Elsgeest
 4 augustus 19:30 - 21:30 Dames 1 Ricardo De Tulp
 4 augustus 19:30 - 21:30 Dames 2 Judith / Ricardo De Tulp
 25 augustus 19:30 - 21:30 Dames A Thomas De Tulp
 25 augustus 19:00 - 20:00 Dames B1, B2 en C1 Ariaan / Ben van der Lans Sportpark Elsgeest
 25 augustus 20:00 - 21:30 Heren 1, 2 en A Ben Tetteroo Sportpark Elsgeest

Woensdag 26 augustus 16:00 - 17:00 Jeugd F Jet Sportpark Elsgeest
 26 augustus 16:00 - 17:00 Jeugd H Jet / Romy Kling Sportpark Elsgeest
 3 september 17:00 - 18:00 Jeugd E Susan / n.n.b. Sportpark Elsgeest
 3 september 18:00 - 19:00* Heren C1 en D n.n.b. Sportpark Elsgeest
 3 september 18:00 - 19:00* Dames C2 n.n.b. Sportpark Elsgeest
 26 augustus 19:00 - 20:00 Dames 3 (Dames 1 veld) n.n.b. Sportpark Elsgeest
 26 augustus 20:00 - 21:00 Dames Recreanten Nicole Sportpark Elsgeest

Donderdag 4 september 18:00 - 19:00* Dames D n.n.b. Sportpark Elsgeest
 27 augustus 19:30 - 21:00 Dames A Thomas De Geest
 27 augustus 21:00 - 22:30 Dames 1 Ricardo De Tulp
 27 augustus 21:00 - 22:30 Dames 2 Judith De Tulp
 27 augustus 19:00 - 20:30 Dames B1, B2 en C1 Ariaan / Ben van der Lans Sportpark Elsgeest
 27 augustus 20:30 - 22:00 Heren 1, 2 en A Ben Tetteroo Sportpark Elsgeest

*) tijd is nog onder voorbehoud

Adressen sportvelden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verburch Arckelweg, 2685 SM Poeldijk 0174 - 24 61 36

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

W.H.C. Stokroosstraat, 2565 RN Den Haag 070 - 363 66 71

Wings Mozartlaan 195, 2555 JK Den Haag 070 - 323 83 90 
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snackbar



41

Wedstrijd Vertrek Aanvang Veld / Plaats Scheidsrechter

Zaterdag 29 augustus
Westlandia 4 - Jeugd E1 13:00 14:15 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -

Zondag 30 augustus
Jeugd F - Schipluiden 3  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Britt Roozen
Jeugd E2 - Stompwijk ’92 1  10:50 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Nienke Ammerlaan
Dames D1 - Hercules 4  11:45 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Douwe Mulder
Heren D1 - Quintus 4  12:35 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Robin Glissenaar
Dames C2 - EHC 2  13:25 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Anne-lies Zwetsloot
Dames C1 - ODIS 1  14:25 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Barney Jansen
Hellas 1 - Dames B2 09:15 10:30 Hellas/ Den Haag -
HVV ’70 1 - Heren C 09:15 10:25 Sportpark Adegeest / Voorschoten -
Olympia ’92 1 - Dames 1 (veld) 11:45 12:45 Sportpark Ter Weer / Wassenaar -
Westlandia 1 - Heren 1 12:00 13:45 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -

Woensdag 2 september
Dames Recreanten 1 - Gemini 1   20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst

Zondag 6 september 
Jeugd F - Verburch 1  09:10 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Jolijn Soonius
Heren C - Oliveo 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Amy Nederstigt
Jeugd E1 - SOS-Kwieksport 1  11:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Dana Cornelisse
Dames B2 - Quintus 2  11:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
Dames 1 (veld) - Warmunda/MSV 1  13:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Esther vd Nieuwendijk
Heren 1 - DIOS 1  14:15 Sportterrein Elsgeest / Voorhout -
Rijnstreek 1 - Jeugd E2 08:30 10:00 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -
DIOS 2 - Dames B1 09:30 11:05 Sportcomplex Den Hoorn / Den Hoorn -
WHC (Den Haag) 1 - Dames C1 10:00 11:20 Wings / Den Haag -
SC Twist/DWS 1 - Heren A 10:30 12:05 Sportpark Prinses Beatrix / Schiedam -
VELO 4 - Heren D1 11:00 12:40 VELO / Wateringen -
Rijnstreek 1 - Dames D1 11:30 13:00 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -

Woensdag 9 september
Dames Recreanten 2 - Stompwijk ‘92 1 20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Bas van Arkel
EHC 1 - Dames Recreanten 1 * 18:45 20:05 Sportpak Westvlietweg / Leidschendam -

Zaterdag 12 september 
VELO 6 - Jeugd F 09:30 11:00 VELO / Wateringen -

Zondag 13 september
Jeugd E1 - ODIS 4  09:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Isa vd Assem
Dames C1 - Verburch 1  09:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Barney Jansen
Dames B2 - Rijnstreek 1  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Eva Kolster
Heren C - Hellas 2  12:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Ariaan Koppers
Dames B1 - Schipluiden 1  13:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Dames 1 (veld) - Warmunda/MSV 1  14:05 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Beerent Vos
Heren A - Stompwijk ‘92 1   15:20 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst
Heren 1 - Atomium ’61 2  16:35 Sportterrein Elsgeest / Voorhout -
Hillegom 1 - Heren D1 09:15 10:25 Sportpark de Zanderij / Hillegom -
Hillegom 1 - Jeugd E2 10:10 11:20 Sportpark de Zanderij / Hillegom -
EHC 2 - Heren 2 * 10:50 12:10 Sportpark Westvlietweg / Den Haag -
Hillegom 1 - Dames C2 11:00 12:20 Sportpark de Zanderij / Hillegom -
ROWAH 1 - Dames D1 13:00 14:20 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -

Zondag 13 september 
Borhave 1 - Dames 1 (zaal) i.o. 13:00 Sporthal ‘t Woolrik / Borne -

Woensdag 16 september
Dames Recreanten 1 - Schipluiden1  20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Willem Warmerdam
DWS 1 - Heren 1 18:30 20:00 Sportpark Prinses Beatrix / Schiedam -
ROWAH - Dames Recreanten 2 19:30 21:00 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -

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 19 september
Jeugd E2 - Olympia ’72 1  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Iris Pool
Dames D1 - Olympias ’72 1   10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Linda Meeuwissen
Heren D1 - ROAC 1  11:45 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Eva Vos
Dames C2 - Olympia ’72 1  12:35 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Aron Homan
Heren 2 - Olympia ’72 1  13:35 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Gert-Jan van der Lans
Verburch 2 - Jeugd E1 13:30 15:00 Verburch  / Poeldijk -
Verburch 1 - Dames B1 14:30 16:00 Verburch  / Poeldijk -

Zaterdag 19 september 
Dames 1 (zaal) - Fortissimo 1  20:30 De Tulp / Voorhout -

Zondag 20 september
Hercules 1 - Heren C 10:50 12:10 Sportpark Boswijk / Den Haag -
Westlandia 2 - Dames C1 10:40 12:10 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -
Oliveo 2 - Heren A 11:00 12:20 Het Nest / Pijnacker -
Westlandia 3 - Dames B2 11:15 12:45 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -
Oliveo 2 - Dames 1 (veld) 12:15 13:35 Het Nest / Pijnacker -

Woensdag 23 september
Dames Recreanten 2 - Hercules 1  20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders

Zaterdag 26 september
Oliveo 4 - Jeugd E2 12:30 13:50 Het Nest / Pijnacker -
Dames 1 (zaal) - Virto/Quintus 2  20:30 De Tulp / Voorhout -

Zondag 27 september 
Jeugd E1 - Schipluiden 3  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Renee van der Lans
Dames C1 - Gemini 2  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
Dames B2 - Oliveo 2  11:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Beerent Vos
Heren 1 - Vires et Celeritas 1  14:15 Sportterrein Elsgeest / Voorhout -
Stompwijk ’92 2 - Jeugd F 08:15 09:30 Sprotpark Haasbroek / Zoeterwoude -
MMO 1 - Dames D1 09:15 10:30 Sportpark M.M.O. / Hoogmade -
Oliveo 1 - Heren 2 11:30 13:00 Het Nest / Pijnacker 
Hercules 2 - Dames B1 12:00 13:20 Sportpark Boswijk / Den Haag -

Zaterdag 3 oktober 
Dames A - VOC 1  20:10 De Tulp / Voorhout -
Hercules 4 - Jeugd E1 10:15 11:30 Sportpark Boswijk / Den Haag  -
Hellas 1 - Dames 1 (zaal) i.o. 20:00 Hellas / Den Haag -

Zondag 4 oktober
Heren D1 - Northa 1  11:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Suzanne Meeuwissen
Dames D1 - HVV ’70 2  11:45 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Jesper Kling
Dames C2 - Northa 1  12:35 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Aron Homan
Dames B1 - ODIS 1  13:35 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Heren 2 - Northa 1  14:40 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Natasja den Elzen
WHC (Den Haag) 2 - Heren C 11:00 12:25 Wings / Den Haag -
Verburch 2 - Dames B2 11:45 13:10 Verburch / Poeldijk -
Verburch 1 - Dames 1 11:45 13:10 Verburch / Poeldijk -
WHC (Den Haag) 1 - Heren 1 12:00 13:30 Wings / Den Haag -
VELO 2 - Dames C1 12:30 14:05 VELO / Wateringen -

Woensdag 7 oktober
Dames Recreanten 2 - VELO 2  20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Oliveo 1 - Dames Recreanten 1 18:30 20:00 Het Nest / Pijnacker -

Zaterdag 10 oktober
Dames 1 (zaal) - Maedilon/V.Z.V. 1  20:30 De Tulp / Voorhout -
DIOS 3 - Heren D1 10:00 11:25 Sportcomplex Den Hoorn / Den Hoorn -
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Veld / Plaats Scheidsrechter

Wedstrijdprogramma vervolg

Zondag 11 oktober
Jeugd E1 - VELO 5  10:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Kelly Prins
Heren C - EHC 1  10:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Mick Bosman
Dames C1 - DIOS 1  11:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Barney Jansen
Dames B2- Hillegom 1  12:55 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Eva Kolster
Dames 1 - Hercules 2  14:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Willem Warmerdam
Heren 1 - Hellas 1  15:15 Sportterrein Elsgeest / Voorhout -
Heren A - De Treffers 1  16:30 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Gert-Jan van der Lans
Saturnus 1 - Dames C2 08:30 09:30 Saturnus / Leiden -
HVV ’70 1 - Jeugd E2 09:00 10:00 Sportpark Adegeest / Voorschoten -
Saturnus 1 - Heren 2 09:30 10:30 Saturnus / Leiden -
VELO 7 - Jeugd F 09:00 10:50 VELO / Wateringen -
SOS-Kwieksport 1 - Dames B1 09:50 11:10 SOS-Kwieksport / Den Haag -
JHC 1 - Dames A * i.o 12:15 Sport aan Zee / Julianadorp -

Woensdag 14 oktober
Dames Recreanten 1 - VELO 1  20:00 Sportterrein Elsgeest / Voorhout Beerent Vos

Zaterdag 17 oktober
Dames A - Westfriesland/SEW  20:10 De Tulp / Voorhout -
FIQAS /Aalsmeer 1 - Dames 1 (zaal)  i.o. 20:45 Bloemhof / Aalsmeer -

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.

Bij het ter perse gaan van dit Boekie was de indeling van de scheidsrechters nog niet bekend. Kijk ook hiervoor op onze site 
www.foreholte.nl. En de scheidsrechters die zijn ingedeeld zullen in de voorafgaande week een herinneringsmailtje ontvangen 
van de scheidsrechterscoördinator.

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

Voorbereidingsprogramma Dames selectie

Zondag 9 augustus 10:30 - 12:30 Traning Break-Out

Dinsdag 11 augustus 10:30 - 21:30 Training

Donderdag 13 augustus 20:00 Oefenwedstrijd Foreholte - Hellas

Vrijdag 14 augustus 20:15 Oefenwedstrijd Foreholte - E&A

Weekend 22/23 augustus  Trainingsweekend

Dinsdag 25 augustus 20:00 Oefenwedstrijd Foreholte - Schipluiden

Woensdag 26 augustus 20:00 - 21:30 Training

Zaterdag 29 augustus 19:30 Oefenwedstrijd United Breda - Foreholte

 21:00 Oefenwedstrijd Hellas - Foreholte

Dinsdag 1 september 19:30 Oefenwedstrijd Verburch - Foreholte

Woensdag 2 september 20:00 - 21:30 Training De Korf

Zaterdag 5 september ? Oefenwedstrijd

Zondag 6 september 10:00 - 11:30 Training

 13:00 - 14:30 Oefenwedstrijd

 15:00 - 16:00 Clinic



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!



Adres Torenlaan 12a  |  2215 RW  Voorhout
Telefoon +31(0)252 235 533  |  Mobiel +31(0)6 549 688 02
E-mail  info@bloembollen.nl
www.bloembollen.nl


