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Van de redactie

Beste mensen,

Nog maar net terug van een vakantie 
zonder wifi en nauwelijks 3G-bereik 
vlogen de berichten me bij thuiskomst 
direct om de oren: Hadden we genoeg 
spelers voor het EHC-toernooi? Wan-
neer beginnen de trainingen? En wie 
heeft eigenlijk de shirts?!

Nou, alles is nog goed gekomen en op 
tijd geregeld en bij onze eerste toernooi 
als C-jongens zijn we niet laatste gewor-
den op het toernooi. Het is nog wel even 
wennen aan die grotere maat 2 ballen.
En de eerste trainingen hebben we ook al 
weer achter de rug.

Onze vereniging is uit haar zomerslaap 
ontwaakt en overal zijn mensen al weer 
druk bezig geweest met oefenwedstrijden, 
voorbereiden van het beach handbaltoer-
nooi, de eerste thuiswedstrijd van Dames 
1 (waar omheen zoals altijd van alles 
wordt georganiseerd), het slaan van de 
coins voor Vrienden van Foreholte, het 
bestellen en laten drukken van de nieuwe 
tenues, samen met NOC*NSF organiseren 
van bijeenkomsten over Sportief Coachen, 
De Grote Clubactie, opleiding Handbal 
Trainer, nadenken over de doelen voor 
dit jaar, de rozenactie, het maken van 
het wedstrijdprogramma en het indelen 
van de scheidsrechters, overleggen met 
wethouders en ambtenaren, schoonmaken 
van de Break-Out, voorbereiden van de 
trainingen, sponsors binden aan onze 
club, indelen van de teams en trainingen, 
regelen van accomodaties en materia-
len...
Ik kan nog wel even doorgaan, maar denk 
dat mijn punt wel duidelijk is: er wordt 
ontzettend veel gedaan, door heel veel 
mensen. Dat is wat onze club zo mooi 
maakt en waarom er steeds meer mensen 
zich bij ons aansluiten.
De oplage van ‘t Boekie hebben we voor 
deze editie moeten verhogen, omdat we 
zo’n 10% meer leden hebben dan bij de 
start van het vorige seizoen!

En ik vergat nog het schrijven van tek-
sten voor dit Boekie te noemen. Iede-
reeen die zijn steentje heeft bijgedragen: 
Hartelijk dank daarvoor.
Met al jullie bijdrages heb ik dit Boekie 
weer barstensvol kunnen vullen. Niet 
alleen over wat er komen gaat, maar ook 
over wat we het vorige seizoen allemaal 
met elkaar hebben beleefd en genoten.

Iedereen heel veel pelzier, met alles wat 
je doet bij onze mooie club.
 
Willem Warmerdam
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Er staat al weer een nieuw seizoen voor 
de deur. Vele teams zijn reeds gestart 
met hun voorbereidingen voor het 
seizoen 2016-2017. We starten dit jaar 
met 3 teams meer dan bij aanvang van 
vorig seizoen. Dit is een mooie ontwik-
keling, het betekent namelijk dat we 
ongeveer 10% meer leden hebben dan 
vorig jaar. Ook worden er weer allerlei 
verwachtingen en doelen uitgesproken, 
een goede zaak denk ik. Laten we met 
z’n alle hopen dat deze ook gereali-
seerd mogen worden.

Afgelopen weken zijn al vele commissies 
en vrijwilligers bezig geweest om een 
goede start te realiseren. 
Wij, het bestuur, hebben eigenlijk de ge-
hele zomer niet stil gezeten. Gesprekken 
met diverse wethouders en ambtenaren 
over de uitbreiding van sportpark Elsgeest 
en de exploitatie van de horecagelegen-
heid bij sporthal de Tulp hebben veel 
tijdgevraagd, waarbij we helaas op dit 
moment voor beide nog geen gewenste 
uitkomst kunnen melden. 

In week 34 hebben we met het gehele be-
stuur en vertegenwoordigers van de Tech-
nische Commissie ook een intake-gesprek 
gehad met een mevrouw van NOC*NSF (de 
sportkoepel). Wij als handbalvereniging 
hebben van het Nederlandse handbalver-
bond de mogelijkheid gekregen om als 
tweede handbalvereniging de cursus spor-
tief coachen aan te bieden. Op 2 avonden 
zal er aan de trainers, coaches en bege-
leiders van de H- tot en met de B-jeugd 
een cursus gegeven worden hoe met 
allerlei situaties om te gaan. Er zal een 
uitnodiging gestuurd gaan worden aan de 
betreffende mensen voor deze bijeenkom-
sten die plaatsvinden op 26 september 
en 10 oktober, beide in de Break-Out. 
Zet de datum alvast in je agenda. Zie ook 
het gezamenlijke stukje van NOC*NSF en 
bestuur elders in dit Boekie.

Onze kantinebeheerder Cees Hoek heeft 
door persoonlijke omstandigheden een 
stapje terug moeten doen. Hij heeft zijn 
stokje voor zover mogelijk overgedra-
gen aan Dirk Frylink. Cees is gedurende 
heel veel jaren de beheerder van onze 
Break-Out geweest, hij regelde er bijna 
alles voor. Wij hopen dat Cees snel weer 
zonder persoonlijke ongemakken de oude 
wordt en gaan er vanuit hem nog vaak 
te zien bij de vereniging, wellicht ook 
nog om advies en hand- en spandiensten 
te verlenen. Het bestuur wilde deze uit-
zonderlijke vrijwilliger eens extra in het 
zonnetje zetten. Cees bedankt. 

Dit is een mooi opstapje naar de vrijwilli-
gers van de vereniging. 
Een vereniging kan niet zonder vrij-
willigers. Ze zijn nodig om een vereni-
ging draaiende te houden en dus zeer 
belangrijk. Door hen is het mogelijk dat 
er handbalwedstrijden gepeeld worden, 
trainingen gegeven kunnen worden, er 

ruimte is waar dit kan plaatsvinden, maar 
ook dat de Boekies ‘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. Wil je wat doen of weet je 
iemand die wat wil doen, meld je dan aan 
bij een bestuur of commissielid, of laat 
het via een berichtje aan het secretariaat 
weten. Vele handen maken ligt werk. In 
de vele werkgroepen kunnen we altijd 
vrijwilligers erbij hebben.

Zoals jullie via de website, facebook en 
tamtam hebben kunnen vernemen is ons 
paradepaardje, de Dames selectie, de 
voorbereiding vroeg begonnen. Het zou 
mooi zijn als wij de Dames, als ze thuis 
spelen op de zaterdagavonden, 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 en 2 zullen 
ook de Heren 1 en de Dames A1 veelal 
op zaterdagavond thuis spelen. Het is 
echt de moeite waard om hen te komen 
ondersteunen. De meeste andere teams 
spelen op zondag, ook leuk om daar eens 
te komen kijken en de ontwikkeling van 
een H junior tot een senior te zien.

Tot slot wil ik iedereen, speler, coach, 
begeleider, vrijwilliger of supporter weer 
een heel gezond, sportief, gezellig, 
blessurevrij en succesvol handbalseizoen 
toewensen.

Kees Kraakman

Een woordje van de voorzitter

CONTRIBUTIE
Dames selectie 255,- per seizoen
Senior 230,- per seizoen
Recreant 130,- per seizoen
Trainingslid 100,- per seizoen
A-jeugd (17-18 jaar) 184,- per seizoen
B-jeugd (15-16 jaar) 169,- per seizoen
C-jeugd (13-14 jaar) 159,- per seizoen
D-jeugd (11-12 jaar) 143,- per seizoen
E-jeugd (9-10 jaar) 128,- per seizoen
F-jeugd (7-8 jaar) 123,- per seizoen
H-jeugd (t/m 6 jaar) 31,- per seizoen

Vermelde leeftijden op 31 december van 
het jaar waarin het handbalverenigingsjaar 
start.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Het handbalverenigingsjaar loopt van 
1 augustus tot en met 31 juli. Opzegging 
kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij 
de ledenadministratie van de vereniging 
en alleen vóór 1 mei.
Bij tussentijdse opzeggingen vóór 31 
december van het handbalseizoen dient 
50% van de verschuldigde contributie 
te worden betaald. Bij tussentijdse 
opzeggingen na 1 januari van het 
handbalseizoen, maar vóór 1 mei, dient 
de verschuldigde contributie volledig 
te worden betaald. Een opzegging 
is definitief zodra deze door de 
ledenadministratie is bevestigd.

Contributie en lidmaatschap
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Onze kledingsponsors

Boerhaave
Bourgondisch Gastvrij

F o r e Installatie Adviseurs B.V.

Onze bordsponsors

www.drukkerijbax.nl

Boerhaave
Bourgondisch Gastvrij

BARRY VAN DAM
 verwarming - sanitair - onderhoud

Crabbetje
Visrestaurant
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Het beachhandbaltoernooi 2016 komt eraan

We zijn een beetje de tel kwijt maar 
we hebben inmiddels al een behoorlijk 
aantal keren ons beachhandbaltoernooi 
gespeeld. Ieder jaar weer is het een 
groot succes en is iedereen echt heel 
enthousiast. We hebben zelfs een jaar 
gehad dat een D-spelertje aan het eind 
van de dag vroeg of we dit niet elke 
week konden doen… :-) 

Gelukkig hebben we tot nu toe nooit echt 
mogen klagen wat betreft het weer. OK, 
één keer dan, maar toen hebben we een 
geweldige dag gehad bij de Break-Out 
en hebben we gewaterhandbald op het 
veld… Was ook een feestje!

Maar nu, op zondag 25 september 
aanstaande houden we (of kunnen we 
beter zeggen vieren we…) ons jaarlijkse 
Beachhandbaltoernooi net zoals vorig 
jaar bij Beach Break in Noordwijk, 
strand afrit 21 (bij de Koele Costa en 
Buitengewoon).

Vanwege het succes van vorig jaar 
is het toernooi weer voor iedereen. 
Dus van kabouter tot recreant, alle 
leeftijdscategorieën zijn welkom. Ook 
bestuursleden en vrijwilligers van de 
club zijn van harte welkom. We hopen/
rekenen op een enorme deelname! Voor 
de allerkleinsten  (E, F en H) hebben 
we een op zichzelf staand programma 
dat tot 14:00 uur duurt en op sommige 
punten samen zal gaan met het 
“hoofdprogramma”.

Net als voorgaande jaren vertrekken we 
met alle deelnemers tot D-leeftijd en 
ouder op de fiets vanaf de Break-Out 
richting Noordwijk. Dit jaar verwachten 
wij om 09.30 uur bij de Break-Out te 
vertrekken, zodat het programma op het 
strand om 10.30 uur kan beginnen. 
Graag goed binnen je eigen team 
afspreken wie fietst en wie e.v.t. anders 
gaat. Voor de teams t/m de D-jeugd 
willen we graag dat er echt als team met 
begeleiding wordt gefietst, zowel heen 
als terug.

Voor alle jeugdteams t/m A geldt; 
iedereen doet mee en wordt in een team 
ingedeeld! Afmelden (met goede reden) 
bij je coach en die geeft het door aan 
rob.kolster@gmail.com. 
Voor alle seniorenteams geldt; coach 
inventariseert deelname en geeft z.s.m. 
door aan rob.kolster@gmail.com.

Voor eten en drinken voor alle deelnemers 
en coaches van de teams wordt gezorgd, 
maar het kan uiteraard nooit kwaad 
om ook zelf het één en ander mee te 
brengen, vooral drinken kun je niet 
genoeg hebben. 
Na afloop zijn er frietjes in de Break-Out!

Elke keer weer merken we dat we de 
doelstelling die we hebben met het 
toernooi ook behalen: dat leden van 
de vereniging, maar ook ouders en 
vrijwilligers en elkaar beter leren kennen 
en op een sportieve en gezellige manier 
in een mix van leeftijden met een 
zomerse variant van de handbalsport 
bezig zijn.

Het is elk jaar weer een genot op zich 
om achteraf de foto’s van alle fanatieke 
spelers en genietende toeschouwers te 
bekijken.
Vorig jaar hadden we een fantastische 
aantal deelnemers. We hopen dat dit jaar 
zeker te evenaren en mogelijk zelfs te 
overtreffen! Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd.

Wij kijken ernaar uit en hopen op heel 
veel deelnemers en uiteraard ook een 
stormloop aan toeschouwers (Beach Break 
heeft heerlijke koffie! :-).
 
We zien iedereen graag de 25e!!

Zonnige groeten, 

De beachtoernooicommissie
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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 - 2016
31 jaar een begrip in 
service & kwaliteit
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Sportief Coachen, ook wij vinden dat heel belangrijk

Een super 
resultaat bij 
de Olympische 
spelen, waar 
de teamspirit 
vanaf straalde: 
wat waren ze 
goed. De basis 
van dit alles is 
plezier: samen 
sporten, samen 
je ontwikkelen 
en daardoor 
ook samen 
een prestatie 
neerzetten 
die gezien 
mag worden. 
Daar gaan we 
ook met onze 
vereniging 
nog sterker in 
worden.

In het najaar gaan we binnen de 
vereniging met de trainers, coaches en 
begeleiders van de jeugd samen aan de 
gang met Sportief Coachen. De vraag is: 
Hoe zorg je dat sporters zich zo optimaal 
mogelijk ontwikkelen? Sportief Coachen 
biedt daar de basis voor. 

Tijdens twee bijeenkomsten, op 26 
september en 10 oktober wordt er 

Grote Clubactie 2016
Beste leden, 

Op zaterdag 1 oktober start de Grote 
Clubactie weer. Een lot van de Grote 
Clubactie kost € 3,00 per stuk. Daarvan 
gaat € 2,40 naar onze vereniging. 

Leden tot en met de B-Jeugd ontvangen 
een verkoopboekje. A-Junioren en 
Senioren ontvangen ieder 5 loten om te 
verkopen of zelf af te nemen.
De trekking vindt plaats op 8 december 
2016.

Loten kunnen verkocht worden 
via contante betaling: Bij deze 
verkoopmethode ontvang je fysieke loten, 
die jouw vereniging tegen contante 
betaling verkoopt.  Op intekenlijsten 
noteert de koper zijn gegevens. De loten 
worden door de verkopers op een later 
tijdstip afgeleverd en wordt het geld in 
ontvangst genomen. Je kunt er ook voor 
kiezen om direct de loten te verkopen en 
het geld gelijk te innen.
Loten kunnen verkocht worden via 
eenmalige machtiging: De koper 

gekeken naar de vragen: wat is sportief 
Coachen? Welk effect heeft dit op de 
sporters? In hoeverre breng ik dat zelf 

al in de 
praktijk? En 
op welke 
wijze kunnen 
wij als team 
trainers, 
begeleiders 
en coaches 
elkaar hierbij 
versterken? 

Deze sessies 
worden 
begeleid door 
een docent 
vanuit het 
NOC*NSF. 
Het past 
goed in ons 
‘plan 2020’, 
dat op dit 
moment in 
ontwikkeling 
is en dat 

als doel heeft nog sterker te worden als 
vereniging. 

Sportief Coachen gaat de norm worden en 
met deze basis gaan we ons op technisch-
inhoudelijk vlak ook verder ontwikkelen. 
Zet de data alvast in je agenda, verder 
informatie volgt snel. 

Sportief Coachen, daar gaan we voor!

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

Voor meer informatie: www.clubactie.nl
Voor vragen stuur een e-mail: 
jeugdcommissie@hvforeholte.nl
Voor de 3 beste verkopers hebben wij een 
leuke prijs.

Ga ervoor en probeer zoveel mogelijk 
loten te verkopen!

Groetjes,
De Jeugdcommissie
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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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Dames A kampioen van EHC-toernooi

Zondag 21 augustus was het weer 
zover, het EHC toernooi stond op het 
programma. Het toernooi waar elk 
team naar uitkijkt aan het einde van de 
zomervakantie. 
 
’s Ochtends werden we wakker met de 
vraag of het toernooi wel door zou gaan. 
De regen kwam met bakken 
uit de lucht vallen en af en 
toe was er een klap onweer 
te horen. 
De organisatie van het EHC 
toernooi zou later op de 
ochtend hun definitieve 
besluit met ons delen. 
Rond een uur of half 10 
kregen we te horen dat het 
toernooi gewoon door zou 
gaan. 
We hoopten er allemaal 
maar op dat het weer in de 
loop van de dag nog een 
beetje zou opklaren. 
Uiteindelijk vertrokken 
we, de meiden van de A1, 
samen met onze nieuwe 
coach Annet Kraakman 
& onze oude trouwe 
begeleiders, om half 11 
richting Leidschendam. 

Daar aangekomen waren er al een aantal 
teams van Foreholte en hadden ze een 
mooi plekje onder een afdakje geregeld. 
Zo konden we daar mooi bij aanschuiven. 
Om 11:30 stond onze eerste wedstrijd op 
het programma tegen Hellas A1.
Op het moment dat we de wedstrijd 

begonnen was het een soort van 
droog, hierdoor konden we een aantal 
doelpuntjes maken en op een voorsprong 
van 3-0 komen. Na een minuut of 5 
ging het stortregenen en was het bijna 
onmogelijk om nog op een normale 
manier met de bal om te gaan. 
De wedstrijd werd na 8 minuten 

afgefloten, zo hebben we onze eerste 
wedstrijd dus ook niet volledig uit 
kunnen spelen vanwege het weer, maar 
wel de winst gepakt. 
Vervolgens moesten we ons om 13:00 
klaar maken voor onze tweede wedstrijd 
tegen Vires et Celeritas. Het zonnetje 
scheen en de lucht was blauw, maar op 
het moment dat het beginsignaal klonk 

begon het weer te regenen. Ondanks het 
weer hebben we een goede wedstrijd 
gespeeld tegen Vires, vooral door de 
snelle breaks en de mooie passes van de 
opbouw naar de cirkel konden we een 
ruime winst pakken (14-3). Ondertussen 
was het weer helemaal opgeklaard en was 
het zelfs echt lekker warm geworden. 

Onze laatste wedstrijd 
speelde we tegen Dios. 
We begonnen niet sterk 
genoeg tegen deze 
tegenstander en kwamen 
op 0-3 achterstand, maar 
door een aantal snelle 
tegenaanvallen konden 
we terugkomen naar 2-3.  
Nadat er een speelster 
van Dios een rode kaart 
kreeg na een overtreding 
in een break-out, konden 
we in een overtal situatie 
op voorsprong komen. Wij 
gingen sterker spelen en 
kregen de aanvallen van 
Dios steeds beter onder 
controle. 
We wonnen ook de laatste 
wedstrijd met 12-8 en 
dat betekende dat we 

eerste waren geworden in de poule. Super 
gedaan Annet, de eerste beker is binnen!

Zoals ieder jaar was het EHC toernooi 
weer een succes en een lekker begin van 
een nieuw seizoen!!! 

De meiden van de A1

Heb je onlangs 
een sliert met glimlachen door de 

Bollenstreek zien rijden? Dan is de 
kans groot dat dit mensen waren die 
genoten van een rit op de Solex van 
Have Fun Events.

Have Fun Events verhuurt originele 50 
jaar oude Solexen van gezelschappen van 
2 tot 200 personen. Vanaf het Soldaatje 

in Voorhout of zetten de Solexen op de 
aanhangers en bezorgen de Solexen op 
een andere locatie in Nederland.

Naast de verhuur van Solexen kun 
je bij Have Fun Events ook terecht 
voor springkussens, stormbanen, 
kinderentertainment en andere 
verhuurattracties voor feestjes waar 
kinderen komen. Ook vertellen we 
je graag meer over onze andere 
groepsuitjes en stranduitjes!

Heb je binnenkort ook een 
bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, 
familiedag, teamuitje of een ander 
groepsuitje of feest? 
Neem vrijblijvend contact met ons 
op.

Je kunt natuurlijk ook even binnen 
lopen op kantoor!

Met nostalgische groet,

Have Fun Events
Rik Kentie

085 - 487 44 00
info@havefunevents.nl
www.havefunevents.nl/solex

Have Fun Events Solexverhuur
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BEL GRATIS
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Sponsor in de picture

Dick en Jol Kraakman
Café - Slijterij Welgelegen

“Zou je een avondje 
willen helpen?”

Het is December 1989. Jan van Leeu-
wen vroeg mij dit omdat hij kampte 
met een zieke. Omdat ik al wat erva-
ring in de horeca had leek ik de juiste 
jongen om hem even uit de brand te 
helpen.

Destijds werkte ik als kok en had al diver-
se stage bedrijven doorlopen.
Natuurlijk liet ik Jan niet zitten en begon 

een leuk en gezellig avondje (dacht ik) in 
het oh zo mooie Café Welgelegen. 
Het beviel mij prima en toen Jan vroeg of 
ik er over na wilde denken om er vast te 
komen werken was de keus voor mij snel 
gemaakt.

Piet Salman zou een jaar later met de vut 
gaan en zo kon hij mij rustig inwerken.
Mijn avontuur begon.

Het koksvak 
miste ik totaal 
niet, maar de 
saté uit een 
zakje ging mij 
wat te ver!
Samen met 
John van 
Leeuwen (zoon 
van) hebben 
we het menu 
uitgebreid 
en zo konden 
gasten ook 
een biefstuk, 
schnitsel, saté 
of uitsmijters 
bestellen.
De keuken is toen aangepast. (Er was 
geen afzuigkap enz.)

Eind 1995 vroeg John van Leeuwen of ik 
samen met hem verder wilde gaan met 
de zaak.
Jan werd een daggie ouder (dat zeg ik nu 
na 23 jaar nog dagelijks tegen hem) en 
hij had ook wel in de gaten dat er verjon-
ging van gasten gaande was.

Zes prachtige jaren volgden, totdat John 
in 2001 te kennen gaf dat hij geen zin 
meer had in het horecavak.
Toen werd het stil, er was namelijk niets 
anders waar ik voor wilde gaan.

Uiteindelijk heb ik de kans gekregen om 
het hele gebeuren te kopen.
Na een aantal moeilijke jaren kreeg ik 
het licht weer te zien en samen met mijn 
vrouw Jol hebben we Welgelegen weer op 
de kaart gezet.

In September 2014 hebben we de slijterij 
bij het cafe getrokken, niet wetende wat 
er daarna zou gebeuren...

Ineens kon je 
er ook eten!

Nee hoor, dat kon je er al jaren. Alleen 
was het veel toegankelijker geworden.
De slijterij is omgedoopt naar een ver-
lenging van het café. Als je er voor het 
eerst binnen loopt zie je niet dat er een 
gedeelte bij is gekomen.

Nu wordt er ook weer hard aan de winkel 
gewerkt. De toiletgroepen worden ver-
plaatst en we krijgen (nou ja, krijgen) 
een nieuwe professionele keuken.
Vrijdag 7 oktober gaan we erin werken. 
Tot het einde van het jaar blijven we 
draaien hoe we nu doen.

Vanaf januari gaan we 
met de lunch open met 

een prachtige kaart

Het diner wordt uitgebreid met een paar 
klassieke voorgerechten en ja hoor, schrik 
niet, ook een dessert kaart.
Wie had dat ooit kunnen bedenken, na 
een balletje mét en een gekookt eitje van 
de bar.

Trotse sponsor van de meiden Dames 3

Dick en Jol Kraakman
Café Welgelegen

Jacoba van Beierenweg 90 
2215 KZ Voorhout

Telefoon: 0252-211753
E-mail: welgelegen@online.nl
Website: www.cafe-welgelegen.nl 
Twitter: @cafewelgelegen
Facebook: Dick Kraakman of 
cafe welgelegen
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Herenstraat 37 Landelijk
2215 KB Voorhout Erkend
0252 - 21 16 18 Sinds
www.IJsselmuidenVoorhout.nl 1929

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

WWW.ZWETSLOOTAANNEMERS.NL
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Een heerlijke sfeer op het eindfeest

Afgelopen seizoen hebben we 
natuurlijk traditiegetrouw afgesloten 
met het vertrouwde eindfeest. Dit 
ging samen met het benoemen van de 
Foreholter van het Jaar en het huldigen 
van de kampioenen. Al deze vreugde 
werd ook nog eens versterkt met 
een heerlijk zonnetje. Al met al een 
prachtige dag om op terug te kijken.

Dit jaar werd er op het eindfeest nog 
wel wat sportiviteit verwacht, vooral de 
mannen konden er niet omheen maar ook 
een aantal dappere vrouwen durfden het 
aan. We gingen namelijk touwtrekken 
onder leiding van Melanie Zwaan. met in 
totaal 8 teams was er een heus toernooi 
opgezet, ieder team ging samen met een 
horde extra mankracht in de vorm 

van de kinderen de strijd tegen elkaar 
aan in een knock-out systeem.
Daarna werden onze kampioenen 
gehuldigd. Met een feliciterend 
woordje van de voorzitter, een prachtig 
kampioensshirt en een hele hoop confetti 
mochten de Heren 1, Heren A, Dames B2, 
Dames C2, Gemengd F1 en Dames C1 zich 
tot kampioen uitroepen.

Daarna was er ook nog de verkiezing van 
de Foreholters van het Jaar. In de dagen 
voor het eindfeest mocht iedereen een 
nominatie voor indienen en daaruit werd 
een selectie gemaakt, waar uiteindelijk 
op gestemd kon worden op het eindfeest. 
Dit jaar hadden we net als voorgaande 
jaren 2 categorieën; senior en junior 

Foreholter van het Jaar. Na 
een spannende nek-aan-nek 

race in beide categorieën zijn het 
uiteindleijk Marion Hoogevorst en Linda 
Koppers geworden die extra in het 
zonnetje werden gezet. Marion heeft 
zoals iedereen weet onwijs mooie foto’s 
gemaakt afgelopen jaren en Linda heeft 
heel vaak haar handen uit de mouwen 
gestoken bij het opleiden van de 
allerkleinsten.

De avond werd nog feestend afgesloten 
en het bleef erg lang druk in en om de 
Break-Out. 
Hiervoor wil ik enkele mensen bedanken 
die dit mede mogelijk hebben gemaakt; 
Boerhaave voor de ontzettend lekkere 
eten, Daan Hoogervorst voor de gezellige 
en knettergekke plaatjes die hij draaide 
en de twirlsters van Inspiration die voor 
ons achter de bar hebben gestaan. 

Tot volgend jaar!

De activiteiten commissie
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Boerhaave
Bourgondisch Gastvrij

Hotel - Eetcafé - Feestzaal - Catering 

www.hotelboerhaave.nl



15

Foreholte Dames 1: Waar gaan we dit jaar allemaal heen?

Toen Willem ons vroeg voor ‘t volgende 
Boekie, waarin de start van het nieuwe 
seizoen 2016-2017 centraal staat, 
werden we aan het denken gezet. Wat 
willen we eigenlijk? Wat kunnen we? 
Wat is realistisch? En hoe moeten we 
dat doen?

Zo aan de start van mijn 3e seizoen met 
de meiden heb je altijd het idee dat je 
beter wil dan het vorige seizoen”. Maar 
kan dat eigenlijk nog wel? Bestaat er de 
mogelijkheid om met Foreholte de finale 
van de beker te halen bijvoorbeeld? De 
vraag stellen is hem beantwoorden, want 
het lukt bijna niet om op te boksen tegen 
teams uit de eredivisie die 6 keer in de 
week trainen, met talenten die uitkomen 
in jong-oranje en volledig leven voor het 
handbal.

En in de competitie 
dan? De 5e plek 
van vorig seizoen, 
met daarbij de 
nacompetitie, 
was een volledige 
verassing. We 
waren net 
gepromoveerd, 
hadden de 1e 
drie wedstrijden 
verloren, en 
moesten wennen 
aan het niveau. 
Tot dat het 
ging draaien. 
Toen hebben 
we uiteindelijk 
van de 26 
wedstrijden er 
17 gewonnen, 
overtuigend, 
met ons 
eigen spel. 
Daar zit nog 
ruimte, daar 
kunnen we dit 
seizoen hoger 
eindigen. 
Maar dat 
hangt 
natuurlijk ook niet alleen van ons af, 
maar ook van wat onze tegenstanders 
doen. Wat kunnen we verwachten 
van nieuwkomers zoals ZAP, Gemini, 
Hercules en DSS? En wat doet DSVD op 

de transfermarkt? En 
altijd de vraag: hoe 
ziet Quintus 2 er dit 
jaar uit?

Aan de andere kant 
hebben we een 
gevarieerd team, 
met veel talent, 
doorzettings-
vermogen, 
handbalgogme en 
plezier. Iedereen 
wil er vol voor 
gaan en het 
hoogst haalbare 
neerzetten. Maar 
eigenlijk is er 
nog één ding 
belangrijker. 
Beter worden 
en nog 
aantrekkelijk-er 
spelen, voor het 
publiek. Een 
voorbeeld zijn 
voor de jeugd 
en de regio, en 
uitstralen dat 

Foreholte 
een instituut is op handbalgebied in de 
Bollenstreek.

Het vertrek van de 2 keepers en Annet 
hebben we goed op kunnen vangen. 
Daarvoor zijn Williënne en Mayre er in het 
doel bij gekomen en ook Romy Verweij, 
groot talent, klopt op de deur van de 
senioren. Met versterking van Marisha, 
Mendi en Chantal, en de terugkeer van 
Anabel, Marlen en Mariska hebben we 
veel extra mogelijkheden erbij gekregen. 

De voorbereiding op het seizoen is 
ondertussen gestart, met toernooien, 
oefenwedstrijden een trainingsweekend 
en de traditionele trainingsdag proberen 
we ons klaar te stomen voor de 
seizoensopening op 10 september, uit bij 
PSV. Van nature een lastige uitwedstrijd. 
De week erna is de grote opening van het 
seizoen, thuis tegen Hellas, direct een 
derby! 

Wij hebben er erg veel zin in, beloven 
jullie weer veel mooie doelpunten, snelle 
acties, en keihard werken. En dan zien we 
daarna wel waar het schip strandt. 

Maar één ding weten we vooraf wel, de 
thuiswedstrijden kunnen alleen maar een 
feestje worden met Purple United en de 
trouwe fans in de Tulp!

Even voorstellen: Marisha van der Geest

Hallo ik ben Marisha. Vorig 

jaar was ik nog speelster 

bij Hellas uit Den Haag. 

Ik ben 26 jaar en geboren 

in Ridderkerk. Daar ben 

ik ook ooit begonnen 

met handballen, bij 

Saturnus ’72. Daarna heb 

ik bij verschillende clubs 

gespeeld, maar laten we 

het kort houden, dit waren 

onder anderen Nieuwegein 

en Internos. Ik heb dit 

jaar de overstap gemaakt 

naar Foreholte omdat mijn 

grote voorbeeld/handbal 

idool daar de trainer is ;). Maar zonder gekkigheid, de 

keuze heb ik gemaakt nadat ik een paar keer meegetraind 

heb. De meiden zijn erg leuk en gezellig, de sfeer is goed 

en er wordt bij Foreholte op een hoog niveau gehandbald. 

Daarnaast is er een echt clubgevoel. Dat miste ik vooral 

het afgelopen seizoen bij Hellas. Bij Foreholte hoop ik dit 

seizoen weer veel te leren, een leuk seizoen te spelen met 

mooi handbal, en wie weet wel te promoveren!!

Even voorstellen: Williënne van der Plas 

Hallo allemaal, 
Mij is gevraagd iets te 
vertellen over mijzelf dus bij deze! Ik ben Williënne van der Plas, 23 jaar jong en woonachtig in Katwijk (heerlijk dichtbij). 

Sinds mijn 12de ben ik aan het handballen. Dit heb ik de eerste 2 jaar bij Rijnsoever in Katwijk gedaan. Op mijn 14de ben ik bij Hellas gaan spelen. Dit kwam doordat ik bij Haagse selectie gevraagd werd om op hoger niveau te komen handballen. Hier heb ik tot afgelopen seizoen gespeeld. In totaal dus bijna 10 jaar. Ik heb het altijd kunnen combineren met mijn studie SPH, maar nu ik aan het werk ben op een kinderdagverblijf kon ik het vele trainen niet meer opbrengen. Toch kon ik het spelletje niet helemaal missen en was Foreholte voor mij een hele logische keuze om verder te gaan. Waarom? Niet alleen omdat het dichtbij is, maar vooral omdat ik vorig jaar bij de meiden het plezier in het spelletje zag en dit iets is wat ik ook graag wil. Nou hoop ik dit jaar een steentje bij te kunnen dragen om weer zo’n fantastisch seizoen als vorig jaar te hebben. 
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Vrienden van HV Foreholte Kick-off 2016
Mogen wij u ook verwelkomen als lid van de vrienden?

Beste leden en fans van HV Foreholte,

Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft 
gehad en toch stiekem een beetje uitkijkt 
naar het nieuwe handbalseizoen van onze 
prachtclub! Vanuit de sponsorcommissie 
willen wij u graag wat vertellen over de 
vrienden van...

Bij deze mooie vereniging horen “de 
vrienden van Foreholte”.

Als vriend van Foreholte krijgt u 
gratis toegang tot de thuiswedstrijden 
van dames 1. Daarnaast ontvangt u 
een prachtige unieke handgemaakte 
coin (munt) welke op deze pagina is 
afgebeeld. Deze wilt u toch ook hebben? 

Deze coin is niet alleen uniek en mooi 
als gadget, maar functioneert ook als uw 
toegangsbewijs bij de Tulp. Verder geeft 
deze coin bij het tonen ook korting bij 
de aangewezen sponsoren die we later 
specifiek zullen benoemen. 

De sponsorcommissie en het bestuur 
willen u graag voor een betaalbaar bedrag 
laten horen bij de Vrienden van, het wij-
gevoel laten beleven, waar we trots op 
zijn in ons fijne dorp bij het steunen van 
de vereniging. 

TOEGANGSREGLEMENT 
WEDSTRIJDEN DAMES 1 

Bezoekers van de wedstrijd Dames 1 dienen 3 euro te betalen.  *

* vrijgesteld zijn:
- Actief spelende leden.
- Officiële vrijwilligers die een 

beschreven taak vervullen in het belang van de club. 
- Ereleden van HV Foreholte. - Kinderen tot 16 jaar. 

Het bestuur en de sponsor commissie zijn bevoegd om in bijzondere individuele gevallen een afwijkende beslissing te nemen. 

Het bestuur HV Foreholte

Eenmalige machtiging en aanmelding lidmaatschap

Door ondertekening van dit formulier meldt u zich aan als lid van de Vrienden van 
Foreholte en geeft u Handbalvereniging Foreholte toestemming  om eenmalig, circa 
30 dagen na datum van ondertekening, een bedrag van 50 euro van uw rekening te 
incasseren.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden.

Naam: _____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

Postcode en woonplaats: ______________________________________________

IBAN-rekening:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Handtekening:

Voorhout:  ______________________

Voor slechts 50 euro per seizoen bent u 
al lid. 

Toegang Tulp 
De toegang bij de thuiswedstrijden van 
Dames1 is wel een dingetje. Ondanks de 
goede bedoelingen van eenieder lopen 
toch mensen door die formeel wel 3 euro 
zouden moeten betalen. Wij begrijpen dat 
het wellicht niet helemaal helder is, wie 
er eigenlijk geacht worden om te betalen. 
Wij zullen daarom een duidelijk reglement 
ophangen bij de ingang en deze ook 
publiceren op de website. Met de coin 
bent u echter verzekerd van gratis 
toegang. 

De kick-off 
Bij de 2e, 3e en 4e thuiswedstrijd van 
Dames 1, zullen wij als Sponsorcommissie 
herkenbaar bij de ingang staan. Wij 
hopen u daar met velen te begroeten voor 
de wedstrijd; maar wellicht ook om vriend 
te worden. 
Oh ja…en… Vriend worden kan een ieder 
ook als je al (actief) lid bent! 
Als u nu al enthousiast bent en direct lid 
wil worden, gebruik dan het eenmalige 
machtingsformulier en mail deze naar 
petervandrueten@gmail.com. 

Namens de Sponsorcommissie graag tot 
ziens bij Dames 1! 

#
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Ongekende sfeer in halve finale NHV-beker

Reeds eerder, maar donderdagavond 14 
april, toen de halve finale van de NHV-
beker verspeeld werd in Kwintsheul 
tegen Quintus (dat toen de ranglijst 
aanvoerde in de eredivisie) liet met 
name de achterban van Foreholte zien 
hoe er door saamhorigheid zonder 
narigheid gestreden kan worden om 
een doel te bereiken. Iedereen had het 
er over en het was geweldig. 

De vrouwen van coach Ricardo Clarijs 
waren diep onder de indruk van het 
support wat hen ten deel viel. Samen 

met vele supporters en radio en tv van 
Omroep Bollenstreek, vertrokken de 
speelsters die donderdagmiddag naar 
het Westland. Afgestoken paars vuurwerk 
deed de bus uitgeleide vanaf het 
sportpark. 

In de sporthal in Kwintsheul was de 
tribune voor Foreholte. Van het begin 
tot het eind werd de ploeg verrast 
door liederen, spandoeken, muziek, 
aanmoedigingen en neervallende frutsels. 
Purple United was aanwezig en hoe. 

Quintus, dat Marieke van de Wal, de 
keepster van het nationale handbalteam, 
in de gelederen heeft én een viertal 
speelsters van jong Oranje, keek de ogen 
uit van wat er allemaal gebeurde. Het was 
ongekend zo’n sfeer. Coach Clarijs liep 
rond met een onbestemd gevoel en zoals 
hij aangaf verwacht dit nooit meer te 
zullen gaan meemaken. 27 jaar geleden 
was het al feest, maar dit overtrof alles.

De wedstrijd kende te grote verschillen. 
Een doordeweekse avondwedstrijd-uit 
is sowieso geen ding voor de dames 
van Foreholte en nu met die ambiance 
was het helemaal overweldigend. Maar 
niemand kon ermee zitten. Iedereen 
moest genieten en deed dat ook van 
harte. Alle speelsters kwamen aan bod en 
in de eerste helft kon men Quintus nog 
redelijk volgen. Na een gelijk opgaande 
eerste zeven minuten liep Quintus iets uit 
en in het eerste deel van de eerste helft 
stond het 11-5. Het tweede gedeelte 
liep het aan Foreholte zijde weer even 

iets beter en wisten beide teams bijna 
evenveel te scoren. De ruststand was 
18-10, zonder dat Foreholte hoogstaand 
handbal liet zien. En je kon zien, dat 
het hele gebeuren kracht kostte en 
Quintus was veel te geroutineerd om 
de situaties te onderschatten. Menig 
keer onderschepten zij een passing en 

zeker in het verdedigen kwamen de 
Voorhoutsen duidelijk te kort. Echter, 
bij Quintus traint men elke dag en al 
jaren lang. Dit reikt ook naar het niveau 
van het Nederlands damesteam, hetgeen 
inmiddels op wereldniveau staat. Het 
is super hoe de dames uit Voorhout 
zover hebben kunnen komen in de 
bekercompetitie. 

Verder ging het in de tweede helft slechts 
5 minuten goed. Daarna scoorde Quintus 
in 15 minuten 11 keer achter elkaar door 
mooie afstandsschoten en breaks, voordat 
Foreholte wat terug kon doen. Tot 8 
minuten voor tijd wisten de Voorhoutsen 
nog te scoren maar het laatste woord was 
aan Quintus, dat in deze zeer sportieve 
en unieke wedstrijd Foreholte de baas 
was met 40-16. 

Een op het allerlaatste moment 
uitgevoerd “vliegertje” kon door Wendy 
helaas niet afgerond worden. Alle 
speelsters bedankten het publiek voor 
hun enthousiasme. Toen was het de beurt 

an het publiek om de zaalvloer over te 
nemen en samen met Marieke van de Wal 
op de foto te gaan.

De dag werd afgesloten met een 
grandioos vuurwerk op het sportpark in 
Voorhout en tot in de kleine uurtjes werd 
er nog nagepraat over deze unieke dag.
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KOOP OF RESERVEER JIJ WEL EENS 
IETS ONLINE?? 

 

DOE DIT VANAF NU VIA DE SPONSORKLIKS 
BANNER EN VERDIEN GELD VOOR DE CLUB!!!   

 

 

HOE?? 

1. GA NAAR WWW.HVFOREHOLTE.NL   
2. KLIK OP DE SPONSORKLIKS BANNER (RECHTS BOVEN) 

3. ZOEK DE WEBSITE WAAR JE DE ONLINE AANKOOP WILT DOEN 
4. KLIK DOOR NAAR DEZE WEBSITE EN DOE JE AANKOOP! 

  
HV FOREHOLTE KRIJGT EEN % VAN DIT BEDRAG, O.A. BIJ:  
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Wist je al dat je HV Foreholte gratis 
kunt helpen door te shoppen via 
Sponsorkliks. Vanaf juli zijn wij 
hiermee gestart en hebben wij 
(ondanks de vakantie) al ca. 75 euro 
opgehaald!! 

Wat is Sponsorkliks?
Sponsorkliks is een initiatief waarmee 
je aangesloten verenigingen gratis 
financieel kunt steunen. Dit doe je 
door aankopen die je via internet doet, 
bijvoorbeeld via Wehkamp, Bol.com, 
Zalando, AH.nl, Thuisbezorgd en Couverts.
nl te doen via Sponsorkliks. Dit heeft 
geen invloed op jouw aankopen en kost je 
niks extra’s, maar wij ontvangen een klein 

Steun HV Foreholte met je online aankoop/reservering met Sponsorkliks!

deel van het aankoopbedrag. 
Sponsorkliks krijgt namelijk voor 
elke ‘koper’ die via hun site naar een 
webwinkel wordt gestuurd een klein 
deel van het aankoopbedrag. Een groot 
deel van dat bedrag stort Sponsorkliks 
vervolgens weer naar ons. Kortom, het 
kost je niets meer en toch steun je ons 
ermee.

Hoe werkt het?
Als je iets wil kopen via internet, ga 
dan eerst naar onze sponsorklikspagina 
of naar www.hvforeholte.nl en klik op 
de ‘Sponsorkliks’ banner rechtsboven. 
Selecteer daar de winkel waar je je 
bestelling wil plaatsen. Je komt nu 

op de website van die winkel terecht, 
die er verder uit ziet zoals hij ook zou 
doen als je er niet via Sponsorkliks was 
gekomen. Plaats je bestelling, reken af, 
en je bent klaar. Vanaf het moment dat 
je bij de webshop terecht bent gekomen 
heb je er niks meer van gemerkt, maar 
je aankoopbedrag is wel doorgegeven 
aan Sponsorkliks, dus wij zijn er mee 
geholpen.

Het kan gebeuren dat de winkel 
die je zoekt er niet tussen staat bij 
Sponsorkliks. In dat geval is er niks aan 
te doen, en kan je ons met die aankoop 
niet steunen. 

Dat is natuurlijk geen ramp, het zou 
alleen wel jammer zijn als je dat met een 
aankoop die wél via Sponsorkliks kon ook 
niet doet. Het is voor ons immers gratis 
geld.

Dus check indien je online een aankoop 
wilt doen, vanaf nu altijd eerst of dit ook 
via Sponsorkliks kan. :-)

Frank Homan, eigenaar van Fore 
Installatie Adviseurs, zal de komende 3 
seizoenen de shirts en broekjes van de 
heren A sponsoren. Tevens heeft Frank 
weer toegezegd de schoonmaakkosten 
van de hal, na de wedstrijden van 
dames 1, voor zijn rekening te nemen.

Afgelopen 3 jaar was Frank al sponsor van 
de heren D die inmiddels C is geworden. 
Omdat zoon Aron nu bij de heren A zijn 
kunsten vertoont vindt Frank het wel 
mooi om over te stappen naar dit team.

Fore Installatie Adviseurs is een 
onafhankelijk adviesbureau. Zij adviseren 
en werken samen met de opdrachtgever 
bij het realiseren van installatieconcepten 
in gebouwen. De adviesdiensten hebben 
betrekking op de gebouwgebonden 
installaties en apparatuur op het gebied 
van werktuigkunde en elektrotechnische 
installaties.

Zoals de PR commissie in een persoonlijk 
gesprek al aan Frank heeft laten weten, 
zijn wij als club zeer blij met de inbreng 
van deze sponsoring en het enthousiasme 
van Frank en Wendy als supporter, die HV 
Foreholte een warm hart toe dragen.

Frank en ook Wendy, alvast weer enorm 
bedankt ( Wij denken ook namens dames 1)!

Fore Installatie Adviseurs nieuwe kledingsponsor van Heren A

F o r e Installatie Adviseurs B.V.



20

Handbalkamp 2016 met de D-, E- en F-jeugd was geweldig

Vrijdag 8 juli tot en met zondag 10 juli 
hebben we een super weekend gehad 
met heel veel leuke dingen! Door de 
Puntenpakkers, de Dolle Doelpalen, de 
Gekke Gooiers, de Toffe Treffers, de 
Snelle Sprinters en de Beste Ballers 
werd er het hele weekend gestreden om 
punten.

Vrijdagavond hadden we gelijk al een vol 
programma. Iedereen heeft zijn eigen 
bidon versierd en met zijn team een yell/
liedje bedacht. Daarna zijn we naar 
het bos gegaan om een smokkelspel te 
spelen. Toen het tijd was om te slapen, 
lukte het veel kinderen om de kampstaf 

nog lang wakker te 
houden…

Zaterdag hebben we een leuke 
ochtendgymnastiek gehad en daarna 
hebben we het “ik-hou-van-Foreholte-
spel” gespeeld. Hierbij werden rebussen 
opgelost, foto’s geraden, muziekjes 
geraden en vragen beantwoord. In de 
middag gingen we lekker spelen in 
Linneaushof. ’s Avonds was het tijd voor 
de Bonte Avond, met 8 acts was dit een 
groot succes. Dansjes, toneelstukjes en 
moppen kregen we te zien/horen.

Zondag begonnen we met een 
slaapzakkenontbijt! Elke ochtend en 
middag hadden we heerlijke broodjes 
die gesponsord werden door “Bakker van 
Vessem”, heel erg bedankt hiervoor! Om 
nog wat punten te verdienen gingen we 
naar de olympische spelen van Foreholte. 
Hier hadden we de volgende onderdelen: 
sponzenrace, flessenvoetbal, levend 
sjoelen, levend bowlen, skippybalrace, 
meelspel, pictogram spel, drie op een rij 
en boom boom balloon. Na deze spellen 
werd er nog flink met water gespeeld 
en gegooid! Vervolgens lekker buiten 
lunchen en nog een vossenjacht door het 
dorp! 

De tijd vloog voorbij en al snel ging het 
alarm af… Dit betekende: NAAR HUIS!

We willen de kinderen bedanken voor 
alle gezelligheid! Wij willen volgend jaar 
zeker weer op kamp en we hopen jullie 
ook!

Groetjes,
De Kampstaf
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Dinsdag 26 april, het was slecht weer 
en de training dreigde niet door 
te gaan… Maar gelukkig kwam Jet 
met het idee om te dodgeballen bij 
Jumpin Noordwijk met zijn alle! Dus 
na wat geregel en mensen bij elkaar 
proberen te sprokkelen is het gelukt 
om met 18 kinderen en trainster 
Angie een lekker potje te gaan 
dodgeballen! De kinderen kwamen 
onder andere uit de HD1, DD1, HC1, 
DC2 en de DC1.

We kregen voor 
dat we op de 
trampolines mochten 
natuurlijk uitleg over 
hoe het spel werkt. 
Angie had de teams 
al gemaakt dus 
konden we gelijk al 
het veld op en kon 
de pret beginnen! Na 
een paar keer tegen 
elkaar gespeeld 
te hebben vonden 

Dodgeball: een goede vervanger voor de training

we het tijd om jongens tegen de 
meiden te spelen. De jongens 
waren dik in de meerderheid, maar 
toch hebben de meiden de eer 
hoog gehouden door van ze te 
winnen! 

Tot slot mochten we het laatste 
kwartier zelf weten wat we gingen 
doen, en jullie raden het al, overal 
zag je salto’s en flikflaks voorbij 
gaan. Iedereen wilde laten zien 

wat hij of zij kon en als het lukte werden 
er foto’s van gemaakt. Nadat we de 
groepsfoto hadden gemaakt moesten we 
van de trampolines af en gingen we weer 
richting huis.

Waterfeest bij laatste training F- en H-jeugd

De laatste training van de F- en 
H-jeugd van het seizoen én mooi 
weer; dan doen we geen handbal 
met een bal maar met veel water en 
waterballonnen!

Natuurlijk doen we wel overgooien met 
waterballonnen. Maar handbal is ook 
samenwerken en dat moet je wel wanneer 
je met een waterballon tussen jou en je 
vriendje naar de overkant gaat zonder dat 
de ballon kapot gaat. Of is het nu leuker 
als hij wel kapot gaat? Handbal is ook 
behendigheid en behendig moet je zijn 
wanneer je met een beker water op je 
helm of een waterballon op je lepel een 
circuit af moet leggen. Afgesloten met 

natte sponzen, wat de nodige verkoeling 
geeft.

Het was een leuke afsluiting van een leuk 
seizoen!
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Binnenkort (donderdag 8 september) gaat HV Foreholte weer 
starten met de tweewekelijks verkoop van bossen rozen.

De rozen kosten €5,-- per bos (20 stuks) en kunnen worden  
besteld in de kleuren: rood, wit, geel, roze en roodgeel.

Om de 14 dagen (op donderdagavond) staan de door u bestelde 
rozen klaar in De Tulp en kunnen daar dan worden opgehaald. 

Wilt u ook één of meerdere bossen rozen bestellen?
Vul en lever onderstaand strookje dan zo snel mogelijk in.

Naam : ___________________________________________
Adres : ___________________________________________
E-mail : _________________  Tel: ______________________

bestelt hierbij tweewekelijks ……. bos/bossen rozen

Kleur :   ! rood      ! wit      ! geel     ! roze     ! roodgeel

Inleveren via foreholte@handbal.nl of Rossinipad 7.

"
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Opleiding Handbal Trainer (HT1): Pak deze kans

Handbalvereniging Foreholte 
heeft plannen om de 
opleiding van onze jeugd te 
verbeteren. Vooruitlopend op 
de concrete invulling hiervan, 
willen we (aankomende) 
trainers, coaches en 
geïnteresseerden graag de 
mogelijkheid bieden om op 
een laagdrempelige manier 
de Handbal Trainer 1 (HT1) 
opleiding te volgen.

In deze opleiding leren de 
cursisten wat het betekent om 
te gaan met de verschillende 
leeftijdsgroepen, hoe zij een 
verantwoorde training kunnen geven en 
hoe zij voorbereide trainingen moeten 
verzorgen. Wij willen ook coaches en 
andere geïnteresseerden de mogelijkheid 
bieden hieraan deel te nemen, omdat 

deze kennis 
ook zinvol is tijdens het 

coachen of andere activiteiten. Er zijn 
verder geen toelatingseisen, iedereen kan 
deelnemen.
De opleiding bestaat uit drie workshops 
en wordt afgesloten met een officieel 

NHV-diploma HT1. De workshops 
worden in september/oktober 
in de Break-Out gegeven door 
bevoegde personen van onze 
vereniging. Er zijn voor de 
deelnemers geen kosten aan 
verbonden.

Het zou leuk zijn als 
alle coaches, trainers en 
geïnteresseerden die nog geen 
HT1 of hoger hebben van 
deze gelegenheid gebruik 
maken. Voor informatie of 
aanmelding kun je contact 

opnemen met de Technische Commissie: 
techcom@hvforeholte.nl

Technische commissie HV Foreholte

Fred, Patty, Annet, Wilbert, Marco en 
Wilfried

Jaarlijkse inspectieronde zeker geen straf

Niet iedereen zal het weten, maar ik 
ben ook nog lid van het bestuur van de 
Stichting Handbal & Hockey. Stichting 
H&H is populair gezegd de huisbaas van 
het gebouw waarin wij en onze buren 
hockeyvereniging MHC het clubhuis en 
de kleedkamers hebben.

Één keer per 
jaar brengen wij als huisbaas 

een officieel bezoek aan het bestuur 
van beide sportverenigingen. Niet 
alleen sluiten wij dan kort welke 
onderhoudswerkzaamheden er voor de 
komende maanden noodzakelijk zijn, 

maar wij inspecteren dan het hele pand 
op de status van het onderhoud en 
verzorging. Ik maak er geen geheim van 
dat mijn mede bestuursleden ieder jaar 
weer zeer te spreken zijn over 

de Break-Out. Het 
schilderwerk ziet 
er verzorgd uit, 
maar zeker ook 
de mate waarop 
de kantine, de 
gangen en de 
kleedkamers zijn 
schoongemaakt. 

Ieder jaar zijn 
wij binnen 10 
minuten klaar 
met onze 
inspectie-
ronde. 
Dankzij 
onze 
dames 
en heren 
van de 
schoon-
maak- 
en 

onderhouds-
ploeg is zo’n verplicht bezoek 

zeker geen straf.

Bedankt dames en heren van de 
schoonmaak- en onderhoudsploeg en tot 
volgend jaar!

Rob van Iterson

Clinic Friends United

17 april werd er een clinic gegeven 
aan Friends United. De stichting is 
opgericht om kinderen en jongeren met 
een beperking, gedragsproblemen en/
of kinderen en jongeren die zich in een 
achterstandspositie bevinden de kans 
te geven om zich te ontwikkelen, zodat 
zij zo zelfstandig mogelijk kunnen 
functioneren op het gebied van werk, 
wonen, onderwijs, financiën, sport en 
vrije tijd. 
Het is een veilige plek waar kinderen 
samen kunnen sporten onder 
deskundige begeleiding.

Wij zijn als club gevraagd om drie keer 
een clinic te komen geven. De kinderen 
en jongeren hebben erg hun best gedaan 
en wij als vereniging hopen dat we 
ze een leuke handbalervaring hebben 
meegegeven. Wij vonden het erg leuk om 
de clinic te geven en hopen het vaker te 
doen en dat het weer net zo leuk wordt! 
We kijken ernaar uit.
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Foreholte buiten de lijnen

TOERNOOI? WEEKEND

Voor de zomer hebben we, 
om het seizoen af te sluiten, 
met een toernooi meegedaan 
in het buitenland. Of was 
het nou Limburg? Ze spraken 
daar in ieder geval een taal 
die onverstaanbaar was, we 
moesten zelfs bij het afrekenen 
bij de supermarkt op het 
schermpje kijken omdat we 
niet konden verstaan hoe we af 
moesten rekenen.

Maar het begon allemaal weken, 
Misschien wel maanden, ervoor. 
We hadden namelijk heel goede plannen, 
wat we allemaal wel niet mee wilden 
nemen: een tent, iedereen een luchtbed, 
partytenten, biertafels, bier, chips, 
sterkedrank, barbecues en natuurlijk ook 
handbalkleding. Dat ging nooit passen 
in onze auto’s die allemaal nog van het 
formaat Fiat Panda zijn. Dus hebben we 
via via een busje kunnen regelen, want 
dan pastte alles in het busje en konden 
er mensen in de auto’s! Geregeld! Ooh 
ja, over die biertafels, die hadden we 
dus nog niet. Dan gingen we onderweg 
wel even langs de Sligro en kochten 
we ze daar, konden we gelijk daar 
boodschappen doen.

We hadden de dag voor vertrek iedereen, 
ook de dames A, de spullen in de Break-
Out laten zetten, zodat we dat in de 
ochtend allemaal in konden laden. We 
hadden afgesproken om 11 uur met het 
busje bij de Break-Out te staan, maar 
op het laatste moment moest er nog 
even muziek gedownload worden. In het 
buitenland stoort de radio namelijk zo 

erg. Daardoor kwamen we iets later bij 
de Break-Out aan dan verwacht. Geen 
probleem, even snel inladen en we zijn 
zo weg. Dachten we. Die droom was snel 

vervlogen toen we de deur van de Break-
Out openden. Er lag een stapel spullen 
waar je eng van wordt. We waren even 
vergeten dat we ook nog met een volledig 

vrouwenteam er naartoe gingen. 
Maar om 12 uur waren we dan 
eindelijk weg.
De kilometers vlogen voorbij, 
zonder al te veel problemen. Toen 
we in de buurt van Limburg waren 
gingen we maar eens kijken wat 
precies het adres van die Sligro 
was. Even snel gegoogled en wat 
bleek, die Sligro was op zaterdag 
maar tot 1 uur open. Zoals ik al 
zei, het lijkt wel het buitenland. 

Dus snel vlogen we de snelweg 
af, want er was ook een Sligro in 
de buurt, die wel open was. Wat 
gelukkig ook klopte.

Eenmaal in de Sligro hadden we twee 
missies; biertafels vinden en voor 
boodschappen zorgen. Bij beide missies 
moesten we zo goedkoop mogelijk 

uitkomen. Maar we kwamen al snel 
een 8 liter kan tegen voor mixdranken. 
Die kon dit weekend natuurlijk niet 
ontbreken. Dus uiteindelijk was het iets 
hoger uitgevallen dan verwacht, maar we 
zouden niets te kort komen!
Eenmaal bij de bus aangekomen met 
de 3 karretjes, om precies te zijn 3 van 
die Sligro Mega karren, bleek dat de bus 
eigenlijk al vol was. Er moest veel gepast 
en gemeten worden. Dus we gingen de 
bus maar weer uitladen, want zo ging het 
niet passen. Een half uur later was de bus 
weer halfleeg en konden we weer in gaan 
laden. Omdat we onderhand professionals 
waren ging dit als een speer. Eindelijk 
konden we op weg voor de laatste 
kilometers richting limboland, alwaar 
alles snel uitgeladen en opgezet werd, 
doordat iedereen elkaar zo goed hielp.

Die middag werd er heel netjes fris 
gedronken om de volgende dag fit te 
zijn...

Ach, wie houd ik voor de gek, we hebben 
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ongeveer alle drankspelletjes gedaan die 
maar te verzinnen waren en was het zoals 
vanouds een gezellige rotzooi. Na een 
klein bakkie kwamen er op het veld naast 
ons meisjes staan die hun tent nog op 
moesten zetten. Daar moesten natuurlijk 
2 van onze galante heren even helpen 
bij een dame in nood. Na ongeveer 
een uurtje werd hun vader er maar 
bijgeroepen. Of hij het niet even kon 
doen, want onze buurman en buurman 
moeten nog wel wat vaker naar Camping 
Life kijken.

Die nacht was er ook een feest in de 
grote tent. Daar moesten we natuurlijk 
wel even bij zijn. Binnen was het feest 
aardig doods, er zat weinig beweging in 
de andere verenigingen. Daarom hebben 
we dan ook oogverblindende dance moves 
laten zien en HV Foreholte even op de 
kaart gezet wat betreft feesten.

Na enige moeite had iedereen weer zijn 
weg terug gevonden naar de tenten en 
waren er meerdere die gingen proberen 
te slapen. Ook waren er nog dappere 
strijders die nog even een spelletje 
gingen spelen. Nou ja, trachten te spelen. 
Na 1 rondje stond er één op en die 
liep even een paar meter weg, naar de 

prullenbak. 
Dat kon 
maar 
één ding 
betekenen. 
Maar 
nee, dan 
roept hij 
luidkeels: 
“IK KAN 
NIET 
KOTSEN, 
HET LUKT 
GEWOON 
NIET!”

Daarna 
werd er 
maar 

afgesproken dat we gingen liggen. Één 
probleempje. Opeens had niet iedereen 
meer een luchtbed of was deze lek, dus 
moesten er maar een paar luchtbedden 
tegen elkaar aangeschoven worden. Daar 
lig je dan, met zijn vijven op 1 luchtbed.
We sliepen in één grote tent met de 

heren, dus je verwacht dat iedereen zich 
een beetje netjes gedraagt. Hier is het 
tegendeel bewezen, of er een wedstrijd 
werd gehouden wie de meest harde en 
ranzige scheet kon laten of dat er iets 

verkeerd was gegeten weet ik niet. Feit 
was wel dat de hele tent vergeven was 
van een stevige lucht die niet bijzonder 
aangenaam was. Zo erg dat er één 
tentbewoner geen lucht meer kreeg en 
besliste om onder de partytent te gaan 
liggen, in de regen en de kou.

De volgende dag nadat alle schone 
slapers ontwaakt waren gingen ze zich 
maar klaarmaken om te gaan handballen. 
Maar waar waren die shirtjes ook al weer? 
(Gelukkig waren we hier de vorige dag 
al achter gekomen en hadden we een 
laatkomer gevraagd ze mee te nemen.) 
De laatkomers waren er nog niet en dus 
hadden we geen shirtjes, maar net voor 
we hadden besloten om gewoon maar 
weer te gaan slapen kwam hij aan. 

We konden gaan beginnen, maar hoe 
laat moesten we ook alweer? Was dat 
niet over een kwartier? Aldus werd het 
warmlopen richting het veld!
Na een mooi dagje op de handbalveld 
gestaan te hebben, waar nog vlagen van 
goed handbal in zaten, was het tijd om 

op te breken. Gelukkig gaat dat een stuk 
makkelijker. Zo alles de bus in en weer 
terug!
Halverwege even avondeten bij 
restaurant De Gouden Bogen, want jullie 
verwachtten toch niet dat we dit weekend 
nog wat gezonds binnen gingen krijgen? 

Nadat we lekker met ons eten hebben 
gespeeld, en een heuse veldslag met twee 
tanks hebben nagebootst, gingen we de 
laatste paar kilometers richting huis en 
konden we terugkijken op een geslaagd 
weekend.

Bedankt weer voor het lezen van onze 
fratsen en streken. Zoals altijd lieten we 
weer namen en toenamen achterwege om 
de privacy van diegene te respecteren. Dit 
houdt de lol er in en de schaamte er uit!
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Competitieplanning 2016-2017

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

3 - 4 september 1 - -

10 - 11 september 2 - 1

17 - 18 september 3 - 2

24 - 25 september 4 - 3

1 - 2 oktober 5 - 4

8 - 9 oktober 6 - 5

15 - 16 oktober 7 - 6

22 - 23 oktober - 1 7

29 - 30 oktober - 2 8

5 - 6 november - 3 9

12 - 13 november - 4 10

19 - 20 november - 5 11

26 - 27 november - 6 12

3 - 4 december - 7 13

10 - 11 december - 8 Vrij / inhaal

17 - 18 december - 9 14

24 - 25 december Kerst

30 december - 1 januari Oud- & nieuwjaar

7 - 8 januari - 10 15

14 - 15 januari - 11 16

21 - 22 januari - 12 17

28 - 29 januari - 13 18

4 - 5 februari - 14 19

11 - 12 februari - 15 20

18 - 19 februari - 16 21

25 -26 februari - Vrij / inhaal Vrij / inhaal

4 - 5 maart - Vrij / inhaal 22

11 - 12 maart - 17 23

18 - 19 maart - 18 24

25 - 26 maart  Vrij/inhaal 25

1 - 2 april 8 - 26

8 - 9 april 9 - NC 1 en (midsweek) NC2

15 - 16 april Pasen - NC 3

22 - 23 april Vrij / inhaal - NC 4 en (midweeks) NC5

29 - 30 april 10 - NC 6

6 - 7 mei 11 - BOT

13 - 14 mei 12  BOT

20 - 21 mei 13 - -

27 - 28 mei 14 - -

3 - 4 juni Pinksteren - -

10 - 11 juni Vrij /inhaal - -
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Sponsor in de picture

Gregor Zalewski
STUC-MODERN Voorhout
Sponsor Dames B1
 

Eigenaar Gregor Zalewski, geboren in 
1973, heeft in Polen een opleiding in 
de bouwkunde gevolgd.
In 1991 is hij naar Nederland gekomen 
omdat hij hier meer kansen zag zich te 
ontwikkelen.

Hij begon bij een rozenkweker in Ku-
delstaart waar hij 1,5 jaar heeft gewerkt. 
Daarna heeft hij 6 jaar gewerkt in de 
Rustende Jager in Nieuw Vennep en kreeg 
hij zijn verblijfsvergunning.
Vanaf 1998 werkte Gregor in een hakken-
bar in Utrecht, dus je begrijpt, hij houdt 
van aanpakken en uitdagingen.
In 2001 begon hij daarom een eigen 
klusbedrijf en in die hoedanigheid kwam 
hij in contact met een van de directeuren 
van Van Kesteren Schilders.
Dat was in 2007 en in dat gesprek werd 
hem het advies gegeven zich te gaan 
specialiseren in stucwerk. Vanaf dat tijd-
stip startte ook de goede samenwerking 
tussen beide bedrijven.
En daarvoor zal Gregor hen altijd dank-
baar zijn.

Inmiddels werken er binnen STUC-MO-
DERN 4 specialisten en zal een eventuele 
groei van het bedrijf uitsluitend ge-
schieden met medewerkers die hun vak 
verstaan.

Alleen met medewerkers 
die hun vak verstaan

Naast zijn stucbedrijf heeft hij sinds 2015 
de rechten als importeur voor Ramatuelle 
Beachwear kleding voor de landen Polen, 
Tjeschie en Rusland.
Zijn vrouw Alicja heeft hij via zijn moeder 

leren kennen bij het maken van kerst-
stukjes. Alicja is tandartsassistente. Zij 
hebben samen twee kinderen: Gregor Jr. 
en Olivia, en een trouwe viervoeter.

Even leek het er op dat de Zalewski’s naar 
Hillegom zouden gaan, maar zij hebben 
zich op tijd bedacht.
Inmiddels is de binding met Voorhout zo 
groot dat Gregor er niet meer over dénkt 
om te verhuizen. 

Vrouwen hebben meer am-
bitie, langzaam maar zeker 

streven zij hun doel na

Zijn bedrijf is midden in het dorp geves-
tigd. Tussen Blokker en de Hema is een 
showroom waar u kennis kunt maken met 
alle technieken binnen het stucwerk.

STUC-MODERN is een bedrijf dat nog ou-
derwets vakwerk levert. Er zijn inmiddels 
machines waarmee in zeer korte tijd een 
stuclaag aangebracht kan worden, maar 
de kwaliteit daarvan laat vaak te wensen 
over.
Dat is dan ook de reden dat STUC-MO-
DERN nog steeds uitsluitend handwerk 
levert. Weliswaar is dat duurder, maar 
daarentegen ook duurzamer.

Kijk voor de vele mogelijkheden op : 
www.stucmodern.nl

Sponsoring
Het afgelopen seizoen was hij al regel-
matig een fanatiek handbalsupporter bij 
wedstrijden van Dames 1. 
Zelf speelt hij voetbalt en bokst en loopt 
hij hard met Alicja.

Hij is in zijn sporten bloedfanatiek en 
ziet dat in de handbalsport ook goed 
terug. Gregor wil iets bereiken en bovenal 
nooit opgeven voor de finishlijn gepas-
seerd is.

Wees bereid de lat iets 
hoger te leggen

In een van de laatste thuiswedstrijden 
van Dames 1 gaf Gregor aan ook iets 
bij de handbal te willen sponsoren. Al 
snel kwamen we er uit dat de Dames B1 
uitstekend bij hem zou passen.
Gregor heeft hier een uitgesproken me-
ning over:
“Vrouwen hebben meer ambitie. Lang-
zaam maar zeker streven zij hun doel na. 
De wil is er om te winnen en mannen 
geven eerder op.”

Een persoonlijke boodschap van Gregor 
aan Dames B1
Ga met een positieve instelling het veld 
in. Heb plezier met elkaar, sport als team 
en heb de wil om te winnen.
Wees bereid de lat iets hoger te leggen.

Veel succes en kom graag binnenkort eens 
bij jullie kijken.

Groet,
Gregor Zalewski

Herenstraat 94
Voorhout

Telefoon: 06-21257560
E-mail: info@stucmodern.nl
Website: www.stucmodern.nl
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Teamindeling

DAMES selectie (zaal)
Anabel Arroyo, Marlen Arroyo, 
Mayra de Boer, Marisha van der Geest, 
Naomi Hoogervorst, Lot van Kampen, 
Saskia Kolster, Britt van Leijden, 
Mendi Lof, Williënne van der Plas, 
Mariska van Poot, Nikki van der Post, 
Lisanne Ruiter, Kim Schuurbiers, 
Chantal Slegtenhorst, Wendy Smits, 
Dana Vincenten, Ramona Vink, 
Lize Vrolijk, Malu Zandbergen, 
Anouk Zwaan, Melanie Zwaan, 
Anne-Lies Zwetsloot
Trainer/coaches: Ricardo Clarijs, 
Gert-Jan van der Lans
Begeleiding: Steffanie Caspers, 
Damon Jongeleen, Anne van der Vlugt en 
Mariëlle Zonneveld

DAMES 1 (veld)
Ilja Ammerlaan, Manon Belderok, 
Joyce van den Berg, Marit Bruin, 
Steffanie Caspers, Natasja den Elzen, 
Laura Gorter, Melle van Hilten, 
Romy Kling, Merel Koopman, 
Linda Koppers, Amy Nederstigt, 
Lisanne de Ridder, Lorraine Teijgeman, 
Marloes Vordouw*, Lisa Wanders, 
Anouk Zwaan, Anne-Lies Zwetsloot
Coach: Sascha Posthumus
Trainer: Hayck Bosman

DAMES RECREANTEN 1
Brigitte Ammerlaan, Laury Bisschops,
Jeanette van Dam, Loeky Dignum, 
Marlou Elferink, Sonja Elstgeest, 
Natasja den Elzen, Debbie van Iersel, 
Caroline de Jong, Maaike Jonkman, 
Joke Knijnenburg, Mariska Koopman, 
Jolijn van der Laaken, Els v.d. Meer,
Melanie Overdevest, Sacha Posthumus, 
Ingrid Schulte, Judith Wolterink
Coach: Angelique den Elzen
Trainer: Nicole Donners

DAMES RECREANTEN 2
Dagmar Berghuis, Gaoya Gao, 
Eveline Geers, Anouk van Kesteren, 
Maaike van Kesteren, Marjolein Konings, 
Cindy Koopman, Cynthia Lagendijk, 
Jasmijn Maasdijk, Kristèl Pilaszek, 
Elma van Velzen, Marije v.d. Vooren, 
Roos van der Voort, Minou van Winsen,
Charlotte Zwetsloot*
Trainer: Nicole Donners
Begeleiding: Louis Koopman en 
Kristèl Pilaszek

HEREN 1
Mick Bosman, Jordi Bout, Mike Drost, 
Daan Hoogervorst, Ariaan Koppers, 
Dyon van der Linden, Remco Ouwerling, 
Luv Versluijs, Beerent Vos, Sjoerd Vos, 
Luc Zwetsloot
Trainer / coach: Roger Haagmans
Begeleiding: Leander Stoel

HEREN 2
Bas van Arkel, Jaap de Bruin, 
Jelmer Caspers, Jeroen den Haan,
Ron Hoogervorst, Damon Jongeleen, 
Rob Kolster, Pascal Osinga, 
Jeroen Schulte, Paulo Voskuil, 
Harry Warmerdam, Willem Warmerdam, 
Henri van Wees
Trainer: Roger Haagmans
Begeleiding: Marcel Zwetsloot

DAMES A (zaal)
Angie Bel, Dana Cornelisse, Robin Drent,
Merel van Drueten, Romy van Duin, 
Karlijn Ketz, Eva Kolster, 
Maartje Kraakman, Feline Verweij
Trainer/coach: Annet Kraakman
Begeleiding: Corinne Kraakman en 
Ruud Verweij

DAMES A (veld)
Nienke Ammerlaan, Isa van den Assem, 
Sanne van Eijk, Britt Govers, Ilse Jansen, 
Linda Meeuwissen, Willemijn Nelis, 
Imke Nijman, Karlijn van Rijk, 
Britt Roozen
Trainer/coach: Hayck Bosman
Begeleiding: Jeroen van Eijkj

HEREN A
Robin Glissenaar, Aron Homan, 
Calvin Jongeleen, Jesper Kling, 
Rick van der Luyt, Douwe Mulder, 
Peter van den Nieuwendijk, 
Maxime Suyker
Coach: Henri van Wees
Trainer: Roger Haagmans
Begeleiding: Ali van der Luyt

DAMES B1
Tamara Bakker, Marieke Berbee, 
Benthe van Eijk, Marit Huiberts, 
Milou Huiberts, Britt van der Luyt, 
Zoë de Ridder, Jolijn Soonius, 
Sanne Timmermans, Romy Verweij
Trainer/coach: Ariaan Koppers
Trainer: Ben van der Lans
Begeleiding: Sonja Elsgeest

DAMES B2
Elke Ammerlaan, Rosa Berg, Lisanne 
Bosmans, Romy Christiaanse, 
Sanne v.d. Geer, Iris Pool, Kelly Prins, 
Julia Trompert
Trainer/coach: Ariaan Koppers
Trainer: Ben van der Lans
Begeleiding: Brigitte Ammerlaan en 
Astrid Pool
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DAMES C1
Eva Breugem, Zoeij Christiaanse, 
Marijn Frijlink, Marije Ham, Sasha Kamp, 
Malou Kaptein, Suzanne Weijers, 
Thea Werle
Begeleiding: Brenda Bierhuizen en 
Dirk Frijlink
Trainer: Jim Hermans

DAMES C2
Melanie Bakker, Marisca Claij, 
Sanne Floor, Jasmijn Fu, Lisa Hellemans, 
Caroline van Lierop, Larissa Lindhout, 
Roxan Lourens, Amber Luijkx, Susan 
Ordelman
Trainer: Jim Hermans
Begeleiding: Marco Lindhout

HEREN C1
Matthijs Bakker, Tom Beentjes, 
Max Catsman, Jelle Frijlink, 
Jochem Homan, Julian Kling, 
Petter Lakke, Niels Nagtegaal, 
Rajco Posthuma
Trainers: Robin Drent en Beerent Vos
Begeleiding: Frank Homan en Sandra Kling

HEREN C2
Daan Aartman, Rik Beentjes, Beau van Es, 
Jens Huiberts, Jord Huiberts, 
Martijn de Jong, Sjors Meeuwissen, 
Yorik Moonen, Lucas Warmerdam
Tainer/coach: Willem Warmerdam
Trainer: Henry Berbee

DAMES D
Lara Duyndam, Tessa Floor, 
Fleur Grimbergen, Anna Gul, Liz Kennis, 
Jerine van der Linden, Elyne Postma,
Carlijn v.d. Prijt, Arwen Schonk, 
Marit Schulte

JEUGD E1
Clara Billert*, Emma Boelema, Noa Bol,
Maud Catsman, Freya Cropp, 
Tessa Duyndam, Denise van der Mey, 
Saar van Rijn, Liede-Louise Smit,
Anniek van der Vlugt
Trainers: Feline en Romy Verweij
Begeleiding: Karin Bol

JEUGD E2
Quinten Does, 
Sebastian Gonzalez Elovsson, 
Maik Henneke, Diede Koper, 
Marnix Lindhout, Diego Molenkamp, 
Pepijn Wijnstra, Jake Zagers
Trainers: Feline en Romy Verweij
Begeleiding: Angelique Does

JEUGD F1
Nieke Floor, Jolijn Grimbergen
Juul Jansen, Nicky van Leeuwen
Trainer/coach: Jet Warmerdam
Begeleiding: Miranda van Leeuwen

JEUGD F2
Boyd Alkemade, Robin Balk, Ethan Cropp
Nienke v.d. Geer, 
Amanda Gonzalez Elovsson, Stef de Heij
Dylan Went, Bram Wijnstra
Trainer/coach: Jet Warmerdam
Begeleiding: Evert Wijnstra

JEUGD H
Josefien Bron*, Noor Morits*, 
Daan van Tilburg*
Trainers: Karlijn Ketz en Jet Warmerdam
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www.drukkerijbax.nl

Foreholte Ammerlaan

Het is altijd makkelijk scoren
 bij Echte Bakker Ammerlaan.

Foreholte Ammerlaan

Het is altijd makkelijk scoren
 bij Echte Bakker Ammerlaan.

Foreholte Ammerlaan

Het is altijd makkelijk scoren
 bij Echte Bakker Ammerlaan.
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Dames 1 (zaal) | 1D DS-A
Aalsmeer 1
Bentelo 1
Bevo HC 1
DSS 1
D.S.V.D. 1
Foreholte 1
Fortissimo 1
Gemini 1
Hellas 1
Hercules 1
PSV 1
Quintus 2
United Breda 1
Z.A.P. 1

Dames 1 (veld) | ZW-ZH DS-06 V
Foreholte 1
Hercules 2
MMO 1
Saturnus 1
Stompwijk ’92 1
Westlandia 2

Dames Recreanten 1 | ZW-ZH DMW-04 V 
EHC 1
Foreholte 1
Hercules 2
Oliveo 1
ROWAH 1
SOS-Kwieksport 1

Dames Recreanten 2 | ZW-ZH DMW-01 V
Foreholte 2
Gemini 1
Hercules 1
Schipluiden 1
Stompwijk ’92 1
TOGB 1
VELO 1

Heren 1 | ZW-ZH HS-03 V
Foreholte 1
MSV 1
Oliveo 3
ROWAH 1
Saturnus 1
Stompwijk ’92 1
Westlandia 1
WHC 2

Dames A (veld) | ZW-ZH DA-02 V
DIOS 1
Foreholte 1
ODIS 1*
Oliveo 1
Schipluiden 1*
VELO 2*
Ventura 1*
Verburch 1*

Heren A | ZW-ZH HA-02 V
EHC 1
Foreholte 1*
HVV ’70 1*
De Meeuwen 1*
Oliveo 2*
Twist/DWS 1*
RV United 1
Westlandia 1*

Dames B1 | ZW-ZH DB-01 V
DIOS 1
Foreholte 1
VELO 1
Westlandia 1
WHC 1*

Dames B2 | ZW-ZH DB-03 V
DIOS 2
Foreholte 2
ODIS 2
HV Quintus 1
VELO 2
Verburch 1
Westlandia 2

Dames C1 | ZW-ZH DC-06 V
DIOS 2
EHC 2
Foreholte 1
Hellas 2*
Stompwijk ’92 1
VELO 3*
Verburch 2
Westlandia 3*

Dames C2 | ZW-ZH DC-08 V
Foreholte 2*
HV Quintus 4
Stompwijk ’92 D
Verburch 3
Vires et Celeritas 1
Westlandia 4
WHC 2

Heren C1 | ZW-ZH HC-02 V
DWS 1*
Foreholte 1*
Hercules 2
Oliveo 1
Quintus/DIOS 1
Snelwiek Rotterdam 2
VELO 1
WHC 2*

Heren C2 | ZW-ZH HC-04 V
EHC 1*
Foreholte 2
HVV ’70 1
HVV ’70 1*
MMO 1*
Oliveo 2*
Rijnstreek 1
SOS-Kwieksport 1

Dames D | ZW-ZH GD-10 V
Foreholte 1
Gemini 2*
Hercules 4
Olympia ’72 1
ROAC 1*
ROWAH 1
Stompwijk ’92 1
VELO 5

Jeugd E1 | ZW-ZH GE-07 V
DIOS 1*
Foreholte 1
HVV ’70 1
Oliveo 3
HV Quintus 3
SOS-Kwieksport 1
Stompwijk ’92 1*
VELO 4

Jeugd E2 | ZW-ZH GE-09 V
EHC 2
Foreholte 2*
Gemini 3
Hercules 3
ODIS 3
HV Quintus 4
VELO 5
Westlandia 4

Jeugd F1 | ZW-ZH GF-03 V
DIOS 1
Foreholte 1*
Gemini 1
HV Quintus 1
Rijnstreek 1
Schipluiden 1
VELO 3*
VELO 4

Jeugd F2 | ZW-ZH GF-07 V
Foreholte 2
Gemini 2
Hercules 3
HVV ’70 1
Schipluiden 3
VELO 6

* = buiten mededinging

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

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

 

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

Kunststoffen B.V.

Dubbelwandige Polycarbonaat isolatieplaten

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

Dag Tijd Teams Trainers Locatie

Maandag
 18:00 - 19:00 Heren C1 Beerent / Robin Veld Elsgeest
 18:00 - 19:00 Heren C2 Willem Veld Elsgeest
 19:00 - 20:30 Dames B1 en B2 Ariaan / Ben Veld Elsgeest

Dinsdag
 17:30 - 18:30 Dames D Dames 3 / A1  Veld Elsgeest
 19:00 - 20:00 Dames C1 en C2 Jim Veld Elsgeest
 19:00 - 20:30 Dames 3 en A (zaal) Annet De Tulp
 19:30 - 21:00 Dames 1 en 2 (zaal) Ricardo De Tulp
 20:00 - 21:30 Dames 1 en A (veld) Hayck Veld Elsgeest
 21:00 - 22:30 Heren 1, 2 en A Roger De Tulp

Woensdag
 16:00 - 17:00 Jeugd H Jet / Karlijn Veld Elsgeest
 16:00 - 17:00 Jeugd F Jet / Miranda / Milou Veld Elsgeest
 17:00 - 18:00 Jeugd E1 en E2 Feline / Romy V. / Tamara Veld Elsgeest
 18:30 - 20:00 Dames B1 en B2 Ariaan / Ben Veld Elsgeest
 20:00 - 21:00 Dames Recreanten  Veld Elsgeest

Donderdag
 17:30 - 18:30 Dames D Dames 3 / A1 Veld Elsgeest
 17:30 - 18:30 Heren C1 Beerent / Robin Veld Elsgeest
 18:30 - 19:30 Heren C2 Henry B. Veld Elsgeest
 19:00 - 20:30 Dames 3 en A (zaal) Malu De Geest
 19:30 - 20:30 Dames C1 en C2 Jim Veld Elsgeest
 20:30 - 21:30 Dames 1 en A (veld) Hayck Veld Elsgeest
 20:30 - 22:00 Heren 1 en A Roger De Geest
 21:00 - 22:30 Dames 1 (zaal) Ricardo De Tulp
 21:00 - 22:30 Dames 2 (zaal) Gert-Jan De Tulp

Programma Dames 1 2016-2017

Zaterdag 10 september 19:00 PSV - Foreholte De Vijfkamp / Eindhoven
Zaterdag 17 september 19:30 Foreholte - Hellas De Tulp / Voorhout
Zaterdag  24 september 20:10 Gemini  - Foreholte Oosterpoort / Zoetermeer
Zaterdag  1 oktober 20:45 Foreholte - Bentelo De Tulp / Voorhout
Zaterdag  8 oktober 20:45 Aalsmeer - Foreholte Bloemhof / Aalsmeer
Zaterdag  15 oktober 20:45 Foreholte - Bevo De Tulp / Voorhout
Zondag 23 oktober 13:30 Quintus 2 - Foreholte Eekhout Hal / Kwintsheul
Zaterdag  29 oktober 20:45 Foreholte - Fortissimo De Tulp / Voorhout
Zaterdag  5 november 20:30 Z.A.P. - Foreholte De Zwaluwenvlucht / Breezand
Zaterdag  12 november 20:45 Foreholte - D.S.V.D. De Tulp / Voorhout
Zaterdag  19 november 19:30 DSS - Foreholte De Waterakkers / Heemskerk
Zaterdag  26 november 20:45 Foreholte - Hercules De Tulp / Voorhout
Zaterdag  3 december 20:45 United Breda - Foreholte Haagse Beemden / Breda
Zaterdag  17 december 20:45 Foreholte - PSV De Tulp / Voorhout
Zaterdag  7 januari 21:00 Hellas - Foreholte Hellashal / Den Haag
Zaterdag  14 januari 20:45 Foreholte - Gemini  De Tulp / Voorhout
Zaterdag  21 januari 19:30 Bentelo - Foreholte Sporthal de Pol / Bentelo
Zaterdag  28 januari 20:45 Foreholte - Aalsmeer De Tulp / Voorhout
Zondag  5 februari 15:00 Bevo - Foreholte de Heuf / Panningen
Zaterdag  11 februari 20:45 Foreholte – Quintus 2 De Tulp / Voorhout
Zondag 19 februari 14:00 Fortissimo - Foreholte De Rijnsloot / Cothen
Zaterdag  4 maart 20:45 Foreholte - Z.A.P. De Tulp / Voorhout
Zaterdag  11 maart 20:45 D.S.V.D. - Foreholte Sporthal ‘t Hoge Vonder / Deurningen
Zaterdag  18 maart 20:45 Foreholte - DSS De Tulp / Voorhout
Zaterdag  25 maart 19:00 Hercules - Foreholte Boswijk sporthal / Den Haag
Zaterdag  1 april 20:45 Foreholte - United Breda De Tulp / Voorhout
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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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Adressen sportvelden

Aalsmeer De Bloemhof, Hornweg 187, 1432 GH  Aalsmeer 0297 - 32 54 47
Animo van Vredenburchweg 162D, 2284 TT  Rijswijk 070 - 390 42 75
Atomium ‘61 Sparrendaal 91, 3075 ZK  Rotterdam 010 - 432 15 06
Conventus Sportcomplex Develstein, Develsingel 7, 3333 LD  Zwijndrecht 078 - 619 37 38
DES ‘72 Van der Palmstraat 10 a, 3351 HA  Papendrecht 078 - 615 71 40
DIOS Sportpark Den Hoorn, Tanthofkade 12, 2635 CP  Den Hoorn 015 - 261 48 10
DWS Sportpark Prinses Beatrix, Parkweg 140, 3121 KK  Schiedam 010 - 470 60 76
EDH Sportpark Kerkpolder, Kerkpolderweg 10, 2625 EB  Delft 015 - 257 28 46
EHC Sportpark Westvlietweg, Groene Zoom 4, 2491 EA  Den Haag 070 - 38 70 940
Erasmus Schildersgaarde, Erasmusweg t.o. Schildersgaarde, 2532 RM  Den Haag 070 - 321 32 13
Gemini Oosterpoort, Zanzibarplein 21, 2721 GE  Zoetermeer 079 - 342 84 16
HAR&O De Vaan, Oldegaarde 21, 3084 AA  Rotterdam 010 - 484 98 82
Helius Fazantenlaan 3, 3222AM, Hellevoetsluis 0181 - 32 16 70
Hellas Laan van Poot 353A, 2566 DA  Den Haag 070 - 323 23 85
Hercules Boswijk, Laan van Kans 13, 2496 VB  Den Haag (Ypenburg) 070 - 415 75 44
Hermes Stokroosstraat, 2565 RN  Den Haag 070 - 363 66 71
SV Hillegom Sportpark de Zanderij, Stationsweg 31, 2182 BA  Hillegom 0252 - 51 68 34
HVV ‘70 Sportpark Adegeest, Weddeloop 2, 2253 ST  Voorschoten 071 - 562 26 50
HVOS Sportpark Oostbroek, Molendijk 2, 3202 LL  Spijkernisse 06 - 51 94 18 23
HWC Claudius Civilislaan 33b, 3132 JA  Vlaardingen 010 - 434 38 90
Lotus Toolenburg, Hoofdweg 861, 2131 MB  Hoofddorp 023 - 563 35 12
De Meeuwen Abeelweg 233, 3053 PA Rotterdam 010 - 418 48 87
MMO Sportpark MMO, Vlietkade 1, 2355 CR  Hoogmade 071 - 501 27 37
MSV MSV Handbal, Nieuwe Zeeweg 50, 2202 HB  Noordwijk 071 - 361 85 67
Nieuwegein Galecop, Aert de Gelderhage 7, 3437 KB  Nieuwegein 030 - 602 26 96
Northa De Boekhorst, Dr.Schaepmanlaan 2, 2211 AV  Noordwijkerhout 0252 - 37 35 33
Oliveo Het Nest, Zilverreigerdreef 111, 2643MC Pijnacker 015 - 369 20 09
ODIS Veilingweg 22, 2678 LN  De Lier 0714 - 51 88 52
Olympia ‘72 Sportpark Ter Weer, Deylerweg 157, 2241 AE  Wassenaar 070 - 511 20 96
Quintus Leeuwerik 1, 2295 PX  Kwintsheul 0174 - 29 42 08
Rijnsoever Schimmelpenninckstraat, 2221 EP  Katwijk 071 - 402 48 27
Rijnstreek Sportpark Zegersloot (verharde veld VV ARC), Olympiaweg 6, 2406 LG  Alphen a/d Rijn 0172 - 47 50 74
ROWAH Sportpark De Sniep, Sniepweg 13k, 2742 AR  Waddinxveen 0182 - 61 01 18
ROAC Hertogspark, Oud Adeslaan, 2375 XC  Rijpwetering 071 - 501 88 86
Roda ‘71 Rodarisstraat 3, 3066 LA  Rotterdam 010 - 447 02 92
Saturnus ‘72 Reyerpark, Kastanjelaan 30, 2982 CM  Ridderkerk 0180 - 41 41 92
Saturnus Leiden Montgomerystraat 51, 2321 CC  Leiden 06 - 10 51 10 19
Savosa Aksent Bachlaan 2, 2992 GK  Barendrecht 0180 - 61 99 61
Schipluiden Sportpark Keenenburg, Tiendweg 1, 2636 CT  Schipluiden 015 - 380 83 57
Snelwiek Sportpark De Vaan, Oldegaarde 21, 3084 AA  Rotterdam 010 - 484 98 82
SOS/Kwieksport Bentelostraat 100, 2545 NT  Den Haag 070 - 366 90 76
Stompwijk ‘92 Sportpark de Meerhorst, Klaverblad 13, 2266 JK  Stompwijk 071 - 580 11 17
 Sportpark Haasbroek, Nieuweweg, 2381 NW  Zoeterwoude 071 - 580 34 39
TOGB Het hoge land 23, 2652 EN  Berkel en Rodenrijs 010 - 511 42 85
De Treffers Groenendaal 7 2922CJ  Krimpen a/d IJssel 0180 - 51 05 37
Unitas ‘63 Sportpark Wipperspark, Wipperspark 0, 3141 RC  Maassluis 010 - 591 64 54
VELO Noordweg 26, 2291 EE  Wateringen 0174 - 29 27 79
Ventura Sportpark Prinses Beatrix, Parkweg 412, 3121 KK  SCHIEDAM 010 -  471 41 80 
Verburch Arckelweg, 2685 SM  Poeldijk 0174 - 24 61 36
Vires et Celeritas Calslaan 91, 2804 RT  Gouda 0182 - 52 79 16
Warmunda Sportpark Overbos, Herenweg 92, 2361 ER  Warmond 071 - 301 03 33
Westlandia Sportpark De Hoge Bomen, De Hoge Bomen 1, 2671 NZ  Naaldwijk 06 - 39 85 96 45
W.H.C. (veld Hermes) Stokroosstraat, 2565 RN  Den Haag 070 - 363 66 71
W.H.C. (veld Wings) Mozartlaan 195, 2555 JK  Den Haag 070 - 323 83 90 
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Herenstraat 36 VoorHout • tel. 0252 – 211 779 

mail@VankesterenscHilders.nl • www.VankesterenscHilders.nl 

Van Kesteren
G L A S

Van Kesteren
S C H I L D E R S

Van Kesteren
G L A S

Van Kesteren
S C H I L D E R S

Herenstraat 46 Voorhout
Telefoon 0252-211655
Fax 0252-218838
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Veld  /  Plaats Scheidsrechter

Zaterdag 3 september
Jeugd E2 - Gemini 3 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders

Zondag 4 september
Dames D - ROWAH 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Tamara Bakker
Dames C2 - Westlandia 4* - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Robin Glissenaar
Dames C1 - Westlandia 3* - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Manon Belderok
Heren A - De Meeuwen 1* - 12:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Heren 1 - MSV 1 - 14:05 Sportpark Elsgeest / Voorhout Gert-Jan van der Lans
Gemini 1 - Jeugd F1*/** 8:50 10:00 Sportpark Oosterpoort / Zoetermeer -
VELO 1 - Heren C1* 9:40 10:50 Noordweg 26 / Wateringen -
DIOS 1 - Dames A (veld)* 10:00 11:00 Zuidhoornseweg 2 / Den Hoorn -
HVV  ’70 1 - Heren C2 10:05 11:05 Sportpark Adegeest / Voorschoten -
SOS Kwieksport 1 - Jeugd E1 10:30 11:40 Bentelostraat 100 / Den Haag -
Westlandia 1 - Dames B1 11:55 13:05 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -
Westlandia 2 - Dames B2 13:10 14:20 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -
Westlandia 2 - Dames 1 (veld) 14:10 15:20 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -

Zaterdag 10 september
Jeugd F1 - Quintus 1* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Marieke Berbee
Jeugd E1 - Oliveo 3* - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Benthe van Eijk
Hercules 3 - Foreholte E2 11:15 12:15 Sportpark Boswijk / Den Haag -
PSV 1 - Dames 1  i.o. 19:00 Sporthal De Vijfkamp / Eindhoven -

Zondag 11 september
Heren C2 - HVV  ’70 1* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jesper Kling
Heren C1 - Hercules 2* - 11:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Aron Homan
Dames B1 - VELO 1 - 12:05 Sportpark Elsgeest / Voorhout -
Dames A (veld) - Schipluiden 1* - 13:10 Sportpark Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
Dames 1 (veld) - Saturnus 1 - 14:25 Sportpark Elsgeest / Voorhout Willem Warmerdam
ROAC 1 - Dames D* 8:40 9:40 Hertogspark / Rijpwetering -
WHC 2 - Dames C2* 9:00 10:00 Stokroosstraat / Den Haag -
Schipluiden 3 - Jeugd F2 9:20 10:30 Sportcomplex Keenenburg / Schipluiden -
Saturnus 1 - Heren 1 11:20 12:20 Montgomerystraat 51 / Leiden -
VELO 3 - Dames C1* 12:40 13:50 Noordweg 26 / Wateringen -
EHC 1 - Heren A* 13:00 14:05 Sportpark Westvlietweg / Leidschendam -

Woensdag 14 september
Dames recr. 2 - Gemini 1 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst
SOS Kwieksport 1 - Dames recr. 1 18:20 19:30 Bentelostraat 100 / Den Haag -

Zaterdag 17 september
Jeugd F2 - VELO 6 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Marit Huiberts
Jeugd E2 - VELO 5 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Milou Huiberts
Dames 1 - Hellas 1 - 19:30 Sporthal De Tulp / Voorhout -
VELO 4 - Jeugd F1* 9:40 10:50 Noordweg 26 / Wateringen -
Quintus 3 - Jeugd E1 12:50 14:00 Leeuwerik 1 / Kwintsheul -
Oliveo 2 - Heren C2* 13:00 14:10 Het Nest / Pijnacker -
Snelwiek 2 - Heren C1* 13:40 15:00 Sportpark De Vaan / Rotterdam -

Zondag 18 september
Dames D - Hercules 4 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Britt van der Luyt
Dames C1 - EHC 2 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jaap de Bruin
Heren A - Twist / DWS 1* - 11:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout Bas van Arkel
Heren 1 - Stompwijk ‘92 1 - 13:10 Sportpark Elsgeest / Voorhout Beerent Vos
Oliveo 1 - Dames A (veld)* 8:50 10:00 Het Nest / Pijnacker -
MMO 1 - Dames 1 (veld) 10:50 11:50 Vlietkade 1 / Hoogmade -
Quintus B1 - Dames B2 11:40 12:50 Leeuwerik 1 / Kwintsheul -

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

Woensdag 21 september
Stompwijk  ’92 1 - Dames recr. 2 18:30 19:30 Sportpark Haasbroek / Stompwijk -

Zaterdag 24 september
Jeugd F1 - DIOS 1* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Jeugd E1 - VELO 4 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Heren C2 - SOS Kwieksport 1 - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Rick van der Luyt
Heren C1 - DWS 1* - 12:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Douwe Mulder
Dames B2 - ODIS 2 - 13:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst
Dames B1 - DIOS 1 - 14:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout -
Dames A (veld) - Verburch 1* - 16:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Verburch 2 - Dames C1 12:10 13:20 Arckelweg / Poeldijk -
Gemini 1 - Dames 1** i.o. 20:10 Sporthal Oosterpoort / Zoetermeer -

Zondag 25 september*
ROWAH 1 - Heren 1  * De wedstrijden van vandaag worden  
Stompwijk ‘92 1 - Dames 1 (veld)   allen verplaatst i.v.m. ons jaarlijkse 
RV United 1 - Heren A*   beachhandbaltoernooi.  
Quintus 4 - Dames C2*
Stompwijk ‘92 1 - Dames D
EHC 2 - Jeugd E2
Gemini 2 - Jeugd F2**

Woensdag 28 september
Dames recr. 2 - Hercules 1 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot

Zaterdag 1 oktober
Jeugd E1 - HVV  ’70 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Zoe de Ridder
Dames 1 - Bentelo 1 - 20:45 Sporthal De Tulp / Voorhout -
Vires et Celeritas 1 - Dames C2* 8:45 10:00 Calslaan 91 / Gouda -

Zondag 2 oktober
Dames D - VELO 5 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Nienke Ammerlaan
Dames C1 - DIOS 2 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Isa v.d. Assem
Heren C1 - WHC 2* - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Marit Bruin
Heren A - HVV  ’70 1* - 12:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Willem Warmerdam
Dames 1 (veld) - Hercules 2 - 14:05 Sportpark Elsgeest / Voorhout Gert-Jan van der Lans
Heren 1 - WHC 2 - 15:20 Sportpark Elsgeest / Voorhout Beerent Vos
Rijnstreek 1 - Jeugd F1* 8:20 9:30 Sportpark De Sniep / Waddinxveen -
Westlandia 4 - Jeugd E2 11:10 12:25 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -
Ventura 1 - Dames A (veld)* 11:50 13:00 Sportpark Prinses Beatrix / Schiedam -
Rijnstreek 1 - Heren C2 11:55 13:05 Sportpark de Sniep / Waddinxveen -
Verburch 1 - Dames B2 12:05 13:15 Arckelweg / Poeldijk -
WHC 1 - Dames B1* 12:45 13:45 Stokroosstraat / Den Haag -

Woensdag 5 oktober
Dames recr. 1 - Hercules 2 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Bas van Arkel
Schipluiden 1 - Dames recr. 2 18:55 20:00 Sportcomplex Keenenburg / Schipluiden -
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Veld / Plaats Scheidsrechter

Wedstrijdprogramma vervolg

Zaterdag 8 oktober
Jeugd F2 - Hercules 3 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jolijn Soonius
Jeugd E2 - ODIS 3 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Sanne Timmermans
Aalsmeer 1 - Dames 1 i.o. 20:45 Sporthal Bloemhof / Aalsmeer -

Zondag 9 oktober
Dames C2 - Verburch 3* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Peter van den Nieuwendijk
Dames B2 - DIOS 2 - 11:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Willem Warmerdam
Dames 1 (veld) - Westlandia 2 - 12:05 Sportpark Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst
Heren A - Westlandia 1* - 13:20 Sportpark Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
Heren 1 - Oliveo 3 - 14:35 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Stompwijk ‘92 1 - Jeugd E1* 8:45 9:45 Sportpark Haasbroek / Stompwijk -
Schipluiden 1 - Jeugd F1* 8:55 10:00 Sportcomplex Keenenburg / Schipluiden -
MMO 1 - Heren C2* 9:30 10:30 Vlietkade 1 / Hoogmade -
Stompwijk ‘92 1 - Dames C1 10:45 11:45 Sportpark Haasbroek / Stompwijk -
Gemini 2 - Dames D*/** 11:00 12:10 Sportpark Oosterpoort / Zoetermeer -
VELO 2 - Dames A (veld)* 11:45 12:55 Noordweg 26 / Wateringen -
Quintus/DIOS 1 - Heren C1* 14:00 15:10 Leeuwerik 1 / Kwintsheul -

Donderdag 13 oktober
VELO 1 - Dames recr. 2 18:20 19:30 Noordweg 26 / Wateringen -

Zaterdag 15 oktober
Jeugd F1 - VELO 3 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Jeugd E1 - DIOS 1 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Dames 1 - Bevo HC 1 - 20:45 Sporthal De Tulp / Voorhout -
Quintus 4 - Foreholte E2 12:45 14:00 Leeuwerik 1 / Kwintsheul -

Zondag 16 oktober
Dames D - Olympia  ’72 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Britt Govers
Dames C1 - Hellas 2* - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Sanne van Eijk
Heren C2 - EHC 1* - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Linda Meeuwissen
Heren C1 - Oliveo 1* - 12:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Romy Verweij
Dames A (veld) - ODIS 1* - 13:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Bas van Arkel
HVV  ’70 1 - Jeugd F2 9:30 10:30 Sportpark Adegeest / Voorschoten -
VELO 2 - Dames B2 9:45 10:55 Noordweg 26 / Wateringen -
Saturnus 1 - Dames 1 (veld) 10:20 11:20 Montgomerystraat 51 / Leiden -
Stompwijk ‘92 2 - Dames C2* 10:35 11:35 Sportpark Haasbroek / Stompwijk -
Oliveo 2 - Heren A* 11:05 12:15 Sportpark Het Nest / Pijnacker -
Westlandia 1 - Heren 1 11:50 13:05 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -

it 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 www.nhv.nl voor het meest actuele wedstrijdprogramma.

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



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




