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Van de redactie

Beste mensen,

De kop is er weer af en het belooft 
een spannend seizoen te worden.  Niet 
alleen voor de Dames 1, maar voor ie-
dereen, op zijn eigen niveau en binnen 
de eigen belevingswereld.

Afgelopen zondag ben ik naar een bij-
eenkomst geweest die was georganiseerd 
door het NHV, in het kader van de cam-
pagne “Jongens handballen”. Die begon 
met de presentatie van de onderzoeksre-
sultaten van een enquête die was gedaan 
onder jongens van 11 t/m 14 jaar. Heel 
verrassend, hoewel ik dacht ervarings-
deskundige te zijn, met een eigen jeugd 
waarin ik ook zo oud ben geweest én een 
jongen in huis die nu in die groep valt.

Het is nu te kort dag om er verder over 
uit te wijden, maar ik wil bij deze alvast 
onze eigen handbalhelden van Heren 1 
vragen of ze wat tijd vrij kunnen maken 
om de campagne “Jongens handballen” 
binnen onze club tot een succes te maken 
en meer jongens bij ons aan het handbal-
len te krijgen, zodat we in alle leeftijd-
groepen minimaal 1 echt jongensteam 
kunnen vormen. Het is ambiteus, maar ik 
ben enthousiast over de aanpak vanuit 
het NHV. De bond kan ons zeker onder-
steunen, maar we hebben ook vooral 
eigen vrijwilligers nodig.

Over vrijwilligers gesproken: Een jaar of 
tien geleden vroeg Frans Hoogervorst aan 
Cees Hoek of hij even 15 Boekies in de 
Herenstraat bij onze sponsors langs kon 
brengen. Sindsdien is hij dat blijven doen 
en is het uitgegroeid tot meer dan 70 
Boekies door heel Voorhout, en daarbui-
ten. Maar aan alles komt een eind en Cees 
heeft aangegeven het wat rustiger aan te 
willen gaan doen. 
Hierbij willen we Cees echt heel erg be-
danken dat hij dit altijd is blijven doen.

Toos Pilaszek brengt al een tijdje de 
Boekies in het oude dorp rond. We zijn nu 
nog op zoek naar iemand die de Boekies 
in de buitengebieden rond kan brengen. 
Per post versturen kost ongeveer €3,- 
per Boekie, en daar kunnen we wel een 
betere besteding voor bedenken.
Dus heb je zin in een fietstochtje, 1 x 
per kwartaal, of heb je altijd al postbode 
willen worden? Dit is je kans!
Neem contact op met Clara kolster: lede-
nadminforeholte@tiscali.nl en zij zal je 
vertellen waar de reis naartoe zal leiden.

Alvast bedankt en veel plezier iedereen!

Willem Warmerdam
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Het nieuwe seizoen dient zich weer 
aan. De meeste teams zijn reeds gestart 
met hun voorbereidingen voor het sei-
zoen 2017-2018. Bij de jongste jeugd 
zien we een behoorlijke aanwas als we 
dat vergelijken met vorig jaar. Dit is 
een mooie ontwikkeling. Dit geeft aan 
dat de vereniging bloeit en niet ver-
grijst. Hier ontstaat een stuk continu-
iteit voor de toekomst. Laten we er met 
zijn alle aan blijven werken dat dit ook 
in de toekomst zo blijft doorzetten.

Ook worden er weer allerlei verwachtin-
gen en doelen uitgesproken voor het 
komend seizoen, een goede zaak denk 
ik. De jongste jeugdteams zijn regionaal 
ingedeeld. Bij de wat oudere jeugd is het 
speelgebied groter. 
Op het eindfeest in juni 2018 hoopt het 
bestuur dat ze weer vele kampioenen 
mag huldigen. Mocht je geen kampioen 
worden besef dat het belangrijkste het 
lekker bewegen en het plezier maken met 
je teamgenoten is. 
Het vlaggenschip van onze vereniging 

speelt dit jaar op het allerhoogste niveau 
in Nederland. De eredivisie. Met nage-
noeg dezelfde selectie als afgelopen jaar 
hebben zij de uitdaging zich te vestigen 
als een vaste waarde op dit niveau. Zij 
starten op 23 september tegen landskam-
pioen VOC Amsterdam, waar onze ‘oude’ 
trainer op dit moment de scepter zwaait. 
Het bestuur hoopt dat Ken van Hasselt, 
de nieuwe trainer van de Dames selectie, 
heel veel succes, plezier en vertrouwen 
vindt in onze vereniging. Met z’n allen 
kunnen we de Dames steunen door samen 
met Purple United, op een positieve ma-
nier bij hun wedstrijden aanwezig te zijn. 
De 12e man zoals men dit zegt, is heel 
belangrijk. We gaan ervoor. 
 
In dit woordje wil het bestuur speciaal 
aandacht vragen voor het hart van de 
vereniging; de vrijwilligers. Een vereni-
ging groeit en bloeit door haar vrijwilli-
gers. Hier van zijn er heel veel nodig. De 
vrijwilligers maken bijvoorbeeld tea-
mindelingen, zorgen dat er wedstrijden 
gespeeld worden op allerlei tijdstippen, 
begeleiding voor een team aanwezig is, 
trainingen gegeven worden, er ruimte 
is om te trainen, er barbezetting in de 
Break-Out is tijdens de wedstrijden, de 
Break-Out ook weer doordeweeks schoon-
gemaakt wordt, de shirtjes voor de teams 
aanwezig zijn, er ballen zijn, er scheids-
rechters zijn, de scheidsrechters begeleid 
worden, er trainingen worden gegeven, 
er een clubblad gemaakt en verspreid 
wordt, de mensen die de toegang bij de 
Dames 1 wedstrijden begeleiden, het 
onderhoud van de ruimtes, de materialen 
en het veld doen, het eindfeest georga-
niseerd wordt, de bingo, de pietengym, 
de stollenverkoop, de clublotenverkoop 
en allerlei andere activiteiten geregeld 
worden. Ongetwijfeld zullen er belang-
rijke groepen vergeten zijn. Hiervoor 

excuus. De essentie van deze opsomming 
is: alles gaat niet vanzelf. Geef je op om 
ook wat voor deze mooie club te doen. 
Vele handen maken licht werk, je krijgt 
er zoveel voor terug. Denk hier eens over 
na en mail naar foreholte@handbal.nl of 
schiet een leider, trainer, bestuurslid of 
commissielid aan en geef aan dat je ook 
mee wilt helpen het hart van de vereni-
ging kloppende te houden. 

In december van dit jaar bestaat de 
nieuwe vereniging 25 jaar. We zijn er 
mee bezig om hier wat aandacht aan te 
geven, verenigingsbreed. Dus voor jong 
en oud. Over hoe we dat gaan doen wordt 
nog gesproken, maar hou het in ieder 
geval in je gedachten. Het zou mooi zijn 
als we dan ook uitzicht zouden krijgen 
op een afronding van de herinrichting 
sportpark Elsgeest, waarbij onze wensen 
gerealiseerd kunnen worden. Hou het 
nieuws, kranten en websites die over dit 
onderwerp gaan de komende tijd in de 
gaten. Als het goed is gaat een en ander 
behandeld worden in de welzijnscommis-
sie en de gemeenteraad. We zijn in volle 
verwachting.

Tot slot wil ik iedereen, speler, coach, 
trainer, begeleider, vrijwilliger en sup-
porter, weer een heel gezond, sportief, 
gezellig, blessurevrij en succesvol hand-
balseizoen toe.

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

Foreholte in Kindercorso

Jolijn (F1) fietste mee in de kindercorso. 
Uiteraard in de clubkleuren. 
Zoals zij zelf zegt “De Kampioensfiets”.
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Meespelen in hoger team
Onze kledingsponsors

F o r e Installatie Adviseurs B.V.

Onze bordsponsors

www.drukkerijbax.nl

BARRY VAN DAM
 verwarming - sanitair - onderhoud

Crabbetje
Visrestaurant

Sponsorkleding

Beste leden en begeleiders,
 
Even wat informatie over kleding en 
materiaal.
De PR commissie en sponsors proberen 
zo veel mogelijk teams weer in een mooi 
paars wedstrijd tenue aan te kleden.
 
Gesponsorde kleding 
Dat lukt voor heel veel teams, soms zelfs 
met tas, inloopshirt en/of presentatiepak. 
Wij willen aan de begeleiders van de 
teams vragen om goed in te gaten te 
houden of iedereen de gesponsorde 
kleding gebruikt waar deze voor 
bedoelt is. Dat betekent de juiste 
wedstrijdbroekjes dragen, een gesponsord 
pak naar de wedstrijd toe dragen en niet 
gesponsorde kleding  dragen voor privé 
gelegenheden. Dit zijn namelijk afspraken 
die met de sponsor gemaakt zijn. Probeer 
er met elkaar voor te zorgen dat de 
kleding netjes blijft en  niets kwijt raakt. 
Als er iets bij besteld moet worden kost 
dat de vereniging namelijk erg veel geld. 
 
Reserve shirtjes
Als er reserve tenues geleend zijn, zorg 
dat deze dan weer terug gebracht worden 
naar de kast in de Tulp, de beheerder 
heeft de sleutel. Als deze dicht is kan je 
de tas aan Jeroen van Eijk geven. Het 
liefst zo snel mogelijk. 
 
Materiaal
De vereniging probeert de club te 
voorzien van goed materiaal. De Tulp 
leent veel van het materiaal uit en ruimen 
ook vaak het materiaalhok op. Het eigen 
materiaal van de vereniging zit in de 
ballenkar en in de metalen kist. Probeer 
dit als trainer netjes te houden. Pomp 
de ballen niet te hard op. De jeugd kan 
hierdoor niet in de bal knijpen waardoor 
er een ‘’ kogelstoot’’ techniek ontstaat. 
Het buitenhok in de Break Out wordt niet 
altijd even netjes achter gelaten. Oftewel 
het is er vaak een zooitje. Als trainer 
ben je verantwoordelijk om dit netjes te 
houden. Denk daar aan als je de training 
afsluit.  
Mochten er problemen of vragen zijn, 
neem dan even contact met mij op. 
 
Heel veel plezier dit seizoen. 
 
Groetjes Lize Vrolijk 
lizevrolijk_40@hotmail.com

In tegenstelling tot voorgaande 
seizoenen stapt het NHV in seizoen 
2017-2018 over naar een andere 
regeling t.a.v. het aantal wedstrijden 
meespelen in een hoger team. Een 
regeling die voor eenieder eenduidig is. 

Het bestuur is akkoord gegaan met het 
voorstel om in seizoen 2017-2018 het 
aantal wedstrijden dat men maximaal 
mee mag spelen in een hoger team 
10 wedstrijden is. Dit geldt voor alle 
poules en categorieën. Spelers uit 
een lagere leeftijdscategorie mogen 
onbeperkt meespelen in een hogere 
leeftijdscategorie. E. en F jeugd kunnen 
binnen eigen categorie onbeperkt met 

een hoger team meedoen. Verenigingen 
dienen zelf bij te houden hoe vaak een 
speler in een hoger team meespeelt en 
zich “vast” speelt in een hoger team. De 
speelgerechtigdheid wordt wekelijks door 
het NHV gecontroleerd.

NB: ten aanzien van de (landelijke) beker: 
Hiervoor gelden de teamopgaven 
zaal. De bekerwedstrijden worden niet 
meegerekend in het aantal wedstrijden 
meespelen in hoger team. Echter op het 
moment dat men in de competitie in een 
hoger team is vast gespeeld (10+1), mag 
men ook niet meer meedoen met (beker)
wedstrijden in een lager team.

Webshop voor leden HV Foreholte

Gemak dient de mensen. Dat is het 
uitgangspunt van de webshop, waarop 
het sinds kort mogelijk is online 
sportartikelen te kopen uit onze 
clubcollectie, teamwear of accessoires 
van Hummel. 

Op een bestelling uit de clubcollectie 
krijg je altijd 10% korting. 
Tot 1 november krijg je zelf extra korting, 
wanneer je meerdere artikelen bestelt.

De werking is heel eenvoudig:

1 Klik op de banner (te vinden aan de 
rechterkant op onze site).

2 Plaats de bestelling.
3 Reken af via Ideal.
4 Binnen enkele dagen kunt u het 

bestelde artikel bij LJ Sport Sassenheim 
ophalen. 

Vaak is vóór 16.00 uur besteld, volgende 
dag al ophalen.

Succes!

HV Foreholte PR/Sponsorcommissie
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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 - 2017
32 jaar een begrip in 
service & kwaliteit

Activiteitencommissie op zoek naar hulp!

Elk jaar organiseert de activiteiten-commissie 
enkele activiteiten. Afgelopen jaar waren 
dat de kerstbingo, kerststollen verkopen, 
het kampioensfeest en het eindfeest. 

Dit jaar willen we meer van deze gezellige momenten voor onze leden gaan organiseren 
zoals een pokeravond (of een ander kaartspel), een nieuwjaarsreceptie, de vertrouwde 
plantenactie en misschien heb jij nog ideeën? 

Hiervoor zijn we wel op zoek naar mensen die willen helpen met organiseren, want vele 
handen maken licht werk. Nu is het al niet veel werk, want overal ligt al een draaiboek voor 
klaar. 

We zijn vooral op zoek naar ouders, ooms, tantes 
of misschien wel buurmannen/vrouwen van onze 
jongere jeugd zodat we de activiteiten ook voor 
de jeugd beter aan kunnen laten sluiten.

De beloning? Het goede gevoel dat je krijgt als je samen iets voor anderen kunt betekenen!
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Dames A1 winnen internationaal toernooi in Duitsland

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

Vrijdag 2 juni vertrok om 14.00 
uur een bus met drie teams (Dames 
A1, Dames A2 en Dames B1) plus 
begeleiding richting Verl (Duitsland). 
Met Pinksteren wordt daar de Verler 
Handball Cup gespeeld. 

Rond zeven uur kwamen we daar aan 
en installeerden de luchtbedden en 
slaapzakken in een sporthal. Het eerste 
bezoek aan de ijssalon, waarvan er nog 
velen dat weekend zouden volgen, werd 
gebracht. Een drankje doen op het plein, 
even kletsen, en kort na middernacht 
zocht iedereen zijn mandje op en werden 
de eerste snurkgeluiden waargenomen.

Na het ontbijt speelden de Dames A1 
de eerste poulewedstrijd. Met ruime 
cijfers werden de dames van Zeeburg 
verslagen. De volgende wedstrijd was 
tegen Avanti Wilskracht. Ook die wisten 
niet wat ze overkwam. Met volle passie 
werd ook van hen gewonnen. De volgende 
poulewedstrijd zou pas ‘s avonds 
zijn. Het was heerlijk weer en velen 
gingen dan ook lekker zwemmen in het 
natuurzwembad. Bij een temperatuur in 
de hal van 25 graden plus werd ook de 
laatste poulewedstrijd ruim gewonnen. 
Het was duidelijk, de dames waren hier 
met een missie, en zouden graag voor de 
beker met de grote oren gaan.

Na een korte nachtrust en een vroeg 
ontbijt speelden de dames ‘s middags de 
halve finale. Het spel was enigszins stroef 
en ze moesten weer wat in hun ritme 
komen, maar na tien minuten spelen was 
het duidelijk dat de tegenstander zich 
geen illusies hoefde te maken. De finale 
werd bereikt. Om 18.00 uur was de finale. 
Volle tribunes, muziek en alle aandacht 
deed de meiden bibberen. 

De meiden en begeleiding van de A2 en 
B1 moedigden ze fanatiek aan en zongen 
de kelen schor. Super, wat een sfeer! Ze 
zullen weten dat “purple” Foreholte er 
is… 

Afgesproken werd dat we er meteen 
vol tegenaan zouden gaan. Het eerste 
doelpunt werd gemaakt door onze 
meiden, en deze voorsprong hebben zij 
niet meer weggegeven. Eindstand 15-9. 
Kampioen!!! 

Wat waren de meiden blij. Een enorm 
leuke afsluiting van het seizoen en de A1! 
Na een fantastische huldiging werd de 
terugreis aanvaard.

Tot slot nog grote dank voor onze 
gelegenheidscoach Ariaan en niet te 
vergeten onze sponsoren van dames A1, 
A2 en B1: Van den Assem ICT Partner, 
Klassmann Deilman, Notariskantoor 
Voorhout, Sportcafé De Eijk, TIM 
Kunststoffen, Mirage ICT Services, Aircraft 
Mocx, Railcare en BorghHave.
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BEL GRATIS

Combi F1/F2 begint seizoen op EHC toernooi

Het is altijd leuk om het nieuwe 
handbalseizoen te beginnen op het 
jaarlijkse EHC toernooi. 

Op zaterdag 19 augustus ging een 
combinatie F1/F2 richting Leidschendam 
onder leiding van de combi-coaching van 
Mariska en Danny om aan het toernooi 
mee te doen. Voor sommige werden dit 
hun eerste handbalwedstrijdjes in het 
tenue van hv Foreholte. Dat was wel 
spannend.

Met stoeltjes, snoepjes, drinken en 
handbal gingen de meisjes en jongen het 
veld in voor het eerste wedstrijdje. Er 
werd goed samengespeeld, maar het was 
nog een beetje wennen. 
Het tweede wedstrijdje ging al beter en 
ze durfden meer op doel te gooien. 
Bij de derde wedstrijd werd er goed 
verdedigd.

De organisatie van het toernooi is 
altijd fantastisch. Wanneer er even 
geen wedstrijd was, kon je je ook laten 
schminken en was er het springkussen. 
Ook kon je lekker fruit, snoepjes en 
snacks kopen. 

Het was een leuke dag met mooi 
weer om lekker met handbal bezig 
te zijn, samen met je vriendjes en 

vriendinnetjes.
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Dames C tweede op EHC-toernooi
Ook de meiden C waren zaterdag van 
de partij op het EHC toernooi. Dat is 
ondertussen wel traditie geworden. 

Het waren de eerste wedstrijdminuten 
met het nieuwe team. Jerine en Lara 
waren de echte nieuwkomers. Malou, 
Marijn, Suzanne, Jasmijn, Sanne en Eva 
hebben in voorgaande jaren al samen 
gespeeld. Voor de dames de uitdaging om 
snel weer in het spel te komen.
Het eerste wedstrijdje was wennen. 
Conditioneel valt er nog wel wat te 
winnen en Quintus liet het kaas niet van 
haar brood eten. Resultaat: verlies van 
Quintus met 8-5. De andere partijtjes 
liepen gesmeerd. Winst met dubbele 
cijfers. Aan het einde van een lekkere dag 
met onverwacht mooi weer konden we 
naar huis met een beker. Tweede prijs, 
dat dan weer wel. Wordt aan gewerkt! 
Goed gedaan meiden!

Jongens-tegen-de-meisjes-toernooi: meiden delven het onderspit
28 mei werd het traditioneel door 
de Dames 1 georganiseerde jongens-
tegen-de-meisjes-toernooi gespeeld. 

Voor de gemengde D1 is het seizoen 
van start gegaan met het traditionele 
EHC toernooi.
Inclusief drie D2-spelers waren we met 
11 spelers, een gemengd team dus 
met jongens en meisjes, maar het 
enthousiasme was er niet minder door.

Het weer was schitterend, ondanks de 
donkere wolken die in de lucht hingen. 
De tegenstand was pittig.

Jeugd D1 start het seizoen met EHC-toernooi

De eerste 2 potjes waren we gelijkwaardig 
en werd er maar met een klein verschil 
verloren, de laatste 2 potjes waren we 
duidelijk de mindere.
Achteraf niet vreemd, want de laatste 2 
tegenstanders zitten maar liefst 6 poules 
hoger ingedeeld in de competitie dan wij, 
iets te hoog gegrepen voor ons.
De sfeer onderling was ook meteen goed 
en de nieuwe spelers werden meteen bij 
de groep gehaald en bleken ook direct al 

een versteking voor het team. Het 
doel is om dit jaar lekker aanvallend te 
gaan spelen, waarbij het plezier in het 
spelletje hoog in het vaandel zal staan en 
als het even kan gaan we natuurlijk voor 
het kampioenschap.

Groetjes

Marco, 
Begeleider D1

Aanhang-jongens nam het op tegen het 
Damesteam. Veel gelach en gegier van 
beide kanten maakte de wedstrijd uiterst 
vermakelijk. 

Eindstand 39-35 in het voordeel van de 
jongens!
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HT4-diploma voor Matthijs Vink

140 Jaar een begrip in de regio!

120 Soorten speciaalbier, 8 van de tap
Wisselende menukaart
Herenstraat 57, Voorhout

www.boerhaave-voorhout.nl

Even voorstellen voor diegene die 
Matthijs nog niet kennen: oud 
international, trainer, coach, broer van 
Ramona en zoon van Leidy.
Matthijs Vink is vorig jaar uitgenodigd 
door het NHV om HT4 te gaan doen. 

Er werd een keuze gemaakt door het 
NHV om een groep van een aantal oud-
internationals te formeren die ze op 
basis van meerdere punten wilden laten 
instromen in de cursus. 
Hierdoor is Matthijs in gesprek gekomen 
om met Ricardo een team te kunnen 
trainen en te coachen. In eerste instantie 
zou het tot het einde van 2016 zijn. Dit 
was de deadline om de cursus te halen. 
Maar het beviel zo goed bij Foreholte 
en het ging steeds beter met de meiden 
en Ricardo, dat Matthijs tot het einde 
van het seizoen is gebleven. Matthijs 
heeft op de donderdagen de trainingen 
gegeven en bij de belangrijke wedstrijden 
zat hij zoveel mogelijk op de bank om te 
ondersteunen. 

Uiteindelijk heeft Matthijs een praktijk-
training gegeven bij de dames 1 in 

Nog meer feestvreugde: Trainersdiploma’s HT1 uitgereikt

Waar Matthijs zijn HT4-diploma haalde, 
hebben afgelopen seizoen heel veel 
spelers van onze club zich gestort op 
de cursus HT1.

In overleg met het NHV hebben 
Ricardo Clarijs en Ad Bouwer een 

april 2017. Er werd een zeer fanatieke 
wedstrijd georganiseerd tussen de dames 
van onze selectie, waarbij Matthijs op 
zijn coaching werd beoordeeld. 

Zowel theorie als praktijk zijn ruim 
voldoende behaald en zo heeft Matthijs 
nu ook zijn HT4 gehaald. 
GEFELICITEERD MATTHIJS!

De Heer Dolf de Beurs reikte het diploma aan Matthijs uit na afloop van de wedstrijd.

trainerscursus samengesteld. Er waren 
verschillende bijeenkomsten waarin 
de theorie werd besproken, cursisten 
kregen huiswerkopdrachten mee om 
voor verschillende leeftijdsgroepen 
trainingen samen te stellen, er waren 
praktijkavonden en natuurlijk ook een 

praktijkexamen, waarbij training werd 
gegeven aan onze eigen jeugdleden. 
Hierboven de foto van de trotse behalers 
van het diploma HT1 (Handbal Trainer 1) 

Wij feliciteren de gediplomeerde trainers 
met het behalen van hun certificaat!
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Foreholte buiten de lijnen

Op een zaterdag net als alle anderen 
midden in juni gingen we met de heren 
op stap richting het pittoreske Beek. Hier 
wilden we op zondag mee doen met het 
handbal toernooi, maar wie houden we 
voor de gek, we kwamen natuurlijk voor 
het feest op de zaterdag avond. 

Ieder had een taak om te doen of 
mee te nemen zodat we daar van 
alle gemakken voorzien waren. 
We hadden een bestelwagen 
om de tent en bierbanken mee 
te nemen, een auto die langs 
de sligro ging om vlees en bier 
te halen en een late auto voor 
overige teamleden zodat we een 
volledig team hadden.

Onze picobello bv in de bestelbus 
hadden het helemaal uitgedacht, 
we nemen 4 tafels mee en dan 2 
corresponderende banken. Dan zit 
er nooit iemand zonder een tafel! 
Alleen dan moest je wel kunnen 
zitten op een van die twee banken...

Ondertussen waren de voorraadmannen 
aangekomen bij de sligro, de afspraak 
was om minder uit te geven dan het jaar 
daarvoor. Nou was dat ook niet moeilijk, 
want vorig jaar hadden we ongeveer 
genoeg drank gekocht om een olifant om 
te leggen. We hadden bedacht dit jaar 
maar 2 trays pils mee te nemen, 8 liter 
wodka energy en 8 liter Malibu cola. Dat 
moest net genoeg zijn.

Aangekomen op het terrein moesten we 
de tent op gaan zetten op het midden 
terrein van de atletiekbaan. Het jaar 
hiervoor stond hij vol dus we hadden 
bedacht om hem helemaal achterin op 
te zetten, het was per slot van rekening 
pas 2 uur dus er moesten nog wel heel 

wat tentjes komen. De tent stond, 
iedereen was aanwezig dus het was tijd 
om de eerste blikken pils te openen en te 
beginnen aan de bierlympics.

Dag is natuurlijk gewoon een sjiek 
woord voor zo min mogelijk tijd zonder 

een blik pils in de hand zitten. De helft 
van de groep ging bierpong spelen, we 
hadden toch genoeg tafels, en de andere 
gingen een nieuw spelletje spelen. HIGH 
WIZARD! Het doel van het spel is alle 
blikjes die je gedronken hebt aan elkaar 
vast te maken met duct tape. Wie de 
grootste staf heeft aan het eind van de 
avond is de HIGH WIZARD!

We hadden alleen geen duct tape, dus 
we moesten ergens op de camping een 
rolletje vandaan trekken. Twee man trok 
de stoute schoenen aan en ging bij de 
bewaking vragen of ze het hadden, met 
ren smoes dat de tent lek was vroegen 
ze naar een rol. Deze hadden ze niet zo 
liggen, maar een alleraardige vrouw wilde 
niet dat wij vannacht mogelijkerwijs in 
de regen moesten slapen dus ze sprong 

direct op de fiets naar huis. Het kwam 
alleen niet in haar op dat er geen wolk 
aan de lucht was en er al dagen een 
hittegolf was, dus geen kans op regen.

Een half uurtje later hadden wij een rol 
dicttape in handen en konden we verder 

gaan. Al snel viel op dat dit een 
wedstrijd was als geen ander, 
het tempo was moordend en de 
verbale uitdagingen gingen over 
en weer. Maar toen kwam er een 
probleem, na nog geen 2 uur 
was het bier al op. Over een half 
uurtje ging de winkel dicht en er 
mocht niemand meer rijden, dus 
zijn er 3 reddende engeltjes gaan 
lopen om nog even 3 traytjes bier 
bij te halen. Dus kon de strijd 
om de HIGH WIZARD te zijn door. 
Een van de WIZARDS zette een 
versnelling in en demareerde zo 
weg met een voorsprong van 2 
pilsjes. Het was nu ongeveer 7 
uur en de rest van de wizards 

hadden alles op alles gezet om in te 
halen, zonder enige vorm van terugval bij 
de HIGH WIZARD.

Zo ging het nog een half uurtje tot 3 
kwartier door tot de HIGH WIZARD een 
kniebuiging maakte, hij moest even gaan 
liggen. Hij had slecht geslapen, dat was 
het.

De rest ging ondertussen maar de 
barbeque aanzetten, want 5 uur lang bier 
drinken zorgt voor hongerige mannen. 
Toen wij de barbeque aanzette kwam 
er ineens iemand de tent uit gestoven, 
onze HIGH WIZARD deed een bijzondere 
tovertruc. Rennend langs alle zooi met 
zijn hand voor de mond wist hij net aan 
een vuilniszak te vinden om een mooie 
tovertruc te begraven tussen de rest 

van het afval. Dit was zo een bijzondere 
tovertruc dat hij na dit rustmoment zo 
weer in het zadel kon klimmen en de rest 
van de wedstrijd kon hervatten. Op dit 
moment was het nog geen 8 uur, 19:56 
om precies te zijn.

Terwijl wij de barbeque aangestoken 
hadden was het ons opgevallen dat 
in die 6 uur die we daar al waren er 
niemand was die dichterbij was komen 
staan met de tent, er was ongeveer 20 
meter tussen onze tent en de volgende. 
Voor vele andere kampbewoners was dit 
spannend en werden we alleen maar raar 
aangekeken, maar een team duitsers 
kwam toch even bij ons langs. Of ze 
onze barbeque konden lenen, natuurlijk 
kon dat, maar dan moesten ze wel ook 
even ons vlees braden. Dat was geregeld! 
Makkelijker kan niet.

Zo ging het nog even door en rond een 
uur of 10 kwam er opeens een plaag van 

torren het veld tergen. Die kwamen af op 
alles wat er in de tenten lag, het waren 
er zo veel dat het onmogelijk was om 
bij de tent te blijven. Van een metertje 
of twintig vanaf het naastgelegen 
voetbalveld gingen we zitten om te zien 
hoe iedereen slaand en doldwaas de 
torren probeerde te vermoorden. Na een 
uurtje vonden we het mooi geweest en 
gingen we richting de feesttent, want 
daarbinnen was er geen tor te bekennen.

Toen we binnenkwamen in de tent 
kregen we hier en daar de opmerking of 
wij die gasten waren die al de hele dag 
biertjes aan elkaar aan het binden waren. 
Hoe wij het feest gehaald  hadden was 
voor de meeste van die  showboys een 
raadsel, voor ons was het de normaalste 
zaak van de wereld. Het was een prima 
feest met funky plaatjes gedraaid door 
de meest schattige vrouwelijke DJ die 
je in de omstreken konden vinden. (Een 
teamgenoot heeft ook nog haar nummer 

gescoord) hierna was het tijd om terug 
te gaan naar de tent, de torren waren 
geweken dus we konden rustig bij de tent 
nog de restjes opdrinken. Laten staan is 
natuurlijk zonde.

Zo hebben we nog een tijdje voor de tent 
gezeten, hier en daar verspreid over het 
terrein hadden we vrienden gemaakt op 
de camping en ze waren er ook een paar 
daar gestationeerd. Een van ons wilde 
een shotje met een paar meisjes verderop 
gaan doen, hij zocht in onze voorraad en 
kwam nog een fles wodka tegen. Trots de 
fles omhoog stekend liep hij de twintig 
meter af die tussen de tenten was, helaas 
werd hij halverwege berooft van zijn 
wodka. Door de bewaking. Die geen glas 
op het terrein toestonden.

10 minuten later loopt de bewuste 
bewaker langs om te vragen of we wat 
cola hebben zodat hij straks de fles terug 
kan geven in ruil voor een wodka cola. 
Die bewuste bewaker bleef de rest van de 
avond bij de tent om zorg te dragen dat 
die fles wodka veilig was, als je begrijpt 
wat we bedoelen.

De zon begon rustig op te komen en we 
zaten nog buiten, iedereen vond dat we 
nog wel even moesten gaan slapen. Dus 
we trapten de onbedoelde gasten naar 
hun eigen tenten en vroegen of de dames 
bij ons bleven slapen. Dus die gingen ook 
naar hun eigen tent, hadden jullie anders 
verwacht?

De volgende dag, 2 uur later, werd 
iedereen weer wakker. Nog een uurtje en 
dan moesten we spelen, om een beetje 
fris op het veld te verschijnen werd er 
van alles uit de kast gehaald. Vooral de 
handdoek, om even te douchen en water 
om die alcohol spiegel naar beneden te 
krijgen.

En toen hebben we een paar wedstrijden 
op een handbalveld gestaan. Meer moois 
dan dit kunnen we er niet van maken.

Na het toernooi, met een verdiende 3e 
plaats door niet komen opdagen van de 
tegenstander gingen we de tent inpakken 
en op weg naar huis. Onderweg nog even 
gezond afgesloten bij de MAC en dan 
terugrijden naar de bewoonde wereld.

Volgend jaar gaan we weer, maar dan 
gaan we wel aanvragen of we mogen 
komen zonder wedstrijden te hoeven 
spelen op zondag!
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Beachhandbal 2017

Het hele jaar door wordt ernaar uit 
gekeken... en op zondag 24 september 
gaat het weer gebeuren: het jaarlijkse 
Beachhandbaltoernooi! Net zoals vorig 
jaar zal het toernooi bij Beach Break in 
Noordwijk, strand afrit 21 (bij de Koele 
Costa en Buitengewoon) plaatsvinden. 

Het toernooi is voor alle leden van 
Foreholte en in principe gaan we ervan 
uit dat iedereen ook van de partij 
is. Van kabouter tot recreant, alle 
leeftijdscategorieën zijn welkom. Ook 
bestuursleden en vrijwilligers van de 
club zijn van harte welkom; voor deze 
groep geldt dat een aanmelding bij 
rob.kolster@gmail.com wenselijk is. 
We hopen / rekenen op een enorme 
deelname!

Voor de allerkleinsten (E, F, H) hebben 
we een op zichzelf staand programma wat 
op sommige punten samen zal gaan met 
het hoofdprogramma. De F en H spelers 
starten gelijk met het hoofdtoernooi en 
hebben een programma dat ongeveer tot 
14.00 uur duurt, maar worden wel om 
18:00 uur in de Break-Out verwacht. 

De E-teams worden rond 13:00 uur op het 
strand verwacht en hebben een uitdagend 
programma met oefeningen, wedstrijden 
en shoot-outs. De bondscoach van het 
Nederlands Jeugdbeachbal team en de 
voormalige hoofdtrainer van Foreholte 
zijn uitgenodigd om dit programma voor 
elkaar te krijgen. Wat belangrijk is dat 
iedereen, dus ook de E/F en H spelers aan 
het einde van de dag verwacht worden in 
de Break-Out voor een waardige afsluiting 
van de dag. Over het vervoer van en naar 
het strand zal er door Jet Warmerdam 
afstemming plaatsvinden met de ouders.

Het hoofdprogramma ziet er als volgt 
uit: We vertrekken om 09.30 uur bij 
de Break-Out. Alle deelnemers van 
D-leeftijd en ouder gaan op de fiets 
vanaf de Break-Out richting Noordwijk. 
Het programma op het strand begint 
om 10.30 uur. In principe verwachten 
we dat iedereen fietst, dus als je op 
een ander manier komt, graag even 
aan de organisatie doorgeven. Voor 
de jeugdteams D zal er begeleiding 
meefietsen, en als F/H spelers gaan 
fietsen verwachten we dat ouders 
meefietsen. Van 10:30 uur tot ongeveer 
16:30 uur zullen we wedstrijden en 
shoot-outs hebben. 

Spelregels beachhandbal

De regels voor beachhandbal zijn 
anders dan bij gewoon handbal, zoals 
dat op het veld en in de zaal gespeeld 
wordt.
Het gaat te ver om alle spelregels voor 
beachhandbal hier te plaatsen. Dat is 
te veel en te saai om te lezen.
Daarom geven we een kort overzicht 
van de belangrijkste verschillen tussen 
gewoon en beachhandbal.

Het speelveld
- is een rechthoek van 27 x 12 m
- het doelgebied wordt afgebakend 

door middel van een rechte lijn op 6m 
afstand van de doellijn

- de volledige zijlijn van het speelveld is 
wisselzone 

- de wisselspelers van één ploeg bevinden 
zich links in de spelrichting tijdens 
de eerste speelhelft en rechts in de 
spelrichting tijdens de 2e speelhelft

- De ruimte voor de doelverdediger om 
het speeloppervlak te betreden is even 
lang als en naast het doelgebied, dus 
6 m lang. De doelverdediger mag wel 
via de eigen wisselruimte en via de 

wisselruimte voor de veldspelers het 
speeloppervlak verlaten

- bij het wisselen moet de speler die 
vervangen wordt het veld verlaten 
hebben voordat zijn vervanger het 

speelveld doelgebied

wisselzone

wisselzone

15 m

27 m

12 m

6 m

speelveld betreedt 
- een wisselfout wordt bestraft met 

balverlies en een tijdelijke uitsluiting 
(zie straffen)

Duur van een wedstrijd
- een wedstrijd duurt 2 x 10 minuten 

(pauze 5 min)
- is op het einde van een speelhelft 

de stand gelijk dan speelt men 
verder (het spel gaat door met een 
scheidsrechtersbal) tot één ploeg scoort 
(golden goal)

- de ploeg die de eerste helft wint krijgt 
één punt

- de tweede speelhelft begint opnieuw 
met een 0-0 stand en verloopt zoals de 
eerste speelhelft

- wint een ploeg beide speelhelften dan 
wint die de wedstrijd met 2-0

- wint elke ploeg één speelhelft dan 
wordt de wedstrijd beslist met het 
nemen van strafworpen door middel 
van de spelsituatie ‘Eén tegen de 
doelverdediger’ (zie verder !) waarna de 
winnende ploeg de wedstrijd wint met 
2-1

De bal 
De speelbal is een ronde, stroeve, 
rubberen bal.

De spelers
- een ploeg bestaat uit max. 8 spelers
- er wordt gespeeld met 3 veldspelers en 

één doelman
- alle spelers spelen op blote voeten

Het maken van een doelpunt
Bij beachhandbal wordt de score 
aangeduid door punten en niet door 
doelpunten 
- bij een geldig gemaakt doelpunt krijgt 

de ploeg één punt
Er kunnen echter extra punten worden 
toegekend:
- voor een in de vlucht gemaakt doelpunt 

(‘vliegertje’) krijgt men 2 punten. Bij 
een zogenaamd ‘vliegertje’ wordt de bal 
tijdens de sprong in de lucht gevangen 
en geworpen, de speler moet na zijn 
worp landen in het doelgebied en hij 
mag de bal niet slaan of stompen

- wanneer een doelman mee in aanval 
speelt en een doelpunt maakt dan 
telt dit doelpunt voor 2 punten. Deze 
doelman moet bij de vorige aanval 

van de tegenpartij het doel verdedigd 
hebben

- als een strafworp uitgevoerd wordt door 
een doelverdediger dan wordt geen punt 
extra toegekend

Andere spelregels
- elke speelhelft en de ‘golden goal’ 

begint met een scheidsrechtersbal 
in het midden van het speelveld. De 
scheidsrechter gooit de bal loodrecht 
omhoog. Alle spelers, behalve één 
speler, moeten minimaal 3 m van 
de scheidsrechter zijn verwijderd 
en mogen op het gehele speelveld 
staan. Als de bal rechtstreeks naar de 
doelman gespeeld word die zich in 
zijn doelgebeid bevindt wordt dit niet 
bestraft

- een speler mag naar een vrije bal duiken
- een veldspeler mag een bal die in 

het doelgebied ligt of rolt opnemen, 
maarmag daarbij de doelgebiedlijn of 
het doelgebied zelf niet aanraken

- na een doelpunt gaat het spel door met 
een uitworp door de doelman

- een vrije worp moet worden genomen 
op de plaats waar de fout is gemaakt. 
Gebeurt de fout aan de doelgebiedlijn 
dan wordt de vrije worp 1m voor die lijn 
genomen.

- bij een vrije worp moet de tegenstander 
een afstand van 1m te bewaren. 

- een strafworp wordt genomen achter de 
doelgebiedlijn (= 6m)

- wordt een bal door de verdediging 
geblokt en gaat de bal hierbij over de 
doellijn of over de zijlijn binnen de 
ruimte van het doelgebied dan wordt 
de inworp (hoekworp) genomen van op 
het snijpunt van de doelgebiedlijn en 
de zijlijn. Bij deze inworp kan men niet 
rechtstreeks scoren.

- Als de bal langer dan drie seconden op 
de grond ligt, mag de speler die de bal 
het laatst heeft aangeraakt de bal niet 
opnieuw aanraken.

De straffen
- Bij beachhandbal worden geen 

waarschuwingen gegeven

- Bij beachhandbal heb je de tijdelijke 
uitsluiting. De bestrafte speler moet 
het speeloppervlak verlaten. Zodra er 
een wisseling van het balbezit heeft 
plaatsgevonden, mag de speler of een 
vervanger het speeloppervlak weer 
betreden.

- Bij de tweede ‘tijdelijke uitsluiting’ 
volgt diskwalificatie voor de betreffende 
speler. De betreffende speler moet de 
speelruimte verlaten. Na een wisseling 
van het balbezit mag het team weer 
compleet op het speeloppervlak verder 
spelen.

Strafworpen bij 1-1 stand / Eén tegen 
de doelverdediger
- Als elke ploeg één speelhelft heeft 

gewonnen dan beslist het nemen van 
strafworpen over winst of verlies

- De aanvaller staat op het snijpunt 
van de eigen doelgebiedlijn met 
de linker of rechter zijlijn. Na het 
fluitsignaal van de scheidsrechter werpt 
de aanvaller de bal naar de op zijn 
doellijn staande doelverdediger. Als 
de bal de hand van de werper verlaat, 
mogen beide doelverdedigers gaan 
lopen. De eigen doelverdediger kan 
kiezen de bal rechtstreeks in het doel 
van de tegenstander te gooien (extra 
punt) of de bal naar de eigen speler 
terug te gooien. De bal mag hierbij 
de grond niet raken. (de bal mag dus 
niet gestuit of gedribbeld worden!). 
De aanvaller mag wel via de grond op 
het doel gooien (botsbal). Onderbreekt 
de verdedigende doelverdediger op 
onreglementaire wijze de doelpoging 
dan volgt een 6 m-worp.

- van elke ploeg nemen 5 spelers een 
strafworp 

- heeft een team minder dan vijf 
spelers, dan heeft dat team evenzoveel 
minder mogelijkheden een punt bij de 
tegenpartij te scoren

- er wordt afwisselend naar de beide 
doelen geworpen

- ook hier telt een ‘vliegertje’ dubbel
- is de stand na 5 strafworpen door elk 

team nog steeds gelijk dan gaat men 
verder volgens het principe van de 
‘sudden death’ (met inachtneming van 
een nabeurt)

Tekens van de scheidsrechter
Alle tekens uit het zaalhandbal worden 
gebruikt met uitzondering van:
- bij een doelpunt steekt de 

doelscheidsrechter een hand omhoog 
met het aantal opgestoken vingers als 
toe te kennen punten.

- bij een tijdelijke uitsluiting wijst de 
scheidsrechter de overtredende speler/
coach met een vooruitgestoken arm 
aan, terwijl hij zijn arm bij de pols 
vasthoudt.

Met vereende krachten zullen we de 
velden afbreken en rond 18:00 uur zullen 
we de dag afsluiten met een drankje 
en een hapje in de Break-Out. Alle 
deelnemers, dus ook (het kan niet vaak 
genoeg gezegd worden) de E, F en H 
worden hier verwacht.
 
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 een en ander mee te brengen, 
vooral drinken kun je niet genoeg 
hebben. Overigens zouden we het op prijs 
stellen als het gebruik van alcoholische 
versnaperingen uitgesteld wordt tot na 
het toernooi, in de Break-Out. 
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Mailadressen en telefoonnummers (jeugdspelers)

De nieuwe HandbalNL app

Bij jeugdspelers die 
al een aantal jaren 
spelen (en jong zijn 
begonnen), staat in 
Sportlink nog het 
telefoonnummer en 
mailadres van ouders. 

Op zich prima, alleen 
is het misschien ook 
handig als eigen 
gegevens in de 
ledenlijst komen.

Graag ontvang ik van iedereen actuele 
gegevens op l
edenadminforeholte@tiscali.nl 

Je kunt mail en telefoonnummers ook zelf 
in de app wijzigen.

Ongetwijfeld hebben jullie allemaal 
de nieuwe app HandbalNL al op jullie 
mobiel, maar voor wie dit seizoen nog 
niet op Sportlinked heeft gekeken:

Vanaf nu is de HandbalNL app de enige en 
officiële app van het Nederlands Handbal 
Verbond. In het verleden maakte het NHV 
gebruik van twee apps: Sportlinked app 
en handbal.nl-competitie app.
Er is besloten om 1 app te gaan 
hanteren. De HandbalNL-applicatie is een 
gezamenlijk initiatief van het Nederlands 
Handbal Verbond (NHV) en Sportlink.  Je 
kunt de app heel makkelijk zoals andere 
apps downloaden.

Nogmaals: Privacynivo binnen de 
handbal-app
Standaard is met de invoering van de 
sportlinked app en het DWF een jaar 
of 2 geleden het privacynivo van alle 
spelers onder 18 jaar op ‘prive’ gezet, 
wat betekent dat al die spelers in de 
teamweergave in de app op anoniem 
staan. Alleen de scheidsrechter kan dan 
de gegevens en het fotootje zien.
Iedereen die de app heeft kan dit privacy 
nivo zelf aanpassen. Wat je ook zelf kunt 
aanpassen is je mailadres en je pasfoto. 
Dus kijk even of je je huidige pasfoto nog 
actueel genoeg vindt. Zo niet, pas hem 
dan even aan met een duidelijke foto. 
(Dat hoeft niet perse een officiele pasfoto 
te zijn.)
Misschien willen coaches / begeleiders 
van de jongere teams dit inventariseren 
en aan mij doorgeven wat gewijzigd moet 
worden.

Clara Kolster

Ben jij een handballiefhebber en wil je op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws, activiteiten en evenementen? Of ben je op zoek naar het 
wedstrijdprogramma of laatste uitslagen en standen van jouw favoriete 
clubs en teams? Met behulp van deze nieuwe officiële HandbalNL app is dit 
allemaal mogelijk!

De basisfuncties van de HandbalNL app:
•  Informatie over het programma, de standen en de uitslagen 
 van de gehele handbalcompetitie.
• Informatie over handbalverenigingen 
 (adres- en contactgegevens, routeplanner etc.)
• Volgen van favoriete club(s), team(s) en persoon/personen
• Toevoegen (spelerspas) foto aan je eigen profiel
• Inzien status van je eigen overschrijving
• Persoonlijke en teamstatistieken
• Het laatste handbalnieuws
• Indienen van de resultaten door de scheidsrechter
• Invullen van het digitale wedstrijdformulier
• Toevoegen (spelerspas) foto’s bij alle teamleden door de teammanager
• Koppelen met alle ledengegevens in Sportlink Club Basis

Downloaden dus! 

Extra informatie over deze app
Kijk voor meer informatie over HandbalNL app in het Support Center van Sportlink: 
http://support.sportlink.nl 
Hier is ook een handleiding voor diverse onderdelen en uitleg over de privacy 
instellingen te vinden.

HandbalNL is de enige en officiële app van het Nederlands Handbal Verbond. De 
HandbalNL-applicatie is een gezamenlijk initiatief van het Nederland Handbal 
Verbond (NHV) en Sportlink.

Let wel de HandbalNL app werkt met het 
mailadres waarmee je staat ingeschreven 
in Sportlink. Als je zelf deze gegevens 
wijzigt in de app, dan veranderen 
ze ook in Sportlink Club (waar de 
ledenadministratie in werkt.)

Ledental NHV sterk gestegen! Benieuwd hoeveel en waardoor?

1 juli was zoals elk jaar weer een 
bijzondere en spannende datum. Je zult 
je afvragen waarom? Het NHV weet dan 
precies hoeveel handballers ons land 
rijk is en we hebben goed nieuws! 

Dit jaar hebben veel clubs nieuwe 
gezichten mogen verwelkomen. Er is 
sprake van een ledengroei van maar 
liefst 4 procent. Danny de Ruiter, hoofd 
verenigingsservice binnen het NHV, 
geeft toelichting.

Hoe ziet de ledenontwikkeling binnen 
het NHV er uit ten opzichte van vorig 
jaar?
“De ledenontwikkeling is het afgelopen 
seizoen erg positief geweest. Met een 
stijging van circa 2.000 leden komen we 
op een totaal van bijna 52.000 leden. Met 
een groei van zo’n 4%, vallen we als bond 
behoorlijk op. De meeste teamsporten 
hebben momenteel namelijk te maken 
met een ledendaling. Ook vorig seizoen 
hadden we al een lichte stijging. Deze 
is nu verder doorgezet en bovendien 
versterkt”.

Is deze ledenstijging een gevolg van 
de successen van onze nationale 
damesselectie?
“Natuurlijk heeft de aandacht door 
de prestaties van de Oranjedames 
een positief effect. Meer kinderen 
hebben handbal op TV gezien of 
erover gehoord. Dat leidt tot meer 
bekendheid en interesse. Onze lokale 
handbalverenigingen verdienen 
ook alle credits, want daar vindt de 
echte ledenwerving plaats. Het NHV 
ondersteunt de verenigingen met kant-
en-klare producten en projecten. Zo 
hebben we een speciale webpagina waar 
kinderen gratis een proeftraining op 
kunnen aanvragen. De aanvraag wordt 

doorgezet naar een lokale vereniging, die 
vanaf dat moment het stokje overneemt.”

Is de ledenstijging vooral te zien bij 
de dames en meisjes, of ook aan de 
mannenkant?
“Je zou verwachten dat vooral meer 
meisjes gaan handballen, omdat zij 
Estavana en Tess op TV hebben gezien en 
dat hun grote voorbeelden zijn geworden. 
Maar wat blijkt? Bij de jeugd t/m 10 
jaar zijn er zowel bij de meisjes als de 

jongens veel nieuwe leden bijgekomen. 
Dat is natuurlijk erg positief, want de 
verhouding tussen het aantal vrouwelijke 
en mannelijke leden is de afgelopen 
decennia steeds schever komen te liggen 
(in het voordeel van de vrouwen). Het 
afgelopen jaar is het aantal mannen dat 
handbalt opnieuw vrij sterk afgenomen, 
maar door de stijging bij de jongens in de 
C-jeugd en jonger is er totaal gezien wel 
een lichte groei”.

Hoe willen jullie als NHV meer jongens 
aan het handballen krijgen?
“We zijn binnen het NHV een specifiek 
project gestart om meer jongens kennis 
te laten maken met handbal en ze lid te 
maken van de verenigingen. In bijna alle 
landen in de wereld is handbal juist meer 
een sport voor mannen en jongens. Het 
fysieke karakter van de sport speelt goed 
in op hun behoeften.
Uit onderzoek blijkt dat de drijfveren 
en belevingswereld van jongens en 
meisjes sterk verschillen. Vooral vanaf 
een jaar of 10, 11 worden de verschillen 
groter, uiteraard op fysiek vlak, maar 
ook sociaal en mentaal. Dit betekent 
dat we handbalsport meer moeten gaan 
differentiëren in ons aanbod, bijvoorbeeld 
in de inhoud van de trainingen, de 
PR-wervingsstrategie, maar eventueel ook 
in het competitieaanbod.”

Hoe ziet de toekomst er uit; een verdere 
stijging van het ledental?
“Dat is helaas koffiedik kijken. Er is 
enorm veel concurrentie van andere 
sporten en vrijetijdsactiviteiten. Er 
ligt ook veel druk op de beschikbare 
zaalruimte en op de besturen van 
verenigingen. En wat ik al eerder zei, 
de kracht zit hem vooral in het lokale 
enthousiasme en leiderschap. We zien in 
het land veel ambitie en betrokkenheid. 
Daar waar energie is haken we als NHV 
op in en gaan we ondersteunen en 
faciliteren. Als we blijven investeren 
in ledenwerving, maar vooral ook 
ledenbehoud, dan zie ik de toekomst 
positief tegemoet”.
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Kampioenen gehuldigd tijdens afsluiting van het seizoen 2016-2017

10 juni, rond de klok van vier was de 
aftrap van het eindfeest. Onder leiding 
van de activiteitencommissie werd een 
Ren-je-Rot-achtige quiz gehouden, met 
weetjes over onze mooie vereniging. 
Er was heel veel tijd gaan zitten in het 
bedenken van 20 goede vragen, maar 
na 7 vragen was iedereen al afgevallen. 
Daarom werd er nog maar een rondje 
gespeeld. 

Aansluitend werd er een heerlijke 
barbecue genuttigd en werden de 
kampioenteams gehuldigd door Kees 
Kraakman en Luc Zwetsloot en als klap 
op de vuurpijl was er de uitreiking van de Al enkele seizoenen worden de 

scheidsrechterskoppels bij de 
thuiswedstrijden van de dames 1 op 
gepaste wijze ontvangen. 

Deze mensen komen vaak van ver en 
het is dan ook belangrijk dat ze worden 
verwelkomt met een kopje koffie. We 
stellen ze voor aan de beide coaches voor 
een technisch praatje, wijzen hen de 
kleedkamer, zorgen voor een frisdrankje 

Gastheer/gastvrouw, iets voor jou?

tijdens de rust en vangen hen weer op 
na de wedstrijd. We bedanken ze voor 
de leiding, ook als ze een wat minder 
gelukkige wedstrijd hebben gefloten, 
drinken nog iets met hen en wensen hen 
een goede thuisreis. 
Ook de tegenstanders heten we welkom, 
brengen de coaches bij elkaar, wijzen hen 
de kleedkamer en wensen hen na afloop 
succes en goede thuisreis.

Dat is zo ongeveer de taak van de 
gastvrouw of gastheer bij onze 
vereniging. Een taak die bij ons met 
plezier wordt verricht door Cor Bakker. 
Maar nu ook het tweede team is 
gepromoveerd naar de hoofdklasse, en 
hun wedstrijden nu ook gefloten gaan 
worden door koppels 
die van verder weg 
komen, is het wel 
zo netjes om ook bij 
hun wedstrijden wat 
meer aandacht aan 
de scheidsrechters te 
besteden. Als mensen 

op zaterdagavond een verre reis moeten 
maken om bij ons te fluiten, kan je ze 
niet aan hun lot overlaten en volstaan 
met een consumptiebonnetje. 
En als de heren het komend seizoen 
nét even beter presteren als afgelopen 
seizoen, gaat dat ook voor hun 
wedstrijden in de hoofdklasse gelden. 

Kortom, we hebben behoefte aan 
enkele leden die het leuk vinden om als 
gastheer/gastvrouw namen Foreholte op 
te treden. 

Vragen? 
Cor wil je graag nader informeren.
06 12 40 05 91
cebakker@zonnet.nl

Beste leden en fans van HV Foreholte,

Wij hopen dat u een fijne vakantie 
heeft gehad en toch stiekem uitkijkt 
naar het nieuwe handbalseizoen van 
onze prachtclub! 

De vrienden van Foreholte gaan ook dit 
seizoen weer van start. 

Als vriend van Foreholte krijgt u gratis 
toegang tot de thuiswedstrijden van 
dames 1. Vele zijn afgelopen seizoen lid 
geworden. Nu dames 1 gepromoveerd 
is, wilt u toch geen thuiswedstrijd 
overslaan? 
De sponsorcommissie en het bestuur 
willen u graag voor een betaalbaar bedrag 

Vrienden van HV Foreholte Kick-off 2017
Mogen wij u ook (wederom) verwelkomen als lid van de vrienden? 

laten horen bij de Vrienden van. Het Wij-
gevoel waar we trots op zijn in ons fijne 
dorp bij het steunen van de vereniging. 
Voor slechts 50 euro per seizoen bent u al 
lid. Als u trouwe bezoeker bent, haalt u 
uw bijdrage er makkelijk uit. 

Coin wordt pasje
Vorig jaar zijn wij begonnen met het 
uitgeven van de unieke Coin. Veel 
vrienden hebben aangegeven de munt 
mooi te vinden maar dat hij wat groot 
was om altijd mee te nemen. Daarom 
zal er dit jaar een pasje in Credit-card 
formaat worden uitgegeven. 

Leden blijven automatisch lid
Wij zijn heel blij met onze aangemelde 
vrienden. Het lidmaatschap wordt 
automatisch verlengd. Mocht u toch 
willen stoppen, dan kunt u een mail 
sturen naar petervandrueten@gmail.com 
en eventueel uw incasso terughalen. 

Bijdrage van de Vrienden
Er gebeuren mooie dingen in onze 
vereniging. Zo proberen de Vrienden bij 
te dragen aan belangrijke initiatieven 
binnen onze vereniging. In 2016-
2017 hebben de Vrienden dan ook een 
donatie gedaan aan Purple United, het 
Jeugdkamp, Beachhandbal en andere 
mooie initiatieven. 

Lid worden (blijven) en pasje 2017-
2018 ontvangen ?
De eerste thuiswedstrijden zullen leden 
van de Vrienden van Foreholte u welkom 
heten. Hier kunt u als bestaand lid 
uw pasje afhalen en als nieuw lid uw 
aanmeldingsformulier invullen. U krijgt 
dan direct uw pasje mee. Hoe eerder u 
lid wordt, hoe voordeliger het is omdat u 
geen toegang verschuldigd bent! 
Mocht u nu al lid willen worden? Stuur uw 
mail naar pr-commissie@hvforeholte.nl

Tot ziens bij de wedstrijden van dames 1! 

Vriendelijke groet

De Vrienden van HV Foreholte ! 

Foreholter van het Jaar! Lisa Wanders 
en Willem Warmerdam kregen 
uit handen van de voorzitter, de 
Foreholter van het Jaar uitgereikt. 
Van harte gefeliciteerd met deze 
welverdiende prijs!

Het barpersoneel liet het aan 
niets te kort komen. Dank aan 
de organisatie en hulp van 
vrijwilligers voor dit mooie feest!



24 25

Na de alom bekende bos, duin en 
zaaltrainingen, zijn de dames nu toe 
aan wedstrijden om ritme op te doen. 
Ook het aanstellen van een nieuwe 
trainer t.w. Ken van Hasselt i.v.m. 
het vertrek van Ricardo Clarijs zal de 
nodige aanpassingen vergen. Iedere 
trainer heeft zo zijn eigen voorkeuren 
en beleid. Er zal een klik moeten 
komen met deze nieuwe trainer/coach.

Vorige week was er een trial in Aalsmeer 
tegen de plaatselijk club en Hercules uit 
Den Haag. Ondanks dat er een aantal 
speelsters nog afwezig waren, bleven er 
genoeg selectiespeelsters over. De dames 
lieten zich van hun goede kant zien en 
wisten beide wedstrijden te winnen. 
Toch zal er meer moeten gebeuren om je 
te kunnen meten met de ploegen uit de 
Eredivisie. Maar dat is een proces waar 
een ieder doorheen moet. Er zijn een 

Handbaldames Foreholte op weg naar Eredivisie-competitie

viertal teams die een maatje te groot 
zijn. maar tegen de vijf andere zullen 
er mogelijkheden zijn. De tijd zal het 
leren. De teams zijn ook afhankelijk van 
blessuregevallen, die zich voor doen. 
De jeugd wordt al ingepast en op weg 
geholpen, maar de stap is dan toch wel 
groot.
Afgelopen maand waren er twee 
wedstrijden in de Tulp. Fiqas/Aalsmeer 
was nu op bezoek bij de Voorhoutsen 
en speelde weer hun fysieke spelletje. 
Foreholte moet er nog behoorlijk aan 
wennen, maar dat is wel nodig, zeker 
in de Eredivisie. Toch wist Foreholte 
opnieuw te winnen. Er werd ook tegen 
het Amsterdamse Westsite gespeeld. 
Dit technisch goed onderlegd team kon 
tegen Foreholte, dat een voor hen nieuwe 
verdedigingsvorm hanteerde, na tien 
minuten op een 2-9 voorsprong komen. 
Foreholte liet zich hierdoor niet van 

de wijs brengen en ging steeds beter 
verdedigen. Het veldspel kan nog veel 
beter, maar de dames wisten in de laatste 
seconden de winst toch naar zich toe te 
trekken in deze sportieve wedstrijd.
Afgelopen weekend was er een toernooi 
in Sint Truiden (België). Komend weekend  
is er een trainingsweekend in Houten. 

Op dinsdag 5 september spelen ze tegen 
Z.A.P. in de Tulp om 19.00 uur. Zaterdag 
9 september komt Quintus op bezoek in 
de Tulp om 20.15 uur.

Zaterdag 23 september start dan de 
competitie. Noteer deze datum alvast 
in uw agenda en kom kijken naar dit 
spektakel, want landskampioen V.O.C. 
uit Amsterdam, met Ricardo Clarijs aan 
het roer, komt naar de Tulp. Houdt u 
de Foreholte-website in de gaten voor 
eventuele aanpassingen.
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De Voorhoutse handbalvereniging 
Foreholte begint met zelfvertrouwen aan 
het seizoen 2017-2018. Dames 1 werd 
vorig seizoen kampioen en bereikte 
daarmee de hoogste top: de eredivisie. Dat 
is voor de derde keer in de geschiedenis 
van de club: de eerste keer was in 
1986, de tweede in 1989. ‘Ondertussen 
promoveerde het tweede damesteam 
naar de hoofdklasse en komen de heren 
opzetten: de hoofdklasse lijkt in zicht’, 
somt voorzitter Kees Kraakman op. 
Ook de jeugd doet het goed, vertelt Cor 
Bakker, nestor van de club. ‘Zowel de 
A- als de B-jeugd spelen in de topklasse, 
de B-jeugd is vorig seizoen kampioen 
geworden.’ 

De mannen zijn het erover eens dat trainer 
Ricardo Clarijs de club in de afgelopen 
jaren naar een hoger niveau heeft 
gebracht. Onlangs stapte hij over naar 
Landskampioen VOC uit Amsterdam. 
Cor: ‘Een geweldige promotie voor hem! 
Gelukkig hebben we een goede vervanger 
gevonden in de persoon van Ken van 
Hasselt: net als Ricardo een jonge, 
ambitieuze trainer.’ 
Het succes van Foreholte zorgt dat de 
vereniging groeit. Er zijn inmiddels ruim 
300 spelende leden. ‘We spelen al 45 jaar 
landelijk, dat trekt meisjes uit de regio aan 
die hoger willen spelen. Via de clinics, 
spelmiddagen voor de allerjongsten 
en schoolhandbaltoernooien die we 
organiseren, leren kinderen onze club 
kennen. Dat levert elk jaar weer nieuwe 
leden op’, stelt Kees.
De groei heeft ook een keerzijde, 
aldus Cor. ‘We zitten te springen om 
zaalruimte. Voorhout is sterk gegroeid 
sinds hier 37 jaar geleden voor het 
eerst een sporthal werd gebouwd - de 

Gaasbak was dat, die later is vervangen 
door De Tulp. We zijn niet de enige 
club die gebruik maakt van de sporthal. 
Consequentie is dat onze selectie maar 
twee keer per week kan trainen en een 
aantal teams moeten uitwijken naar 
Warmond en Noordwijkerhout.’ 

‘Het zijn allemaal 
vriendinnen’

Zwaluwen
Foreholte werd opgericht in 1956, uit 
een team dat sinds 1952 onder de naam 
Zwaluwen speelde. ‘Vanaf 1956 heette 
de vereniging Foreholte, net als de 
voetbalclub waar ze destijds onder vielen. 
Ook werd Foreholte officieel lid van het 
Nederlands Handbal Verbond. Het was 
een heel andere tijd hoor: er werd altijd 
in hetzelfde rayon gespeeld. Ze gingen op 
de fiets naar de wedstrijd, auto’s had je 
nog niet. En het was een katholieke club, 
dus de meisjes moesten eerst naar de kerk. 
Voor twaalf uur werd er niet gespeeld!’, 
vertelt Cor. 
De vereniging groeide snel en werd 
succesvol. ‘In 1972 ging we naar de 
landelijke klasse, de tweede divisie. Een 
jaar later dreigden we al naar de eerste 
divisie te promoveren, maar dat verloren 
we op doelsaldo’, stelt de nestor van de 
club. Hij maakte het zelf mee: al sinds 
begin jaren zestig is Cor bij Foreholte 
betrokken. ‘Toen leerde ik mijn vrouw 
kennen, zij handbalde daar en ik ben 
meteen mee gaan helpen. Tot aan haar 
overlijden in 1991 heb ik van alles gedaan 
bij Foreholte: van coach tot bestuurslid. 
Maar bovenal was ik supporter.’
Eind jaren negentig emigreerde Cor 
naar België en verloor hij de vereniging 

een tijdje uit het oog. ‘Ik had daar een 
vrouw leren kennen, maar ik ben in 
2011 teruggekomen toen onze relatie 
strandde. Voor ik het wist, was ik weer 
betrokken bij Foreholte. Niet zo gek: mijn 
kleindochter en kleinzoon handballen hier 
en mijn zoon zit in het bestuur.’

Andere sfeer
Voorzitter Kees Kraakman groeide op 
met voetbal, maar met twee dochters bij 
Foreholte raakte hij vanzelf betrokken 
bij de club. ‘Eerst was het wennen, er is 
een andere sfeer dan bij voetbal. Als daar 
gefloten wordt, schoppen ze nog wel eens 
kwaad de bal weg. Doe je dat bij handbal, 
mag je twee minuten naar de kant. In 2011 
ben ik voorzitter geworden.’
Er is een grote verbondenheid binnen 
de vereniging, constateert de voorzitter. 
‘We zijn écht een club, doen veel samen. 
De dames van het eerste en tweede team 
helpen bij de clinics die we organiseren 
voor andere clubs. Bijna alle leden helpen 
mee bij Sportparkpop, een belangrijke 
bron van inkomsten voor onze club. De 
jeugd verkoopt plantjes en kerststollen. 
En met een groepje leden, bestuur en 
vrijwilligers steken we jaarlijks een 
corsowagen.’
In het verleden is dat wel eens anders 
geweest. Kees: ‘In de jaren tachtig werden 
speelsters van elders aangetrokken. 
Daardoor ontbrak de verbondenheid 
met de club. Het eerste team moet een 
afspiegeling zijn van de gemeenschap, dan 
is er saamhorigheid.’
Ook Cor roemt de sfeer in de vereniging. 
‘Het zijn allemaal vriendinnen. Ze komen 
elkaar aanmoedigen, er is geen haat en 
nijd. De sfeer tijdens de wedstrijd is 
uniek. Het zit altijd stampvol, ook tijdens 
uitwedstrijden kleurt de tribune paars. Er 
is een supportersclubje met een trommel 
en een trompet. Het leeft ontzettend in 
onze gemeenschap, eigenlijk is het één 
grote vriendengroep.’
Meer lezen? Zie www.hvforeholte.nl

De heren A speelden afgelopen seizoen 
voor het laatst in deze samenstelling 
met elkaar. Het team is dit seizoen 
overgegaan naar de senioren. Dit 
was voor de heren een reden om zich 
vorig seizoen in de eerste klasse zich 
volledig te richten op het behalen van 
het kampioenschap. 
Als voorbereiding op de competitie 
hadden de heren er voor gekozen deel te 
nemen aan de Belgische Trudo cup. Aan 
dit toernooi wordt al jaren deelgenomen 
door de hoogste teams uit Belgie, 
Frankrijk en Nederland. Met het behalen 
van de derde plaats was Foreholte klaar 
voor de buitencompetitie.
Na het voorlaatste seizoen was duidelijk 
geworden dat de titelstrijd wellicht 
zou gaan tussen EHC Leidschendam 
en Foreholte. Foreholte trof in het 
begin van de competitie al direct zijn 
opponent in een uitwedstrijd. Tijdens de 
wedstrijd werd duidelijk dat de goede 
voorbereiding van Foreholte het verschil 
maakte. De wedstrijd werd dan ook 
winnend afgesloten. Omdat de heren 
A van Foreholte tijdens de eerste helft 
van de competitie verder geen fouten 
maakten werd de eerste helft van de 
buitencompetitie met twee punten 
voorsprong op EHC afgesloten.
De beslissing in het zaalseizoen ging 
weer tussen deze twee teams, dit keer 
werd echter door beide de thuiswedstrijd 
gewonnen. Gedurende het seizoen 
bleken teams als Oliveo Pijnacker en 
Twist Vlaardingen serieuze tegenstanders 
te zijn geworden. In de strijd om 
het kampioenschap vergaloppeerde 
Foreholte zich op de uitwedstrijd tegen 
Oliveo. Foreholte kon de twee punten 
achterstand op EHC niet meer inlopen, 
waardoor het zaalseizoen met een tweede 
plaats werd afgesloten.

Foreholte startte de tweede helft van 

het buitenseizoen met twee punten 
voorsprong op EHC. Na het zaalseizoen 
was Foreholte dus gewaarschuwd dat 
het nu met meer teams rekening diende 
te houden. Op 9 april stond de return 
en voor Foreholte de thuiswedstrijd 
tegen EHC op het programma. Zowel 
EHC als Foreholte begrepen het belang 
van deze wedstrijd en verschenen op 
volle sterkte aan de start. Na een gelijk 
opgaande strijd in de eerste helft liep 
Foreholte in de tweede helft gestaag 
uit naar een 29-22 overwinning. Vier 
punten voorsprong op de nummer twee 
was een feit. Op 30 april stond de 
uitwedstrijd tegen Twist Vlaardingen 
op het programma. Deze tegenstander 
is in de zaal als derde geëindigd en 
was gedurende het seizoen duidelijk 
sterker geworden. Foreholte heeft deze 
wedstrijd ondanks enkele afzeggingen 
knap met 18-26 gewonnen. Met nog 
vier wedstrijden te gaan en vier punten 
voorsprong was het kampioenschap in 

Terugblik op kampioenschap Heren A

zicht. Tijdens een midweekse wedstrijd 
tussen Twist en EHC die verrassend door 
Twist werd gewonnen was het moment 
daar. Zondag 14 mei de uitwedstrijd 
tegen HVV ‘70 Voorschoten was de 
kampioenswedstrijd. Ook bij deze 
wedstrijd bleek de klasse van Foreholte 
en werd gewonnen met 18-31.
Het kampioenschap voor de heren A 
was een feit. Een heel jaar lang hadden 
de mannen geknokt om dit resultaat te 
realiseren. Het was weer een seizoen 
genieten van spelers zoals Aron, die 
op alle eerstelijnposities verdienstelijk 
inzetbaar was en overal wist te scoren. 
Douwe die steeds sterker werd in 
de rechterhoek en een zekerheid op 
doelpunten. Calvin die vanuit de breaks 
talloze doelpunten heeft gemaakt. 
Maxime die voor iedere tegenstander 
een irritante stoorspeler was en vaak 
met succesvolle onderscheppingen 
alleen op de keeper afging. Peter die 
als opbouwspeler een zekerheid was op 
veel doelpunten en onvermoeibaar leek. 
Rick de architect van het team, uit zijn 
inzet kwamen veel kansen voort. Robin, 
verdedigend zeer sterk. Hij heeft het voor 
veel tegenstanders moeilijk gemaakt om 
tot een schotkans te komen, daarnaast is 
hij als opbouwer altijd garant voor een 
aantal doelpunten. Luc, een speler die op 
alle posities inzetbaar was, de aanjager 
van het team, waardoor het team 
zichtbaar beter ging spelen. Beerent, 
de technicus die via onnavolgbare 
schijnbewegingen doelpunten wist te 
maken. En tot slot onze keeper Jesper. 
Hij is een klasse apart. Hij heeft voor veel 
frustratie bij de tegenstanders gezorgd 
wanneer zij ten onrechte hun schotkans 
al als doelpunt telden.

Ruim zestig jaar bestaat handbalvereniging 
Foreholte en de club floreert als nooit 
tevoren. Vorig seizoen werd afgesloten met 
promotie van het eerste én het tweede 
team. Burgemeester Carla Breuer zoekt de 
club op in sporthal De Tulp. Voorzitter Kees 
Kraakman en nestor van de club Cor Bakker 
vertellen over het succes en het clubgevoel. 

Foreholte op volle kracht

Burgemeester Carla Breuer kijkt met 
plezier terug op het gesprek met de 
handbalheren. ‘Vanuit de kantine van 
De Tulp keken we uit op de hal, waar 
net een training gaande was. Mooi om 
te zien hoe fanatiek die dames bezig 
waren! Uit het verhaal van Cor en Kees 
proefde ik dat er echte vriendschap is 
binnen de teams. Dat is ook onmisbaar 
als je tot zulke prestaties wilt komen. 
Ook bezielde vrijwilligers – van 
bestuursleden tot aan coaches – zijn 
onontbeerlijk voor elke vereniging. 
Iemand als Cor, die al zo lang en 
intensief betrokken is, verdient heel veel 
waardering. Dan heb je écht liefde voor 
een club.’

Wij werken samen met het Jeugdsportfonds
Wil uw kind op sport maar heeft u geen 
geld om de contributie te betalen? Dan 
komt u wellicht in aanmerking voor een 
bijdrage van het Jeugdsportfonds. 
Dit fonds betaalt (een groot deel 
van) de kosten voor de sportclub voor 
gezinnen met een minimum inkomen of 
schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om 
te kunnen sporten ook als de ouders/
verzorgers minder geld hebben. Het 
Jeugdsportfonds biedt deze kinderen de 
kans om toch hieraan deel te nemen.
Voor sport geeft het Jeugdsportfonds een 
bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 
maanden inclusief eventuele attributen 
en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels 
van uw gemeente kunt u kijken op 
jeugdsportfonds.nl.
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Voor de zomervakantie ontving Naomi 
Hoogervorst van de jeugdcommissie 
van HV Foreholte uit handen van Ruud 
Verweij, namens Vrienden van HV 
Foreholte, een donatie van € 200,– 
voor de organisatie van het Jeugdkamp 
2017. 

Handbalkamp 2017 was geweldig
Na het succes van vorig jaar werd 
er ook dit jaar weer een kamp 
georganiseerd. Dit keer voor de jeugd 
van de C, D, E en F. 

Vrijdagavond begon de bouw aan de 
totempaal gevolgd door een speurtocht 
op het Sportpark (voor de E&F) en Levend 
Stratego in het Overbos (voor de D&C). 
Toen het tijd was om te slapen, lukte het 
veel kinderen om de kampstaf nog lang 
wakker te houden…
Zaterdag werd er uitgeslapen tot een 
uur of 8! Nadat iedereen op de foto was 
geweest gingen de E&F naar het Overbos 
en vertrokken we met de D&C alvast naar 

Jeugdkamp ontvangt donatie van Vrienden van HV Foreholte

Na het spetterende succes van het 
jeugdkamp in 2016 werd er in het 
weekend van 7 tot en met 9 juli wederom 
voor onze jongste jeugd (C, D, E en F) 
een handbalkamp georganiseerd. Naast 
vele activiteiten, handballen, stond 
gezelligheid met elkaar voorop. En ja, 
spannend hoor, met elkaar blijven slapen 
in de Break-Out. Leuk! 
Wij ho[en dat de Jeugdcommissie, 
begeleiders en natuurlijk de deelnemers 
een heel gezellig weekend met elkaar 
hebben gehad en er van hebben genoten!

De Vrienden van HV Foreholte is een 
jonge club mensen. Met het lidmaatschap 
(€ 50,- per jaar) krijg je gratis toegang 
tot alle competitiethuiswedstrijden van 
Dames 1 en ondersteun je de vereniging 
bij handbalgerelateerde activiteiten. 
Jong, omdat we gestart zijn in september 
2016 en nu al meer dan 40 leden hebben 
en we blijven groeien. Hoe groter onze 
vriendenclub, hoe meer activiteiten wij 
kunnen ondersteunen. 

Wat willen wij ondersteunen? 
Deelname van een team aan 
een (meerdaags) toernooi, 
trainingsmaterialen, teamuitjes, 
sfeerattributen Purple United en elk jaar 
terugkerende evenementen zoals het 
jeugdkamp, het beachhandbaltoernooi, 
het scholenhandbaltoernooi, 
kinderspelmiddagen en nog vele andere 
activiteiten. Uiteraard wordt het 
aandragen van suggesties voor een goede 
besteding zeer op prijs gesteld.

Wil je ook bij onze ‘vriendenclub’? 
Dat kan. Spreek één van onderstaande 
personen aan of stuur een mail naar 
pr-commissie@hvforeholte.nl met je 
naam, adres, postcode, woonplaats, 
mailadres en telefoonnummer. Wij nemen 
dan snel contact met je op.

Namens de Vrienden van HV Foreholte en 
PR-/Sponsorcommissie HV Foreholte,
Peter – Ruud – Ron – Jeroen – Ramona – 
Luc – Jacqueline

Duinrell. In de middag vertrokken de E&F 
naar Linneaushof om daar de hele middag 
te spelen. ’s Avonds was het tijd voor de 
Bonte Avond, waar heel veel acts zorgden 
voor een leuke avond!
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! Omdat de spellen in het bos 
toch het leukst waren gingen we ook 
zondagochtend met de hele groep naar 
het Overbos. We speelden “Spons-Water-
Vuur” en een “Smokkelspel”. Na een 
heerlijk broodje knakworst was het tijd 

voor een mega-watergevecht! De tijd 
vloog voorbij, dus snel door met de 
laatste activiteit: Crazy 44! Ieder groepje 
kreeg een lijst met opdrachten mee 
en moest dit zo snel, origineel en leuk 
mogelijk uitvoeren. De laatste opdracht: 
“om 16:00 uur terug zijn bij de Break-
Out”, was maar door één groepje gelukt, 
waardoor de ouders al snel op de stoep 
stonden… Helaas, het zit er weer op!
 
We willen de kinderen bedanken voor alle 
gezelligheid! Wij willen volgend jaar zeker 
weer op kamp en we hopen jullie ook!

Groetjes,
De Kampstaf

Jongens C2 wisten niet van ophouden

Het eindfeest was dan al 
geweest, maar dat was voor 
de jongens C2 geen reden 
om stil te gaan zitten. Wilma 
had er lucht van gekregen 
dat er bij Volendam 
een bootcamp werd 
georganiseerd voor jongens C 
en het was snel geregeld dat 
onze jongens mee konden 
doen.

Ook 2 auto’s waren snel 
georganiseerd en met 7 
jongens gingen we op weg. 
De sporthal was makkelijk te 
vinden, maar de juiste zaal 
wat moeilijker. Uiteindelijk 
vonden we de zaal waar 
andere jongens aan een 
warming up bezig waren en even later 
werden we naar de andere zaal geroepen, 
waar al een aantal spellen en oefeningen 
waren uitgezet. En raad eens wie de clinic 
gaf? Onze eigen nieuwe coach van Dames; 
Ken!

De grote groep werd in verschillende 
teams opgedeeld en iedereen verdeelde 
zich over de opgestelde spellen. 
Het ging er behoorlijk fanatiek aan 
toe. Verliezende teams moesten 

opdrukken, terwijl de winnaars even 
konden uitrusten. Halverwege de dag 
liep iedereen al rond met een rood 
aangelopen hoofd en werden ledematen 
niet meer gevoeld.

Ondertussen werden andere spellen 
opgesteld voor het tweede deel van de 
dag en deden de mensen op de tribune 
inspiratie op voor de trainingen voor in 
volgend seizoen.

Na afloop nog 
even met zijn 
allen bijkomen 
en iets drinken 
in de kantine. 
Ken kwam er 
ook nog even 
bij zitten en 
de jongens 
luisterden 
aandachtig 
naar zijn 
plannen met 
Dames 1.

De terugreis 
duurde door 
verschillende 
wegaf-
sluitingen en 

niet opletten van deze bestuurder wat 
langer dan heen, maar uiteindelijk werd 
iedereen toch moe maar voldaan weer in 
Voorhout teruggebracht.

Na welverdiende rust tijdens de vakantie 
zijn de jongens er nu weer helemaal 
klaar voor om, nu als Heren C1, weer vol 
tegenaan te gaan.

Groeten,
Willem
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Verzin eens wat leuks!

Nog niet zo lang gelden ontving ons 
bestuur onderstaande brief van het 
Schipholfonds. 

Stuur jou/jullie idee voor de aanvraag zo 
snel mogelijk naar foreholte@handbal.nl 
zodat de vereniging haar akkoord kan 
geven.

Groeten,

Caroline

Foreholte start 3 september met individuele toptrainingen
In het kader van het bovenstaande plan 
Foreholte 2020 start Foreholte dit jaar 
met individuele techniektraining voor 
de jeugd, om de top te gaan behalen! 
Droom jij van een toekomst in de 
Eredivisie bij onze dames, of de top 
bestijgen met de heren, geef je dan op 
voor deze toptrainingen.

De trainingen zijn iedere maandag: 
- 18:30-19:30 voor iedereen van 9-13 jaar 
- 19:30-20:30 voor iedereen van 14-18 jaar 
De trainingen worden gegeven door 
Rachel de Haze. Rachel is drie keer 
beste speelster van de Nederlandse 
Eredivisie geworden en werd afgelopen 
mei landskampioen met VOC Amsterdam. 
Daarnaast is ze ook een top-trainer.

Beste ouders/verzorgers van onze 
toppers,
 
Zoals jullie misschien hier en daar 
al voorbij hebben horen en zien 
komen, zijn we met Foreholte sinds 
vorig seizoen bezig de jeugdopleiding 
structureel te verbeteren. Dit plan 
heeft te titel ‘Foreholte 2020’ 
gekregen, omdat we in 2020 dit 
volledig op de rit willen hebben en 
de eerste resultaten hiervan willen 
zien. Dit doen we om uw kinderen nog 
meer mogelijkheden te geven zich te 
ontwikkelen naar het niveau dat ze in 
zich hebben.

Het vorige seizoen was hier de opstart 
van. De trainers en coaches zijn opgeleid 
en hebben nu alle vaardigheden om 
goede trainingen en coaching te 
kunnen verzorgen voor onze jeugd 
teams. Daarnaast zijn we gestart met 
een structurele inhoudelijke lijn van 
trainen geven, waardoor uw talentjes 

iedere jaar weer dingen (in een logische 
volgorde) bij leert. Hierdoor nemen we 
weg dat uw kind afhankelijk is van de 
kwaliteiten/ambities/voorkeuren van 
een trainer. Iedereen krijgt een gedegen 
handbalopleiding. En vergeet natuurlijk 
de clinics niet.
 
Dit seizoen willen we de vervolgstap 
maken. Want niet alleen trainers zijn 
belangrijk voor de talenten. Ook de 
randvoorwaarden, ouders en extra 
mogelijkheden spelen een belangrijke 
rol hierin. Daarom dat we dit seizoen 3 
nieuwe elementen vanuit het 2020 plan 
gaan invoeren:

1) Communicatie met de ouders/
verzorgers - begin, midden en 
eind van het seizoen. Dit is 
een avond waarin de trainers 
uitleggen hoe we trainen/
spelen, waarom we dat doen, 
wat er verwacht wordt, hoe 
ouders hierbij kunnen helpen, 
en hoe we met elkaar om 
gaan. Want de ondersteuning 
van thuis is erg belangrijk. U 
krijgt hiervoor binnenkort een 
uitnodiging.
 
2) Specialisatie trainingen. We gaan 
beginnen met top-trainingen van 
toptrainers op de maandagavond. Het 
hele seizoen. Deze trainingen gaan 
gegeven worden door Rachel de Haze, 
3 keer de beste speelsters van de 
Nederlandse Eredivisie, en een geweldige 
jeugdtrainer. Haar trainingen zullen 
volledig gericht zijn op individuele 
ontwikkelen van technieken. Dus op ieder 
niveau voor ieder kind. Daarnaast zullen 
we trainingen organiseren op bepaalde 

elementen(looptraining, valtraining, 
voetenwerktraining) met toptrainers op 
dit gebied uit verschillende sporten.
 
3) Scouting. Er zullen op gezette 
momenten trainersvergaderingen zijn 
waarin de spelers uit de verschillende 
teams besproken zullen worden. 
Hiermee gaan we de talenten indelen 
op hun eigen niveau, waarin niemand 
ondersneeuwt en iedereen de kans krijgt 
een volgende stap te zetten. Dit zal niet 
meer alleen aan het begin/eind van een 
seizoen zijn, maar op de momenten dat 
dit voor het talent en het team het beste 
is.

Deze 3 nieuwe onderdelen, samen 

met het traject dat we vorig seizoen 
al ingegaan zijn, moeten er dus voor 
zorgen dat de jeugd van Foreholte alle 
kans krijgt om hun top te halen en hun 
ambities kwijt te kunnen.
 
Als hier vragen, tips, opmerkingen of 
andere bijdrages voor zijn, stuur me 
gerust een berichtje of een mailtje.
 
Ricardo
06 53 26 63 16
ricardo_clarijs@hotmail.com

Professionalisering van Foreholte - Foreholte 2020

Voor deze trainingen wordt een kleine 
bijdrage gevraagd van € 7,50 per 
maand en wordt in twee blokken van 
respectievelijk vier en drie maanden 
gegeven. 

Je kunt je nu via een formulier op 
hvforeholte.nl aanmelden voor het eerste 
blok van vier maanden, van september 
t/m december.
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Jeugd E2 verzilvert kampioenschap in veldseizoen

Na de voorlaatste wedstrijd had de E2 
zich al verzekerd van de kampioenstitel 
van dit veldseizoen. Uitgelaten waren 
ze dan ook in aanloop naar de laatste 
wedstrijd van de competitie, maar na 
het startsignaal stonden de kinderen 
toch meteen op scherp om ook deze 
wedstrijd te winnen.
 
En gewonnen werd er overtuigend, met 
17-4. Veruit de meeste doelpunten 
kwamen voort uit individuele loopacties 
na het onderscheppen van lange ballen 
van de tegenpartij. Maar ook wanneer de 
aanval bewust werd opgebouwd leverde 
dit resultaat op. Zo wisten zowel Quinten 
als Marnix een keer zeer knap te scoren 
vanuit de scherpe hoek.

Door de snelheid, kracht en goede 
positiespel van de E2 was Foreholte een 
maatje te groot voor de tegenpartij. 
Het was echter mooi om te zien dat 
de meiden van Quintus zich niet 
lieten intimideren door onze, meestal 
een kop grotere jongens, stug door 
bleven vechten en zo toch vier knappe 
doelpunten wisten te scoren. Zonder 
het goede keeperswerk van Sebastian 
en zeker Kristine in de tweede helft 
waren dit er vast meer geworden. Er 
is afgelopen jaar door de coaches en 

Handbaltoernooi F-jeugd voor regioverenigingen

Zaterdag 10 juni 2017 organiseerde 
sv ROAC een handbaltoernooi voor 
de F-jeugd van de omliggende 
verenigingen. Stompwijk ’92, 
Rijnstreek, HVV ’70, Saturnus, ROAC 
en onze Foreholte F2 en F3 speelden 
onderling vier wedstrijdjes. 

Ook onze nieuwste F-leden Anouk en 
Amber konden gelijk even oefenen en 
kennismaken met de andere F-ies.
Als er geen wedstrijdje was, hoefden ze 
zich niet te vervelen. Er stonden leuke 
spellen, zoals waterflessen omgooien, 
tegen de rugbybal aangooien om deze 
over de achterlijn te rollen, gooien op de 
tchouk en ballen gooien om de blikken 
omver te werpen. Natuurlijk ook even 
gezellig met je team bijkletsen op je 
handdoek met snoepjes en drinken.

Als afsluiting kreeg iedereen een lekker 
ijsje en ook nog een mooie medaille, 
want in de F is iedereen kampioen. 

Bedankt ROAC voor deze leuke ochtend.

trainers veel geïnvesteerd in positiespel 
en de kinderen beheersen dit steeds 
beter. Het overspelen als team blijft een 
aandachtspunt, maar vaak genoeg hebben 
ze bewezen dit ook goed te kunnen. Zo 
werd er dit seizoen regelmatig geprobeerd 
om iedereen te laten scoren en werd het 
teamgevoel versterkt wanneer dit ook 
daadwerkelijk lukte.

Na afloop van de wedstrijd stond er taart 
klaar om het kampioenschap feestelijk 
te vieren. En met zeven gewonnen 
wedstrijden mag de E2 zich een 
terechte, ongeslagen kampioen noemen. 
Gefeliciteerd jongens en Kristine! En 
ook bedankt aan alle meiden van de E1 
die regelmatig hebben ingevallen en 
bijgedragen aan het succes.



34 35

2017 is het jaar van jongenshandbal!

Handbal is mondiaal een grote sport. In 
Europa, maar ook grote delen van Azië, 
Zuid-Amerika en zelfs Afrika wordt 
door heel veel mensen gehandbald. 
Vooral jongens en mannen beoefenen 
onze dynamische teamsport wereldwijd 
met veel plezier en passie.

Handbal leent zich ook erg goed voor 
deze doelgroep vanwege de atletische 
aspecten, de snelheid, intensiteit, 
veelzijdigheid en het fysieke contact.
Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) 
heeft het initiatief genomen om de 
komende jaren een impuls te geven aan 
jongens- en herenhandbal in Nederland. 
Via verschillende acties wil het NHV het 
aantal mannelijke handballers weer laten 
groeien, van circa 15.000 in 2016 naar 
20.000 in het jaar 2020!

Jongenshandbal in Nederland
Nederland is één van de weinige landen 
waar aanzienlijk meer vrouwen dan 
mannen handbal spelen. Dit is historisch 
zo ontstaan en gegroeid. De laatste 
paar jaar is de ledendaling binnen het 
NHV eindelijk een halt toegeroepen. 

Mede dankzij onze succesvolle nationale 
damesploeg is een stijgende lijn ingezet. 
De afgelopen tien jaar is het aantal 
mannelijke handballers met circa 20% 
gedaald. Sommige regio’s, zoals Noord-
Holland-Noord, kenden binnen deze 
doelgroep een ledendaling van zelfs 
40%! Dit heeft er toe geleid dat steeds 
meer handbalverenigingen incomplete 
jongensteams kregen en bij wedstrijden 
de niveauverschillen en reisafstanden 
groter zijn geworden. Veel jongens 
die willen gaan óf blijven handballen, 
kunnen dit niet omdat er in hun buurt 
geen (geschikt) team beschikbaar is. De 
uitstroom van handballers is momenteel 
te groot en de instroom te beperkt.

Focus binnen het project
Het jaar 2017 staat voor het NHV in 
het teken van jongenshandbal! Het 
NHV gaat gericht en meetbaar aan de 
slag om meer jongens te werven en 
te behouden voor onze handbalsport. 
Er wordt hierbij een specifieke focus 
gelegd op de leeftijdscategorie 11- tot 
en met 14-jarigen. In deze leeftijd 
is namelijk sprake van duidelijk 
veranderende behoeften. Ook moeten 
jongens dan vaker keuzes gaan maken, 
bijvoorbeeld in verband met de overstap 
naar het voorgezet onderwijs en wordt 
er uiteindelijk ook niet meer gemengd 
gehandbald.

Projectactiviteiten in 2017
In het jaar 2017 worden vanuit het 
NHV, in nauwe samenwerking met lokale 
handbalverenigingen, verschillende 
acties op het gebied van jongenshandbal 
opgezet zoals
• Organisatie van zogenaamde “Strong 

Men Handball Bootcamps”voor 11- tot 
en met 14-jarigen (D- en C- jeugd). De 
eerste twee ‘bootcamps’ in augustus 
(Houten) en november (Den Bosch) 
waren erg succesvol. Dit seizoen 
2017-2018 worden er nog veel meer 
uitdagende ‘bootcamps’ georganiseerd, 
waarbij de doelgroep rechtstreeks per 
e-mail wordt uitgenodigd.

• Opzetten van een specifieke PR- en 
wervingscampagne, vooral via de 
handballende jongens zelf onder het 
motto ‘echte mannen spelen handbal!’

• Uitzetten van verschillende social 
media-acties, onder andere via de 
ouders van (ex)voetballers. We gaan 
bijvoorbeeld via Facebook, Instagram 
en Snapchat aan de slag om de 
bekendheid van jongenshandbal te 
vergroten en vervolgens wordt het 
rendement gemeten van deze acties.

• Binden van partnerorganisaties 
die samen met het NHV willen 
investeren in de groei van jongens- 
en mannenhandbal. Het gaat hierbij 
om organisaties van zowel binnen als 
buiten onze handbalsport.

• Onderzoek verrichten om meer inzicht 
te krijgen in de drijfveren en behoeften 
van jongens van 11 tot en met 14 jaar 
die handballen, gehandbald hebben en 
(nog) niet handballen.

• Inventarisatie onder alle 
handbalverenigingen op dit thema 
om hun ambities, knelpunten en 
belangstelling te peilen en ‘good 
practices’ te verzamelen.

• Organiseren van bijeenkomsten 
van een ‘expertpanel’ en voor 
handbalverenigingen, zoals een 
landelijk jongenshandbal-symposium in 
februari/maart en regiobijeenkomsten 
in mei.

Wil jij een bijdrage leveren?
Heb jij een passie voor jongenshandbal 
en denk je in het project binnen 
Foreholte iets te kunnen betekenen? 
Bijvoorbeeld in je rol als ouder, trainer 
of seniorenspeler, meld je dan bij Wilbert 
van der Luyt of Willem Warmerdam:

willuyt@gmail.com
06 30 13 93 56
willem.warmerdam@telfort.nl
06 24 84 30 81

Of spreek ons gewoon aan als je ons 
tegen het lijf loopt.

En we zijn maar gelijk begonnen

Iedereen heeft hem vast wel eens 
gezien. De campagne van SIRE “laat 
jouw jongen genoeg jongen zijn.
Vanaf een jaar of 11 ontwikelen 
jongens zich op een andere manier dan 
meisjes. Handbal wordt in Nederland 
vooral beoefend door meisjes en 
vrouwen. Hoe kunnen we handbal 
aantrekkelijker maken voor jongens?

Dat vroeg men zich bij onze bond het 
NHV ook af. Een tijdje geleden heeft 
o.a. Martijn de Jong van ons jongens C 
team meegedaan aan een onderzoek dat 
het NHV deed, om er achter te komen 
wat jongens in de leeftijd van 11 t/m 
14 beweegt, wat ze leuk vinden, wat ze 
belangrijk vinden, waarom ze zijn gaan 
handballen, waarom niet, of waarom ze 
zijn gestopt. 

Uit dit onderzoek zijn verrassende 
resultaten gekomen. Het gaat nu te ver 
om het helemaal te bespreken, maar 
een van de zaken die er uit naar voren 
kwam is dat jongens handbal een heel 
dymaische sport vinden, waarbij het leuk 
is dat iedereen kan scoren en je veel 
trucs kunt doen.

Het NHV heeft op basis van de resultaten 
van dat onderzoek een actieplan opgezet.

Een onderdeel daarvan is het 
orhganiseren van Strongman 
Bootcamps, locaal, in samenwerking met 
verenigingen, waarbij de jongens worden 
gestimuleerd om ook vrienden mee te 
nemen die nog niet handballen.

Yorik, Martijn en Lucas van de Jongens 
C hebben daar afgelopen zondag 27 
augustus aan meegedaan. Het is nu te 
kort dag voor de deadline van dit Boekie 
om er uitgebreid verslag van te doen, 
maar laat ik het kort samenvatten: Ze 
hebben nu overal spierpijn en vonden het 
geweldig. Ook was het leuk dat Luc Steins 
(de beste speler van het Nederlands 
elftal) even zijn gezicht liet zien, een 
groot voorbeeld om tegenop te zien.
Een echte handbalheld.
En over handbalhelden gesproken: 
Speciaal voor de doelgroep van jongens 
van 11 t/m 14 jaar is er een website 
opgezet: handbalhelden.nl.
Het staat vol filmpjes van mooie trucs en 
heel veel informatie over de bootcamps.
Ook kan je via Instagram zelf filmpjes 
uploaden van je eigen mooie moves en 
tricks met een handbal.

Ga het maar eens rustig bekijken.
In ‘t volgende Boekie meer over deze 
campagne.
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Teamindeling

DAMES SELECTIE 1 en 2
Anabel Arroyo, Mayra de Boer, 
Dana Cornelisse, Merel van Drueten, 
Romy van Duin, Naomi Hoogervorst, 
Marit Huiberts, Lot van Kampen, 
Saskia Kolster, Britt van Leijden, 
Manon Morien, Williënne van der Plas, 
Nikki van der Post, Lisanne Ruiter, 
Kim Schuurbiers, Chantal Slegtenhorst, 
Romy Verweij, Dana Vincenten, 
Ramona Vink, Noëlle Vos, 
Malu Zandbergen, Anouk Zwaan, 
Melanie Zwaan, Anne-Lies Zwetsloot
Trainer/coaches: Ken van Hasselt en 
Gert-Jan van der Lans
Begeleiding: Anne van der Vlugt, 
Damon Jongeleen en Mariëlle Zonneveld

DAMES 3
Angie Bel, Joyce van den Berg, 
Robin Drent, Laura Gorter, Eva Kolster, 
Linda Koppers, Maartje Kraakman, 
Susan van der Nieuwendijk, 
Lisanne de Ridder, Feline Verweij, 
Marloes Voordouw, Lisa Wanders
Trainer/coach: Ariaan Koppers
Begeleiding Ruud Verweij

DAMES 4
Aniek Beenakker, Nanouk Bel, 
Manon Belderok, Marit Bruin, 
Laura Groen, Lotte Hendriks, Romy Kling, 
Renee van der Lans, Amy Nederstigt, 
Esther van Schaik*,Loirraine Teijgeman
Trainer: Hayck Bosman

DAMES MIDWEEK 1
Brigitte Ammerlaan, Sacha Creemers,
Jeanette van Dam, Marlou Elferink, 
Caroline de Jong, Joke Knijnenburg, 
Mariska Koopman, Els v.d. Meer, 
Agnes van der Plas, Ingrid Schulte, 
Judith Wolterink
Coach: Angelique den Elzen
Trainer: Nicole Donners

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

HEREN 1
Hayck Bosman, Mick Bosman, Jordi Bout, 
Mike Drost, Robin Glissenaar, 
Aron Homan, Calvin Jongeleen, 
Jesper Kling, Ariaan Koppers, 
Dyon van der Linden, Rick van der Luyt, 
Douwe Mulder, 
Peter van den Nieuwendijk, 
Remco Ouwerling, Maxime Suyker, 
Luc Versluijs, Beerent Vos, Sjoerd Vos, 
Jack Waasdorp, Luc Zwetsloot
Trainer/coach: Roger Haagmans
Begeleiding: Leander Stoel

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

DAMES A1
Elke Ammerlaan, Nienke Ammerlaan, 
Tamar Doorn, Sanne van Eijk, 
Britt Govers, Karlijn Ketz, 
Linda Meeuwissen, Willemijn Nelis, 
Imke Nijman, Iris Pool, Kelly Prins, 
Britt Roozen, Jolijn Soonius
Trainer/coach: Henri van Wees
Begeleiding: Jeroen van Eijk en 
Sonja Elstgeest

DAMES B1
Tamara Bakker, Marieke Berbee, 
Eva Breugem, Benthe van Eijk, 
Marit Huiberts, Milou Huiberts, 
Britt van der Luyt, Zoë de Ridder, 
Sanne Timmermans, Romy Verweij
Trainer/coach: Robin Drent en 
Nelleke Verboom

DAMES B2
Rosa Berg, Lisanne Bosmans, 
Marisca Claij, Sanne v.d. Geer, 
Marije Ham, Sacha Kamp, Kyara Kuiper, 
Caroline van Lierop, Larissa Lindhout, 
Roxan Lourens 
Trainer: Jim Hermans
Begeleiding: Brenda Bierhuizen en 
Eduard van Lierop

DAMES C
Lara Duyndam, Tessa Floor, 
Marijn Frijlink, Jasmijn Fu, 
Lisa Hellemans, Zulkaida Isaqzai, 
Malou Kaptein, Jerine van der Linden, 
Susan Ordelman, Suzanne Weijers, 
Begeleiding: Dirk Frijlink
Trainer: Jim Hermans

HEREN B
Matthijs Bakker, Max Catsman, 
Jelle Frijlink, Jochem Homan, 
Petter Lakke, Niels Nagtegaal, 
Rajco Posthuma, Daan van Tilburg
Trainer: Jim Hermans

HEREN C
Daan Aartman, Beau van Es, 
Jens Huiberts, Jord Huiberts, 
Martijn de Jong, Sjors Meeuwissen, 
Yorik Moonen, David Valk, 
Rune Veldhuyzen van zanten, 
Lucas Warmerdam
Tainer/coach: Willem Warmerdam
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JEUGD D1
Tessa Floor, Fleur Grimbergen, Anna Gul, 
Liz Kennis, Diede Koper, 
Kristine van Lierop, Marnix Lindhout, 
Elyne Postma, Carlijn v.d. Prijt, 
Marit Schulte
Trainers: Tamara Bakker, Jim Hermans en 
Romy Verweij
Begeleiding: Marco Lindhout

JEUGD D2
Emma Boelema, Freya Cropp, 
Quinten Does, Tessa Duyndam, 
Sebastian Gonzalez Elovsson, 
Denise van der Mey, Liede-Louise Smit,
Anniek van der Vlugt, Jake Zagers
Trainers: Tamara Bakker, Jim Hermans en 
Romy Verweij
Begeleiding: Angelique Does en 
Mark van der Vlugt

JEUGD E1
Noa Bol, Maud Catsman, Nieke Floor, 
Juul Jansen, Eva de Jong, Amelie Jongen, 
Nicky van Leeuwen, Saar van Rijn, Eline 
van Tol, Amber Witteman
Trainers: Tamara Bakker en Romy Verweij
Begeleiding: Karin Bol en 
Miranda van Leeuwen

JEUGD E2
Boyd Alkemade, Robin Balk, Ethan Cropp
Nienke v.d. Geer, 
Amanda Gonzalez Elovsson, 
Jolijn Grimbergen, Maik Henneke, 
Sem Wajer, Dylan Went, Pepijn Wijnstra, 
Trainers: Tamara Bakker en Romy Verweij
Coach: Jeroen Henneke
Begeleiding: Marloes Grimbergen

JEUGD F1
Nikki Batenburg, Evi Boele, 
Amber Goedhart, Britt de Klerk, 
Noor Morits, Anouk Ruigrok, 
Allard Spoelstra, Bram Wijnstra
Trainers: Romy Verweij en 
Jet Warmerdam
Begeleiding: Mariska Morits en 
Evert Wijnstra

JEUGD F2
Joselien Bron, Puk van Duijn, 
Sara van Duin, Sophie van Egmond, 
Noa Hartlooper, Liv Heemskerk, 
Jasmijn Uijtenbogaart
Trainer/coach: Romy Verweij en 
Jet Warmerdam
Begeleiding: Mark van Egmond en 
Danny Heemskerk

JEUGD H
Jasmine Bougrine, Mila Bougrine, 
Lisa Haas, Joelle Hartlooper, 
Skye Heemskerk, Bo van der Meer, 
Lisa Mens, Nikki Ruigrok, Isabel Ruigrok
Trainers: Karlijn Ketz en Jet Warmerdam

*) trainingslid
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Dames 1 | ZW-ZH DS-06 V
1 Hercules 2 15-30 190
2 Stompwijk ’92 1 15-20 42
3 Saturnus 1 15-18 3
4 Foreholte 1 15-12 -17
5 Westlandia 2 15-8 -101
6 MMO 1 15-2 -117

Dames midweek 2 | ZW-ZH DMW-01 V
1 VELO 1 11-22 156
2 Hercules 1 12-16 64
3 Schipluiden 1 12-16 55
4 Gemini 1 12-8 -59
5 TOGB 1 12-8 -61
6 Foreholte 2 11-7 -64
7 Stompwijk ’92 1 12-5 -91

Dames midweek 1 | ZW-ZH DMW-04 V
1 SOS-Kwieksport 1 4-8 38
2 Foreholte 1 5-6 -1
3 EHC 1 5-5 8
4 Oliveo 1 5-5 -12
5 Hercules 2 5-4 -20
6 ROWAH 1 4-0 -13

Heren 1 | ZW-ZH HS-03 V
1 Westlandia 1 14-24 148
2 Foreholte 1 14-22 92
3 Oliveo 3 14-18 5
4 WHC 2 14-16 7
5 Saturnus 1 14-12 -25
6 MSV 1 14-10 -53
7 ROWAH 1 14-6 -93
8 Stompwijk ’92 1 14-4 -81

Dames A | ZW-ZH DA-02 V
1 VELO 2* 12-21 104
2 Verburch 1* 12-21 74
3 Oliveo 1 12-13 41
4 DIOS 1 12-11 2
5 ODIS 1* 12-10 22
6 Ventura 1* 12-8 -46
7 Foreholte 1 12-0 -197

Heren A | ZW-ZH HA-02 V
1 Foreholte 1* 14-28 173
2 EHC 1 14-22 136
3 Twist/DWS 1* 14-21 95
4 Westlandia 1* 14-13 38
5 De Meeuwen 1* 14-10 -49
6 HVV ’70 1* 14-10 -78
7 Oliveo 2* 14-6 -92
8 Vires et Celeritas 1 14-2 -223

Strongmen Bootcamp ->
Een leuke truc, die je ook echt kunt gebrui-
ken tijdens een wedstrijd: de bal met effect 

om een paaltje laten stuiteren.

Dames C1 voorjaar | ZW-ZH DC-02 V
1 ODIS 1 7-13 61
2 DWS 1* 7-13 41
3 Westlandia 1 7-10 11
4 EHC 1* 7-8 44
5 Schipluiden 1* 7-4 -3
6 Verburch 2 7-4 -32
7 Oliveo 1 7-4 -71
8 Foreholte 1 7-0 -51

Dames C2 voorjaar | ZW-ZH DC-07 V
1 Schipluiden 2 7-12 59
2 Olympia ’72 1* 7-12 50
3 VELO 3* 7-8 17
4 Foreholte 2* 7-8 6
5 Westlandia 4* 7-6 -18
6 WHC 2 7-4 -35
7 Stompwijk ’92 2 7-4 -38
8 DIOS 2 7-2 -41

Heren C1 voorjaar | ZW-ZH HC-02 V
1 WHC 2* 7-14 82
2 Oliveo 2* 7-12 59
3 Foreholte 1* 7-10 50
4 Hercules 2 7-8 -8
5 EHC 1* 7-6 15
6 HVV ’70 1* 7-4 -56
7 Rijnstreek 1 7-2 -75
8 VELO 1 7-0 -67

Heren C2 voorjaar | ZW-ZH HC-04 V
1 DES ’72 1* 7-14 43
2 De Treffers 1 7-10 38
3 HVOS 1 7-8 65
4 Foreholte 2 7-8 5
5 SOS-Kwieksport 1* 5-4 -12
6 MMO 1* 6-4 -58
7 HVV ’70 2 7-4 -36
8 Savosa 1 6-0 -45

Dames B1 | ZW-ZH DB-01 V
1 VELO 1 9-14 41
2 Foreholte 1 9-11 -14
3 Westlandia 1 9-8 -5
4 DIOS 1 9-3 -22

Dames B2 | ZW-ZH DB-03 V
1 Quintus 1* 13-24 178
2 Verburch 1 13-22 117
3 VELO 2 13-16 34
4 DIOS 2 13-14 -7
5 Westlandia 2 13-9 -14
6 Foreholte 2 13-6 -46
7 Hercules 1 7-4 -41
8 ODIS 2 13-3 -221

Jeugd D voorjaar | ZW-ZH GD-11 V
1 VELO 5 6-10 33
2 SV Hillegom 2 6-10 24
3 DIOS 4 6-8 13
4 WHC 2* 6-6 -2
5 Northa 1 6-6 -12
6 Foreholte 1 6-2 -32
7 Oliveo 4* 6-0 -24

Jeugd E1 voorjaar | ZW-ZH GE-07 V
1 VELO 8 7-14 158
2 ODIS 3 7-10 8
3 Foreholte 1 7-10 -8
4 WHC 1 7-7 -13
5 Westlandia 3 7-6 6
6 VELO 4 7-6 -36
7 Westlandia 4 7-3 -48
8 Gemini  2* 7-0 -67

Jeugd E2 voorjaar | ZW-ZH GE-09 V
1 Foreholte 2* 7-14 68
2 Olympia ’72 1 7-11 15
3 Stompwijk ’92 1* 7-9 6
4 Quintus 3 7-7 -2
5 Schipluiden 2* 7-6 -4
6 VELO 5 7-6 -9
7 VELO 9 7-3 -41
8 Hercules 3 7-0 -33

Eindstand veldcompetitie 2016-2017

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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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

Weekend Veld Zaal Hoofdklasse Eredivisie
 (Alle teams) (Zuid-West (Dames 2) (Dames 1)
  en Topklasse) 

26 - 27 augustus 1 - - Supercup

2 - 3 september 2 - - -

9 - 10 september 3 - - EC

16 - 17 september 4 - - EC

23 - 24 september 5 - - 1

30 september - 1 oktober 6 - - -

7 - 8 oktober 7 - 1 2

14 - 15 oktober inhaal - 2 EC

21 - 22 oktober inhaal 1 3 EC

28 - 29 oktober - 2 4 3

4 - 5 november - 3 5 4

11 - 12 november - 4 6 EC

18 - 19 november - 5 7 EC

25 - 26 november - 6 8 5

2 - 3 december - 7 9 inhaal

9 - 10 december - 8 10 6

16 - 17 december - 9 11 7

23 - 24 december - inhaal inhaal 8

29 - 30 december Vrij (Oud&Nieuw)

6 - 7 januari - 10 12 9

13 - 14 januari - 11 13 10

20 - 21 januari - 12 14 11

27 - 28 januari - 13 15 12

3 - 4 februari - 14 16 13

10 - 11 februari - 15 17 14

17 - 18 februari - 16 18 15

24 -25 februari - inhaal inhaal 16

3 - 4 maart - inhaal inhaal 17

10 - 11 maart - 17 19 18

17 - 18 maart - 18 20 Ronde 1 / NC1

24 - 25 maart - - 21 -

31 maart - 1 april Vrij (Pasen)   Ronde 1 / NC2

7 - 8 april 8 - 22 Ronde 2 / NC3

14 - 15 april 9 - - Ronde 2 / NC4

21 - 22 april 10 - P/D BOT 3/1 / NC5

28 - 29 april inhaal - - BOT 3/2 / NC6

5 - 6 mei inhaal - P/D BOT 3/3 BOT 2/1

12 - 13 mei 11 - - BOT 2/2

19 - 20 mei Vrij (Pinksteren)  

26 - 27 mei 12 - - -

2 - 3 juni 13 - - -

9 - 10 juni 14 - - -

16 - 17 juni inhaal - - -

Competitieplanning 2017-2018
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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

Trainingstijden

Dag Tijd Teams Trainers Locatie

Maandag
 18:30 - 19:30 Individuele techniektraining 9-13 jaar Rachel Elsgeest
 19:30 - 20:30 Individuele techniektraining 14-18 jaar Rachel Elsgeest
 20:30 - 21:30 Dames A Henri v W Elsgeest
 20:30 - 21:30 Dames 1 (veld) Hayck Elsgeest

Dinsdag
 17:30 - 19:00 Dames B (zaal) Nelleke / Robin De Tulp
 18:00 - 19:00 Jeugd D1 en Jeugd D2 Jim Elsgeest
 19:00 - 20:00 Dames B (veld) en Dames C Jim Elsgeest
 19:00 - 20:30 Dames 3 Ariaan De Geest
 19:00 - 21:00 Dames Selectie Ken De Tulp
 20:00 - 21:00 Heren B Jim Elsgeest
 20:00 - 21:00 Heren C Willem Elsgeest
 21:00 - 22:30 Heren 1 en Heren 2 Roger De Tulp

Woensdag
 15:00 - 16:00 Jeugd H Jet Elsgeest
 16:00 - 17:00 Jeugd F1 en Jeugd F2 Jet Elsgeest
 17:00 - 18:00 Jeugd E1 en Jeugd E2 Tamara Elsgeest
 18:00 - 19:00 Jeugd D1 en Jeugd D2 Romy V / Tamara Elsgeest
 19:00 - 20:00 Dames 1 (veld) Hayck Elsgeest
 19:30 - 21:00 Dames selectie, techniektraining Ken De Tulp
 20:00 - 21:00 Dames Midweek - Elsgeest

Donderdag
 17:30 - 18:30 Jeugd E1 en Jeugd E2 Romy V Elsgeest
 18:30 - 19:30 Dames B (veld) en Dames C Jim Elsgeest
 19:00 - 20:30 Dames B (zaal) en Dames 3 Ariaan De Geest
 19:30 - 20:30 Heren B Jim Elsgeest
 19:30 - 20:30 Heren C Henry B Elsgeest
 20:30 - 21:30 Dames A Henri v W Elsgeest
 20:30 - 22:00 Heren 1 en Heren 2 Roger De Geest
 21:00 - 22:30 Dames Selectie Ken / Matthijs De Tulp

Programma Dames 1 2017-2018

Zaterdag 23 september 20:45 Foreholte 1 - VOC 1 Sporthal De Tulp / Voorhout
Zondag 8 oktober 15:00 Dalfsen 1- Foreholte 1  Sporthal de Trefkoele / Dalfsen
Dinsdag* 10 oktober 19:15 Hercules 1- Foreholte 1  Sporthal Boswijk / Den Haag
Zaterdag 28 oktober 20:45 Foreholte 1 - Vlug en Lenig 1 Sporthal De Tulp / Voorhout
Zaterdag 4 november 20:00 HandbaL Venlo 1- Foreholte 1  Sporthal Craneveld / Venlo
Zaterdag 25 november 20:45 Foreholte 1 - Borhave 1 Sporthal De Tulp / Voorhout
Zaterdag 9 december 19:00 SEW 1- Foreholte 1  Westfrieslandhal/De Bloesem / Wognum
Zaterdag 16 december 20:45 Foreholte 1 - E&O 1 Sporthal De Tulp / Voorhout
Zaterdag 23 december 20:45 Foreholte 1 - Quintus 1 Sporthal De Tulp / Voorhout
Zaterdag 6 januari 20:45 V.Z.V. 1- Foreholte 1  Sporthal ‘t Zijveld / ‘t Veld
Zaterdag 13 januari 19:30 VOC 1- Foreholte 1  Sporthal Elzenhagen / Amsterdam
Zaterdag 20 januari 20:45 Foreholte 1 - Dalfsen 1 Sporthal De Tulp / Voorhout
Zaterdag 27 januari 19:30 Vlug en Lenig 1- Foreholte 1  Sporthal Glanerbrook / Geleen
Zaterdag 3 februari 20:45 Foreholte 1 - HandbaL Venlo 1 Sporthal De Tulp / Voorhout
Zaterdag 10 februari 19:00 Borhave 1- Foreholte 1  Sporthal ‘t Wooldrik / Borne
Zaterdag 17 februari 20:45 Foreholte 1 - SEW 1 Sporthal De Tulp / Voorhout
Zaterdag 24 februari 20:00 E&O 1- Foreholte 1  Sporthal Angelslo / Emmen
Zaterdag 3 maart 18:00 Quintus 1- Foreholte 1  Sporthal Eekhout / Kwintsheul
Zaterdag 10 maart 20:45 Foreholte 1 - V.Z.V. 1 Sporthal De Tulp / Voorhout

*Landelijke voorronde bekerwedstrijd
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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

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
ETC Botreep 10, 3192PD  Hoogvliet Rotterdam 010 - 438 69 57
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 de Bijlen, Olympiaweg 2, 2406 LG  Alphen a/d Rijn 0172 - 49 31 33
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  Sportpark 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 



46 47

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

Wedstrijd Vertrek Aanvang Veld / Plaats

Zaterdag 2 september
Jeugd F2* - HVV ‘70 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Quintus 4 - Jeugd D1 13:00 14:15 Leeuwerik 1 / Kwintsheul

Zondag 3 september
Jeugd D2 - Hercules 3 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames B - Saturnus 1 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Heren 1 - Olympia ‘72 1 - 11:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Rijnsoever 1 - Dames 1 07:30 8:30 Schimmelpenninckstraat / Katwijk
Gemini 1* - Jeugd F1* 08:45 10:00 Sportpark Oosterpoort / Zoetermeer
VELO 5 - Jeugd E2 09:50 11:00 Noordweg 26 / Wateringen
Quintus 2 - Dames C 10:55 12:10 Leeuwerik 1 / Kwintsheul
EHC 1* - Heren C** 11:25 12:30 Westvlietweg / Den Haag
Westlandia 1 - Dames A* 12:45 14:00 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk
EHC 1* - Heren B** 13:40 14:45 Westvlietweg / Den Haag

Woensdag 6 september
Dames Midweek 2 - Oliveo 1 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout

Zaterdag 9 september
Jeugd F1* - Stompwijk ‘92 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Jeugd E1 - Verburch 1* - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Oliveo 3 - Jeugd D1 12:40 13:55 Het Nest / Pijnacker
Verburch 2 - Jeugd E2 13:05 14:15 Arckelweg / Poeldijk

Zondag 10 september
Jeugd D2 - DIOS 4 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames C - ODIS 1 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames A* - ODIS 1 - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames 1 - Vires et Celeritas 2 - 13:05 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Stompwijk ‘92 2 - Jeugd F2* 09:00 10:00 Sportpark Haasbroek / Zoeterwoude
Hellas 2 - Heren C 10:50 12:00 Laan van Poot 353a / Den Haag
Stompwijk ‘92 1* - Dames B 13:10 14:10 Sportpark Haasbroek / Zoeterwoude

Zaterdag 16 september
Jeugd F2* - VELO 4 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Jeugd E2 - Oliveo 3 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Oliveo 4* - Jeugd D2 11:35 12:50 Het Nest / Pijnacker

Zondag 17 september
Jeugd D1 - Olympia ‘72 2* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Heren C - Rijnstreek 1 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Heren 1 - VELO 1 - 12:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout
SOS-Kwieksport 1 - Jeugd F1* 07:45 9:00 Bentelostraat 100 / Den Haag
HVV ‘70 1 - Dames C 10:00 11:00 Sportpark Adegeest / Voorschoten
VELO 2* - Jeugd E1 10:50 12:00 Noordweg 26 / Wateringen
Quintus/DIOS 1* - Heren B 13:20 14:35 Leeuwerik 1 / Kwintsheul
WHC/Hellas 1 - Dames A* 13:40 14:50 Stokroosstraat / Den Haag

Woensdag 20 september
Hercules 2 - Dames Midweek 2 19:15 20:30 Hercules/Sportpark Boswijk (V)

Wedstrijdprogramma
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Veld / Plaats

Wedstrijdprogramma vervolg

Zaterdag 23 september
Jeugd F1* - Quintus F2 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Jeugd E1 - Oliveo 1 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Jeugd D2 - ODIS 4 - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames C - Oliveo 1* - 12:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Heren C - MMO 1* - 13:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames A* - VELO 1 - 14:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Heren 1 - Northa 1 - 15:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames 1 - VOC 1 - 20:45 De Tulp / Voorhout
ODIS 3* - Jeugd D1 12:50 14:05 Veilingweg 22 / De Lier

Zondag 24 september
Rijnstreek 1* - Jeugd F2* 08:50 10:00 Sportpark de Bijlen / Alphen a/d Rijn
Warmunda/MSV 1* - Jeugd E2 09:45 10:30 Sportpark Overbos / Warmond
Quintus 3 - Dames B 11:45 13:00 Leeuwerik 1 / Kwintsheul
ETC 1* - Heren B 12:30 14:00 Botreep 10 / Hoogvliet Rotterdam

Woensdag 27 september
Dames Midweek 1 - Stompwijk ’92 1 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout

Zaterdag 30 september
Jeugd F2* - SV Hillegom 1* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Jeugd E2 - Schipluiden 2 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout

Zondag 1 oktober
Heren B - Conventus 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames A* - Verburch 1* - 11:05 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Schipluiden 2 - Jeugd F1* 07:45 9:00 Sportcomplex Keenenburg / Schipluiden
Schipluiden 1 - Jeugd E1 09:15 10:30 Sportcomplex Keenenburg / Schipluiden
Gemini 2* - Jeugd D2** 09:40 10:55 Sportpark Oosterpoort / Zoetermeer
DIOS 2* - Dames C 10:00 11:15 Sportpark Den Hoorn / Den Hoorn
Hercules 2 - Heren C 10:40 11:50 Sportpark Boswijk / Den Haag
Saturnus 1 - Dames 1 11:45 12:45 Montgomerystraat 51 / Leiden
WHC 2 - Heren 1 12:00 13:15 Stokroosstraat / Den Haag

Woensdag 4 oktober
Dames Midweek 2 - EHC 1 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout

Zaterdag 7 oktober
Jeugd F1* - VELO 3 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Jeugd E1 - Westlandia 2 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout

Zondag 8 oktober
Jeugd D2 - Saturnus 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Heren C - Quintus 2 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames C - EHC 1 - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Dames 1 - Olympia ‘72 2 - 12:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout
Oliveo 2 - Heren B 09:50 11:05 Het Nest / Pijnacker
SV Hillegom 1* - Jeugd D1 10:30 11:30 Sportpark De Zanderij / Hillegom
Westlandia 2 - Jeugd F2* 10:15 11:30 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk
Northa 1 - Dames B 12:20 13:20 Sportpark De Boekhorst / Noordwijkerhout
ODIS 3 - Jeugd E2 13:15 14:30 Veilingweg 22 / De Lier
Dalfsen 1 - Dames 1 in overleg 15:00 De Trefkoele / Dalfsen

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 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


