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Van de redactie

“Als de nietjes het maar houden”, 
dat is mijn eerste gedachte, nu ik 
dit Boekie bijna naar de drukker kan 
sturen om gedrukt te worden. Want zo 
dik is hij nog nooit geweest. Ik hoop 
dat Yvonne Ketz, onze nieuwe penning-
meester niet schrikt als ze straks de 
rekening van de drukker binnenkrijgt... 

Het is alweer een tijdje geleden dat ‘t 
vorige Boekie uitkwam en er is sindsdien 
weer ontzettend veel gebeurd en gedaan. 
Ik kan het hier allemaal wel gaan opsom-
men, maar eigenlijk staat het hiernaast 
gewoon in de inhoudsopgave. 52 Pagina’s 
barstensvol mooie belevenissen, plan-
nen, nieuwe mensen die zich voorstellen 
en oude bekenden die vol enthousisme 
nieuwe taken oppakken.

En, dit wil ik wel even speciaal vermel-
den, onze chroniqueur van de club heeft 
de pen weer opgepakt, waar hij hem in 
2013 had neergelegd. Als je meer wilt 
weten over de boeiende geschiedenis 
van ons club, kijk dan ook eens op onze 
site onder het tabje [INFO]. Daar kan je 
kiezen voor [Historie] en vind je heel 
overzichtelijk in 4 hoofdstukken onze ge-
schiedenis, die teruggaat tot in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw.
Dit alles nauwgezet opgeschreven door 
onze oud-voorzitter en huidige gastheer 
voor de scheidsrechters bij Dames 1; Cor 
Bakker.
Het is toch mooi om te bedenken dat we 
daar met zijn allen deel van uitmaken en 
tegelijk die geschiedenis samen maken.

Maar genoeg gemijmerd. De veldcompeti-
tie is al gestart, de spieren zijn nog even 
stijf van de eerste trainingen en wedstrij-
den, na die o zo mooie zomer.
Hopelijk houdt die nog even aan. Mini-
maal tot en met 23 september, want dan 
gaan we met zijn allen beachhandballen. 
Alweer voor de tiende keer.

Jack gaat hard aan de slag om het fluiten 
van alle wedstrijden op orde te krijgen. 
Dus ga 11 september naar zijn voorlich-
tingsavond, want hij kan het niet alleen.

En als je dinsdagavond doffe, zware klap-
pen hoorde vanuit De Eijk; dat was het 
Boekieraapteam dat de nietjes door dit 
superdikke Boekie aan het rammen was.
Hopelijk houden de nietmachines het 
en hoeft er niet een extra rekening voor 
nieuwe exemplaren naar Yvonne.

Veel leesplezier en succes met alles wat je 
gaat doen met en voor de club!

Willem Warmerdam
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Het nieuwe handbalseizoen staat voor 
de deur. Veel teams zijn weer gestart 
met hun voorbereidingen voor het 
seizoen 2018-2019. Net als vorig jaar, 
zien we weer een behoorlijke aanwas 
bij de jongste jeugd. Dit is een mooie 
ontwikkeling en ook een uitdaging al 
deze aanwinsten voor een lange perio-
de te binden aan onze actieve en volop 
in beweging zijnde vereniging. 

Een speciaal welkomstwoordje richt ik tot 
de nieuwe leden van onze vereniging, die 
behoren tot het rolstoelhandbalteam. Na 
ons geslaagde feest in december 2017, 
ter ere van ons 25-jarig, waar Damon en 
Beerent met het idee kwamen een clinic 
te geven voor mogelijke rolstoelhand-
ballers, hebben onder andere Daniëlle 
en Govert hun schouders eronder gezet 
en is het gelukt om een team te forme-
ren. Oud-voorzitter Bert heeft met veel 
enthousiasme en ongelofelijk goede re-
sultaten de sponsoring voor zijn rekening 
genomen. En een paar weken geleden 
kon men melden dat het gelukt was. HV 
Foreholte is een trotse vereniging waar 
nu ook een rolstoelhandbalteam deel van 
uitmaakt.

Net als andere jaren worden er ook dit 
jaar weer allerlei verwachtingen en doe-
len uitgesproken. Een goede zaak, denk 
ik. Het NHV probeert ieder team naar 
niveau in te delen. De jongste jeugd-
teams zijn regionaal ingedeeld. Bij de wat 
oudere jeugd is het speelgebied groter. 
Op het eindfeest in juni 2019 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. 

Dames 1 heeft zich vorig seizoen weten 
te handhaven op het allerhoogste niveau 

in Nederland. De eredivisie. Een ware 
topprestatie. Zeker als wij bij een verga-
dering van het eredivisieplatform horen 
hoeveel uren andere eredivisieteams 
trainen. 
Ook dames 2 gaat dit jaar landelijk 
spelen, in de 2e divisie. Wij hopen en 
wensen de dames selectie heel veel 
succes, kracht en plezier. Ladies go for it. 
Wij hopen dat de massale positieve steun 
van het publiek bij de wedstrijden heel 
veel steun gaat geven en dat het jullie 
naar een nog hoger niveau kan brengen. 
Ook zij, de mensen in het publiek, gaan 
er voor. 
 
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. Hiervan zijn er heel veel nodig. De 
vrijwilligers maken bijvoorbeeld team-
indelingen, zorgen dat er wedstrijden 
gespeeld kunnen worden op allerlei 
tijdstippen, er begeleiding voor een 
team aanwezig is, er trainingen gegeven 
worden, er ruimte is om te trainen, er 
barbezetting in de Break-Out is tijdens 
de wedstrijden, de Break-Out doorde-
weeks ook weer schoongemaakt wordt, 
er shirtjes voor alle teams zijn, er ballen 
zijn, er scheidsrechters zijn, de scheids-
rechters begeleid worden, er een clubblad 
gemaakt en verspreidt wordt. De mensen 
die de toegang bij de Dames 1 wedstrij-
den begeleiden, het onderhoud van de 
ruimtes, de materialen en het veld doen, 
het eindfeest, de bingo en de pietengym 
organiseren, de clubloten verkoop en 
allerlei andere activiteiten regelen. 

Speciaal aandacht wil ik dit jaar vra-
gen voor de 2 grote motoren van het 
beachhandbalfestijn. Clara en Rob, die 

10 jaar geleden dit evenement zijn gaan 
organiseren, hebben het uit laten groeien 
tot een niet weg te denken evenement. 
Naast de vele andere vrijwilligerstaken 
die zij vervullen, wil het bestuur hen 
hiervoor speciaal bedanken. 
Er zullen ook belangrijke groepen zijn die 
ik vergeten ben. Hiervoor excuus. 
De essentie van de opsomming van al de 
groepen, is dat niets vanzelf gaat. Dus 
geef je op om ook wat voor deze mooie 
club te doen. Vele handen maken licht 
werk en je krijgt er zoveel moois voor 
terug. Denk hier maar eens over na en 
mail naar foreholte@handbal.nl of schiet 
een leider, trainer, bestuurslid of com-
missielid aan en geef aan dat je ook mee 
wilt helpen het hart van de vereniging 
kloppende te houden. 

Afgelopen jaarvergadering hebben we 
afscheid genomen van onze penning-
meester Rob. Rob heeft jarenlang, zonder 
dat hij verder ook maar een enkele andere 
binding met handbal had, zijn penning-
meesterschap vervult. Hij vergezelde me 
op de vele vergaderingen bij de gemeen-
te, het NHV of waar dan ook in het land. 
De opmerking dat hij me meer zag dan 
zijn vrouw heb ik regelmatig gehoord. Op 
de jaarvergadering is Rob benoemd tot 
erelid van onze vereniging. Rob bedankt. 
Gelukkig heeft Rob een goede opvolging 
gevonden: Yvonne Ketz. Yvonne welkom 
bij het bestuur van, je zult dat echt 
merken, een vereniging waar heel veel 
positieve dingen gedaan worden. 

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

Kees Kraakman

Een woordje van de voorzitter

CONTRIBUTIE
Dames selectie 273,- per seizoen
Senior 247,- per seizoen
Rolstoel 150,- per seizoen
Recreant 142,- per seizoen
Trainingslid 110,- per seizoen
A-jeugd (17-18 jaar) 199,- per seizoen
B-jeugd (15-16 jaar) 184,- per seizoen
C-jeugd (13-14 jaar) 173,- per seizoen
D-jeugd (11-12 jaar) 155,- per seizoen
E-jeugd (9-10 jaar) 138,- per seizoen
F-jeugd (7-8 jaar) 133,- per seizoen
H-jeugd (t/m 6 jaar) 34,- per seizoen

De vermelde leeftijden gelden op 31 de-
cember van het jaar waarin het handbal-
verenigingsjaar start.

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

Contributie en lidmaatschap
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Onze bordsponsors

www.drukkerijbax.nl

Vrienden van Foreholte seizoen 2018-2019

Crabbetje
Visrestaurant

Onze kledingsponsors

F o r e Installatie Adviseurs B.V.

BARRY VAN DAM
 verwarming - sanitair - onderhoud

Beste Handbal liefhebbers,

We kunnen terugkijken op een prachtig 
handbal seizoen. Ook wat de Vrienden 
van Foreholte betreft: 
Intussen hebben we een kleine 60 
trouwe leden, die de Vrienden van 
Foreholte steunen. 

Hier zijn we erg blij mee en trots op! 
Maar het kan nog beter. Als u een trouwe 
bezoeker bent, alleen of samen met uw 
partner, kunt u lid worden. Want: Voor 
€50,- per jaar en uw partner voor €25,- 
per jaar, geeft u gratis toegang tot de 
thuiswedstrijden van Dames 1. 

Los van dit voordeel steunt u ook de 
goede doelen, waarin de Vrienden van 
Foreholte bijdragen aan initiatieven of 
projecten binnen de vereniging. Op deze 
manier belonen wij de vrijwilligers binnen 
de club met een cheque, waaraan u heeft 
bijgedragen! 
Hierdoor komt de investering weer ten 
goede aan de vereniging! 

Ook dit jaar zullen wij weer bij de ingang 
van Sportcafé De Eijk staan om u de 
mogelijkheid te geven om lid te worden. 
Hoe eerder u dit aan het begin van het 
seizoen doet, hoe voordeliger u uit bent 
met besparing op entree.

Onze vaste Vrienden van Foreholte 
kunnen gelijk de nieuwe pas ophalen voor 
het seizoen 2018-2019. 

Wij zijn trots op onze vrienden! Daarom 
wordt er een ‘Vrienden van Foreholte ‘ 
bord gemaakt, waarop de namen van de 
Vrienden vermeld staan. Dit bord zal goed 
zichtbaar worden opgehangen in Sporthal 
de Tulp naast Sportcafé de Eijk. 
Mocht u onverhoopt liever anoniem 
blijven, dan kunt u dit natuurlijk 
aangeven! 

Dank voor uw steun en tot ziens in de 
Tulp! 

Vrienden van Foreholte
(onderdeel van de Sponsor commissie) 

v rienden van Foreholt e

Tijdwaarnemers gezocht voor de wedstrijden van Dames 2

Beste Leden,

Nu onze Dames 2 is gepromoveerd 
naar de 2e Divisie moet er aan 
de wedstrijdtafel verplicht een 
tijdwaarnemer zitten. Deze moet ook 
minimaal in het bezit zijn van een 
scheidsrechtersdiploma. 

Omdat Jack Waasdorp de vaste 
tijdwaarnemer is bij de Dames 1 zijn wij 
voor deze wedstrijden van de Dames 2 
op zoek naar andere leden die deze plek 
graag willen invullen. 

Heb je nog geen scheidsrechtersdiploma, 
maar wil je wel graag helpen 
als tijdwaarnemer, dan bestaat 
er de mogelijkheid om een 
scheidsrechterscursus te volgen, zodat je 
wel aan de gestelde eisen kan voldoen. 

Dus lijkt het je leuk plaats te nemen 
achter de wedstrijdtafel, de wedstrijden 
van heel dichtbij te ervaren en de 
scheidsrechters te ondersteunen bij 
het leiden van de wedstrijden, laat 
dit dan weten aan Jack Waasdorp via 
jackwaasdorp1991@gmail.com 

En ook als je geen idee hebt wat een 
tijdwaarnemer eigenlijk doet en wat er 
van hem of haar verwacht wordt, dan zal 
Jack het je graag uitleggen.

Alvast bedankt. ook namens Dames 2 en 
de rest van de vereniging.
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Ook Rotary en Fietsreparatie Voorhout steunen het rolstoelteamCheers! en Podium Mobilis shirtsponsoren rolstoelteam

Ja het is echt waar hv Foreholte begint 
een rolstoelhandbalteam. Binnenkort 
gaan de trainingen en de competitie 
starten voor het rolstoelteam van HV 
Foreholte. 

Achter de schermen zijn er mensen enorm 
hard aan het werk geweest om alles voor 
elkaar te krijgen. Zo starten we met zeker 
acht personen, maar willen we natuurlijk 
groeien met het team. Dus iedereen die 
wil handballen, maar fysiek niet in staat 
is om ‘normaal’ handbal te spelen is van 
harte welkom. 

Bij het starten van een nieuw team 
behoort ook het op zoek gaan naar 
sponsors. Het rolstoelteam heeft een 
sponsorovereenkomst voor de komende 
drie jaar aan kunnen gaan met Cheers! 
Voorhout en Podium Mobilis. 
30 Augustus werden de 
sponsorovereenkomsten getekend in 
Cheers aan de Herenstraat in Voorhout.

Cheers!
Cheers! is de plek waar u uw bruiloft 
viert, uw bedrijfspresentatie houdt en 
vergadert. Bij Cheers! draait het allemaal 
om proeven, beleven en samenzijn. Altijd 
sfeervol, smaakvol en volledig in de stijl 
die u voor ogen heeft. 
Gastheren Tony Niessen en Kevin Pelt 
vullen met veel geestdrift en een grote 
creativiteit aan de hand van uw wensen 
de vele mogelijkheden voor u in.

Voor feesten kan u komen voorproeven, 
de ruimte ervaren en hoor van Tony of 
Kelvin hoe ze uw feest tot een droomfeest 
kunnen realiseren.
Kijk op de website van Cheers! voor meer 
informatie www.cheersvoorhout.nl

Cheers! Voorhout
Herenstraat 106
2215 KK Voorhout
0252 - 231 525
cheers@ziggo.nl

Podium Mobilis 
Podium Mobilis is een compact en 
flexibel bedrijf dat in het beheer is van 
Jack Bax. Het bedrijf is te vinden op de 
Jacoba van Beierenweg 55 te Voorhout. 
Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in 
verhuur van mobiele podiums. Geen zware 
of ondiepe trailers, maar mobiele en 
veilig (TUV-gekeurde) podiums in diverse 
maatvoeringen die terreinonafhankelijk 
en snel zijn opgebouwd.
Naast de mobiele podiums biedt Podium 
Mobilis ook uitgebreide mogelijkheden 

Tony Niessen (l) en Kevin Pelt (r)

Jack Bax

Fietsreparatie Voorhout
We kunnen u ook nog melden dat 
Fietsreparatie Voorhout het onderhoud 
aan de rolstoelen voor hun rekening 
willen nemen. Er gaat namelijk wel eens 
een bandje lek of er breekt een spaak. 

Deze ervaren fietsenmaker kan u te allen 
tijde van dienst zijn wanneer u op zoek 
bent naar een nieuwe fiets of voor een 
reparatie. Het is een fietsenwinkel waar 
u geen maximale korting kan ontvangen 
maar wel de maximale service kan 
verwachten.
Fietsreparatie Voorhout is te vinden aan 
de Herenstraat 40.
Momenteel zijn ze een goede website 
aan het bouwen. U kunt alvast een kijkje 
nemen op http://hekkerfietsen.nl/

Hierbij wil het rolstoelteam Fietsreparatie 
Voorhout alvast enorm bedanken. 

Bij Teylinger Open zijn zowel inwoners 
van Teylingen als niet inwoners van 
Teylingen van harte welkom om deel te 
nemen aan het jaarlijks golftoernooi. De 
locatie en de keuze voor een goed doel 
verschillen per jaar. Dit jaar was een van 
de goede doelen het nieuw opgerichte 
rolstoelhandbalteam van Foreholte. 
Via deelnemer Bert Pilaszek kwam de 
organisator Roel van Ierssel hiermee in 
contact. Roel van Ierssel en zijn team 
hadden vier doelen voor ogen zodat de 
loterijopbrengst onder deze vier goede 
doelen werd verdeeld. Wij ontvingen een 
cheque van €350,- als aanvulling op de 
kosten en onderhoud van de rolstoelen.

Rotary Voorhout nieuwe sponsor rolstoelhandbalteam HV Foreholte

Cheers! en Podium Mobilis tekenen het sponsorcontract

voor podia uit podiumdelen, tenten 
en steigercontructies waardoor een 
goede en zeer volledige basis voor uw 
evenement ontstaat. Middels persoonlijk 
advies en aandacht voor de vraag en de 
opdrachtgever zal Podium Mobilis de 
beste mogelijkheden aanbieden tegen 
zeer verrassende huurtarieven. Dit kan 
in standaardoplossingen maar zeker ook 
maatwerk is voor Podium Mobilis een 
optie.
Op de website van het bedrijf kan u nog 
veel meer informatie verkrijgen: 
www.podiummobilis.nl

Podium Mobilis
Jacoba van Beierenweg 55
2215 KV Voorhout
0252- 798 502
06 51 47 19 43

En nog een mooie cheque van Teylinger Open

Wederom een mooi gebaar van het Team 
Teylinger Open.

Grote Clubactie
Beste leden,

Op zaterdag 15 september start de 
Grote Clubactie weer. Een lot van de 
Grote Clubactie kost €3,00 per 
stuk. Daarvan gaat €2,40 naar 
onze vereniging. Leden tot en 
met de B-Jeugd ontvangen 
tussen 7 en 14 september een 
verkoopboekje. A-Junioren en 
Senioren ontvangen ieder 5 
loten om te verkopen of zelf 
af te nemen. 

De trekking vindt plaats op 12 
december 2018.

Loten kunnen verkocht worden 
via contante betaling: Bij deze 
verkoopmethode ontvang je fysieke loten, 
die jouw vereniging tegen contante 
betaling verkoopt. Op intekenlijsten 
noteert de koper zijn gegevens. De loten 

worden door de verkopers op een later 
tijdstip afgeleverd en wordt het geld 
in ontvangst genomen. Je kunt er ook 
voor kiezen om direct de loten 

te verkopen 
en het geld 
gelijk te 
innen.

Loten 
kunnen verkocht worden via 
eenmalige machtiging: De koper 
noteert zijn gegevens, waaronder een 

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

ontvangt.

Voor meer informatie: www.
clubactie.nl
Voor vragen stuur een e-mail: 

jeugdcommissie@hvforeholte.nl

Voor de drie beste verkopers 
hebben wij een leuke prijs.
Ga ervoor en probeer zoveel 
mogelijk loten te verkopen!

Groetjes,
De Jeugdcommissie
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1985 - 2018
33 jaar een begrip in 
service & kwaliteit

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

Alles wat je moet weten over rolstoelhandbal

Het Nederlands handbal zit in de 
lift. Dat komt mede door de goede 
prestaties van de Nederlandse 
handbaldames. Maar wat veel mensen 
niet weten is dat ons land een team 
herbergt dat Europees kampioen is in 
handbal, namelijk rolstoelhandbal.
HV Foreholte wil meer mensen kennis 
laten maken met deze sport.

Rolstoelhandbal is voor iedereen
Zowel mindervaliden als validen/
revaliderenden die graag willen sporten 
kunnen deelnemen. Naast de conditie en 
de motorische vaardigheden verbeteren 
is sporten ook een belangrijke manier 
om sociale contacten op te doen. Een 
rolstoelhandbalteam bestaat uit zowel 
dames als heren en de leeftijd mag van 
jong tot oud.
Dat handbal leuk is weten we allemaal, 
maar handbal is ook bijzonder geschikt 
voor mensen met een fysieke handicap 
die graag in teamverband willen sporten!

De spelers
• Rolstoelhandbal is vanaf 16 jaar, 

jongens, meisjes, mannen en vrouwen.

• De teams zijn gemengd.
• Er moeten minimaal 3 vrouwen 

meespelen in een team van 12 spelers.
• We spelen 6 tegen 6, waarvan 1 keeper. 

Er moet altijd een vrouw als speelster 
in het veld meespelen.

Het veld
• Rolstoelhandbal wordt gespeeld in een 

sporthal of buiten op een sportveld van 
40 meter lang en 20 meter breed.

• Het veld bestaat uit 2 speelhelften met 
aan beide kanten een doel. 

• Bij elk doel is een halve cirkel waar 
alleen de keeper in mag komen

• Het doel is 1,6 x 3 meter

De spelregels
• 3 x pushen binnen 3 seconden, 

dan binnen 3 seconden vervolgen 
met dribbelen. Dribbelen mag tot 
schouderhoogte, dus je mag de bal 
niet voor je uit opgooien om snelheid 
te maken. Als je de bal vastpakt, moet 
je binnen 3 seconden overspelen of 
op doel gooien. Deze acties mogen 
ook uitgevoerd worden door eerst 
te dribbelen en dan 3 x te pushen. 
Na het laatste wielcontact start de 
3-secondenregel om over te spelen of 
op doel te gooien.

• Je mag de bal op schoot hebben 
tijdens het pushen (niet klemmen).

• Een tegenstander mag de bal niet uit je 
schoot pakken of tikken.

• Lichamelijk contact is toegestaan.
• Bal onder de stoel is fout en dus bal 

voor de tegenstander.
• De keeper mag de benen en voeten niet 

gebruiken bij het stoppen van de bal.
• Je mag de bal niet verdedigen met 

je rolstoel. Alleen de keeper mag 
zijn/haar stoel gebruiken bij het 
verdedigen.

• Je mag de bal niet spelen als je met 
één of meer wielen over de cirkel bent.

• Je mag de bal via de hoepels van je 
rolstoel oppakken.

• De rolstoel afremmen mag altijd.
• Je mag nooit inrijden op een ander! 

Niet kunnen remmen is geen excuus!
• Alle spelers in het veld mogen de vloer 

niet met hun voeten aanraken tijdens 
het spelen. Ook de keeper niet.

• De speelduur is 2 x 20 minuten.

Wil je kennismaken met 
rolstoelhandbal? 
Meld je dan aan via 
rolstoelhandbal@hvforeholte.nl
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Even voorstellen

Aan het eind van vorig seizoen 
hebben we helaas afscheid genomen 
van meerdere speelsters. In de 
zomerperiode zijn we daarom op zoek 
gegaan om een aantal posities opnieuw 
gevuld te krijgen voor komend seizoen. 
Er zijn daardoor nogal wat nieuwe 
gezichten in de selectie, die zichzelf 
graag even willen voorstellen.

Shantella Smid
Ik ben Shantella Smid en ben 24 jaar oud.
Ik werk in de horeca bij het World Forum 
in Den Haag. Daarnaast heb ik een 2e 
baan waarbij ik volwassenen/kinderen 
begeleid bij activiteiten en sportdagen.
Handbal is altijd mijn grootste passie 
geweest. Ik ben door schoolhandbal in 
aanraking gekomen met de sport. Ik 
was 10 jaar toen ik op handbal ging bij 
Gemini in Zoetermeer. Van mijn 13e tot 
mijn 21e jaar heb ik bij Hellas gespeeld. 
Daarna ben ik weer terug gegaan naar 
Gemini.

Toen ik de vraag kreeg om een keer mee 
te trainen bij Foreholte leek me dat heel 
erg leuk. Een aantal meiden kende ik al 
van mijn tijd bij Hellas. De training beviel 
me erg goed en ik voelde me op mijn 
gemak in de groep. Niet lang daarna heb 
ik besloten om de overstap te maken.
Ik heb super veel zin om volgend seizoen 
voor Foreholte te spelen!!

Anne de Vries
Hoi! Ik ben Anne, 21 jaar en woon in 
Ouderkerk aan de Amstel. Een dorpje 
vlakbij Amsterdam en ja ook daar kennen 
we een feestweek met tonknuppelen. 
Daar woon ik met mijn ouders, broer 
en mijn goede vriend Tommie (Dat is 
de kat). Ik heb de afgelopen twee jaar 
gekeept bij Zeeburg. Daar speelde ik in de 
hoofdklasse. Mijn tijd als jeugdspeelster 
heb ik doorgebracht bij NEA. Buiten 
handbal studeer ik, ik zit in het laatste 
jaar van de pabo. Ook werk ik, twee 
middagen in de week, bij Smile en daar 
geef ik bijles aan kinderen die op de 
basisschool zitten. Verder vind ik het erg 
gezellig om met mijn vriendinnen af te 
spreken. 

En vind ik het leuk om te fotograferen. 
Aankomend seizoen hoop ik persoonlijk 
erg te groeien als keeper, maar ook om 
een waardevol te zijn voor het team. 

Sanne de Laater
Wie is er nou zo gek om in de goal 
te gaan staan? Ik dus! Ik ben Sanne 
de Laater en ik ben 20 jaar oud. Ik 
studeer commerciële economie aan 
de Haagse Hogeschool en werk als 
vastgoedmarketeer. 

Sinds mijn 7e ben ik gaan handballen 
en dit heb ik tot mijn 15e gecombineerd 
met voetbal. Ik trainde te veel en heb 
toen gekozen om verder te gaan in het 
handbal. Via Handbalschool Brabant 
kon ik mij beter gaan ontwikkelen als 
keepster. Ik ben begonnen bij HV Heerle 
en heb op mijn 16e de stap naar PSV 
gemaakt. Via Aalsmeer en Hellas ben 
ik dit seizoen bij Foreholte beland. De 
keuze voor Foreholte was snel gemaakt 
omdat het een fijne groep meiden is en 
ik mijn plezier kwijt kan in de trainingen. 
Foreholte is een vereniging waar mijn 
ambities goed naar voor komen en ik 
hoop daarom dit seizoen erg veel te 
leren! 

Birgit Hemmes
Hallo allemaal! Ik ben Birgit Hemmes, 24 
jaar. Ik ben begonnen met handballen 
toen ik vier jaar oud was bij Aristos 
in Amsterdam. Hierna ben ik op mijn 
twaalfde naar DSS in Heemskerk gegaan. 
Bij DSS heb ik gespeeld tot ik 19 was. 
Ik ben toen gevraagd door Aalsmeer en 
heb daar twee jaar gespeeld, hierna ben 
ik naar Quintus gegaan waar ik ook 2 
jaar gespeeld heb. Bij Quintus had ik het 
het laatste jaar niet meer naar mijn zin 
en verloor ik mijn plezier in het spel. Ik 
wilde eigenlijk stoppen met handballen. 
Tijdens mijn vakantie werd ik gebeld door 
Ken met de vraag of ik het spelletje echt 
niet meer leuk vond of dat ik het spel 
bij Quintus niet meer leuk vond. Om een 
goed antwoord te kunnen geven op deze 
vraag ben ik een aantal keer mee gaan 
trainen met Foreholte. Ik merkte al snel 
dat ik het team erg leuk vind en ik het 
spel zelf eigenlijk ook nog steeds heel 
leuk vind. Ik heb dan ook erg veel zin om 
komend seizoen keihard te gaan werken 
om in de Eredivisie te blijven. 

Naast het handballen werk ik voor IKNL 
in de regio Leiden/ Den Haag. Ik werk als 
datamanager van de kankerregistratie, 
dit houdt in dat ik alle gegevens 
van kankerpatiënten vastleg voor de 
onderzoekers. Omdat ik zelf heel graag 
als onderzoeker wil gaan werken ga ik 
in september starten met mijn master 
Evidence Based Practice aan de UvA 
in Amsterdam. Verder vind ik het erg 
leuk om te shoppen met mijn vriend, 
vriendinnen of mijn ouders. Ook hou ik 
van reizen, dagjes weg of lekker uiteten 
gaan. 

Quincy Holman
Hoi Hoi! Ik ben Quincy Holman 20 jaar, 
31 oktober word ik 21.
Ik handbal eigenlijk al bijna mijn hele 
leven, toen ik 6 jaar was begon ik met 
handbal bij Rowah in Waddinxveen 
waar ik ook nu nog woon. Hierna ben 
ik naar Hellas gegaan daar heb ik 5 jaar 
gehandbald en vanuit Hellas door naar 
Quintus voor 3 jaar. 

Ik ben het laatste jaar bij Quintus een 
studie gaan doen tot make-up artist en 
de druk lag hoger dan verwacht met 5 
keer in de week handballen en heel veel 
inzet voor school en een eigen bedrijf 
opstarten werd het een beetje teveel van 
het goede, toen ik hoorde dat Foreholte 
een cirkel nodig had en een keer minder 
trainde besloot ik te gaan meetrainen en 
praten met Ken, en wel kijken wat er van 
zou komen, maar ik voelde eigenlijk gelijk 
dat het met de meiden heel erg gezellig 
was en ik het handbal nog niet los wilde 
laten. Nu gaan we keihard werken dit 
seizoen om in de eredivisie te blijven en 
een goed resultaat te behalen!

Buiten handballen heb ik ook genoeg 
andere dingen die ik erg leuk vind.
Ik ben afgestudeerd 
schoonheidsspecialiste en inmiddels 
ook afgestudeerd allround make-up 
en hair artist en ik heb mijn eigen 
schoonheidssalon en bedrijf. Ik kan wel 
zeggen dat mijn hobby’s ook grotendeels 
mijn werk is.
Handbal en werk combineer ik natuurlijk 
ook met ontspanning, ik vind het 
heel gezellig om met mijn moeder of 
vriendinnen te shoppen of gezellig een 
avondje naar de bios te gaan of samen 
met mijn vriend mooie reizen te maken 
uiteten te gaan of leuk een dagje weg te 
gaan.

Feline Lanooy
Hallo allemaal, ik ben Feline Lanooy, 19 
jaar en kom uit Mijdrecht. Ik ben dit jaar 
nieuw bij de dames selectie van Foreholte 
waar ik handbal vereniging Aalsmeer voor 
heb ingeruild.
Mijn positie is onder de lat wat ik nu in 
totaal 9 jaar doe. Naast handballen heb ik 
nog meer hobby’s als paardrijden, gitaar 
spelen en fotografie.
Ik heb heel veel zin in deze nieuwe 
uitdaging en komend seizoen !
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140 Jaar een begrip in de regio!

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

www.boerhaave-voorhout.nl

Jack Waasdorp is de nieuwe scheidsrechterscoördinator

Beste Foreholters,

Voor de leden die mij nog niet kennen 
zal ik me even kort voorstellen. Ik ben 
Jack Waasdorp, speel bij de heren, 
doe zelf inmiddels al 14 jaar handbal 
en fluit zelf ook al 12 jaar. Vanaf dit 
seizoen zal ik alle scheidsrechterszaken 
op mij nemen. 

Dat betekent scheidsrechters 
indelen, scheidsrechters opleiden en 
ondersteunen, scheidsrechters opgeven 
voor de cursus als ze hoger willen gaan 
fluiten, en nog wat andere randzaken.

Dinsdag 11 september om 20:00 
organiseer ik een avond in de Break-Out 
voor de B- en A-jeugd die dit seizoen 
een wedstrijd zullen fluiten. Deze avond 
zal alles aan bod komen wat ze moeten 
weten om de wedstrijd zonder problemen 
te kunnen fluiten. Dit om de drempel en 
misschien ook wel angst voor het fluiten 
weg te nemen. 

Mijn doel is om er voor te zorgen dat 
er op de momenten dat jullie moeten 
fluiten er eigenlijk altijd iemand langs 
het veld staat om jullie waar nodig te 
ondersteunen en stimuleren tijdens het 
fluiten. Daardoor wordt het fluiten veel 

leuker. 
Overigens zijn de coaches en andere 
leden die hier interesse in hebben ook 
welkom op deze avond, om punten te 
bespreken die voor hen nog onduidelijk 
zijn op dit gebied.

Ook wil ik dit seizoen een aantal 
potentiële kandidaten op gaan geven 
voor de scheidsrechterscursus van het 
NHV, zodat deze mensen ook hogere 

wedstrijden kunnen gaan fluiten. Verdere 
info hierover deel ik zo snel mogelijk, als 
ik dit binnen heb. 
Als het je leuk lijkt dit te gaan doen of 
als je hier vragen over hebt kan je mij 
altijd contacten hierover.

Met de bestaande scheidsrechters wil ik 
een aantal keer per seizoen bij elkaar 
komen om te bespreken hoe het gaat 
en of ze nog tegen dingen aanlopen of 
hebben beleefd op het veld. Dit om, waar 
nodig, snel op bepaalde dingen te kunnen 
reageren en acteren.

Zoals jullie zien zijn het aardig wat 
zaken die een scheidsrechterscoördinator 
doet. Ik ben nog op zoek naar mensen 
die mij hier eventueel bij zouden willen 
ondersteunen. Vele handen maken ligt 
werk. 
Als je denkt dat dit wat voor jou is neem 
dan contact met mij op, of spreek me aan 
langs het veld.

Ik hoop dat ik jullie een beetje een 
indruk heb kunnen geven wat ik allemaal 
doe op dit gebied dit seizoen.

Veel handbal- & fluitplezier !!!

Jack Waasdorp

HV Foreholte krijgt een prachtige voorzittershamer

In de maand april 2018 werd HV 
Foreholte benaderd door een, op dat 
moment nog, anonieme volger van 
en het wel en wee van onze mooie 
vereniging voor het aanbieden van een 
zelf, van een bijzonder hout, gemaakte 
voorzittershamer. 

De heer Piet van Kampen wilde dit mooie 
en unieke exemplaar schenken aan een 
vereniging die in het Voorhoutse niet 

alleen bekend is om 
haar prestaties, maar 
ook om haar vele 
activiteiten voor de 
gemeenschap. 

Zijn woorden 
waren dat 
Handbalverenging 
Foreholte hieraan 
met glans voldoet.

Piet, bedankt. We zullen hem met trots 
gebruiken.

Kees Kraakman
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Eindfeest weer een mooie afsluiter van handbalseizoen

16 Juni werd bij de Break-Out het 
eindfeest gevierd om het seizoen 
2017-2018 feestelijk af te sluiten. 
Dit jaarlijkse evenement werd druk 
bezocht en was weer erg gezellig. 

Dit keer werd voor het eerst de Purple 
United Pubquiz gehouden. Afsluitend 
was er een heerlijke barbecue, waarna 
alle kampioensteams van het afgelopen 
seizoen werden gehuldigd.

Ook zijn er twee vrijwilligers in het 
zonnetje gezet voor al hun uren die ze in 
de vereniging hebben gestoken. 
Zij mogen zich een jaar lang 
‘Foreholter van het Jaar’ noemen. 
Er waren meerdere genomineerden, 
maar er konden er maar twee de 
winnaars zijn. Jim Hermans (Senior) 
en Romy Verweij (Junior) onvingen 
de wisselbokaal in de vorm van een 
sculptuur van een mannetje met een 
veer in zijn kont uit handen van onze 
voorzitter Kees Kraakman. 

Gefeliciteerd met jullie titel!
Jullie hebben het verdiend.

Ook werd dit jaar in het bijzonder Jet 
Warmerdam bedankt voor de vele jaren 
dat ze zich sterk heeft gemaakt voor 
de handballende kinderen in onze 
vereniging. Zonder Jet haar tomeloze 
inzet en alle tijd die ze erin heeft gestopt 
hadden we nu niet zoveel kinderen in de 
H-, F- en E-jeugd rondlopen.

Ondertussen ontfermden de Heren zich 
over het gebraad op de barbecue en was 
het nog lang onrustig.

Foreholte buiten de lijnen

Eindfeest 2018

Net als de meeste jaren was ook dit jaar 
het eindfeest een mooi excuus 
om met je maten bier te drinken 
en van een lekkere barbeque te 
genieten. Voor de Heren is dit 
natuurlijk een uitgelezen kans om 
een biertje of twee te drinken.

Dit jaar was er een pubquiz, 
nu zijn wij erg goed in dat pub 
gedeelte maar het quiz gedeelte 
bleek toch een iets grotere 
horde te zijn. Zoals ze zeggen, 
volgende keer beter, meedoen is 
belangrijker dan winnen.

Na een lekkere barbeque was het 
natuurlijk tijd voor het moment Supreme, 
ons buiten team was kampioen geworden 

dus mochten we een beker in ontvangst 
nemen. Er waren hordes mensen 
uitgelopen die door de hekken naast 

het veld op afstand gehouden 
moesten worden, of ze wilden 
gewoon niet van het terras af 
komen en het veld op om te 
juigen voor ons, dat zou ook 
kunnen.

Groot gelijk gaven we ze, want 
daarna waren wij ook niet meer 
van het terras af te krijgen. Met 
een heerlijke nagloed van de 
voorjaarszon hebben we een paar 
extra biertjes gedronken. Met een 
kleine naborrel in de Luig kunnen 
we zeggen dat het een mooi 
seizoen geweest is.
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Jongens en meiden C hadden een topdag bij DWS

Zondag 17 juni waren de C-meisjes 
en C-jongens van HV Foreholte alweer 
vroeg op na het eindfeest. Er stond 
een toernooi op het programma bij shv 
D.W.S. in Schiedam. 

De handdoeken en de nodige versnape-
ringen waren meegenomen om er een 
gezellige dag van te maken. Hoe leuk 
is het om met elkaar zo’n dag lekker te 
handballen, elkaar aan te moedigen, 
een partijtje beach-handbal te spelen en 
daarnaast lekker chillen met elkaar of 
springen op het luchtkussen. 
De meiden C sloten de dag af met de 
beker voor de 3e plek en de jongens C 
wonnen de spannende finale en behaal-
den daarbij de 1e plek. 
Het was een mooie afsluiting van een 
mooi seizoen.

BEL GRATIS
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Herenstraat 37 Landelijk
2215 KB Voorhout Erkend
0252 - 21 16 18 Sinds
www.IJsselmuidenVoorhout.nl 1929

Doe dit seizoen mee aan de Strong Men Handball Battles!
Hoi!

Het afgelopen handbalseizoen 
hebben de jongens C deelgenomen 
aan meerdere “Handball Battles”. Ze 
hebben het er erg naar hun zin gehad!

In het nieuwe handbalseizoen 2018-
2019 kan jij meedoen aan de Handball 
Battles, als je een jongen bent en 11 
t/m 14 jaar bent. 

Handbalhelden.nl wordt nog leuker!

1. Er zijn komend seizoen circa 40 Strong 
Men Handball Battles in het hele land, 
dus veel mogelijkheden om punten 
te scoren! Bij elke Handball Battle 
scoor je punten per onderdeel. Je 
scoort 100 punten extra per introducé 
(niet-handballer) die je meeneemt. 

Dus nodig je vrienden, buurjongens, 
klasgenoten, etc. uit om ook mee 
te komen en meld ze aan via www.
handbalhelden.nl. 

2. Het Handbalhelden.nl-reglement is 
in seizoen 2018-2019 iets veranderd. 
Het volledige reglement seizoen 2018-
2019 vind je op: 

 www.handbalhelden.nl.

3. Hoe kunnen we de Handball Battles 
nog leuker maken? Vul (uiterlijk 15 
augustus) ons vragenlijstje in op 
www.handbalhelden.nl! Onder de 
inzenders verloten we een shirt van 
een handbalinternational.

4. Wil je op de hoogte blijven van het 
laatste Handbalhelden-nieuws? Als 
je je mailadres hebt opgegeven, dan 

ontvang je regelmatig een mailtje. 
Ook kun je jezelf aanmelden voor de 
Handbalhelden WhatsApp (let op; je 
hebt hiervoor toestemming nodig van 
je ouders en je kunt op elk moment de 
App-groep weer verlaten).

Alvast veel plezier en succes gewenst in 
het nieuwe seizoen Handbalhelden.nl!!

Heb je een vraag? Stuur dan een mailtje 
naar info@handbalhelden.nl

Groet,
Team Handbalhelden.nl

Volg ons op Instagram!
 

Op zondag 26 augustus vond in 
The Dome in Houten de grote 
finale van de Strong Men Handball 
Bootcamps seizoen 2017-2018 
plaats. De huidige Heren B (vorig 
seizoen C) hebben meegedaan aan 
de verschillende Bootcamps. Hierbij 
leerden ze verschillende tips, trucs en 
behendigheid van handballers van hoog 
niveau. Maar bovenal als team hebben 
ze een ontzettend leuke tijd gehad. 
Bij deze Bootcamps hebben zij punten 
verdiend en daarmee een plek in deze 
finale bemachtigd.
 
De Ultimate Strong Men Handball 
Bootcamp 2017-2018 was verdeeld in 
twee leeftijdsgroepen; 2003-2004 en 
2005-2006 . Een deel van de opdrachten 
werd in Sporthal The Dome  gehouden en 
een ander deel op het beachveld buiten. 
De opdrachten in de zaal stonden in het 
teken van reactiesnelheid en coördinatie 
met erg mooi apparatuur. Ook kon met 
de snelheidsmeter gemeten worden hoe 
hard je gooit uit stand en hoe hard met 
sprongschot. Op het beachveld stond 
snelheid en behendigheid centraal 

Finale Ultimate Strong Men Handball Bootcamp 2017-2018

in 2 parcours, waarbij in 1 parcours 
ook afgerond moest worden met een 
pirouette.

Als aandenken aan deze finale kregen 
alle deelnemers een mooi Handbalhelden-
t-shirt. Maar er werd gestreden om zeer 
mooie prijzen binnen de leeftijdsgroep. 
De winnaars gaan een dag meelopen met 
een nationale mannenploeg in hun eigen 
Oranje-tenue, de nummers 2 ontvingen 
een waardecheque van €200,- voor 
Handbalshop.nl en de nummers 3 kregen 
een Goalchaset t.w.v. €100,-.
 
Ónze topper Rune Veldhuyzen Van Zanten 
won de 2e prijs en dus daarmee de 
waardecheque van €200,- te besteden bij 
Handbalshop.nl. Echt super knap gedaan, 
want er waren goede deelnemers !!!
 
Ook in dit nieuwe seizoen 2018-2019 
komen er weer door het hele land Strong 
Men Handball Battles in 5 verschillende 
thema’s: Bootcamp, Dodgeball, Skills and 
Tricks, Streethandball, Beach Handball
Kijk op www.handbalhelden.nl voor meer 
informatie en om in te schrijven.
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(Als) je moet fluiten

Omdat we er als vereniging weer een 
paar teams bij hebben zullen, ook dit 
jaar alle A en B spelers heel af en toe 
een jeugdwedstrijd van de kleintjes 
moeten fluiten. 

Op de site en in achterin elk Boekie 
staat vermeld wie voor welke wedstrijd is 
ingedeeld. Kan je niet, dan moet je zelf 
voor vervanging zorgen. Je kunt het niet 
maken om 2 team in de steek te laten. En 
áls je iemand anders regelt, laat dit dan 
ook meteen even weten aan de coach van 
het spelende team!

En wat ook heel belangrijk is: Je 
moet vóór aanvang van de wedstrijd 
het digitale wedstrijdformulier in de 
HandbalNL app controleren en akoord 
geven en je moet direct na de wedstrijd 
de uitslag invullen en doorsturen. Dit kan 
niet meer later of als je thuis bent.
Het NHV heeft al gemeld dat dit vorig 
jaar kampioenschappen heeft gekost en 
het is dus echt heel belangrijk!

Iedereen kan de app op zijn smartphone 
installeren. Heb je geen smartphone, of 
wil je de app er niet op installeren, dan 
ligt er altijd één van de vereniging, voor 
algemeen gebruik, in de kantine. Zowel 
bij het veld als in de zaal.

Op dinsdag 11 september tijdens de 
bijeenkomst zal Jack er meer over 
vertellen. Maar dan weet je het alvast ;-)

Noa, Amber en Saar bezochten fandag van de handbal

Drie meiden (Noa, Amber en Saar) 
van HV Foreholte hebben de fandag 
van de handbal in Almere bezocht. 
Hoe leuk het was, is te lezen in het 
onderstaande stuk geschreven door de 
meiden zelf en natuurlijk te zien op de 
foto’s!

We kwamen aan op de parkeerplaats en 
zagen Tess toen in de auto gaan om 
iets te pakken. Wij super hard gillen! 
Toen gingen we naar binnen en op de 
hele grote tribune zitten. Toen werd 
er gezegd wat we konden doen. We 
hadden een tasje gekregen met erin 
een paar fotokaarten van de speelsters 
en een “I love handbal” bidon. Er 
was ook nog een persconferentie, een 
handtekeningensessie en clinics. 
Er waren er heel veel van het Nederlands 
elftal, bijvoorbeeld Tess Wester, Estavana 
Polman en Lois Abbingh. 

Dit was het, groetjes van Saar, Noa en 
Amber.

PS: WE WAREN IN HET PAARS

SCHOONOORD 64 2215 EG VOORHOUT TEL. 0252 - 21 20 35

WWW.ZWETSLOOTAANNEMERS.NL

Bedankt voor het steken van de corsowagen

Langs deze weg wil ik iedereen die 
HV Foreholte heeft geholpen bij het 
steken van de corsowagen van China 
ontzettend bedanken. 

Met elkaar, jong en 
oud, groot en klein, 
hebben wij er weer 
twee hele gezellige 
dagen van gemaakt 
waarbij door iedereen 
hard is gewerkt om 
ervoor te zorgen dat 
de wagen van China 
van Noordwijkerhout, 
via Noordwijk naar 
Haarlem reed tijdens 
de bloemencorso. 
Door de goede 
samenwerking, het 
knippen van de vele 
steeltjes van narcissen 
en hyacinten en het 
netjes steken van 

de bloemen zijn wij van de achttien 
stekersverenigingen dit jaar op de 
negende plaats geëindigd!

Tot volgend jaar.

Groetjes,
Caroline

We need you

Op onze oproep op onze site en via 
Facebook hebben we nog geen reactie 
mogen ontvangen. Daarom no een keer 
in de herhaling op deze analoge wijze.

Dit seizoen willen we als vereniging meer 
aandacht geven aan wedstrijden rondom 
de damesselectie via de verschillende 
social mediakanalen. We zoeken hiervoor 
een enthousiaste vrijwilliger die het leuk 
vindt om dit samen met het technisch 
kader vorm te geven. Hierbij is het 
ontwikkelen van HV Foreholte als merk 
een belangrijk onderdeel.

En nu Leidy na jarenlang trouw en 
met tomeloze inzet is gestop met het 
schrijven van de verslagen van de 
wedstrijden van Dames 1, zijn we ook nog 

op zoek naar iemand met een vlotte pen 
die plaatselijke kranten van kopij gaat 
voorzien. 

Je hoeft het natuurlijk niet allemaal 
in je eentje te doen. Als zich meerdere 
mensen aanmelden, dan kunnen de taken 
mooi onderling verdeeld worden, zodat 
niemand te zwaar wordt belast.

Dus kom op, doe it for the team (en de 
club)!

Je kunt je aanmelden bij iemand van de 
PR/sponsorcommissie, of via:
pr-commissie@hvforeholte.nl

Alvast bedankt!
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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 

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

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.

Beachhandbaltoernooi 2018

Beste HV Foreholte vrienden,

Tijd vliegt, een ongelooflijk saai cliché, 
maar echt, het is dit jaar alweer voor 
de 10e keer dat we ons HV Foreholte 
beachhandbaltoernooi organiseren.
Dat is toch wel gaaf!

Voor de 10e keer een feestje van 
toverballen scoren en zandhappen op het 
strand met de hele club en aan het eind 
van de dag frietjes bij de Break-Out.
We hopen dat de datum; 23 september, 
en de locatie; Beach Break in Noordwijk, 
al in alle agenda’s staan.

Voor deze jubileum-editie willen we graag 
ook oud-spelers en -speelsters uitnodigen 
om nog een keer mee te doen.
Dus leden; ken je een oud-speler en 
denk je dat diegene het leuk zou vinden 
om mee te doen, laat hem of haar zich 
aanmelden bij rob.kolster@gmail.com
We hopen op een record aantal 
deelnemers en een prachtige dag!

Zoals elk jaar weer heel veel dank aan het 
bestuur voor de financiële ondersteuning 
van dit evenement waardoor iedereen 
gratis kan deelnemen.
Extra blij zijn we met de fantastische 

donatie die we hebben ontvangen van 
de vrienden van HV Foreholte!! Echt een 
geweldige verrassing en een supergaaf 
gebaar!!

Specifieke informatie over programma, 
vertrektijden en dergelijke zal via de 
trainers/coaches en begeleiders volgen en 
hou ook de website en Facebookpagina in 
de gaten.

Tot op ‘t strand!

Clara Kolster
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Handbalkamp 2018 was geweldigDe Plus Van Dijk sponsort E-jeugd

Net voor de zomer heeft de 
sponsorcommissie samen met 
supermarkt De Plus Van Dijk Voorhout 
een hele succesvolle handbalplaatjes 
actie gedaan. Iedereen met enige 
betrokkenheid met de handbal in 
Voorhout en omstreken leek bezig met 
het vol sparen van zijn/ haar album. 

Joop van Dijk, eigenaar van De Plus 
Voorhout, had het er maar druk mee. 
Een aantal maal moest Joop plaatjes 
bijbestellen om aan de vraag van de 
enthousiaste spaarders te voldoen. Joop 
gaf na de actie aan graag wat meer 
voor de handbalvereniging te willen 
betekenen. 

De E-jeugd bestaat dit seizoen uit 
maar liefst 4 teams en daar wilde hij 
erg graag voor de komende drie jaar 
sponsor van zijn. 30 Augustus hebben 
de enthousiaste spelertjes hun nieuwe 
spelersshirt voor het eerst aan mogen 

doen. Dat zag er gelikt uit! 
De sponsorcommissie is erg 
blij met de sponsoring van 
deze talentjes bij de E-jeugd 
door Supermarkt De Plus Van 
Dijk Voorhout. Trots laten 
zij dan ook het logo van De 
Plus aan iedereen zien! 
Ruud Verweij ondertekende 
samen met Joop van Dijk 
het contract in bijzijn van 
de blij gemaakte spelers 
van de E jeugd.

Half juli was het zover: de 3e editie 
van het handbalkamp. Dit jaar met het 
thema: Foreholte goes Tropical!

Bij aankomst was het aardig passen 
en meten. Met maar liefst meer dan 
50 deelnemers waren alle tenten en 
kleedkamers hard nodig om iedereen een 
slaapplek te bieden. Om in de tropische 
sferen te komen begonnen we met het 
maken van een spandoek. Nadat iedereen 
deze een mooi plekje had gegeven in de 
tent of kleedkamer was het tijd voor de 
avondspellen. 

Levend Stratego (voor de C&D) in het 
Overbos en het dierengeluidenspel (voor 
de E&F) op het sportpark. Toen het tijd 
was om te slapen, lukte het veel kinderen 
om de kampstaf nog lang wakker te 
houden…

Uitslapen zat er op zaterdagochtend 
voor vele nog niet in. 7:00 uur liepen 
de eerste kampgangers alweer op het 

handbalveld. Na een lekker ontbijt en 
wat tijd voor zichzelf gingen C&D naar 
Duinrell en de E&F naar Linneaushof. 
’s Avonds was het tijd voor de Bonte 
Avond, waar heel veel acts (goochelacts, 
dansjes en moppentap) zorgden voor een 
leuke avond!    
Daarna deden we nog een ronde 
Limbodansen. Dit paste natuurlijk 
helemaal bij het thema! Nadat de E&F 
naar bed gingen, was er voor de C&D nog 
een nachtspel. Dit kon pas van start als 
het echt donker was buiten: UFO-spel. 
De spanning liep hoog op, zeker nadat er 
bekend was gemaakt dat er aliens waren 
ontsnapt… De weg naar het Overbos was 
ineens een stuk spannender dan de avond 
ervoor. Eenmaal bij het bos aangekomen 
ging het spel echt van start. Na een 
hoop gegil was de UFO binnen een uur 
onschadelijk gemaakt!  
Toen we met de C&D terug kwamen was 
het stil op het kampterrein, de E&F 
lagen allemaal heerlijk te slapen. De C&D 
kropen ook in hun slaapzak terwijl de 
kampstaf binnen aan het bijkomen was 
van de lange dag. Het duurde nog geen 
10 minuten of ook de C&D lagen heerlijk 
te slapen!

Gelukkig, zondag werd er uitgeslapen. 
Om 8:30 uur was het nog helemaal 
stil! Er stonden weer leuke activiteiten 
op het programma, dus uiteindelijk 
werd toch iedereen maar een beetje 
wakker gemaakt, zodat we om 9:30 

uur konden ontbijten. Elke ochtend en 
middag hadden we heerlijke broodjes 
die gesponsord werden door Bakker van 
Vessem. Heel erg bedankt hiervoor! 
In de ochtend begonnen de E&F met de 
sterkste-eilandbewoners-spellen: ananas-
liften, liaan-hangen, kokosnoot-schieten 
en eiland-rennen hoorden hierbij. De C&D 
speelden Funny Voetbal.  

Na een heerlijk broodje knakworst was 
het tijd voor een mega-watergevecht! De 
tijd vloog voorbij, dus snel door met de 
laatste activiteiten. De C&D moest zien 
te ontsnappen uit Voorhout: Escapedorp. 
Door het oplossen van puzzels lukte het 
uiteindelijk ieder groepje de oplossing 
te vinden. De E&F ging het dorp in 
met het foto-spel. Het doel was om 
zoveel mogelijk foto’s te maken met de 
voorwerpen die op een lijst stonden. 

De tijd vloog voorbij en al snel kwamen 
de eerste ouders het sportpark oplopen. 
Helaas… het zat er weer op! 
Het was een geweldig weekend en we 
willen de kampgangers bedanken voor 
alle gezelligheid! Jullie zijn toppers, 
we hopen dat jullie inmiddels weer zijn 
bijgeslapen en de vakantie goed ziojn 
doorgekomen!

Groetjes,
De Kampstaf
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Open handbaltoernooi 2018, een impressie

Dag 1

Prachtig weer en mooie 

wedstrijden op eerste dag van Open 

Handbaltoernooi

Het was weer een happening van 

jewelste! Het handbalveld en een 

aantal voetbalvelden die omgetoverd 

zijn tot handbalveld werden deze 

avond door veel kinderen van 

basisscholen uit Voorhout en 

Sassenheim belopen. Ieder deed 

zijn best om voor het plezier en de 

eventuele winst te gaan.

Verbeten koppies zijn te zien op de 

foto’s van deze spelertjes. 

Dag 2
Dag 2 van Open Handbaltoernooi weer succesvol!Stralende kinderen, dromers, fanatiekelingen… ze waren allemaal te vinden op de handbalvelden. Het was weer een genot om ook op Dag 2 van het Open Handbaltoernooi te kijken naar deze 6 tot 12 jarige basisschoolleerlingen.

Dag 3
Derde dag van Open Handbaltoernooi levert al winnaars op!Op de derde dag van het Open Handbaltoernooi werd voor sommige teams al de laatste wedstrijd gespeeld. Keepers en keepsters werden die dag op de proef gesteld door de aanvallende partijen. Sportieve wedstrijden met enthousiast publiek langs de kant maakte ook deze dag weer tot een gezellige toernooidag.

Op dag 3 konden twee teams de beker van de eerste en tweede prijs al in ontvangst nemen. Gelukkig gaat de verliezende partij ook niet met lege handen naar huis. De coach van elk team kan na de laatst gespeelde wedstrijd van zijn/haar team een presentje halen voor het team, in de kantine van de handbalvereniging.

Dag 4

Dag 4 van Open Handbaltoernooi 

levert weer mooie plaatjes op!

De kinderen lijken te groeien in 

gezond fanatisme tijdens het 

toernooi. Ben je niet zo groot, zet 

dan je snelheid in, of ben je lang, 

probeer dan over de verdediging 

heen te gooien. Goed bedoelde tips 

van coaches/ouders en begeleiders 

zijn te horen langs de zijlijnen. Ook 

de gevechten om de bal vinden met 

volle overtuiging plaats op het gras. 

Genieten dus weer tijdens deze vierde 

toernooidag.

Morgen is het alweer de laatste 

dag van het Open Handbaltoernooi 

waar na de wedstrijden en finales 

prijsuitreiking zullen plaatsvinden van 

de eerste en tweede prijzen van de 

groepen 6, 7 en 8.

Dag 5
Finales van Open Handbaltoernooi spannend!
Het Open Handbaltoernooi 2018 werd afgesloten met de finales van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. De kinderen lieten zich niet uit het veld slaan als er een tegendoelpunt viel. Er werd geknokt door alle spelers voor elk punt in de wedstrijd. Een balletje ging met een beetje geluk net nog het doel in of het was net geen doelpunt vanwege een voetje in de cirkel. Er werd gestreden om de eerste en tweede plaats van de poule. De teams waren aan elkaar gewaagd en dat maakte het weer leuk om de wedstrijden te kijken. Ook klasgenoten waren volop aanwezig om ieder een hart onder de riem te steken.

Geniet van het kijken naar alle foto’s van de wedstrijden en de prijsuitreiking van het Open Handbaltoernooi 2018. Klik op het Flickr-icoontje op onze site.
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Mijn laatste (vierde) artikel over de 
geschiedenis van onze handbalclub, in 
2013, moest ik helaas besluiten met 
een degradatie naar de tweede divisie. 
Vooral voor onze trainer/coach Ad 
Bouwer een hard gelag. 
In zijn laatste twee jaar werd hij 
voortdurend geplaagd door langdurige 
blessures van dragende speelsters. 
Na twee moeilijke seizoenen in de 
eerste divisie, hoefden we in de laatste 
thuiswedstrijd alleen maar gelijk te 
spelen tegen PSV om ons te handhaven. 
We stonden bijna de gehele wedstrijd 
aan de goede kant van de score, 
maar PSV had de langste adem en we 
moesten met 23-26 het onderspit 
delven. 

We beginnen het nieuwe seizoen 
2013/2014, in de tweede divisie met een 
nieuwe trainer, vol vertrouwen dat we het 
verloren terrein snel konden terugwinnen. 
Guido Torenbeek begon enthousiast aan 
het karwei en zag veel potentie bij onze 
jeugd, maar wist zijn enthousiasme niet 
over te brengen op het team. Halverwege 
het seizoen hebben we afscheid van 
hem genomen en Monique van der Lans 
kreeg de lastige taak om nog iets van het 
seizoen te redden. We kregen bovendien 
weer te maken met de nodige blessures 
en we eindigen zeer teleurstellend als 
vierde met 10 punten achterstand op 
kampioen VELO. Ook de dames 2 en 3 
eindigen in de onderste regionen. Succes 
was er wel voor de dames recreanten, die 
na een spannende competitie met 1 punt 
voorsprong op concurrent SOS-Kwieksport 
het kampioenschap binnenhaalden. En 
ook de jeugd deed het goed. Bij de dames 
behaalden zowel de A als de B en de C 
zeer goede resultaten en ook de jongens 
B en D veroverden het kampioenschap 
in de zaalcompetitie. De dames van A1 
wisten zelfs in de landelijke klasse van 

landskampioen SEW te winnen. De heren 
bereidden zich een heel trainingsweekend 
voor op het nieuwe seizoen, maar dit 
leidde helaas nog niet tot geweldige 
resultaten. Jack Waasdorp boekte een 
persoonlijk succes door met het Team 
Holland Handbal in Antwerpen een sterk 
bezet World-Out Games met overtuiging 
te winnen. Deelname was er van teams 
uit Hongarije, Denemarken, Noorwegen 
en Parijs. Ook werd dit seizoen buiten de 
lijnen zeer succesvol voor de vereniging. 
Bij de eerste wedstrijd van het seizoen 
werd er door het bestuur van de Stichting 
Sportparkpop een cheque van maar liefst 
15.000 euro overhandigd. Een absoluut 
topjaar! 

Er werd een nieuwe PR-Sponsorcommissie 
opgericht onder voorzitterschap van Ruud 
Verwey. Verder namen zitting in deze 
commissie: Ron Hoogervorst, Lize Vrolijk, 

Kees Zwetsloot, Ramona Vink en Jeroen 
Eijk. Zij wisten binnen een paar weken 
sponsoren te werven voor dames 1 en 2, 
dames A1, dames B1, dames C1 en heren 1, 
zodat deze teams voor drie seizoenen 
in een nieuwe outfit konden worden 
gestoken. De sponsoren van het eerste 
uur waren Van Schooten bouwmaterialen, 
Sam van Schooten bloembollen, 
Cheers, MTC Fysiotherapie Voorhout, 
LJ Sport, Gebroeders Alkemade, Hotel 
café restaurant Boerhaave, BorghHave 
strateeg in financiën, Crane Solutions, 
Fore Installatie adviseurs, Klasmann 
Deilmann, Limburgia, Nieuwendijk 
kwaliteitsbouw, Marco van Noort, 
PDF2CAD.com, Prins, De Speelbrug TIM 
kunststoffen, Verkade beddenspecialist, 
Notariskantoor Voorhout en Welgelegen 
kitchen & drinks. Allen hebben inmiddels 
een tweede termijn van drie jaar 
afgesloten. Bij de start van het seizoen 
worden ook de uitbreidingsplannen 
voor sportpark Elstgeest gepresenteerd. 
Deze plannen worden door een groep 
ambtenaren uitgewerkt voor BenW en 
de gemeenteraad. Als alles meezit zal 
in februari 2014 worden gestart met de 
realisatie ervan. 

De technische commissie en de 
jeugdcommissie kwamen vorig seizoen 
met een nieuw initiatief. Het organiseren 
van mini-handbalspeelfeesten op 
zaterdagmiddagen in samenwerking met 
andere verenigingen uit de omgeving. 
De bedoeling is dat deze spelfeesten 
om beurten door de verschillende 
deelnemende verenigingen worden 
georganiseerd. Na een voorzichtig 
begin sloeg het dit seizoen goed aan bij 

zusterverenigingen Northa, MSV en ROAC, 
waardoor in januari 62 jongens en meisjes 
een geweldige sportmiddag mochten 
beleven. Ron Hoogervorst en Melanie 
Zwaan worden Foreholters van het jaar. 
We steken samen met vrijwilligers van de 
Hortus Botanicus een corsowagen en de 
vereniging krijgt aandacht bij radio BO. 
Annet Kraakman en Naomie Hoogervorst 
ontpopten zich als ware ambassadeurs 
van onze vereniging. Verder waren 
er de succesvolle plantenactie, Grote 
Clubactie, kerststollenactie, kerstbingo 
en de sponsoractie van Plus van Dijk om 
onze kas te versterken. En het jaarlijkse 
schoolhandbaltoernooi, het beachhandbal 
en natuurlijk ons eindfeest. Allemaal 
gerealiseerd door de vele vrijwilligers 
en de diverse commissies binnen onze 
vereniging. Het seizoen 2013/2014 mag 
dan ook als zeer geslaagd de geschiedenis 
ingaan.

Voor het seizoen 2014/2015 wordt reeds 
in mei een nieuwe trainer aangetrokken: 
Ricardo Clarijs. Een jonge, zeer 
ambitieuze, trainer die zich bij zijn eigen 
club DWS uit Schiedam al vanaf zijn jeugd 
met trainingen heeft bezig gehouden. Hij 
speelde zelf ook nog in het herenteam 
van DWS maar zijn ambitie was toch het 
trainersvak en toen Foreholte een trainer 
zocht greep hij zijn kans. Een gouden 
greep voor hem, maar zeker ook voor 
Foreholte. 
Het klikte meteen en Ricardo was heel 
serieus met het trainersvak bezig. Hij 
haalde al zijn diploma’s tot aan de 
eredivisie en volgde stages o.a. in 
Hongarije, waar hij door het NHV naar 
toe werd gezonden als meest talentvolle 
jonge trainer. We gaan dan ook vol 
vertrouwen aan het nieuwe seizoen 
beginnen. 

In de aanloop naar het nieuwe seizoen 
nemen diverse jeugdteams deel aan leuke 
toernooien. Zo gingen de C-dames naar 
een internationaal toernooi in Franeker 
en de B-dames naar een toernooi in 
Duitsland. De E -en de D-jeugd bezochten 
een handbalclinic bij Hellas in Den Haag, 
terwijl de D’tjes ook nog samen met de 
F’jes deelnamen aan een toernooi in De 
Kwakel. Ook onze damesselectie verzorgde 
een jeugdclinic voor de jeugd vanaf de F 
tot en met de C. 
We starten de competitie in oktober 
met klinkende overwinningen van 
dames 1 en 2 op resp. Leudal en 
Vires et Celeritas. Ricardo is laaiend 
enthousiast en gaat voor niets minder 
dan het kampioenschap. Maar daarna 
volgden nederlagen tegen MHV en 
Hercules en temperde de euforie over 
het kampioenschap bij de speelsters, 
publiek en bestuur. Maar Ricardo hield 
vertrouwen en, mede doordat een aantal 
geblesseerden weer beschikbaar kwamen, 
stonden we halverwege het seizoen 
bovenaan. Een positie die we niet meer 
af zouden geven en met een geweldig 
kampioenschap werd de eerste divisie 
terug veroverd. Ook de dames C1 werden 
overtuigend kampioen. De heren kwamen 
1 puntje tekort en de A-dames verloren 
het kampioenschap slechts op doelsaldo. 
De overige teams konden dan wel niet 
meedoen om het kampioenschap, maar 

eindigden bijna zonder uitzondering in 
de bovenste helft van de ranglijst. Een 
duidelijke stijgende lijn waarmee Ricardo 
mogelijkheden zag voor de toekomst.

Ook voor de verenigingsactiviteiten 
buiten het veld was het een uitstekend 
seizoen. Er werd een mooie corsowagen 
gestoken, het beachhandbal wordt 
steeds populairder en er wordt uitgebreid 
aandacht besteedt aan de spelregels van 
onze sport. De Grote Clubactie werd ook 
dit jaar een succes, het open (scholen) 
handbaltoernooi telde dit jaar liefst 73 
teams, oftewel ruim 150 wedstrijden. 
Het minispelfeest krijgt steeds meer 
navolging. Dit jaar was er deelname 
van Stompwijk, MMO, MSV, Northa, 
Warmunda, HVV en natuurlijk Foreholte. 
Er werd een leuke fotowedstrijd 
georganiseerd, gewonnen door Leidy 
Reeuwijk-Vogels. De kerststollenactie, 
kerstbingo, de nieuwjaarsreceptie en 
de plantenactie worden stuk voor stuk 
succesnummers. En als klap op de 
vuurpijl wordt Sportparkpop opnieuw 
een record. Voorzitter Bert Pilaszek 
kon een cheque van maar liefst 17.500 
euro aanbieden aan het bestuur van 
de handbalvereniging. Diezelfde Bert 
Pilaszek werd door de gemeente Teylingen 
terecht beloond met de vrijwilligersprijs 
2014 vanwege zijn vele activiteiten voor 
de Voorhoutse gemeenschap. 
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Daan Hoogervorst en Anouk Zwaan gaan 
meedoen aan een landelijke opleiding 
voor jonge, talentvolle, scheidsrechters 
en Melanie Zwaan heeft een heel mooi 
idee tijdens haar stage in Zuid Afrika, 
waar zij op verschillende scholen gymles 
geeft. Zij neemt een tas vol oude – maar 
nog goed bruikbare – handbalshirts mee 
en deelt ze uit aan de leerlingen van de 
High School. Met trots voetbalden deze 
jongens in onze paarse shirts, waarmee 
Foreholte, en haar sponsors, tot in Afrika 
bekend werden. 

De sponsorcommissie heeft er goed de 
wind onder en organiseert een “Happen 
en Trappen” met een bezoek aan een 
aantal sponsorbedrijven. Een initiatief 
dat door onze sponsors zeer op prijs 
werd gesteld. De culinaire hoogstandjes 
werden weer verzorgd door Bert Pilaszek. 
Ook meldden zich weer enkele nieuwe 
sponsors aan. Martijn en Yvonne Ketz 
van Limburgia vlaaien IJssalon; Barry van 
Dam Verwarming, Sanitair en onderhoud; 
en ook Sport/Voedings adviesbureau 
Feel Good. We besluiten het seizoen met 
een extra mooi Sportparkpop vanwege 
het 10-jarig bestaan van dit steeds 
populairder wordende popfestival. 
Op het eindfeest werden Jet Warmerdam 
en Daan Hoogervorst tot Foreholters van 
het jaar gekozen. Diverse jeugdteams 
sloten het jaar af door deel te nemen 
aan leuke handbaltoernooien, verspreid 
over het hele land. Ook een teleurstellend 
berichtje tot besluit van dit seizoen: de 
uitbreiding van het sportpark loopt enige 
vertraging op, doordat gemeente en de 
provincie nog niet op één lijn zitten.

Ook het seizoen 2015-2016 moet ik 
helaas beginnen met een droevig 
berichtje. Eind juli overleed een van de 
markantste leden uit onze geschiedenis: 
oud voorzitter en jarenlang bestuurslid 
Gerrit van Bemmelen, op de respectabele 
leeftijd van 92 jaar. 

In de voorbereiding wordt door de 
C1 en de A1 weer deelgenomen aan 
interessante toernooien. De C1 had een 
weekendtoernooi op Papendal en speelde 
tegen veel Duitse en een Franse ploeg 
heel leerzame wedstrijden. De A1 had 
een leuk weekend bij HV Haarle met een 
wedstrijd en een mountainbike-tocht door 
de bossen van de Sallandse Heuvelrug. 
Ben Tetteroo wordt de nieuwe trainer bij 
de heren. Het Nederlands beachhandbal 
team deed in Spanje mee voor het 
Europees Kampioenschap. Met onze Kim 
Schuurbiers als speelster en Monique van 
der Lans als begeleidster, kwamen ze 
tot de kwartfinale, maar daar moesten 

ze in de dames van Italië hun meerdere 
erkennen. 
Binnen onze eigen vereniging brengen 
we de aandacht voor het beachhandbal 
bij de jongste leden, de H, F en E. 
Ad Bouwer, Eslie v.d. Elst en Kim 
Schuurbiers bezorgen de jeugd een 
heerlijk strandfeest, voorafgaand aan 
ons jaarlijkse beachhandbaltoernooi. De 
actieve sponsorcommissie richt zich nu 
ook op particulieren door het oprichten 
van “De vrienden van Foreholte”. 
Hierdoor kunnen niet alleen bedrijven, 
maar ook supporters hun club steunen 
door lid te worden voor 50 euro per 
jaar. Voor dat bedrag kunnen de leden 
alle thuiswedstrijden gratis zien. Ook de 
heren 1 werden in het nieuw gestoken 
door onze sponsors, waaronder weer twee 
nieuwe, t.w. Café Luigies en Garagebedrijf 
Hierck & Ten Bosch. Een andere nieuwe 
sponsor, Dopa Meat, steekt de dames van 
B2 en E2 in het nieuw, zodat bijna alle 
Foreholte-teams er nu keurig bijlopen. De 
plantenactie en de Grote Clubactie waren 
ook dit jaar weer een succes. 

Voor ons debuut in de eerste divisie 
legt Ricardo de lat weer hoog. Hij gaat 
uit van het linker rijtje en mogelijk de 
nacompetitie. Van ROAC komen Britt 
van Leijden en Malu Zandbergen onze 
gelederen versterken. Een welkome 
aanvulling omdat de zussen Arroyo en 
Mariska Poot om verschillende redenen 
moesten stoppen. De eerste wedstrijden 
zijn direct de zwaarste: Borhave, Quintus 2, 
DSVD, Aalsmeer en VZV, waardoor we na 
7 wedstrijden nog maar 6 puntjes hebben 
vergaard en daarmee de negende plaats 
innemen. Maar het gaat steeds beter 
lopen en in de Kerstvakantie komt Wendy 
Smits over van Fortissimo. Haar schoten 

uit de tweede lijn, en haar internationale 
ervaring, gaven ons dat beetje extra 
om de doelstelling van Ricardo te 
verwezenlijken. 
Borhave wordt uiteindelijk kampioen 
en promoveert naar de eredivisie. 
Wij eindigen zeer verdienstelijk op 
de vijfde plaats en mogen meedoen 
in de nacompetitie om een plaats in 
de eredivisie. VZV werd winnaar en 
promoveerde naar de eredivisie. Ook DSVD 
was voor ons nog een maatje te groot. 
In het bekertoernooi komen we tot de 
halve finale. We spelen uit tegen Quintus, 
een team uit de top 3 van de eredivisie 
en we hebben geen schijn van kans. 
Maar het leek een thuiswedstrijd, want 
de Quintushal kleurde paars en de sfeer 
was fantastisch. Een geweldige ervaring 
voor ons. De heren 1 werden kampioen 
en promoveerde naar de 1ste klasse. Ook 
de dames van C2 en B2 werden kampioen, 
terwijl het dames C1 in hun eerste jaar in 
de topklasse op een fraaie tweede plaats 
eindigden. De meisjes van F1 tenslotte, 
werden met overmacht kampioen op het 
veld. In maart hebben we met z’n allen 
gekeken naar onze oranje-dames, die 
de finale speelden voor het Europees 
kampioenschap tegen Noorwegen. 
Het werd, ondanks de nederlaag, een 
geweldige promotie voor onze sport 
die hierdoor eindelijk eens wat meer 
aandacht van de NOS kreeg toebedeeld. 

Op een sterk bezet eindejaarstoernooi bij 
ZAP kwamen de C1 dames als winnaar uit 
de bus terwijl de A1 met één doelpunt 
verschil de finale verloor. De C1 werd ook 
winnaar van de Flanders Handball Trophy 

in St. Truiden. Onze jeugd doet het dus 
uitstekend en Ricardo is dan ook hoopvol 
gestemd over de toekomst. Maar ook voor 
de “oude garde” was er een geweldige 
prestatie te vermelden ter afsluiting van 
het seizoen 2015-2016. En dan heb ik 
het over Elly Hoek die maar liefst 50 jaar 
scheidsrechter was en die bovendien ook 
al die tijd, en nog steeds, actief is voor 
de jeugd en allerlei vrijwilligerswerk. Zij 
werd dan ook zeer terecht, in het bijzijn 
van haar man, kinderen en kleinkinderen, 
in het zonnetje gezet. In een volle Tulp-
hal kreeg zij nog een mooie nieuwe 
scheidsrechterstrui aangeboden. 
Het seizoen 2016-2017 begint in 
augustus met het jaarlijkse toernooi 
bij EHC, waar de dames A1 ongeslagen 
kampioen werden. Ricardo krijgt voor 
zijn selectie versterking van Chantal 
Slegtenhorst, Marisha v.d. Geest, 
Williënne v.d. Plas en Mayra de Boer, 
terwijl ook Annabel Arroyo en Mariska 
Poot terugkeren. Met de doorbraak van 
Romy Verweij beschikken we weer over 
3 topkeepsters in onze selectie, terwijl 
ook Marit Huiberts zich steeds meer 
manifesteert in het talentvolle B-team. 
Geen wonder dat Ricardo de lat weer heel 
hoog legt, maar bestuur en TC hebben 
als voornaamste doelstelling: promotie 
van het tweede damesteam naar de 
Hoofdklasse. Een betere aansluiting voor 
onze talenten naar het eerst team krijgt 
daarmee de hoogste prioriteit. 

Maar vóór de start van de competitie 
hebben we eerst nog het gezellige 
beachhandbaltoernooi en wordt in onze 
Break-Out de opleiding handbaltrainer 
gegeven. Een flink aantal van onze leden 
behaalden het HT1-diploma, waarmee 
zij onze jeugd mogen trainen om zo 
de noodzakelijke aanvulling voor onze 
selectie voor de toekomst te verzekeren. 

Sonja en Jeroen gaan het horeca-gedeelte 
van De Tulp voor hun rekening nemen 
en Dirk Freylink gaat de Break-Out 
beheren, omdat Cees Hoek na vele jaren 
om gezondheidsredenen hiermee moest 
stoppen. De PR-commissie organiseert 
voor de derde keer het Happen & Trappen. 
Het succes van deze commissie duurt 
maar voort. Nadat een aantal sponsors 
hun contract heeft verlengd, kunnen 
weer enkele nieuwe sponsors worden 
verwelkomd: Vleesverwerking van der 
Holst, Sucadoorsbedrijf STUC-MODERN, 
Heren 52, Van Kesteren schilders 
en Loodgietersbedrijf J. Caspers.

En dan begint toch eindelijk de 
competitie. De dames 1 en 2 en de 
dames A1 en B1 starten heel voortvarend 
met mooie overwinningen. Maar nog in 
het begin van deze competitie – op 14 
oktober – was de hele vereniging in diepe 
rouw door het plotselinge overlijden van 
Kees Zwetsloot. Een zeer geliefd en enorm 
aktief vrijwilliger in onze vereniging. 
Levenspartner van onze secretaresse 

Caroline en vader van selectiespeelster 
Marlies. Om op te noemen wat Kees 
allemaal voor de vereniging betekende, 
zou ik dit hele artikel nodig hebben. 
De verslagenheid binnen de vereniging 
was groot en bij alle wedstrijden in het 
weekend van 15-16 oktober werd Kees op 
indrukwekkende wijze herdacht. Een grote 
persoonlijkheid die wij nog heel lang 
zullen missen.

Intussen gaat het met de prestaties 
uitstekend. Dames 1 winnen hun 
eerste 7 wedstrijden en moesten 
bij het sterke Quintus 2 hun eerste 
nederlaag incasseren. Concurrent 
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DSVD had eenmaal gelijkgespeeld en 
ging dus met één punt aan de leiding. 
Maar ook DSVD verloor daarna bij 
Quintus en omdat wij thuis tegen DSVD 
gelijkspeelden, waren de rollen in de 
winterstop omgedraaid: wij gingen met 
één punt aan de leiding. Omdat beide 
titelkandidaten alles bleven winnen, 
werd de uitwedstrijd in Deurningen 
allesbeslissend voor het kampioenschap. 
Wij hadden 2 bussen gereserveerd en 
wilden de Deurnse sporthal helemaal 
paars kleuren met Purple United als de 
grote gangmakers. Maar helaas. In de 
veel te kleine hal kregen wij slechts 60 
plaatsen toegewezen. Dus uitsluitend 
Purple United en de directe familieleden 
van onze dames konden mee en de rest 
moest nagelbijtend thuisblijven. Maar 
Bollenstreek Omroep deed rechtstreeks 
verslag en Luc, Max en Sjoerd hadden 
gezorgd voor een live videostream. 
Zo konden de thuisblijvers in ’t Hok 
de hele wedstrijd volgen op een groot 
scherm. Ongelooflijk spannend ging de 
hele wedstrijd gelijk op en stonden we 
20 seconden voor het einde gelijk, met 
de bal in ons bezit. Met dat resultaat 
zouden we ons puntje voorsprong 
behouden, dus was het zaak de bal in de 
ploeg te houden. Maar daar trapten de 
scheidsrechters natuurlijk niet in en de 

handjes gingen omhoog ten teken dat 
we moesten afronden. Dana deed een 
uiterste poging en schoot raak! 
We hadden gewonnen en waren 3 punten 
los van DSVD met nog 3 wedstrijden te 
spelen. Dat kon niet meer mis gaan en de 
kampioenswedstrijd, uit tegen Hercules, 
werd overtuigend gewonnen. De laatste 
wedstrijd was thuis tegen het reeds 
gedegradeerde United Breda. Dat werd 
een grote overwinning en een geweldig 
feest. 
Een van de hoogtepunten was de 
aanwezigheid van Hella Thompson, de 
coach van het zo succesvolle Nederlands 
damesteam. Zij wenste de dames en 
Ricardo persoonlijk veel succes met de 
promotie naar de Eredivisie. Ook een 
grote prestatie werd geleverd door het 
tweede damesteam, dat ongeslagen 
kampioen werd in de 1ste klasse en 
promoveerde naar de Hoofdklasse. 
En wat te zeggen van de dames A1 die 
tweede werden, en de dames B1 die 
kampioen werden, beiden in de landelijke 
Topklasse. Vanuit de sporthal gingen alle 
kampioenen op de platte kar door het 
dorp naar de Break-Out waar het succes 
tot in de kleine uurtjes uitbundig werd 
gevierd. De prestaties bij de jongere 
jeugd waren ook goed te noemen al 
leverde dat geen kampioenschappen 

op. Evenals bij de heren spelen zij ieder 
seizoen wel een rol om de bovenste 
plaatsen, maar missen net dat laatste 
zetje voor een kampioenschap met 
promotie.

En buiten de lijnen blijft de vereniging 
ook draaien als een tierelier. Het 
ledenaantal stijgt met 10% en we kunnen 
3 teams meer inschrijven dan vorig 
seizoen. Er wordt weer een regionale 
handbalclinic georganiseerd waaraan, 
naast Foreholte, ook werd deelgenomen 
door Hillegom, Lotus, MMO, Northa, 
Olympia en Stompwijk. We staken 
weer een mooie corsowagen voor de 
Volksrepubliek China. De minihandbal 
spelfeesten blijven een succes en ook 
bij de jaarlijkse Grote Clubactie wordt 
door de jeugd weer goed verkocht. 
Sportparkpop bleef dit jaar onder de 
verwachtingen door het slechte weer 
op Koningsdag en tenslotte is er nog 
steeds niets duidelijk over de uitbreiding 
van het sportpark. Maar het eindfeest 
werd een grandioze happening met de 
huldiging van alle kampioenen, een 
heerlijke barbecue en de bekendmaking 
van de Foreholters van het jaar. Willem 
Warmerdam en Lisa Wanders waren de 
zeer terechte winnaars. 2016-2017 was 
een absoluut topjaar.

De mooie resultaten van afgelopen 
seizoen, en van Ricardo in het bijzonder, 
waren binnen het handbalwereldje 
natuurlijk ook opgevallen. Landskampioen 
VOC wilde graag met Ricardo in zee 
en Foreholte was bereid daaraan mee 
te werken, temeer omdat Ricardo bij 
het technisch beleid betrokken bleef. 
Bovendien had hij een belangrijk aandeel 
in het vinden van een opvolger: Ken van 
Hasselt. De selectie bleef bijna compleet, 
al was het vertrek van Wendy Smits 
natuurlijk wel een flinke aderlating. 
Niettemin begon Ken het seizoen 2017-
2018 vol goede moed aan de moeilijke 
klus om in de eredivisie te overleven. 
Tegen clubs die 4, 5 of zelfs 6x per week 
trainen, terwijl wij maar twee keer per 
week over de sporthal kunnen beschikken. 
En hoe zou het tweede team het gaan 
doen als debutant in de Hoofdklasse? 
En zouden de heren nu ook dat stapje 

hogerop kunnen maken, nadat ze al 
enkele seizoenen net iets tekort kwamen 
om te promoveren? De voorbereidingen 
zijn net als in voorgaande jaren: het EHC-
toernooi, waar bijna al onze jeugdteams 
aan deelnemen. De dames A1 winnen 
een internationaal toernooi in Duitsland. 
Ook de dames A2 en B1 nemen deel aan 
dit sterk bezette toernooi en de B1 werd 
winnaar op een toernooi bij Hercules. 
Verder waren er natuurlijk weer de nodige 
oefenwedstrijden en de gebruikelijke 
duin- en strandtrainingen om met een 
goede conditie aan het nieuwe seizoen 
te beginnen. En vanaf de eerste maanden 
van het seizoen worden er individuele 
toptrainingen gegeven aan de jeugd van 
9 tot 18 jaar door Rachel de Haze. Zij 
is topspeelster van landskampioen VOC 

en werd driemaal gekozen tot de beste 
speelster van de Nederlandse eredivisie. 
Evenals Ricardo krijgt ook Ken assistentie 
van Matthijs Vink, die juist zijn HT4 
diploma heeft behaald, en van Patrick 
Jordaan als speciale keeperstrainer. 
Door de, toch wel onverwachte, promotie 
naar de eredivisie moest de TC haar 
doelstelling weer bijstellen. Immers, de 
stap van het tweede naar het eerste was 
weer even groot geworden. Dus werd weer 
ingezet naar handhaving in de eredivisie 
en promotie van het tweede team naar 
de tweede divisie! Een zeer ambitieuze 
doelstelling. Ken ging er vanuit dat 
hij gedurende de reguliere competitie 
zijn team kon klaarstomen voor de 
beslissende nacompetitie om handhaving 
in de eredivisie. We verloren de eerste 
wedstrijden geheel volgens verwachting 
tegen de toppers van de eredivisie. Maar 
de wijze waarop gaf ons toch vertrouwen 
dat we ons zouden kunnen handhaven. 
We eindigden uiteindelijk op de achtste 
plaats en hadden in de slotfase van de 
competitie van nr. 7 VZV en van nr. 9 
SEW gewonnen. E & O werd met 0 punten 
kansloos 10de en laatste en zou in de 
nacompetitie ook geen wedstrijd winnen 
en dus direct degraderen. De tweede 
degradatiekandidaat moest dus komen uit 
de wedstrijden tegen VZV en SEW. Helaas 
konden wij onze goede wedstrijden 
tegen hen in de reguliere competitie, 
geen vervolg geven in de beslissende 
nacompetitie. Daardoor werden wij 
veroordeeld tot het spelen van een uit- 
en een thuiswedstrijd tegen ZAP, de nr. 2 
van de 1ste divisie. 

In de reguliere competitie hadden 
wij veel goede wedstrijden gezien 

Dames 2 kampioen van de 1e klasse en promoveert naar de Hoofdklasse

Matthijs Vink ontvangt diploma HT4

Ken van Hasselt

Heren A kampioen
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van Romy Verweij, die door blessures 
van Mayra, Williënne en Marit, vaak 
dubbele wedstrijden heeft gekeept. In 
de beslissingswedstrijden tegen ZAP was 
er echter een hoofdrol voor Mayra, die 
niet alleen uitstekend stond te keepen 
maar bovendien enkele malen “over de 
hele” wist te scoren. Met 2 duidelijke 
overwinningen op ZAP wisten we ons te 
handhaven. Een prima prestatie. 
Nog mooier was de prestatie van het 
tweede damesteam dat, als debutant 
in de Hoofdklasse, geheel ongeslagen 
kampioen wist te worden en te 
promoveren naar de Tweede Divisie, het 
niveau waarop ons eerste damesteam 
4 jaar geleden nog haar wedstrijden 
speelde. Helaas kwamen de heren wéér 1 
puntje tekort om ook dat stapje naar de 
Hoofdklasse te maken waar ze nu al een 
paar seizoenen zo dichtbij zijn. 

Het herenhandbal krijgt de laatste jaren 
landelijk wel wat meer aandacht maar 
blijft toch nog steeds een beetje achter 
bij de prestaties van de dames. Bij 
Foreholte komt de jeugd wel aan de deur 
kloppen maar we zullen nog even geduld 
moeten hebben. De C-jongens werden 
kampioen en gaan volgend seizoen in 
de B-jeugd spelen. Als ze de komende 
jaren bij elkaar kunnen blijven, mogen we 
optimistisch zijn over de toekomst van 
het herenhandbal in Voorhout. Temeer 
omdat het heren A-team dat vorig jaar 
kampioen werd, in zijn geheel overstapt 
naar de senioren. 
De dames A presteerde goed in de 
landelijke topklasse en ook de B-dames 
deden zeer verdienstelijk mee in de 
Jeugddivisie.

Buiten de prestaties, in de zaal en 
op het veld, bruiste het weer van de 
activiteiten binnen onze vereniging. 
Een van de hoogtepunten was de 
viering van het 25-jarig bestaan van 
het nieuwe Foreholte dat in 1992 een 

herstart had gemaakt. Een groot succes 
werd een geheel nieuwe activiteit van 
de PR-commissie. Namelijk een veiling. 
Er werd een aparte veilingcommissie 
opgezet met Jeroen als grote inspirator. 
Door giften van de Voorhoutse 
middenstand, sponsors en particuliere 
clubleden en supporters, kon er een 
zeer aantrekkelijke catalogus worden 
gepresenteerd met voor elk wat wils. Er 
werd in de gezellige horecaruimte van 
De Tulp stevig tegen elkaar opgeboden 
door de vele aanwezigen, wat het 
fantastische resultaat van 14.710 euro 
opleverde. De bedoeling is dit bedrag te 
besteden aan de verdere ontwikkeling 
van de jeugd. De Kerstbingo werd ook 
een succes en was vooral weer heel erg 
gezellig. De eerste rolstoelhandbalclinic 
was een succes en wethouder Brekelmans 
heeft ons uitgenodigd dit project verder 
te ontwikkelen binnen de gemeente 
Teylingen. 

De pokeravond, georganiseerd door 
de leden van Purple United, werd een 
succes wat zeker een vervolg gaat 

krijgen. De clubkas campagne van 
de Rabobank leverde 510 euro op en 
Sportparkpop trof het dit jaar met de 
weersomstandigheden, hetgeen meestal 
een garantie is voor succes. De juiste 
opbrengst zal, traditiegetrouw, bij de 
eerste thuiswedstrijd van dames 1 in het 
nieuwe seizoen worden bekendgemaakt. 
Sportparkpop kreeg ook een nieuwe 
voorzitter. Nadat Bert Pilaszek deze taak 
vanaf de oprichting voortreffelijk had 
vervuld, droeg hij het stokje over aan 
Frank Homan. 

PLUS van Dijk kwam met een prachtig 
initiatief. Voor het eerst in ons bestaan 
konden de klanten van deze Super 
plaatjes sparen van onze leden. Een 
uniek album met plaatjes van alle spelers 
en speelsters van alle teams met hun 
begeleiders. Het is een schitterend album 
geworden! 

Het ledental nam, vooral bij de jeugd, 
weer flink toe en er is eindelijk 
positief nieuws over de uitbreiding 
van het sportpark. Tussen de gemeente 
en de provincie is een ambtelijke 
overeenkomst gesloten. Nu moet alleen 
de Gedeputeerde nog zijn handtekening 
zetten, waarna wij een bouwteam kunnen 
formeren om alle voorbereidingen uit te 
werken. 

Tenslotte hadden we weer en zeer 
geslaagd eindfeest met een voortreffelijke 
barbecue, een leuke quiz en de jaarlijkse 
verkiezing van de Foreholters van het 
jaar. Jim Hermans en Romy Verweij waren 
de zeer terechte winnaars. Een geweldig 
seizoen waarin Foreholte voor het eerst 
in haar bestaan met 2 teams in de 
landelijke divisies gaat spelen. Dames 1 
in de eredivisie en dames 2 in de tweede 
divisie. Daarmee behoren we tot de 
absolute top van Nederland! 
 
Cor Bakker

Naar de absolute top

Clinic rolstoelhandbal tijdens feestdag 25-jarig jubileum

Frank Homan

Druk bezochte veiling haalt enorm bedrag op

Vrijdagavond 6 april werd in Sportcafé 
de Eijk de allereerste veiling gehouden 
van HV Foreholte. 

Het café zat bomvol met bieders die met 
z’n allen een mooi bedrag wilden ophalen 
voor de jeugdopleiding van HV Foreholte. 
Alle (meer dan 160) kavels zijn verkocht 
voor mooie bedragen.
Na afloop werd het eindbedrag bekend 
gemaakt; het enorme bedrag van 
€16.505,- !

Namens de vereniging willen wij alle 
sponsoren en vrijwilligers bedanken voor 
hun bijdrage aan deze succesvolle veiling!

De foto’s zeggen genoeg over de sfeer, 
maar kan je er geen genoeg van krijgen, 
dan kan je op onze site nog een mooie en 
korte aftermovie vinden om ook nog eens 
lekker bij na te genieten.
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Foreholte en AVG Privacyverklaring HV Foreholte, versie 24 juni 2018

HV Foreholte hecht veel waarde aan de 
bescherming van uw persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring willen we 
u informeren over hoe wij omgaan 
met uw persoonsgegevens of de 
persoonsgegevens van uw minderjarige 
kinderen (wanneer we over minderjarige 
kinderen spreken gaat dat over kinderen 
<16 jaar).

HV Foreholte houdt zich aan de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt met 
zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens of die van uw 
minderjarige kinderen verwerken 
in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn 
later beschreven in deze verklaring;

• Verwerking/gebruik van uw 
persoonsgegevens of die van uw 
minderjarige kinderen beperkt is tot 
die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden 
verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke 
toestemming als wij deze nodig 
hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens of die van uw 
minderjarige kinderen;

• Passende technische en 
organisatorische maatregelen hebben 
genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens of die van uw 
minderjarige kinderen gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan 
andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor 
ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten 
omtrent uw persoonsgegevens of die 
van uw minderjarige kinderen, u hierop 
willen wijzen en deze respecteren.

Als HV Foreholte zijn wij verantwoordelijk 
voor de juiste verwerking van uw 
persoonsgegevens of die van uw 
minderjarige kinderen.

Indien u na het doornemen van onze 
privacyverklaring, of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via de 
contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonsgegevens vragen wij van 
u of uw minderjarige kind(eren)
Zie voor de gegevens die we vragen het 
inschrijfformulier van HV Foreholte (www.
hvforeholte.nl/lid).

Doel waarvoor wij deze gegevens 
vragen
Wij hebben de gegevens die wij 
vragen nodig om u of uw minderjarige 
kind(eren) in te schrijven in het digitale 
ledenadministratiesysteem van onze 
vereniging wat ondersteund wordt door 
het NHV/Sportlink (www.sportlink.
nl/voor-wie/handbal). In dit systeem 
kunnen we verschillende lidmaatschappen 
aangeven:

• Spelende bondsleden - Competitie 
gerechtigde leden;

• Niet spelende bondsleden - Coaches/ 
begeleiders bij teams. Alle leden die 
op het wedstrijdformulier moeten 
kunnen worden vermeld maar geen 
spelactiviteit hebben;

• Verenigingsleden/ ondersteunende 
leden - Vrijwilligers of commissieleden.

Hoe verwerken/ gebruiken wij deze 
gegevens
De gegevens worden gebruikt:

• Door onze penningmeester voor 
afhandeling van de contributies;

• Door de technische commissie voor 
samenstelling van de teams en 
begeleiding;

• Door de ledenadministratie voor 
verwerking in de ledenlijst en het 
aanmelden van de teams in Sportlink;

•  Door de webmaster slechts 
mailadressen die in sommige gevallen 
gebruikt worden om “bulkmails” 
te versturen voor bijvoorbeeld 
uitnodigingen voor evenementen of 
andere berichtgeving.

Inschrijfgegevens worden nooit aan 
derden verstrekt, behalve aan het NHV 
bij inschrijving als spelend lid en in 
Sportlink. Tevens in uitzonderlijke 
gevallen waarin we daartoe een wettelijke 
verplichting hebben. Een voorbeeld 
hiervan is dat de politie in het kader 
van een onderzoek (persoons)gegevens 
bij ons opvraagt. In een dergelijk geval 
dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af 
te geven.

Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van 
minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) alleen als daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder, 
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger 
door (mede)ondertekening van het 
inschrijfformulier.

Bewaartermijn
HV Foreholte bewaart persoonsgegevens 
niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan 
wel op grond van de wet is vereist. 
Wel kunnen na uitschrijven als actief 
lid/ vrijwilliger van de vereniging 
gegevens bewaard blijven in archief voor 
historische doeleinden.

Fotomateriaal
Er worden van diverse wedstrijden in het 
kader van wedstrijdverslaglegging foto’s 
en verslagen gemaakt en op verschillende 
media geplaatst, zoals websites, sociale 
media of kranten. Binnen de AVG 
wetgeving mag dit geschaard worden 
onder gerechtvaardigd belang. Ook van 
de verschillende activiteiten van en door 
de vereniging worden foto’s en verslagen 
gemaakt en op onze website en sociale 
media geplaatst.

Beveiliging
Wij hebben passende technische 
en organisatorische maatregelen 
genomen om persoonsgegevens van u 
te beschermen tegen onrechtmatige 
verwerking.

Bij inschrijving in Sportlink wordt 
het privacyniveau (https://support.
sportlink.nl/nl/support/solutions/
articles/9000063096-welke-privacy-
niveaus-zijn-er- binnen-de-apps-van-
sportlink) van de ingeschreven persoon 
automatisch op “afgeschermd” of “privé” 
gezet. Alleen het lid of diens ouders in 
geval van een minderjarig lid kan via 
de HandbalNL-app dit privacyniveau 
aanpassen.

Mappen op PC’s van diverse 
functionarissen binnen HV Foreholte met 
daarin overzichten met persoonsgegevens 
zijn ondergebracht in Google Drive 
via een afgeschermd Google-account. 
Overzichten met persoonsgegevens 
worden binnen de vereniging alleen ter 
inzage gedeeld met betrokkenen die 
uit hoofde van de functie binnen de 
vereniging deze informatie nodig hebben.

Net zoals alle bedrijven en andere 
verenigingen binnen de EU moet 
ook HV Foreholte zich aan de 
nieuwe Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) houden. 
HV Foreholte hecht veel waarde aan de 
bescherming van uw persoonsgegevens. 

In onze privacyverklaring leggen wij uit 
hoe wij omgaan met uw persoons-
gegevens of de persoonsgegevens van uw 
minderjarige kinderen (wanneer we over 
minderjarige kinderen spreken gaat dat 
over kinderen <16 jaar). 

Als HV Foreholte zijn wij verantwoordelijk 
voor de juiste verwerking van uw 
persoonsgegevens of die van uw 
minderjarige kinderen.
Wij vinden het belangrijk dat u hier 
goed van op de hoogte bent en raden u 
aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
Indien u na het doornemen van onze 
privacyverklaring, of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via de 
contactgegevens onderaan het document.

Vanuit deze nieuwe AVG wetgeving 
mogen spelers jonger dan 16 jaar formeel 
niet meer zelf hun gegevens (pasfoto, 
telefoonnummer, privacyinstelling e.d) 
wijzigen in de HandbalNL app.
Zie de informatie hierover op de support 
pagina van Sportlink. De link daarvoor 
vind u op onze site.

Van alle leden onder 16 jaar is het 
mailadres waarmee de inschrijving 
is gedaan inmiddels weergegeven in 
Sportlink als 1e contactadres, zodat 
wijzigingen kunnen worden uitgevoerd 
zoals in de handleiding beschreven.
Zijn er vragen mail dan met 
hvforeholte.lidmaatschap@gmail.com 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of 
verwijdering van de persoonsgegeven 
welke wij van u ontvangen hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of 
een deel hiervan) door ons of door één 
van onze verwerkers. Ook heeft u het 
recht om de door u verstrekte gegevens 
door ons te laten overdragen aan uzelf of 
in opdracht van u direct aan een andere 
partij. Wij kunnen u vragen om u te 
legitimeren voordat wij gehoor kunnen 
geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de 
verwerking van uw persoonsgegevens 
dan vragen wij u hierover contact met 
ons op te nemen. Komen wij er samen 
met u niet uit dan vinden wij dit 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd 
het recht een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 
de toezichthoudende autoriteit op het 
gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze 
privacyverklaring nog vragen of 
opmerkingen heeft neem dan contact met 
ons op.

Ten slotte
Met ondertekenen van het 
inschrijfformulier van HV Foreholte geeft 
u aan dat u kennis heeft genomen van 
de inhoud van deze privacyverklaring en 
daarmee akkoord gaat.

Contactgegevens
Secretariaat HV Foreholte
foreholte@handbal.nl
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Teamindeling

DAMES SELECTIE 1 en 2 (zaal)
Dana Cornelisse, Merel van Drueten, 
Romy v. Duin, Marisha van der Geest, 
Birgit Hemmes, Quincy Holman, 
Naomi Hoogervorst, Saskia Kolster, 
Maartje Kraakman, Sanne de Laater, 
Feline Lanooy, Britt van Leijden, 
Manon Morien, Mariska van Poot, 
Nikki van der Post, Lisanne Ruiter, 
Kim Schuurbiers, Chantal Slegtenhorst, 
Shantella Smid, Feline Verweij, 
Romy Verweij, Noëlle Vos, Anne de Vries, 
Melanie Zwaan
Trainer/coache: Ken van Hasselt
Trainer: Mathijs Vink
Keeperstrainer: Patrick Jordaan
Begeleiding Dames 1: Dana v.d. Vlugt en
Anouk Zwaan
Begeleiding Dames 2: Gert-Jan van der 
Lans en Ramona Vink
Fysiotherapie: Daan Hoogervorst en 
Damon Jongeleen

DAMES 3 en 4 (Dames 1 veld)
Aniek Beenakker-Graas, Angie Bel, 
Nanouk Bel, Manon Belderok, 
Joyce v.d. Berg, Marit Bruin, 
Robin Drent, Sanne van Eijk, 
Laura Gorter, Laura Groen, 
Francoise Haagmans, Lotte Hendriks, 
Eva Kolster, Merel Koopman, 
Linda Koppers, Linda Meeuwissen, 
Amy Nederstigt, Susan v.d. Nieuwendijk, 
Dion Oudshoorn, Lisanne de Ridder, 
Lorraine Teijgeman, Marloes Voordouw, 
Eva Vos, Lisa Wanders
Trainer/coach: Ariaan Koppers
Coach: Mick Bosman

DAMES MIDWEEK 1
Brigitte Ammerlaan, Patty Batenburg 
Sacha Creemers, Jeannette v. Dam, 
Marlou Elferink, Caroline de Jong, 
Joke Knijnenburg, Mariska Koopman, 
Els v.d. Meer, Mariska Morits, 
Ingrid Schulte, Judith Wolterink
Coach: Angelique den Elzen

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

HEREN 1 en 2 (Heren 1 veld)
Tom Bakker, Mick Bosman, 
Jordi Bout, Jaap de Bruin, 
Jelmer Caspers, Ron Hoogervorst, 
Calvin Jongeleen, Rob Kolster, 
Ariaan Koppers, Dyon van der Linden, 
Rick v.d. Luyt, Peter v.d. Nieuwendijk, 
Remco Ouwerling, Maxime Suyker, 
Luc Versluijs, Sjoerd Vos, 
Jack Waasdorp, Harry Warmerdam, 
Willem Warmerdam, Henri van Wees, 
Luc Zwetsloot
Trainer/coach: vacant
Begeleiding: vacant

DAMES A1 (alleen zaal)
Elke Ammerlaan, Tamara Bakker, 
Selina Benhacine, Marieke Berbee, 
Eva Breugem, Tamar van Doorn*, 
Benthe van Eijk, Milou Huiberts, 
Karlijn Ketz, Britt van der Luyt, 
Iris Pool, Zoe de Ridder, 
Jolijn Soonius
Trainer/coach: Henri van Wees
Begeleiding: Jeroen van Eijk en 
Sonja Elstgeest

DAMES A2 (Dames A1 veld) 
Rosa Berg, Lisanne Bosmans, 
Marisca Claij, Sanne v.d. Geer, 
Marije Ham, Sacha Kamp, 
Kyara Kuiper, Caroline van Lierop, 
Larissa Lindhout, Roxan Lourens
Begeleiding: Brenda Bierhuizen en 
Eduard van Lierop

DAMES B1
Sanne Floor, Marijn Frijlink, 
Jasmijn Fu, Lisa Hellemans, 
Zulkaida Isaqzai, Malou Kaptein, 
Susan Ordelman, Nikita van der Schrier, 
Suzanne Weijers
Trainer/coach: Robin Drent

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 
Begeleiding: Brenda Bierhuizen en 
Eduard van Lierop
Trainer: Jim Hermans

HEREN B
Daan Aartman, Beau van Es, 
Jelle Frijlink, Jens Huiberts, 
Jord Huiberts, Martijn de Jong, 
Sjors Meeuwissen, Yorik Moonen, 
David Valk, Rune Veldhuyzen van Zanten, 
Lucas Warmerdam
Trainer/coach: Willem Warmerdam
Trainer: Henry Berbee
Begeleiding: Romy Kling 

DAMES C
Lara Duyndam, Tessa Floor, 
Fleur Grimbergen, Anna Gul, 
Liz Kennis, Flore Kremers, 
Jerine v.d. Linden, Elyne Postma, 
Carlijn v.d. Prijt, Indy de Rapper, 
Marit Schulte
Begeleiding: Fons v.d. Prijt en 
Jeroen Schulte
Trainer: Jim Hermans
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JEUGD D1
Quinten Does, Daan Holsboer, 
Diede Koper, Kristine van Lierop, 
Marnix Lindhout, Lucas Muusse, 
Sytze Postma, Pepijn Wijnstra, 
Jake Zagers
Begeleiding: Angelique Does en
Marco Lindhout
Trainers: Jim Hermans

JEUGD D2
Noa Bol, 
Maud Catsman, Freya Cropp, 
Tessa Duyndam, Eva de Jong, 
Denise v.d. Mey, Saar van Rijn, 
Liede-Louise Smit, Anniek van der Vlugt
Begeleiding: Karin Bol en
Mark van der Vlugt
Trainers: Jim Hermans

JEUGD E1
Nieke Floor, Kaya Helvensteijn, 
Maik Henneke, Alexander Huisman, 
Juul Jansen, Amelie Jongen, 
Nicky van Leeuwen, Amber Witteman
Begeleiding: Jeroen Henneke

JEUGD E2
Boyd Alkemade, Robin Balk, 
Ethan Cropp, Nienke v.d. Geer, 
Jolijn Grimbergen, Sem Wajer, 
Dylan Went
Begeleiders: Niels Balk en Pascal Wajer

JEUGD E3
Nikki Batenburg, Evi Boele, 
Britt Yara de Klerk, Noor Morits, 
Lars van Os, Anouk Ruigrok, 
Bram Wijnstra
Begeleiders: Patty Batenburg en 
Mariska Morits

JEUGD E4
Sophie van Egmond, Emmelie Eurlings, 
Amber Goedhart, Noa Hartlooper, 
Liv Heemskerk, Tobias de Jong*, 
Arthur Noordermeer
Begeleiders: Mark van Egmond en 
Danny Heemskerk

JEUGD F1
Bron Josefien, Puk van Duijn, 
Sara van Duin, Julia Mendoza, 
Fleur de Rijcke, Jitske Sneijders, 
Jasmijn Uijtenbogaart
Begeleiding: Angelique Bron en
Marije Sneijders

JEUGD F2
Yenthe Does, Ieme v.d. Dussen, 
Siem Floor, Twan Reinderink, 
Guus Veens, Fabienne Verdegaal
Begeleiding: Roosmarijn v.d. Dussen en 
Marloes Floor

JEUGD F3
Jasmine Bougrine, Jasmijn Goedhart, 
Lisa de Haas, Bo v.d. Meer, 
Tijn Piers, Isabel Ruigrok, 
Nikki Ruigrok, Thomas Wajer
Begeleiders: Jurriaan Holst en 
Richard Ruigrok

JEUGD H
Mila Bougrine, Flora Patricia Farkas, 
Jet Floor, Skye Heemskerk, 
Hayley de Jong, Lynn Nijhuis, 
Marlotte Ronkes, Roos Vonk
Begeleiders: Vacant

*) trainingslid
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Poule-indeling 
veldcompetitie 

Dames 1 | ZW-ZH DS-06 V
Foreholte 1
MMO 1
Rijnsoever 1
Rijnstreek 1
Saturnus 2
Warmunda 2
Westlandia 2

Dames Midweek | ZW-ZH DMW-03 V
EHC 1
Foreholte 1
Foreholte 2
Gemini 2
Oliveo 1
Savosa 3
TOGB 2

Heren 1 | ZW-ZH HS-02 V
Foreholte 1
HVV ’70 1
Northa 1
Oliveo 2
Olympia ’72 1
Rijnstreek 1
Saturnus 1

Dames A | ZW-ZH DA-04 V
Foreholte 1
SV Hillegom 2
ODIS 2
Quintus 2*
Saturnus 1
Schipluiden 1*
Stompwijk ’92 1

Dames B | ZW-ZH DB-03 V
EHC 1
Foreholte 1
Hellas 1*
Schipluiden 1*
Stompwijk ’92 1
Verburch 1
WHC 2

Heren B | ZW-ZH HB-02 V
Foreholte 1
HVV ’70 1
Oliveo 2
SOS-Kwieksport/Gemini 1
VELO 1
WHC 2

Dames C | ZW-ZH DC-08 V
DIOS 3
Foreholte 1
SV Hillegom 2
Northa 1
TOGB 3
VELO 4

Jeugd D1 | ZW-DH GD-01 V
EHC 1*
Foreholte 1
Hellas 1
Hercules 1*
ODIS 1
Quintus 1
VELO 1
Westlandia 1*

Jeugd D2 | ZW-DH GD-03 V
TOGB 1
Foreholte 2
Gemini 2
Hercules 2
Quintus 3
VELO 3
Verburch 1*
Oliveo 2

Jeugd E1 | ZW-DH GE-02 V
EHC 1
Foreholte 1*
ODIS 1*
Oliveo 1
Schipluiden 1*
VELO 2*
Westlandia 2
WHC 1

Jeugd E2 | ZW-DH GE-04 V
DIOS 2
EHC 2
Foreholte 2*
Gemini 2
Hercules 2
Oliveo 2*
Schipluiden 2
VELO 4

Jeugd E3 | ZW-DH GE-06 V
Foreholte 3
Hercules 3
SV Hillegom 2
Oliveo 3
Quintus 3
VELO 6
Westlandia 4

Jeugd E4 | ZW-DH GE-09 V
Foreholte 4
Gemini 4
SV Hillegom 3
SOS-Kwieksport 2*
Stompwijk ’92 2

Jeugd F1 | ZW-DH GF-02 V
Verburch 1*
Foreholte 1
Hellas 2
Hercules 1*
Oliveo 2
VELO 2
Westlandia 2
Quintus 2*

Jeugd F2 | ZW-DH GF-03 V
EHC 1*
Foreholte 2
Gemini 1
Hercules 2
HVV ’70 1
ROAC 1
VELO 4
VELO 3

Jeugd F3 | ZW-DH GF-05 V
Stompwijk ’92 1
Foreholte 3
ODIS 2
Olympia ’72 1
VELO 6
Westlandia 3
Quintus 4

Poule-indeling 
zaalcompetitie 

Dames 1 | ED DS-A
Borhave 1
Dalfsen 1
DSVD 1
Foreholte 1
HandbaL Venlo 1
Quintus 1
SEW 1
V&L 1
VOC 1
VZV 1

Dames 2 | 2D DS-B
Bevo 1
BSAC D
Dongen D
Foreholte 2
Hellas 1
Nieuwegein 1
Oliveo 1
PSV 1
United Breda 1
VELO 1
Ventura 1
Westlandia 1

Dames 3 | NW DS-2A Z
DSOV 1
Foreholte 3
Lotus 1
ROAC 2
Saturnus 1
U.S. 2
VOS 1
Vriendschap/TOB 2
WeHaVe 1
S.V. Zeeburg 3

Dames 4 | ZW-ZH DS-04 Z
Foreholte 4
SV Hillegom 1
HVOS 3
MSV 1
Olympia ’72 2
Saturnus 2
Vires et Celeritas 2
Westlandia 5
WHC 3

Dames Midweek | ZW-ZH DMW-02 Z
Foreholte 1
Foreholte 2
Gemini 1
Hercules 2
Quintus 1
Rijnstreek 1
Stompwijk ’92 1
VELO 3
Ventura 2

Heren 1 | ZW HS-1A Z
Atomium ’61 2
EHC 2
Foreholte 1
Hercules 4
De Meeuwen 1
Northa 1
Oliveo 2
Saturnus 1
Ventura 2
Westlandia 2

Heren 2 | ZW-ZH HS-02 Z
DIOS 3
Foreholte 2
HVV ’70 2
Rijnsoever 1
Rijnstreek 1
Vires et Celeritas 1

Dames A1 | TK-West-2 DA
Foreholte 1
KSV 1
Leidsche Rijn 1*
LHV 1
Tornado 1
Volendam 1
Vrone 1
VZV/Niedorp 2
Westlandia 1
Westfriezen 1

Dames A2 | ZW-ZH DA-03 Z
Foreholte 2
SV Hillegom 2
MSV 1
Oliveo 2
Quintus 4*
Saturnus 1
Stompwijk ’92 1
VELO 3

Dames B | ZW-ZH DB-02 Z
EHC 1
Foreholte 1
Hellas 2*
MOK 1*
Quintus 3
Schipluiden 1*
Stompwijk ’92 1
Verburch 2

Heren B | ZW-ZH HB-01 Z
Conventus 1*
EHC 1*
Foreholte 1
HVOS 1*
HVV ’70 1
SOS-Kwieksport/Gemini 1
VELO 1
WHC 2

Dames C | ZW-ZH DC-04 Z
DIOS 2
EHC 1
Foreholte 1
SV Hillegom 1*
Quintus 3
Saturnus 1
SOS-Kwieksport 1*
VELO 3
WHC 1

Jeugd D1 | ZW-DH GD-01 Z
EHC 1*
Foreholte 1
Gemini 1
Hellas 1
Hercules 1*
HVV ’70 1
Oliveo 1
Quintus 1
VELO 1
Westlandia 1*

Jeugd D2 | ZW-DH GD-03 Z
EHC 2
Foreholte 2
Hercules 3*
Oliveo 3
Quintus 3
Saturnus 1
Stompwijk ’92 1*
VELO 3
Westlandia 3
WHC 1*

Jeugd E1 | ZW-DH GE-01 Z
DIOS 1
Foreholte 1*
Gemini 1
Hellas 1
Hercules 1
Oliveo 1
Quintus 1
VELO 1
Verburch 1
Westlandia 1

Jeugd E2 | ZW-DH GE-03 Z
Foreholte 2*
Hercules 2
SV Hillegom 1
HVV ’70 1
Oliveo 2*
Quintus 2
ROAC 1
VELO 4
Westlandia 3

Jeugd E3 | ZW-DH GE-05 Z
Foreholte 3
Gemini 3
SV Hillegom 2
Schipluiden 3
SOS-Kwieksport 1
VELO 6
Verburch 3
Westlandia 4

Jeugd E4 | ZW-DH GE-07 Z
DIOS 3
Foreholte 4
SV Hillegom 3
Rijnstreek 1*
Schipluiden 4
SOS-Kwieksport 2*
Verburch 4
WHC 3*

Jeugd F1 | ZW-DH GF-02 Z
EHC 1*
Foreholte 1
Hellas 2
Hercules 2
Oliveo 2
Quintus 2*
VELO 3
VELO 2
Westlandia F2

Jeugd F2 | ZW-DH GF-03 Z
DIOS F
Foreholte 2
Gemini 1
Hellas 3
HVV ’70 1
ROAC 1
VELO 4
Verburch 1*
WHC 2 

Jeugd F3 (zzal) | ZW-DH GF-05 Z
Foreholte 3
Gemini 2
Hellas 4
Oliveo 4
Olympia ’72 1
Quintus 4
Stompwijk ’92 1
VELO 6
Westlandia 3
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Trainingstijden

Dag Tijd Teams Trainers Locatie

Maandag
 18:00 - 19:00 Jeugd D Jim Veld
 19:00 - 20:00 Dames C Jim Veld
 20:00 - 21:00 Heren B Willem Veld
 20:00 - 21:00 Dames B en A2 Robin Veld

Dinsdag
 17:30 - 19:00 Dames A1 Henri De Tulp
 18:00 - 19:00 Jeugd E1 en E2 Juriaan / Niels Veld
 18:00 - 19:00 Jeugd E3 en E4 Mariska / Danny / Patty Veld
 19:00 - 21:00 Dames Selectie Ken / Matthijs De Tulp
 21:00 - 22:30 Heren 1 en 2 Vacant De Tulp

Woensdag
 15:00 - 16:00 Jeugd H Vacant Veld
 16:00 - 17:00 Jeugd F Zoë / Tamara / Jurriaan Veld
 17:00 - 18:00 Jeugd E3 en E4 Zoë / Tamara Veld
 18:00 - 19:00 Jeugd E1 en E2 Jeroen / Pascal Veld
 19:00 - 20:00 Heren B Henry Veld
 20:00 - 21:00 Dames Midweek - Veld
 19:30 - 21:00 Techniektraining Ken De Tulp

Donderdag
 17:30 - 19:00 Dames A1 Henri De Geest
 18:00 - 19:00 Jeugd D Jim Veld
 19:00 - 20:00 Dames C Jim Veld
 20:30 - 22:30 Dames Selectie Ken / Matthijs De Tulp
 19:00 - 20:30 Dames 3 en 4 Ariaan en Mick De Geest
 20:30 - 22:00 Heren 1 en 2 - De Geest

Vrijdag
 19:00 - 20:00 Dames B en A2 Robin Veld

Programma Dames 1 2018-2019

Zaterdag 15 september 20:00 HandbaL Venl0 - Foreholte Sporthal Craneveld / Venlo

Zaterdag 22 september 20:00 Foreholte - VOC Sporthal De Tulp / Voorhout

Zaterdag 6 oktober 20:45 Foreholte - VZV Sporthal De Tulp / Voorhout

Zaterdag 13 oktober 19:00 DSVD - Foreholte Sporthal ‘t Hoge Vonder / Deurningen

Zaterdag 20 oktober 20:00 Foreholte - SEW Sporthal De Tulp / Voorhout

Zaterdag 27 oktober 20:15 Quintus - Foreholte Eekhouthal / Kwintsheul

Zaterdag 3 november 20:45 Foreholte - V&L Sporthal De Tulp / Voorhout

Zondag 11 november 13:00 Borhave - Foreholte Sporthal ‘t Wooldrik / Borne

Zaterdag 17 november 20:45 Foreholte - Dalfsen Sporthal De Tulp / Voorhout

Zaterdag 24 november 20:45 Foreholte - HandbaL Venlo Sporthal De Tulp / Voorhout

Zaterdag 15 december 19:30 VOC - Foreholte Sporthal Elzenhage / Amsterdam

Zaterdag 12 januari 20:45 VZV - Foreholte Sporthal ‘t Zijveld / ‘t Veld

Zaterdag 19 januari 20:45 Foreholte - DSVD Sporthal De Tulp / Voorhout

Zaterdag 26 januari 19:00 SEW - Foreholte Westfrieslandhal/De Bloesem / Wognum

Zaterdag 2 februari 20:45 Foreholte - Quintus Sporthal De Tulp / Voorhout

Zaterdag 9 februari 19:30 V&L - Foreholte Sporthal Glanderbrook / Geleen

Zaterdag 16 februari 20:45 Foreholte - Borhave Sporthal De Tulp / Voorhout

Zaterdag 23 februari 19:00 Dalfsen - Foreholte Sporthal de Trefkoele / Dalfsen

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

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

 

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

Kunststoffen B.V.

Dubbelwandige Polycarbonaat isolatieplaten

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

Weekend Veld Veld Zaal 2e divisie Eredivisie
 veld 8 veld 6 (Zuid-West) (Dames 2) (Dames 1)
 

1 - 2 september 1 - - - -

8 - 9 september 2 1 - - -

15 - 16 september 3 2 - - 1

22 - 23 september 4 3 - - 2

29 - 30 september 5 4 - 1 -

6 - 7 oktober 6 5 - 2 3

13 - 14 oktober 7 inhaal - 3 4

20 - 21 oktober inhaal inhaal - inhaal 5

27 - 28 oktober - - 1 4 6

3 - 4 november - - 2 5 7

10 - 11 november - - 3 6 8

17 - 18 november - - 4 7 9

24 - 25 november - - 5 8 10

1 - 2 december - - 6 9 inhaal

8 - 9 december - - 7 10 inhaal

15 - 16 december - - 8 11 11

22 - 23 december - - inhaal inhaal inhaal

28 - 29 december - - inhaal inhaal inhaal

5 - 6 januari - - 9 12 inhaal

12 - 13 januari - - 10 13 12

19 - 20 januari - - 11 14 13

26 - 27 januari - - 12 15 14

2 - 3 februari - - 13 16 15

9 - 10 februari - - 14 17 16

16 - 17 februari - - 15 18 17

23 -24 februari - - inhaal inhaal 18

2 - 3 maart - - inhaal inhaal vrij

9 - 10 maart - - 16 19 Ronde 1 / NC 1

16 - 17 maart - - 17 20 Ronde 1 / NC 2

23 - 24 maart - - 18 21 -

30 - 31 maart vrij

6 - 7 april 8 6 - 22 Ronde 2 / NC 3

13 - 14 april 9 7 - beslis Ronde 2 / NC 4

20 - 21 april vrij (Pasen)  - - NC 5

27 - 28 april inhaal inhaal - - Bekerfinale

4 - 5 mei inhaal inhaal - - Ronde 3/1 (BOT 3/1)

11 - 12 mei 10 8 - - Ronde 3/2 (BOT 3/2) NC 6

18 - 19 mei 11 9 - - BOT 3/3 BOT 2/1

25 - 26 mei 12 10 - - BOT 2/2

1 - 2 juni 13 inhaal - - -

8 - 9 juni vrij (Pinksteren)

15 - 16 juni 14 inhaal - - -

22 - 23 juni inhaal inhaal - - -

Competitieplanning 2018-2019
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Adressen sportvelden

Aalsmeer De Bloemhof, Hornweg 187, 1432 GH Aalsmeer 0297 - 32 54 47
Animo van Vredenburchweg 162D, 2284 TT Rijswijk 070 - 390 42 75
Atomium ‘61 Sparrendaal 91, 3075 ZK Rotterdam 010 - 432 15 06
Conventus Sportcomplex Develstein, Develsingel 7, 3333 LD Zwijndrecht 078 - 619 37 38
DES ‘72 Van der Palmstraat 10 a, 3351 HA Papendrecht 078 - 615 71 40
DIOS Sportpark Den Hoorn, Tanthofkade 12, 2635 CP Den Hoorn 015 - 261 48 10
DWS Sportpark Prinses Beatrix, Parkweg 140, 3121 KK Schiedam 010 - 470 60 76
EDH Sportpark Kerkpolder, Kerkpolderweg 10, 2625 EB Delft 015 - 257 28 46
EHC Sportpark Westvlietweg, Groene Zoom 4, 2491 EA Den Haag 070 - 38 70 940
Erasmus Schildersgaarde, Erasmusweg t.o. Schildersgaarde, 2532 RM Den Haag 070 - 321 32 13
Gemini Oosterpoort, Zanzibarplein 21, 2721 GE Zoetermeer 079 - 342 84 16
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 

HYPOTHEKEN • VERZEKERINGEN • FINANCIËLE PLANNING
HEEREWEG 339, 2161 BL LISSE | T 0252 24 19 60 | BORGHHAVE.NL

DE ZEKERHEID VAN PERSOONLIJK, DESKUNDIG EN FINANCIEEL ADVIES.

BORGHHAVE. 
TROTSE SPONSOR VAN
H.V. FOREHOLTE.

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

www.beddenspecialist.nl/verkade

Lekker uitrusten na een avondje handbal
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Locatie Scheidsrechter

Zaterdag 1 september 
Jeugd F2 - ROAC 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Marijn Frijlink
EHC 1 - Jeugd E1 07:45 09:00 Laan van Poot 353A / Den Haag -
Jeugd E1 - WHC 1  10:00 Laan van Poot 353A / Den Haag -
SOS-Kwieksport 2 - Jeugd E4 08:30 10:00 Bentelostraat 100 / Den Haag -
Jeugd E4 - Schipluiden 5  11:30 Bentelostraat 100 / Den Haag -
Jeugd E2 - Gemini 2 10:00 11:30 Bentelostraat 100 / Den Haag -
Oliveo 2* - Jeugd E2  12:30 Bentelostraat 100 / Den Haag -
VELO 6 - Jeugd E3 10:05 11:30 Noordweg 26 / Wateringen -
Jeugd E3 - Hercules 3  12:30 Noordweg 26 / Wateringen -
Hercules 1 - Jeugd F1 10:15 11:30 Sportpark Boswijk / Den Haag -
 
Zondag 2 september 
Jeugd D2 - Gemini 2 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Tom Bakker
Jeugd D1 - Quintus 1 - 10:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout Calvin Jongeleen
Dames A - Stompwijk ‘92 1 - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst
Heren 1 - Rijnstreek 1 - 13:05 Sportpark Elsgeest / Voorhout Bas den Elzen
VELO 6 - Jeugd F3 08:05 09:30 Noordweg 26 / Wateringen -
HVV ‘70 HB1 - Heren B 10:25 11:30 Sportpark Adegeest / Voorschoten -
MMO 1 - Dames 1 (veld) 10:40 11:50 Sportpark MMO / Hoogmade -
VELO 4 - Dames C 11:40 13:05 Noordweg 26 / Wateringen -
 
Woensdag 5 september 
Dames Midweek 1 - Savosa 3 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Bas den Elzen
Oliveo 1 - Dames Midweek 2 18:40 20:00 Het Nest / Pijnacker -
 

Zaterdag 8 september 
Jeugd F3 - ODIS 2 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Sanne Floor
Jeugd F1 - Verburch 1* - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Sjors Meeuwissen
Jeugd E2 - Schipluiden 2 - 11:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jelle Frijlink
Jeugd E1 - Westlandia 2 - 12:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout Martijn de Jong
Hercules 2* - Jeugd F2 09:55 11:10 Sportpark Boswijk / Den Haag -
Hercules 3 - Jeugd E3 10:50 12:05 Sportpark Boswijk / Den Haag -
Oliveo 2 - Jeugd D2 11:25 12:45 Het Nest / Pijnacker -
 
Zondag 9 september 
Dames B - Hellas 1* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
Heren B - VELO 1 - 11:05 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Dames 1 (veld) - Saturnus 2 - 12:10 Sportpark Elsgeest / Voorhout Willem Warmerdam
MSV 1 - Dames A 10:00 11:00 MSV Handbal / Noordwijk -
VELO 1 - Jeugd D1 11:15 12:40 Noordweg 26 / Wateringen -
SOS-Kwieksport 2 - Jeugd E4 12:10 13:40 Bentelostraat 100 / Den Haag -
HVV ‘70 1 - Heren 1 12:55 14:00 Sportpark Adegeest / Voorschoten -
 

Zaterdag 15 september 
Jeugd F2 - HVV ‘70 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Hellemans
Jeugd E3 - Westlandia 4 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Malou Kaptein
Jeugd E1 - EHC 1 - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Susan Ordelman
Oliveo 2 - Jeugd F1 09:40 11:00 Het Nest / Pijnacker -
TOGB 3 - Dames C 15:20 16:50 Het Hoge Land / Berkel en Rodenrijs -
HandbaL Venlo 1 - Dames 1 (zaal) i.o. 20:00 Craneveld / Venlo -
 

Wedstrijdprogramma

Herenstraat 36 VoorHout • tel. 0252 – 211 779 

mail@VankesterenscHilders.nl • www.VankesterenscHilders.nl 

Van Kesteren
G L A S

Van Kesteren
S C H I L D E R S

Van Kesteren
G L A S

Van Kesteren
S C H I L D E R S

Herenstraat 46 Voorhout
Telefoon 0252-211655
Fax 0252-218838
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Locatie Scheidsrechter

Wedstrijdprogramma vervolg

Zondag 16 september 
Jeugd D2 - VELO 3 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Marieke Berbee
Jeugd D1 - EHC 1* - 10:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout Rick v.d. Luyt
Dames 1 (veld) - Westlandia 2 - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst
Oliveo 2* - Heren B 08:40 10:00 Het Nest / Pijnacker -
Westlandia 3 - Jeugd F3 09:05 10:30 Sportpark De Hoge Bomen / Naaldwijk -
VELO 4 - Jeugd E2 10:35 12:00 Noordweg 26 / Wateringen -
EHC 1 - Dames B 11:55 13:10 Sportpark Westvlietweg / Den Haag -
Schipluiden 1* - Dames A 12:10 13:35 Sportcomplex Keenenburg / Schipluiden -
 
Woensdag 19 september 
Dames Midweek 2 - EHC 1 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Volgt
Gemini 2 - Dames Midweek 1** 18:35 20:00 Sportpark Oosterpoort / Zoetermeer -
 

Zaterdag 22 september 
Jeugd F3 - Olympia ‘72 1 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Jeugd F1 - Westlandia 2 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Jeugd E2 - EHC 2 - 11:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout Suzanne Weijers
Dames B - Schipluiden 1* - 12:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout Willem Warmerdam
Dames A - Quintus 2 - 13:45 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Heren 1 - Northa 1 - 15:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Ton Wolvers
Dames 1 (zaal) - VOC 1 - 20:00 Sporthal de Tulp / Voorhout -
VELO 4 - Jeugd F2 09:35 11:00 Noordweg 26 / Wateringen -
Hercules 2 - Jeugd D2 10:40 11:55 Sportpark Boswijk / Den Haag -
Oliveo 3 - Jeugd E3 11:10 12:30 Het Nest / Pijnacker -
 
Zondag 23 september 
Schipluiden 1* - Jeugd E1 08:50 10:15 Sportcomplex Keenenburg / Schipluiden -
Warmunda DS2 - Dames 1 (veld) 09:30 10:30 Sportpark Overbos / Warmond -
SOS-Kwieksport/Gemini 1 - Heren B 10:25 11:50 Sportpark Oosterpoort / Zoetermeer -
Hellas 1 - Jeugd D1 11:35 13:00 Laan van Poot 353A / Den Haag -
 

Zaterdag 29 september 
Jeugd F2 - VELO 3 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Jeugd F3 - Hellas 4 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Jeugd E3 - Quintus 3 - 11:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout Elly Hoek
Jeugd E1 - ODIS 1* - 12:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout Elly Hoek
TOGB 1 - Jeugd D2 10:55 12:25 Het Hoge Land / Berkel en Rodenrijs -
DIOS 2 - Jeugd E2 12:20 13:40 Sportpark Den Hoorn / Den Hoorn -
Westlandia 1 - Dames 2 (zaal) i.o. 19:20 De Pijl / Naaldwijk Hans Boeters & Stve Collignon
 
Zondag 30 september 
Jeugd D1 - Westlandia 1* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jaap de Bruin
Heren B - WHC 2 - 10:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Dames 1 (veld) - Rijnstreek 1 - 12:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
SV Hillegom 2 - Dames C 09:30 10:30 Sportpark De Zanderij / Hillegom -
VELO 2 - Jeugd F1 09:45 11:10 Noordweg 26 / Wateringen -
Gemini 4 - Jeugd E4** 10:35 12:00 Sportpark Oosterpoort / Zoetermeer -
Saturnus 1 - Dames A 11:00 12:05 Montgomerystraat 51 / Leiden -
Saturnus 1 - Heren 1 13:30 14:35 Montgomerystraat 51 / Leiden -
WHC 2 - Dames B 13:20 14:40 Stokroosveld / Den Haag -
 
Woensdag 3 oktober 
TOGB 2 - Dames Midweek 2 18:30 20:00 Het Hoge Land / Berkel en Rodenrijs -
 

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
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Wedstrijd Vertrek Aanvang Locatie Scheidsrechter

Wedstrijdprogramma vervolg

Zaterdag 6 oktober 
Jeugd F1 - Quintus 2* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Dames 2 - Oliveo 1 - 19:00 Sporthal de Tulp / Voorhout -
Dames 1 (zaal) - VZV 1 - 20:45 Sporthal de Tulp / Voorhout -
 
Zondag 7 oktober 
Jeugd D2 - Verburch 1* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout 
Jeugd D1 - ODIS 1 - 10:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout Rick v.d. Luyt
Heren B - HVV ‘70 1 - 11:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
Dames A - ODIS 2 - 12:55 Sportpark Elsgeest / Voorhout Ron Hoogervorst
Heren 1 - Olympia ‘72 1 - 14:10 Sportpark Elsgeest / Voorhout Ton Wolvers
Stompwijk ‘92 1 - Jeugd F3 08:15 09:30 Sportpark De Meerhorst / Stompwijk -
Northa 1 - Dames C 09:00 10:00 Sportpark De Boekhorst / Noordwijkerhout -
EHC 1* - Jeugd F2 09:15 10:30 Sportpark Westvlietweg / Den Haag -
VELO 2* - Jeugd E1 09:05 10:30 Noordweg 26 / Wateringen -
Rijnsoever 1 - Dames 1 (veld) 10:10 11:10 Schimmelpenninckstraat / Katwijk -
Verburch 1 - Dames B 10:05 11:30 Arkelweg / Poeldijk -
Gemini 2 - Jeugd E2** 11:55 13:15 Sportpark Oosterpoort / Zoetermeer -
 

Zaterdag 13 oktober 
Jeugd F3 - Quintus 4 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Jeugd F2 - Gemini 1 - 10:50 Sportpark Elsgeest / Voorhout Lisa Wanders
Jeugd E2 - Oliveo 2* - 11:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout Elly Hoek
Jeugd E1 - Oliveo 1 - 12:40 Sportpark Elsgeest / Voorhout Elly Hoek
SV Hillegom 3 - Jeugd E4 08:30 09:30 Sportpark De Zanderij / Hillegom -
Hercules 1* - Jeugd D1 11:35 12:50 Sportpark Boswijk / Den Haag -
Quintus 3 - Jeugd D2 13:45 15:10 Leeuwerik 1 / Kwintsheul -
DSVD 1 - Dames 1 (zaal) i.o. 19:00 Sporthal ‘t Hoge Vonder / Deurningen -
United Breda 1 - Dames 2 (zaal) i.o. 19:00 Haagse Beemden / Breda -
 
Zondag 14 oktober 
Dames C - DIOS 3 - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Mick Bosman
Dames B - Stompwijk ‘92 1 - 11:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Luc Zwetsloot
VELO 6 - Jeugd E3 08:05 09:30 Noordweg 26 / Wateringen -
SV Hillegom 2 - Dames A 09:00 10:00 Sportpark De Zanderij / Hillegom -
Hellas 2 - Jeugd F1 11:25 12:50 Laan van Poot 353A / Den Haag -
Oliveo 2 - Heren 1 11:50 13:10 Het Nest / Pijnacker -
VELO 1 - Heren B 13:05 14:30 Noordweg 26 / Wateringen -
 
Woensdag 17 oktober 
Dames Midweek 2 - Dames Midweek 1 - 20:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout -
 
Zaterdag 20 oktober 
Dames 1 (zaal) - SEW 1 - 20:00 Sporthal de Tulp / Voorhout -
 
Zondag 21 oktober 
Heren B - Oliveo 2* - 10:00 Sportpark Elsgeest / Voorhout Jack Waasdorp
 
Zaterdag 27 oktober 
Dames 2 (zaal) - Bevo 1 - 20:00 Sporthal de Tulp / Voorhout -
Quintus 1 - Dames 1 (zaal) i.o. 20:15 Eekhouthal / Kwintsheul -

Zaterdag 3 november 
Dames 1 (zaal) - V&L 1 - 20:45 Sporthal de Tulp / Voorhout -
Hellas 1 - Dames 2 (zaal) i.o. 20:00 Hellashal / Den Haag -

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


