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Voorwoord
Beste handballiefhebbers,

Ik weet het nog goed. Twee jaar geleden, september 2011, ging www.handbalvandaag.nl voor het 
eerst online. Een compleet nieuw journalistiek platform van en vooral vóór de handbalsport. Nu, meer 
dan zevenhonderd dagen en drieduizend (!) nieuwsberichten later, is HandbalVandaag klaar voor het 
seizoen 2013-2014 en deze wordt ingeluid met een heuse seizoengids.

Inmiddels telt HandbalVandaag meer dan tienduizend bezoekers per maand. En wist u dat:
- U al 2100 agendapunten heeft kunnen vinden op HandbalVandaag
- Het scorebord meer dan 1000 keer geüpdatet is
- De teller van het aantal fotoalbums richting de 400 gaat
- En in het archief van HandbalVandaag bijna 3000 foto’s staan

Nu kan ik met gepaste trots deze papieren uitbreiding van het internetplatforum aan u aanbieden. 
In samenwerking met John van Woesik (JVW Uitgeverij) is deze seizoengids gerealiseerd. Liefst 
33 verenigingen, groot en klein, hebben allemaal een eigen plaats gekregen om zich te presenteren. 
‘Iedereen verdient aandacht op HandbalVandaag’ is al sinds de eerste dag ons motto en dat blijft ook 
zo. Vrijwilligers, handballers, scheidsrechters, speelsters, voorzitters: Iedereen komt aan bod.

Niet alleen verenigingen, maar ook bedrijven kunnen via HandbalVandaag hun betrokkenheid bij 
de desbetreffende verenigingen(en) tonen.  Daarnaast zijn ‘vrienden’ nodig om HandbalVandaag 
draaiende te houden. Voor slechts tien euro per jaar maakt u regelmatig kans op kaarten voor 
topwedstrijden, heeft u toegang tot het archief van HandbalVandaag en steunt u dit initiatief. Vriend 
worden kan door tien euro over te maken op NL47RABO0111714109. Zet wel even bij de overboeking 
uw gebruikersnaam, zodat ik weet wie er vriend is geworden.

Ook in het seizoen 2013-2014 staat HandbalVandaag elke dag weer voor u klaar. Mail uw nieuws naar 
redactie@handbalvandaag.nl. Heeft u als organisatie interesse om te adverteren op HandbalVandaag?  
Mail dan naar verkoop@handbalvandaag.nl. Ook kunt u nu al een plaats reserveren in de seizoengids 
2014-2015, mail dan naar magazine@handbalvandaag.nl. Ik help u graag!

Daarbij wil ik ook alle vrienden, adverteerders, fotografen, de vormgever, lezers en handballiefhebbers 
bedanken. Op naar een succesvol, maar vooral sportief handbalseizoen. En natuurlijk ook weer heel 
veel leesplezier toegewenst!

JOHAN KOORN 
Initiatiefnemer van HandbalVandaag

Colofon
De seizoengids is een jaarlijkse 
uitgave van HandbalVandaag. 
Aan de inhoud van deze 
seizoengids is veel zorg 
besteed. Desondanks kunnen 
aan de inhoud van deze 
seizoengids op geen enkele 
manier rechten, van welke aard 
dan ook, worden ontleend.

Redactie en samenstelling:
Johan Koorn 
(initiatiefnemer van 
HandbalVandaag)
John van Woesik 
(JVW Uitgeverij)

Druk:
DrukwerkDeal.nl

Vormgeving:
Max Grafische Vormgeving

Oplage:
5.000

Adviesprijs:
€ 4,50

Te bestellen:
De seizoengids is te bestellen 
voor 4,50 euro via 
redactie@handbalvandaag.nl.

Website:
www.handbalvandaag.nl



MEGASTORES

VOOR SPORTVERENIGING, 
SCHOOL OF BEDRIJF

TELSTARSTORE.NLTELSTAR MEGASTORE ALKMAAR
NOORDERKADE 170-190

OOK MEGA IN:  RUNNING • TENNIS • FASHION • FITNESS • KIDS • OUTDOOR 
WINTERSPORT • HOCKEY • INDOOR • GOLF • BIKE • SKATE

Voor je complete handbal outfit 
inclusief goed advies ga je naar 
Telstar Megastore Alkmaar

Wij maken graag 
een offerte voor:

• Teamwear
• Events kleding
• Bedrijfskleding
• Sportmaterialen
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Eindelijk staat Alkmaar 
weer op de handbalkaart. 

A&O, zo heet het ambitieuze 
project. De jongste club van  
Nederland, ontstaan op initia- 
tief van een groep enthou- 
siaste vrijwilligers, allen met 
één doel: een vereniging waar 
plezier en ambitie samen 
gaan. Aan het roer staat de 
51-jarige voorzitter Henk 
Brinkmann.

Hij was zelf 32 jaar actief als spe-
ler op de handbalvelden. Verder 
bekend als scheidsrechter in de 
landelijke divisie en iemand die 
altijd bezig was om het beach-
handbal in Noord-Holland Noord 
te promoten. Nu heeft Brinkmann 
zijn handen vol aan A&O. ,,Wij 
zijn een nieuwe vereniging die 
zich in eerste instantie richt op 
de breedtesport, waarbij plezier 
hoog in het vaandel staat.”
Brinkmann, die nu samen met 
Dorothy Bol-Mul, Simone 
Adema, Roland Verduin en Danny 

Ooykaas het Alk-
maarse handbal-
schip bestuurt, ver- 
telt trots over het 
begin van de rood-
zwarte trots, in een 
stad waar uit zó veel 
sporten gekozen 
kan worden, maar 
waar nu ook handbal 
een plaats begint te 
veroveren. ,,In de 
zomer van 2012 
kwam een groep 
enthousiastelingen 
bij elkaar om de mo-
gelijkheden voor 
een handbalvereni-
ging in Alkmaar te 
gaan onderzoeken. 

In september volgde een brain-
stormsessie waar iedereen die 
interesse had welkom was. Net 
als een tweede bijeenkomst, even 
later. Daar is een aantal personen 
opgestaan om de kar te trekken 
en met succes.”
Dit resulteerde in de oprichting 
van A&O officieel op 3 januari 
2013. ,,Eén week later ging het  
eerste E-jeugd team de zaal-
competitie in. Twee maanden 
later volgde een team bij de 
D-jeugd. Vanaf september heb- 
ben we ook een dames senio-
renteam, onder leiding van coach 
Ooykaas. De eerste wedstrijd 
op het veld was, na drie weken 
training, een historisch moment. 

Ook is in september het eerste 
recreantenteam gestart in de 
competitie.”
Nog zonder verleden is A&O 
bezig om geschiedenis te schrij-
ven. ,,Wij zijn een nieuwe, jonge 
vereniging en werken dus niet 
met helden. Er zijn nog geen 
voorbeelden, maar we willen wel 
ambitie uitstralen en een bolwerk 
worden dat handbalactiviteiten in 
de regio organiseert. Ideeën ge- 
noeg! We hopen in het komende 
seizoen ook met jongensteams te 
kunnen starten. Verder wil A&O 
beginnen met G-handbal, zodat 
écht iedereen bij deze club kan 
gaan sporten.” 
A&O wil vooruit. De regio Alkmaar 
biedt genoeg potentie. ,,Ook 
mede door de uitstekende samen- 
werking met Telstar Megastore 
Sports and Fashion Alkmaar kan 
de club stappen maken”, vertelt 
de voorzitter vol overtuiging. 
,,Plannen genoeg. Zo heeft 
Jasper Adams van KRAS/
Volendam de afgelopen jaren 
handballes gegeven op lagere 
scholen. Wij gaan, onder de 
noemer van A&O, verder met 
dit project. Ook willen wij het 
schoolhandbal in Alkmaar weer 
van de grond krijgen. Wij willen 
dat Alkmaar hét middelpunt 
gaat worden van waaruit tal 
van handbalactiviteiten kunnen 
worden georganiseerd. Het kán, 
bij A&O.”

Alkmaar staat met A&O weer op de handbalkaart

Vereniging:  A&O
Adres sporthal: De Oosterhout, 
Vondelstraat 35, Alkmaar
Clubkleuren: rood shirt, zwarte broek
Website: www.aenohandbal.nl
E-mail: aeno@handbal.nl

Voorzitter: Henk Brinkmann
Secretaris: Simone Adema
Eerste team: Dames 4e klasse
Hoofdcoach: Danny Ooykaas

Op de foto vlnr staand Dorothy 
Bol-Mul, Simone Adema, Henk 
Brinkmann en gehurkt Roland 
Verduin en Danny Ooykaas.

Danny Ooykaas (29) is officieel de eerste trainer/coach van het 
vlaggenschip van A&O. ,,Ik zag op internet een artikel over een 

nieuw op te richten vereniging die later door het leven zou gaan 
als A&O. Dit initiatief sprak mij aan en ik ben in gesprek gegaan 
met voorzitter Henk Brinkmann. Voordat ik het wist, was ik door 
de ambitie en het plezier van A&O gegrepen.”

Ooykaas kon direct aan de slag. 
,,Afgelopen winter ben ik naar 
Heerhugowaard verhuisd en 
ik wilde graag weer iets doen 
in de handbalsport. Na een 
kennismakingstraining begon het 
op het veld staan toch weer te 
kriebelen en zo ben ik eigenlijk 
trainer geworden bij de dames 
van A&O.”
Het team wacht bij het debuut 
in de zaalcompetitie een grote 
uitdaging. ,,De dames hebben 
veel potentie laten zien en onze 

doelstelling is deze ten volste te 
benutten. Met z’n allen scherp 
trainen en er elke wedstrijd vol 
voor gaan. Maar ook plezier in 
het spel uitstralen.”
Ooykaas tot slot: ,,De veld-
competitie hebben wij gebruikt 
om het team in de steigers 
te zetten en te trainen op de 
individuele techniek, teamtactiek 
en automatismen. De ambitie 
van A&O is om altijd voor het 
hoogst haalbare te gaan. Wij 
gaan er voor.”

 
Op de foto vlnr staand 
Sharon Peetoom, Joyce 
Huisman, Brigitte Willems, 
Diana de Palm, Janneke 
Louwen, Danny Ooykaas 
(trainer/coach), gehurkt 
Mara Ploeger, Alies  
Louwen, Charlotte Alejo 
en Anouk Reus.

‘Er is veel mogelijk bij 
eerste damesteam A&O’

A&O heeft 
de jeugd, 
dus ook de 
toekomst
Wie de jeugd heeft, heeft 

de toekomst, is een veel- 
gebruikte gezegde. Zo ook 
bij A&O, de vereniging voor 
Alkmaar en omstreken waar  
plezier en ambitie samen-
gaan. Op dit moment draagt 
een F- en E-team vol trots het 
roodzwarte tricot.

,,Uit het feit dat er al twee 
teams bij de jeugd van A&O 
spelen - hoewel wij nog zo 
‘jong’ zijn - blijkt dat er in 
Alkmaar behoefte was aan een 
nieuwe handbalclub”, zo meent 
het bestuur. 

Handballes
,,A&O speelt met de jeugd  
sinds januari 2013 in de 
competitie mee. A&O pro- 
beert de jeugd al vroeg-
tijdig op scholen kennis 
te laten maken met de 
handbalsport, door extra 
handballessen aan te bie-

den na schooltijd, via het initiatief 
Sport X.”
Kinderen van enthousiaste ex- 
handballers vinden nu hun 
weg naar A&O. Kinderen van 
alle leeftijden laten sporten bij 
A&O, zo luidt het doel. ,,Waarbij 
met name het spelplezier in de 
handbalsport hoog in het vaandel 
staat. A&O deed afgelopen pe- 
riode al aan een aantal toer- 
nooien mee en het eerste jeugd-
kampeerweekend was ook al een 
groot succes.” 
Al met al is A&O een welkome 
aanvulling in het Noord-Holland-
se handbal. ,,En daar zijn wij 
trots op.” Een keer meedoen met 
de training? Dat kan. Mail naar 
aeno@handbal.nl of kijk op www.
aenohandbal.nl.

Op de foto de E-jeugd met vlnr staand 
Meike, Dorothy Bol-Mul (coach), 
Jorn, Ruby, Carlijn, Rozemarijn, Puk 
en Jill en geknield Thijn.
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Toekomst Dosko in gevaar

Vereniging:  Dosko
Adres sporthal: De Multitreffer, 
Willem ‘t Hartplein 7, ‘t Zand
Clubkleuren: wit shirt, blauwe broek
Website: -
E-mail: dosko@handbal.nl

Voorzitter: Nico Bruinewoud
Secretaris:  Astrid Bruinewoud
Eerste team:  Dames 4e klasse,  

Heren 3e klasse 
combiteam met Dirkshorn

Hoofdcoach:  Mark Webner (Dames),  
Astrid Bruinewoud (Heren)

Dosko luidt de noodklok. De vereniging uit Oudesluis is 
slechts nog actief met een dames– en recreanten heren- 

team en ziet zonder uitbreiding in het dorp de toekomst som- 
ber in. Daarbij is de wens van het damesteam om alleen op  
zaterdag te handballen niet ingewilligd door het NHV en  
ook dat kan consequenties hebben. ,,Een aantal speelsters 
uit het dames team kan niet op zondag handballen”, vertelt 
secretaris Astrid Bruinewoud (48). 

En zonder een damesteam is de  
toekomst niet rooskleurig te noe- 
men. Dosko had rond de eeuw- 
wisseling nog vier jeugd- (waar-
onder twee jongensteams), twee  
senioren- en een recreantenteam. 
,,Het is schaars gesteld met de  
jeugd in Oudesluis”, 
vertelt voorzitter
 

Nico Bruinewoud (49). ,,Het dorp 
bevindt zich in een slaapstand. 
Woningbouw en dus jeugd is 
noodzakelijk voor de toekomst 
van deze vereniging.”
Het echtpaar Bruinewoud zit al  
jarenlang in het bestuur van 
Dosko. Nico trad in 1999 toe  
tot het bewind van de vereni-
ging en houdt sinds 2000 de  
voorzittershamer vast. In datzelf-
de jaar nam Astrid plaats in het  
bestuur van de vereniging. ,,Vrij- 
willigerswerk doen is er met de 
paplepel ingegoten”, vervolgt 
Nico. Zelf heeft hij in de jeugd  
gehandbald bij Dosko en is  
later actief geweest als club-
scheidsrechter. Zijn vrouw knikt 
goedkeurend, want ook zij doet 
veel voor de vereniging. ,,Dosko is 
een gezellige club”, vertelt Astrid, 
die voor haar bestuursfunctie 
de jeugd heeft gecoacht bij de 
teams van haar dochters. ,,Het 

is een intieme vereniging waarbij 
iedereen elkaar kent. Het  is niet 
moeilijk om vrijwilligers te vinden. 
Het bestuur bijvoorbeeld bestaat 
uit allemaal leden van de club.”
Nico handbalt zelf nog in het 
herenteam, dat dit jaar weer een  
combinatie vormt met Dirkshorn. 
,,Bij Dirkshorn bleven nog twee  
spelers over”, vertelt de voor- 
zitter. ,,Dat wij een combiteam 

hebben is niet nieuw. Jaren  
geleden was het herenteam al  
gecombineerd met Callantsoog. 
Vijf seizoenen geleden hebben  
wij eveneens met Dirkshorn een 
combiteam gehad. Zelf speel 
ik ook. Het team is net als bij 
de dames een mengelmoes van 
leeftijden. Met mijn 49 jaar ben 
ik de oudste, maar er handballen 
ook spelers in van achttien jaar.” 

Jonge Berdos-trainers: ‘Offensief handbal is ons motto’
Met 21 en 26 jaar zijn zij waarschijnlijk de jongste trainers 

en coaches van een eerste team in Nederland. Jeroen Vels 
en Rick Visser staan dit jaar voor het eerste herenteam van 
Berdos uit Bergen. Noodgedwongen omdat beide trainers met 
knieblessures het hele seizoen zijn uitgeschakeld, maar dat 
maakt de liefhebbers niet minder fanatiek. ,,Onze valkuil is dat 
wij te enthousiast zijn”, vertelt Rick Visser. ,,Gelukkig hebben 
wij met assistent Bert Wokke iemand die de rust kan bewaren.”

Vereniging:  HV Berdos
Adres sporthal: Europahal, 
Molenweidtje 3, Bergen
Clubkleuren: groen shirt, witte broek
Website: www.berdos.nl
E-mail: bestuur@berdos.nl

Vicevoorzitter: Frank Thomas
Secretaris:  Loes Kenter
Eerste team:  Dames hoofdklasse,  

Heren hoofdklasse
Hoofdcoach:  John Zeeuw (Dames), 
Rick Visser en Jeroen Vels (Heren)

Dat Vels en Visser voor de groep  
staan is uit nood geboren. ,,Na-
dat de club had besloten om niet 
verder te gaan met Maya Kristof 
heeft Berdos de hele zomer ge-
zocht naar een trainer”, vertelt 
Vels. ,,Één trainer was redelijk 
dichtbij een akkoord maar dit ket-
ste op het laatste moment af. Het 
herenteam zat met een gat voor 
dit seizoen, waarop wij aangaven 

het wel te willen doen. Zo blijf je 
ook betrokken bij het team. Daar-
bij hebben wij genoeg kennis in 
huis om deze klus te klaren.”
Naast kennis – Vels heeft in de  
jeugd met Volendam op het hoog- 
ste niveau van Nederland gehand- 
bald – is het Visser die ook de  
nodige ervaring met zich mee-
brengt. ,,Ik heb drie jaar de dames 
van Berdos getraind”, vertelt 
Visser. ,,En ik moet bekennen dat  
het trainen van mannen makke-
lijker is dan vrouwen. De accep-

tatie bij mannen is groter. Verder 
ben ik ook assistent-trainer bij de 
HandbalSchool Noord Holland 
Noord geweest en heb ik de 
papieren van Handbal Trainer 3.”
De trainers kunnen dit zaalseizoen 
gelijk aan de bak. Dankzij de pro- 
motie speelt Berdos in de lande- 
lijke hoofdklasse. ,,Het doel is  
handhaving”, vertelt Vels. ,,Offen- 
sief handbal is ons motto. De  
aanval is de beste verde- 
diging. Wij willen er de  
eerste wedstrijden gelijk  
‘op klappen’ en de tegen- 
stander verrassen en over-
rompelen. De spelers staan 
er achter.” Zijn collega 
deelt deze visie en ziet 
de vereniging veranderen. 
,,Berdos stond bekend als  
een defensieve club”, laat  
Visser weten. ,,Ik ver-
wacht met de nieuwe 
speelwijze dat wij voldoen-

de punten pakken om in de hoofd-
klasse te blijven. Ik ben rede- 
lijk bekend met de hoofdklasse. 
Wij spelen namelijk tegen een 
aantal verengingen uit de buurt.” 
De aanvallende trainers weten 
wel dat het bij één seizoen voor  
de groep staan blijft. Want hoe-
veel plezier ze ook in het trainen 
en coachen hebben, zelf spelen 
blijft toch het aller-leukste.

Trainers links Rick Visser en Jeroen Vels.

Het bestuur van 
Dosko vlnr Karen 
van der Meer, 
Jane de Jong, 
Nico Bruinewoud, 
Astrid Bruinewoud 
en Arnold van 
Zweeden en 
Hylke Nota.
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Works for you

Zoekt u werk als vakmens

of vakmensen voor uw werk

Het geheim achter de kampioensploeg van D.E.S.

Vereniging:  Sint Boys - D.E.S.
Adres sporthal: Harenkarspelhal, 
Oostwal 21, Tuitjenhorn
Clubkleuren: blauw-wit shirt, blauwe broek
Website: www.sintboys.nl
E-mail: des@handbal.nl

Voorzitter: Leo Boelens
Secretaris:  Maria Borst
Eerste team:  Dames 3e klasse
Hoofdcoach:  Charmayne Brommer

,,Het team blinkt uit in hun 
wedstrijdmentaliteit. 

Als coach kun je blij zijn dat 
je zo’n groep mag coachen.” 
Aan het woord Tom Sterkman 
(43) uit Sint Maartensbrug. 
Hij coacht voor het zesde 
seizoen de lichting van D.E.S. 
die dit jaar uitkomt in de A1.  

,,De afgelopen vier seizoenen 
hebben de meiden elk jaar een  
kampioenschap binnen gesleept”, 
vervolgt Sterkman zijn betoog 
over de speelsters. ,,De reden 
daarvoor ligt voor het grootste 
deel bij de trainers van D.E.S.: 
Marliek en Koen Doets (en 
daarvoor Rosanne Brommer). De 
door hen gegeven trainingen zijn 
van een heel hoog niveau.” 
Sterkman roemt de sfeer in het 
team en heeft daar speciale 
methodes voor. ,,Om de sfeer er 
in te houden worden er regelmatig 
weddenschappen afgesloten, 
meestal om taart. Omdat er altijd 
iemand wint of verliest gaan er 
dus redelijk veel (zelfgebakken) 
taarten per jaar door heen, wat de 
sfeer ook weer ten goede komt. 
De meiden hebben inmiddels ook 
de kroeg ontdekt, maar onder 
hun eigen motto ‘brakke koppen, 
niet te stoppen’ zijn ze allemaal 
keurig present, ook na lange 
zaterdagnachten, kermissen en  
andere evenementen. De sfeer  
in dit team is geweldig en dat  
gecombineerd met de spelkwa-
liteiten van de meiden maakt het 
tot een lastig te kloppen ploeg.”

Saskia Borst: vaste keepster, tijdelijk 
uit de running door een operatie. 
Staat altijd haar mannetje, hoe moei-
lijker de wedstrijd hoe beter ze keept.
Anne Borst: invalkeepster. Zeer be-
trouwbare keepster, zet razendsnelle 
break-out op en is een absolute 
penaltykiller.
Iris de Jongh: linkshandig, speelt 
rechteropbouw. Heeft een geweldig 
sprongschot, en speelt zeer scherp in 
de verdediging.
Eline Boelens: aanvoerder, speelt 
middenopbouw. Zet aanvallend en 
verdedigend alle lijnen uit, heeft 
geweldig spelinzicht en een absolute 
topverdedigster.
Caro Driessen: linkerhoek. Is als 
laatste bij de ploeg gekomen uit een  
lager team maar heeft zich snel 
aangepast. Caro is zowel aanvallend 
als verdedigend snel aan het groeien.
Wij verwachten veel van haar.
Maaike Ruijter: rechterhoek. Gewel- 
dige hoekspeelster, technisch heel  
sterk en zeer veel scorend. Is bo-
vendien een meesterlijke appeltaart 
bakker.

Joella Schouten: vorig seizoen op de 
hoek, dit seizoen begonnen als cirkel- 
loopster. Fysiek en mentaal ijzersterk, 
onverzettelijk. Ontwikkeld zich ra- 
zendsnel tot een hele goede cirkel-
loopster.
Leonie Borst: linker- en rechter op- 
bouw. Razendsnel, heeft goed over- 
zicht en een geweldig schot. Aan-
jager van de ploeg, zowel in het veld 
als daarbuiten.
Luca van der Zwaag: vorig seizoen 
cirkel, dit seizoen linkerhoek. Zeer 
snel en wendbaar, ontwikkelt zich  
snel tot een hele goede hoekspeelster.
Teddy Sterkman: al jaren de vaste 
cirkelloopster van de ploeg. Verdedi-
gend heel sterk, aanvallend heel 
goed in sperren en blokken waardoor 
de opbouwers de gaten in kunnen 
duiken. Fysiek sterk.
Lina Hoogland: midden- en linker-
opbouw. Verdedigend een topper, ook 
fysiek heel sterk. Beschikt aanvallend 
over een heel goed sprongschot en 
scoort daar heel geregeld mee.
 

Coach Tom Sterkman zegt over zijn speelsters het volgende:

Op de foto boven vlnr staand coach 
Tom Sterkman, Iris de Jongh, Anne 
Borst, Eline Boelens, Caro Driesse 
en Saskia Borst en gehurkt Maaike  
Ruijter, Joella Schouten, Leonie 
Borst, Luca van der Zwaag, Teddy  
Sterkman en Lina Hoogland



8 Seizoengids 2013-2014

Bruin & Bannisseht
Voor ons geen voertuig te groot

Iepenlaan 28
1766 JM Wieringerwaard

Telefoon 06-30787416
E-mail: B_B_koeriersdiensten@hotmail.nl

B&B KOERIERSDIENSTEN 
& CHAUFFEUR VERHUUR

 

SALON B. 
 

BRUIN . BEAUTY . BABOR 
 

 
   ° DESKUNDIGE BEHANDELINGEN 

   ° PERSOONLIJKE AANDACHT 

   ° RESULTAAT 

 

   w w w . s a l o n – b . n l  
    

 
 

LIA & MARLOES BRUIN 
 

SLOOTGAARDWEG 2G – 1738 DC - WAARLAND 
T: 0226-422502 / 06-55883864 

 

Een bouwgroep met passie

Bouwbedrijf Th. Wever b.v.    Smeetsweg 8    1738 DK  Waarland
T:  0226 - 42 17 39    W: www.weverbouw.nl
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Het moet wel heel erg vreemd lopen wil Simone Dam (20) 
een training bij handbalvereniging Con Zelo overslaan. 

Het verhaal van een geboren en getogen Waarlandse die 
naast handballen ook met passie wedstrijden fluit samen met 
koppelgenoot en vriendin Kim Post (21). ,,Ik doe dat met plezier 
voor Con Zelo.” 

Al op zevenjarige leeftijd kwam  
Dam in aanraking met de 
handbalsport. Telg uit een gezin 
waar het Con Zelo-bloed door 
de aderen stroomt. Moeder 
Marian (bestuurslid), vader Dick  
(scheidsrechter bij de voetbaltak)  
en broer Erwin (coach van het  
spelregelteam en scheidsrechter-
begeleider bij Con Zelo voetbal). 
Dus was de keuze voor Con Zelo 
een logische. ,,Ik zat net als al die 
meiden destijds op basisschool 
Sint Jan Waarland op gym, maar 
ging samen met Lotte Houtenbos 
(nu speelster bij Maedilon/

VZV) op handbal. Tot aan de B’s 
hebben wij samen in een team 
gehandbald. Daarna moest ik 
over naar de A’s en vertrok Lotte 
naar VZV. Ik ben ook gevraagd, 
maar heb, na goed overleg thuis, 
voor Con Zelo gekozen.”
Daar heeft de nu twintigjarige 
midden opbouwspeelster abso-
luut geen spijt van. ,,Mijn beslis-
sing heeft prima uitgepakt. We 
hebben nu een goed eerste dames- 
team met veel potentie. Ik mik 
op een plaats bij de bovenste 
ploegen in de eerste klasse. Ik 

denk dat dit mogelijk is. Ons 
team heeft veel goede individuen, 
maar als team zijn wij pas echt 
sterk. Daarnaast wil de nieuwe 
trainer en coach Hermann Dalbke 
aanvallend handbal spelen. Een 
flinke omschakeling, maar het 
bevalt mij wel.”
Naast zelf handballen is Dam 
samen met Post actief als  
scheidsrechter. Iets wat door de  
vereniging enorm wordt gemo-
tiveerd. ,,Toen ik in de C-jeugd 
handbalde werd ik gevraagd. Dat 
ging goed en Karin Houtenbos 
en Ellen Dekker vroegen of ik 

ook bij de A-jeugd en senioren 
wilde fluiten. Dat leek mij een 
mooie uitdaging. Inmiddels mo-
gen wij tot de tweede klasse 
fluiten. Landelijk hoeft van mij 
niet. Maar in de regio vind ik 
erg leuk om te doen. Het goed 
leiden van een wedstrijd is elke 
week weer een uitdaging. Je 
moet wel sterk in je schoenen 
staan en zelfvertrouwen uitstra-
len. Ik ben tevreden dat als ik  
gefloten heb, er weinig com-
mentaar wordt geleverd en ik 
weinig straffen heb uit hoeven 
delen. Als die combinatie klopt, 
dan was het een sportieve en 
goede wedstrijd. Zo hoort de 
handbalsport ook te zijn.”

‘Individuen bij Con Zelo 
zijn goed, maar als team 
zijn wij pas echt sterk’

Vereniging: HV Con Zelo
Adres sporthal: Harenkarspelhal, 
Oostwal 21, Tuitjenhorn
Clubkleuren: blauw shirt, rode broek
Website: www.con-zelo.nl/handbal
E-mail: hvconzelo@gmail.com

Voorzitter: Tonny Bruin
Secretaris:  Claudy Bruin
Eerste team:  Dames 1e klasse
Hoofdcoach:  Hermann Dalbke

Con Zelo: een 
krachtige vereniging

H et creëren van een veilig 
sport-klimaat begint bij de 

jeugd. Karin Houtenbos (50) 
is samen met Ellen Dekker 
(48) ook na de succesvolle 
campagne ‘Onze Scheids, 
Mijn Held’ - waar HV Con 
Zelo landelijke bekendheid 
mee kreeg vanwege een 
uitstekend plan van aanpak - 
bezig om scheidsrechters te 
begeleiden.

Wat betekent dat als je GPS ge-
stuurd werkt? Allereerst willen wij 
Gezond zijn. Dat betekent respect 
en aandacht hebben voor leden, 
trainers, coaches, scheidsrechters, 
vrijwilligers en sponsoren. Zij zijn  
de vereniging. Een spel van samen-
werking tussen hen geeft Con Zelo 
de gezonde uitstraling.  Een tweede 
aspect waar wij ons op baseren is 
een juiste spanning vinden tussen 
Plezier in het spelletje en Prestaties 
in de sport. Een echte uitdaging. Hoe 
houd je voor alle leden uitdaging 
binnen je vereniging? Door een fijne 
sfeer en met goede communicatie. 
Ook werken we met zijn allen hard 
aan werven van leden en financieel 
stevig in het zadel blijven zitten. 
Onze vereniging wil Stabiel zijn. 
Het bestuur wordt gekenmerkt door 
een groep talentvolle mensen die 
ieder vanuit hun specifieke kracht 
een mooi fundament vormen voor 
de groei en bloei van Con Zelo. Op 
naar een mooi handbalseizoen! 

Tonny Bruin, voorzitter

Op de foto vlnr 
staand Tonny Bruin, 
Eva Doodeman, 
Nelleke Bruin, 
Michelle Nijssen, 
Claudy Bruin, Ilse 
Houtenbos, Anna 
Bakker, Hermann 
Dalbke en gehurkt 
Simone Dam, 
Annemiek Hoek, 
Kelly Post, Mireille 
Wever en Jessie 
van Balgooy.

Karin Houtenbos: ‘Het begint bij een veilig sportklimaat’

,,Het begint allemaal bij de jeugd 
met spelregelkennis. Als de 
regels bekend zijn, is er meer 
begrip voor de beslissing van 
een scheidsrechter”, meent 
Houtenbos. Het hebben van 
(te) weinig scheidsrechters 
is bij veel verenigingen een 

probleem. Zo is een regel bij het 
NHV dat verenigingen voor elk 
team bij de wedstrijdsport één 
scheidsrechter moet leveren. 
Doe je dat niet, dan moet de 
vereniging één team terugtrekken 
uit de wedstrijdsport. Con Zelo 
kan naast Houtenbos en Dekker 
ook de koppels John Schneider/
Mark van der Leest en Simone 
Dam/Kim Post inzetten. ,,En als 
wij met z’n allen weg zijn voor 
de handbalbond, zorgen negen 
andere verenigingsscheidsrech- 
ters ervoor dat de wedstrijden 
thuis ook gefloten kunnen wor-
den. Zonder de inzet van al deze  
scheidsrechters, kunnen de spe-
lende leden van Con Zelo niet 
handballen.”
Houtenbos: ,,Wij zijn één van de 
weinige verenigingen in Noord-
Holland die nog nooit een boete Fo

to 
An

ne
t B

raa
s

heeft gehad voor het niet leveren 
van een scheidsrechter. Daar 
ben ik best trots op.” Want,  
zo luidt de terechte boodschap 
van Houtenbos: ,,Een scheids-

rechter die ook plezier heeft in 
het spelletje is een veel betere 
scheidsrechter en eentje, die zich 
nog jaren kan en wil inzetten voor 
zijn of haar vereniging.”
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Melanie Bos is pas  
twintig jaar en nu  

toch al twee jaar aan- 
voerder van het vlaggen- 
schip van DSO.  De ge- 
boren en getogen Hel- 
derse, afkomstig uit een  
voetbalgezin, werd ooit 
‘gescout’ bij een school-
handbaltoernooi en door-
liep vervolgens alle  
jeugdteams. ,,Het eerste 
team halen is altijd een 
doel van mij geweest.” 

Al op veertienjarige leeftijd 
mocht Bos haar debuut maken.  
Vier jaar later werd de opbouw-
speelster - die ook in de hoek 
prima uit de voeten kan - be-
noemd tot captain. ,,Ik weet het 
nog goed”, blikt de Helderse 
terug. ,,Tessa Blaauw was altijd 
onze aanvoerder, maar stopte 
vanwege zwangerschap. Onze 
coach, Mathieu Swikker, kwam 
naar mij toe met de boodschap: 
‘Ik heb jou in gedachte als cap-
tain. Ik denk dat jij goed een 
boodschap naar de groep kan 
overbrengen.’ Dit was goed om 
te horen.”
Zo is Bos aanvoerder in één 
van de meest succesvolle DSO-
teams ooit. Vorig seizoen dé  
grote verrassing in de hoofd-
klasse, waar het als promovendus 
uiteindelijk derde werd. ,,Het 

plafond is nog niet bereikt”, zegt 
de Helderse dapper. ,,Ik geloof 
dat wij weer mee kunnen doen 
om een plaats in de top drie. Maar 
wij zijn geen verrassing meer. 
Ploegen weten wat we in huis 
hebben en dat maakt het lastiger. 
De kracht is dat dit team bestaat 
uit echte vriendinnen. Wij staan 
samen op het handbalveld, maar 
later op de avond ook in de kroeg. 
Ik zeg niet dat dit noodzakelijk is, 
maar geloof wel dat dit écht onze 
kracht is.”
Een hecht team met dames, die 
ook dit seizoen in de hoofdklasse 
voor succes gaat. Het liefst voor 
een groot publiek. ,,Succes trekt 
aan. Ik merk dat handbal steeds 
meer gaat leven in Den Helder en 
dat is goed om te zien. De club 
krijgt meer aandacht, waaronder 
in de media. Het bestuur is 
ambitieus. DSO wordt steeds 
groter. Maar hoewel de vereniging 
groeit, heerst hier nog steeds een 
ons-kent-ons cultuurtje. Ik voel 
mij hier enorm thuis. DSO is voor 
mij meer dan alleen handbal.”
Bos kan niet wachten tot het 
nieuwe zaalseizoen weer van 
start gaat, wederom onder lei- 
ding van coach Swikker en team-
begeleidster Jolanda Huisman. 
,,Ik ben tevreden als wij aan het 
einde van dit seizoen op een 
terechte plaats staan. Daarmee 
bedoel ik: Een plaats waar wij  
alles voor hebben gedaan, zonder  

vervelende invloeden van buiten- 
af, zoals bijvoorbeeld een onte- 
rechte beslissing van een 
scheidsrechter. Maar ik ben ook  
ambitieus en natuurlijk wil ik 
graag eerste worden. Net als 
iedereen.”

Melanie Bos: 
‘DSO is voor 
mij meer 
dan alleen 
handbal’

Vereniging:  DSO
Adres sporthal: De Slenk, 
Drs. F. Bijlweg 45, Den Helder
Clubkleuren: blauw shirt, blauwe broek
Website: www.dsohandbal.nl
E-mail: secretaris@dsohandbal.nl

Voorzitter: Han Pieters
Secretaris: Ron Put
Eerste team:  Dames hoofdklasse,  

Heren 3e klasse
Hoofdcoach:  Mathieu Swikker (dames), 

Jacqueline Doodeman (heren)

Het bestuur en de technische 
staf van DSO zijn achter 

de schermen druk bezig met 
een plan van aanpak om het 
herenhandbal in Den Helder 
naar een hoger niveau te tillen. 
Hiske Kruiter (45) en Arthur 
Dings (46) doen er alles aan 
om jongens in Den Helder en 
omgeving aan het handballen 
te krijgen. ,,Den Helder is een 
basketbalstad, maar dat er van 
de 57.000 inwoners, inclusief 
Julianadorp, er zo’n veertig bij 
ons handballen, is natuurlijk 
veel te weinig.”

Herenhandbal is bij DSO een 
serieuze afdeling. ,,Het doel is 
uiteindelijk een eerste herenteam 
op landelijk niveau. Wij willen uit-
eindelijk samen met de dames de 

thuiswedstrijden spelen op één 
prachtige handbalavond in Den 
Helder”, zo schetsen Kruiter en 
Dings het ideaalbeeld. ,,Maar er 
is nog veel werk aan de winkel: 
Je moet de mensen op zo’n 
avond wel wat te bieden hebben. 
Onze sponsoren en vrijwilligers 
spelen daarin ook een grote rol.”
Het eerste herenteam speelt 
momenteel op recreatief niveau. 
Hét paradepaardje is de A-jeugd, 
gecoacht door Kruiter. Ook de 
C-jeugd, die onder leiding staat 
van Dings, heeft veel talent. ,,Nu 
is de kunst om al deze jongens 
bij elkaar te houden. Dat is 
soms lastig. Een aantal gaat 
ineens voetballen. Wij willen juist 
uitdragen dat jongens gaan en 
ook blijven handballen. Handbal 
is een snel en dynamisch spel. 

DSO geeft herenhandbal een serieus podium in Den Helder

Voorzitter: ‘Sky is the limit bij DSO’

V oorzitter zijn van handbal-
vereniging DSO uit Den 

Helder is elke dag een feest. Dat 
zijn de woorden van de 53-jarige 
Han Pieters. ,,Het ene moment sta 
je te praten met sponsoren, dan 
weer met de coach, vervolgens 
met de speelsters, daarna weer 
met de scheidsrechters. Van 
alles wat. Die veelzijdigheid: 
Helemaal mijn ding.”

Pieters is voorzitter van een zeven-
koppig bestuur. ,,Wij zijn trots op 
onze vereniging. DSO verenigt de 
breedte- en wedstrijdsport. Het  
ene sluit het andere niet uit, maar 
versterkt elkaar. Onze jeugdafde-
ling is enorm belangrijk voor ons.  
Want: Zonder jeugd, geen toe-
komst. Momenteel speelt een flink 
aantal teams op een hoog niveau. 
Genoeg talent. Het zijn allemaal 
toppers en met inzet van velen 
kunnen we blijven groeien. Dat de 
vrijwilligers en sponsoren daarbij 

een belangrijke rol spelen moge 
duidelijk zijn. Hun bijdrage is een 
belangrijke voorwaarde voor een 
succesvolle handbalvereniging in 
Den Helder.”

Vijfjarenplan  
,,Talent opleiden uit onze eigen 
jeugdafdeling, zowel voor het eer-
ste heren- als damesteam, is een 
belangrijke doelstelling.” Pieters ver- 
telt enthousiast verder: ,,De trainers-
staf die dit allemaal mogelijk maakt 
bij DSO: Daar ben ik trots op. Zo is 
er een vijfjarenplan, gericht op een 
sportieve succesvolle toekomst en 
een financieel gezonde vereniging. 
In mijn ogen is ‘the sky the limit’ 
bij DSO. Naast dit alles wil ik be-
nadrukken dat wij een hele leuke 
en warme handbalvereniging zijn, 
die óók de breedtesport een warm 
hart toedraagt  en al haar leden een 
sociale en sportieve beleving biedt. 
Dat is DSO.”

Wij willen dat promoten, bij 
schoolhandbal en via clinics. Als 
al deze jeugdige spelers bij elkaar 
blijven, geloof ik in een eerste 

team van DSO dat uiteindelijk op 
landelijk niveau acteert.” Het is 
een prachtig toekomstbeeld: Den 
Helder als (heren) handbalstad.

Arthur Dings 
(links) en Hiske 
Kruiter:“Wij 
willen juist 
uitdragen dat 
jongens gaan 
en ook blijven 
handballen”
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Julianadorper Ben Lion (50) 
is bij handbalvereniging 

JHC stap-voor-stap hoger op 
de ladder geklommen. Het was 
dan ook een vrij logische stap 
om na het afscheid van Leo 
Dijkstra de voorzittershamer 
over te nemen. ,,Aangezien 
ik Leo, in geval van ziekte, al 
vaak verving, was de keuze 
voor mij en het bestuur niet zo 
moeilijk”, vertelt Lion. ,,Het  
enthousiasme is bij de groep  
waar wij de club mee bestu- 
ren, samen met alle vrijwil-
ligers, groot. Ik doe het uit 
liefde voor de 
club JHC.”

,,Ik ben met de sport in contact 
gekomen toen mijn dochter op 
handbal wilde”, vertelt Lion over 
de beginfase. ,,Na een aan- 
tal jaar als ouder langs de lijn  
te hebben gestaan, werd ik ge- 
vraagd door JHC of ik geen 
team wilde coachen en bege-
leiden. De liefde voor het spel-
letje was hiermee geboren. 
Door de goede begeleiding van  
de technische commissie binnen 
JHC kreeg ik steeds meer 
inzicht in het spelletje en kon 
daardoor ook hogere teams 
begeleiden. De laatste twee jaar 
heb ik samen met Stefan Baars 
de A1 gecoacht en met succes. 
Het eerste jaar zijn wij kampioen 
geworden en gepromoveerd 
naar de jeugddivisie. Vorig 
seizoen was leerzaam en als 
kers op de taart wonnen wij 
de beker. Ondertussen deed 
ik ook al het een en ander in 
het bestuur. Eerst algemeen 
bestuurslid, het afgelopen 
seizoen als penningmeester en 
nu dus voorzitter.”

Spelvreugde
Trots vertelt de van oorsprong 
Amsterdammer over zijn JHC: 
,,JHC is een vereniging die inzet 
op prestatie- en recreatiesport, 
in combinatie met het op eigen 

Ben Lion verklaart de liefde aan JHC

André Smit (43) is al 
meer dan 25 jaar lid van 

handbalvereniging Dirkshorn. 
Op dit moment is hij bij de 
club speler, scheidsrechter, 
coach en voorzitter. ,,Wij zijn 
een kleine vereniging die 
door een groep enthousiaste 
vrijwilligers draaiende wordt  
gehouden en daar ben ik  
trots op. Ik zal HV 
Dirkshorn nooit 
laten vallen.”

Na een moeilijke periode ziet 
de vereniging weer licht aan 
het einde van de tunnel. ,,Wij 
hebben voor de zaal weer een 
herenteam (samen met Dosko 
uit Oudesluis, red.), C-jeugd 
(zie foto) en een team bij de 
mini’s. Misschien komt er zelfs 
nog wel één jeugdteam bij. 
Dirkshorn kan weer vooruit.”
Smit gaat zijn tweede seizoen 
als voorzitter in. ,,Ik heb deze 
taak op mij genomen puur uit 
liefde voor de vereniging. Het 
bestuur bestaat naast mij uit 
Astrid van der Werff en Koen 
Rentenaar. Ik woon momenteel 
in Waarland, maar ben en blijf 
een echte Dirkshorner. Ik werd 
voorzitter, zo eerlijk moet ik zijn, 
uit noodzaak, maar doe dit vol 
overtuiging.”
Met de hoop dat de jeugd uit het 
dorp weer voor de handbalsport 
kiest. ,,De handbalsport moet 
worden gepromoot. Meer op 
televisie, meer in de kranten. 
Dan zie ik de toekomst, ook 
voor Dirkshorn, positief in.”

Smit: ‘Ik laat 
HV Dirkshorn 
nooit vallen’

Vereniging: HV Dirkshorn
Adres sporthal: Harenkarspelhal, 
Oostwal 21, Tuitjenhorn
Clubkleuren: rood shirt, zwarte broek
Website: www.handbaldirkshorn.nl
E-mail: dirkshorn@handbal.nl

Voorzitter: André Smit
Secretaris: Astrid v/d Werff-de Boer
Eerste team:  Heren 3e klasse 

combiteam met Dosko
Hoofdcoach: Astid Bruinewoud

DWOW op zoek naar leden

Vereniging:  DWOW
Adres sporthal: Zuiderzeehal, 
Docter Tamsalaan 1, Wieringerwerf
Clubkleuren: paars shirt, zwarte broek
Website: www.dwow-handbal.nl
E-mail: wjvanheusden@hetnet.nl

Voorzitter: Erik Boom
Secretaris: Suzan Meester
Eerste team: Alleen jeugd

Handbalvereniging DWOW bestaat veertig jaar. Maar reden 
tot een feest is er (nog) niet in Wieringerwerf. ,,Bij ons 

staat dit seizoen in het teken van ledenwerving”, zo laat Willijan 
van Heusden namens de club weten. De vereniging heeft nog 
één team. ,,Dat is een E-team, dat inmiddels twee jaar samen 
speelt. Een leuk en sportief team. Daar willen wij er meer van.”

Van Heusden is positief, want 
de vijver is potentieel groot. 
,,De vereniging DWOW staat 
midden in de samenleving van 
Wieringerwerf, Middenmeer, 
Slootdorp en Kreileroord. De 
club heeft leden uit al deze 
dorpen en is een club die zich  
richt op de breedtesport, maar  
ook aandacht heeft voor pre-
statie.”
Klein maar fijn is van toepassing 
op DWOW. ,,Ik wil iedereen 
graag uitnodigen om 
eens mee te ko-
men trainen bij 

Vereniging:  JHC
Adres sporthal: Sporthal aan Zee, 
Akkerbouwstraat 3,  Julianadorp
Clubkleuren: blauw shirt, blauwe broek
Website: www.jhcjulianadorp.nl
E-mail: jhc@handbal.nl

Voorzitter: Ben Lion
Secretaris: Joke van Treijen
Eerste team: Dames 2e klasse
Hoofdcoach: Jeroen Smits

kracht bereiken van het maximaal 
haalbare met de beschikbare 
middelen. Plezier en spelvreugde 
staan altijd voorop. Winnen of 
verliezen mag hier geen afbreuk 
aan doen.”
Zo ook bij het eerste damesteam, 
waar Jeroen Smits is aangesteld 
als nieuwe hoofdcoach. ,,Stefan 
Baars gaf aan te stoppen en dé 
ideale opvolger hadden wij al 
binnen de vereniging. Jeroen 
heeft binnen JHC bewezen dat 
hij over kwaliteiten en kennis 
beschikt om naast de jeugd ook 
onze dames 1 omhoog te helpen. 
Jeroen kwam naar ons toe met 

een plan en wij waren gelijk 
enthousiast. Toen ook de selectie 
positief reageerde waren we er zo 
uit. Onze verwachtingen voor dit 
seizoen zijn hoog.”
Lion richt zicht op de volledige 
vereniging. ,,JHC moet voor zo-
wel ouders als leden een open 
en transparante vereniging zijn. 
Een club van én voor iedereen. 
We hebben al een begin gemaakt 
om diverse commissies op te 
starten. Zo kan iedereen binnen 
JHC meedenken en zijn of haar 
steentje bijdragen. Dat creëert 
betrokkenheid bij de vereniging. 
Een mooi moment is dat JHC 
komend seizoen zeventig jaar 
bestaat. Dat gaan wij zeker niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan.”

onze vereniging.  Wie belang-
stelling heeft: Kijk eens op 
www.dwow-handbal.nl of stuur 
een e-mail naar info@dwow-
handbal.nl.”
Op dit moment is Erik Boom, 
coach van de E1, samen met 
Jolanda Klok, klaar voor een 
nieuw seizoen. 

Op de foto vlnr staand Senna van 
Schaik, Nadine Struik, Famke 
Adams, Madelon Klok en coach/
trainer Erik Boom. Gehurkt coach 
Jolanda Klok, Emma Boom, Jolien 
Pladdet, Sara Peitrusa, Jasmijn de 
Boer, Megan Romar en Lauri van 
Soesbergen en liggend Juul Polle.
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De ambitie van handbalvereniging KSV uit Heerhugowaard/ 
’t Kruis is om binnen drie jaar weer uit te komen in de 

tweede divisie. Daarbij moeten de eerste jeugdteams op 
die termijn spelen op divisieniveau. De nieuwe trainer Roel 
Pettinga uit Akersloot juicht de gekozen koers van harte toe. 
,,Alle middelen zijn aanwezig om dit te bereiken”, vertelt 
Pettinga. ,,KSV is een bloeiende vereniging waar mooie 
dingen kunnen ontstaan.”

Pettinga was dan ook snel rond 
met het bestuur, nadat KSV 
afscheid had genomen van 
Peter Verboven. De inwoner 
van Akersloot had in een vroeg 
stadium al aangegeven te stoppen 
bij Meervogels. Na zijn laatste 
training te hebben gegeven op 
maandag 27 mei ging hij één 
dag later al aan de slag bij KSV. 
,,We hebben een voorbereiding 
gehad van zes weken waarin 
de speelsters aan mij en ander-
som konden wennen”, vertelt 
Pettinga. ,,We hebben een hoop 
verschillende sporten gedaan. 
Zo konden we kennismaken en 
werken aan het vertrouwen naar 
elkaar toe. Ik ben een ander type 
trainer dan Peter. Hij dacht vanuit 
het collectief en ik wil dat mijn 
speelsters meer zelf initiatief 

Roel Pettinga wil met 
ambitieus KSV hogerop

Vereniging: KSV
Adres sporthal: Sportcentrum Waardergolf, 
Beukenlaan 1, Heerhugowaard,  
uitwijken naar Deimoshal,  
Deimoslaan 13, Heerhugowaard
Clubkleuren: oranje shirt, zwarte broek
Website: www.ksvhandbal.nl
E-mail: ksv@handbal.nl

Voorzitter: René Groot
Secretaris: Joyce Zuurbier
Eerste team:  Dames hoofdklasse
Hoofdcoach:  Roel Pettinga

tonen en haantjesgedrag laten 
zien. Peter heeft goed werk 
geleverd want het team staat. Ik 
denk echter wel dat er meer uit 
te halen valt. Ik wil het collectief 
individueel gaan gebruiken.”
De 35-jarige trainer is nog relatief 
jong maar heeft wel al een hoop 
bagage verzameld. Hij begon op 
zijn achttiende met jeugdteams 
te trainen bij Meervogels en 
haalde al op jonge leeftijd zijn 
trainersdiploma A. Acht jaar later 
werd hij gevraagd om de jeugd-
visie bij VZV vorm te gaan geven 
samen met Betty Plasmeijer 
(huidige coach van VZV dames 1, 
red.). Een groot succes werd dit 
niet. ,,Ik dacht dat ik al heel wat 
ervaring had maar dat bleek niet 
zo te zijn”, vervolgt de trainer. 
,,Ik kwam in een nieuwe situatie 
terecht waar ik eigenlijk nog niet 
aan toe was. Ik heb er uiteindelijk 
drie jaar gezeten en wel veel 
geleerd.” Na zijn periode bij VZV 
keerde Pettinga terug in zijn dorp 
en trainde hij achtereenvolgens 
het mannenteam en de dames 1, 
alvorens hij de stap maakte naar 
KSV.
De Akersloter gaat zich niet wa-
gen aan een voorspelling voor 
KSV in de hoofdklasse. ,,Iedereen 
kan van elkaar winnen”, laat de 
opgewekte trainer weten. ,,Ik ver- 
wacht dat Vido uit Purmerend 
kampioen wordt en dat ook DSO  

Wies Dekker is in alles een échte HVS’er. De zeventien-
jarige keepster uit Schagerbrug staat nu in de A1, maar 

hoopt ooit op een plek in het eerste team. ,,Ik ben tevreden als 
wij weer een leuk en vooral gezellig seizoen hebben gespeeld. 
Maar als we in de zaal weer kampioen kunnen worden zou dat 
helemaal top zijn.”

Naast handbalster is Dekker 
ook jeugdtrainster bij de C1 
en scheidsrechter. ,,Sinds een 
paar jaar fluit ik elk weekend, 
samen met Denise Hulsebosch 
(17) wel een wedstrijd. Ik kan 
het iedereen aanraden. Het is 
eigenlijk een hele andere kant 
van handbal. Je kijkt op een 

Wies Dekker: ‘Kampioen 
worden zou weer top zijn’

Vereniging: HVS
Adres sporthal: Molentocht, 
P. Ottstraat 1, Schagerbrug
Clubkleuren: wit-rood shirt, rode broek
Website: www.molentochtschagerbrug.nl
E-mail: hvs@handbal.nl

Voorzitter: Jasper de Kock
Secretaris: Ingrid de Graaf 
Eerste team:  Dames 4e klasse
Hoofdcoach:  Anja Zandstra

Groot: ‘Hugo Girls gaat 
voor plek bij top drie’

Vereniging:  Hugo Girls
Adres sporthal: Noorderend, 
Zeldenruststraat 5, Heerhugowaard
Clubkleuren: wit shirt, oranje broek
Website: www.hugogirls.nl
E-mail: hugogirls@handbal.nl

Voorzitter: Ingrid Commandeur 
Secretaris: Liane Borst
Eerste team: Dames 2e klasse
Hoofdcoach:  Geen

De verwachtingen bij de 
handbalvrouwen van 

Hugo Girls zijn dit seizoen 
hooggespannen. ,,De kracht 
van ons team is dat wij allemaal 
voor elkaar willen werken”, 
zo meent Ilja Groot (27). De 
midden opbouwspeelster die  
naar Alkmaar is verhuisd maar 
Hugo Girls trouw gebleven. 
,,Ik woon met veel plezier in 
de stad, maar heb mijn sport 
gewoon in Heerhugowaard De 
Noord en dat blijft ook zo.”

Ook haar zusje Roos (19) 
draagt met trots het witoranje 
tricot. ,,Wie weet spelen wij ooit 
samen in het eerste team. Dat 
zou ik heel erg leuk vinden. De 
toekomst zal het leren.”
Zelf acteert Groot al tien jaar in 
het vlaggenschip. Dit seizoen 
voorlopig onder leiding van 
trainer/coach Henk Brinkmann 
(tevens voorzitter van A&O en 
man van Hugo Girls-speelster 
Carla Koomen) en Margreet 
Wijnker. ,,Wij hebben een leuke 
groep meiden, variërend van 
heel erg jong tot zeer ervaren. 
Daarnaast is een sterk punt van 
ons dat iedereen kan scoren. Ik 
verwacht dat wij bovenin mee 
kunnen draaien en richt op een 
plaats bij de top drie.”

hoge ogen gaat gooien. Wij wor-
den geen eerste maar zeker ook 
geen laatste. Doordat een aantal 
speelsters zich heeft afgemeld 
door onder andere blessures en 
een zwangerschap hebben wij 
vijftien doelpunten per wedstrijd 
in moeten leveren. Maar ik ben 
wel blij met wat wij er voor terug 
hebben gekregen. De speelsters 
Judith Groot, Simone Adema en 
Nikki Kenter pakken het goed 
op.”

andere manier naar het spel, 
meer de technische kant. Daar 
leer je ook weer van.”
De vereniging uit Schagerbrug 
is blij met de duizendpoot. 
,,Ik doe het graag voor HVS. 
Dit is een gezellige, dorpse 
vereniging. Ik ken bijna alle 
speelsters en trainer/coaches 
bij naam. Dat maakt het ook 
leuk en daardoor ga je ook 
vaker naar andere teams kijken, 
zoals het eerste. Die meiden wil 
ik dit seizoen enorm veel succes 
wensen. Ga d’r voor!”
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Telefoon: 06 25113764 

judithsreisadvies@zonvaart.nl 

Meer weten of lezen hoe 
andere reizigers van hun vakantie 

hebben genoten? 
www.judithsreisadvies.nl

Tweede van Nederland 

zelfstandig reisadviseurs 

van Nederland 2013

www.judithsreisadvies.nl

www.makbreeding.nl

Korte Ruigeweg 4
1751 DE Schagerbrug
0224 - 57 12 70 / 57 17 77

Loonwerk • Aannemerij •
Landbouwmechanisatie •
Spoelbedrijf • Verhuur • Drainage

www.fa-sneekes.nl

Heel veel
succes!!!
Heel veel 
succes!!!
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De eerste periode in ’t Zand  
bij Geel-Zwart is trainer 

Rob Blokdijk (46) goed beval-
len. De inwoner van Schagen 
is nieuw bij de hoofdklasser 
maar voelde zich snel thuis. 
,,De speelsters zijn positief en 
leergierig”, vertelt Blokdijk. 
,,Daarnaast zit de organisatie 
van de vereniging ook goed 
in elkaar. Het is allemaal heel 
overzichtelijk en dat is pret-
tig werken.” In de voor Blok-
dijk bekende hoofdklasse zet  
Geel-Zwart in op handhaving.

,,Daarin wil ik wel zo hoog moge-
lijk eindigen natuurlijk”, vertelt 
de Schagenaar. ,,Als alles mee 
zit kunnen wij spelen om plek vijf 
tot en met zeven. Ik verwacht dat 
DSO, Vido, Berdos en VOC 3 om 
het kampioenschap strijden.” 
Blokdijk weet dat hij met Geel-
Zwart in een groeiproces zit. 
Nieuw dit jaar was dat er alleen 
nog maar in de zaal is getraind. 
,,De wedstrijden op het veld zijn  
gebruikt als proef”, vervolgt Blok-
dijk. ,,We hebben getraind in de 
zaal en daarnaast enkele trials 
gespeeld. Het is voor iedereen 
wennen. Geel-Zwart zit in een 
opbouwende fase. We moeten in 

de competitie groeien. Natuurlijk 
is het mooi meegenomen als wij 
daaraan straks goed beginnen 
maar ik denk dat het wedstrijden 
worden waarin het verschil van 
winst en verlies klein zal zijn.”
Na vier jaar assistent te zijn ge-
weest van Peter Verboven bij 
KSV begint Blokdijk nu aan zijn 
eerste echte eigen klus. ,,Ik heb in 
de periode bij KSV veel geleerd”, 
vertelt de trainer. ,,Op een gege-
ven moment groei je er naar toe 
om op eigen benen te staan. Het  
proces om van individuen één 
team te smeden vind ik het leuk-
ste aan het trainersvak. Ik ben 
een enthousiaste, gedreven en 

sociaal ingestelde trainer. Ik vind 
het belangrijk om zowel voor de  
speelsters maar zeker ook voor  
het publiek aantrekkelijk handbal 
te spelen. De publieke belang-
stelling bij Geel-Zwart is goed. 
Ik heb ook al met de achterban 
gesproken en zij zien de groep 
groeien. Natuurlijk gaat het stap- 
je voor stapje maar het zou mooi 
zijn als wij dit jaar nog meer 
publiek trekken naar de sporthal.”
Wie Geel-Zwart aan het werk 
wil zien kan zondag 20 oktober 
terecht in de Multitreffer, wanneer 
de Zandtemsen titelkandidaat 
DSO ontvangen om 13.00 uur.

Rob Blokdijk gaat voor aantrekkelijk handbal met Geel-Zwart

Vereniging:  Geel-Zwart
Adres sporthal: De Multitreffer, 
Willem ‘t Hartplein 7, ‘t Zand
Clubkleuren: geel shirt, zwarte broek
Website: www.multitreffer.nl
E-mail: geelzwart@handbal.nl

Voorzitter: Peter Apeldoorn
Secretaris: Annemieke Boersen
Eerste team:  Dames hoofdklasse
Hoofdcoach:  Rob Blokdijk

,,Het doel van Geel-Zwart is handhaving en als iedereen fit  
blijft dan kunnen wij leuk meedoen in de middenmoot.” Aan het woord 
Rianne Laan (30). De hoofdklasser uit ’t Zand is dit seizoen weer 
verhuisd naar een poule in de eigen regio en speelt onder meer tegen  
Schagen en VZV 2. De meiden zijn klaar voor het zaalsei- 
zoen. ,,Ten opzichte van een aantal seizoenen geleden is de selectie 
breder geworden”, aldus de keepster. ,,Zo zijn van buitenaf de 
speelsters Renée Zwaan en Tamara Visser erbij gekomen en is er 
ook een goede jeugdlichting doorgestroomd.” 

,,Het is prettig dat wij weer in de 
regio handballen”, vervolgt Laan. 
,,Vorig seizoen speelden wij in de 
regio Den Haag en Rotterdam. 
Het is wel een goede leerschool 
geweest. Het verschil met onze 
regio is dat in Zuid-Holland 
fysieker wordt gehandbald. Wij 
hebben bijna al onze punten in 
’t Zand behaald en dat heeft 
onder andere te maken met 
de reisafstanden die zowel wij  
in uit- als tegenstanders in on-
ze thuiswedstrijden moesten af- 
leggen. Het handballen in de 
hoofdklasse was voor ons in 
het begin ook wennen. Het gaat 
allemaal sneller en als keepster 
kreeg ik betere schutters tegen-
over mij. Gelukkig ging het in het  
tweede deel van het seizoen 
beter.”
Dat Geel-Zwart uitkomt in de 
hoofdklasse en speelsters van 
buiten het dorp zich aanmelden 

is niet voor niets, vindt Laan. 
,,Geel-Zwart heeft een goede 
uitstraling in de regio en daarmee 
aantrekkingskracht. Het is een 
gezellige en sportieve vereniging 
waarbij het niveau ook goed is. 
We spelen slechts één klasse 
onder VZV en ZAP. Daarbij is 
iedereen zich bewust dat er 
gepresteerd moet worden. Wij 
trainen twee keer, twee uur in de 
week en op de uitzonderingen na 
is iedereen altijd aanwezig. Dat 
we nu uitkomen in de hoofdklasse 
is iets waar wij en het dorp ’t 
Zand trots op mogen zijn.”

Keeperstraining
Naast het tegenhouden van de  
ballen is de in Schagen woon-
achtige speelster ook bestuurslid, 
geeft ze keeperstraining aan de  
C- en D-jeugd en is ze lid van 
de technische commissie. ,,Ik  
help onder andere bij de team-

Zandtemers trots op hoofdklassedames Geel-Zwart

indelingen”, vertelt Laan, die sa-
men met Jacqueline Deutekom, 
Angela van Lang, Maaike de 
Wit, Judith Veul, Noortje Slot 
en Piet de Geus in de TC zit. 
,,Natuurlijk doe je het niet voor 
iedereen goed maar door goed 
te communiceren kun je de leden 
wel tevreden houden.” 
De keepster gaat haar zestiende 
seizoen in met het vlaggenschip 

van de vereniging. Daarmee be-
hoort Laan tot één van de meest 
ervaren speelsters. Ze hoopt dit 
seizoen weer vermakelijk handbal 
te laten zien met Geel-Zwart. 
,,Ook dit seizoen willen wij weer 
zo goed mogelijk handbal laten 
zien. Daarnaast attractief, zodat 
het leuk is om te spelen, maar 
ook om te kijken voor het publiek. 
Wij zijn er klaar voor.”

Op de foto vlnr staand 
Noortje Slot (begeleidster), 
Lonneke Blaauboer, Renée 
Zwaan, Rianne Laan, Iris  
Boersen, Eva Hopman, 
Dianne Vieveen, Sigrid Smit, 
Eline Groot, Rob Blokdijk 
(trainer/coach) en gehurkt 
Rosanne Brommer, Sofie 
Bos, Kelly Leeuwens, Sanne 
de Wit, Rianne Blaauboer, 
Tamara Visser, Judith  
Deutekom-Jongejan en Isa 
de Wit. Op de foto ontbre- 
ken Ilse Roemer en Tamara 
Duursma.

FOTO ANDRÉ SONDERMAN
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Handbalvereniging Schagen 
kiest vanaf dit seizoen voor een 
nieuwe koers.Zo heeft er in het 

eerste team een verjongings-
kuur plaatsgevonden. 

Jonge talenten krijgen volop 
de kans in de selectie van 

Roel de Vries. Verder is het 
sponsorbestand uitgebreid 

met negen nieuwe sponsoren 
wat de vereniging meer 

mogelijkheden geeft.

Verjongd Schagen investeert in toekomst

Handbalvereniging Schagen zoekt nog bestuursleden. Onder andere de 
taak van voorzitter is nog vacant. Het huidige bestuur bestaat uit Marjan 
Kok (vicevoorzitter en secretariaat), Esther de Vries (wedstrijdsecretariaat), 
Anita Mak (scheidsrechterszaken), Jaqueline Verweij (sponsorzaken), Frans 
Verduin (penningmeester) en Meta van den Berg (pr en communicatie). 
Heb je interesse? Neem dan contact op met Marjan Kok: 0224-214665 
of marjankok@ziggo.nl. Kijk voor meer informatie over de vereniging op  
www.handbalschagen.nl en/of volg HV Schagen op Facebook.

naar wedstrijden van eredivisie-
teams kijken. Tot slot is er voor de 
dames uit de selectie de moge- 
lijkheid om aan het lichaam te 
werken. Voor een gereduceerd 
tarief kunnen de handbalsters op 
de maandagavond fitnessen bij 
Fit4lady.
Waar het eerste team een ver-
jonging heeft doorgevoerd is er 
ook goed nieuws aan de onder- 
kant van de vereniging te note-
ren. Liefst drie miniteams staan 
dit seizoen ingeschreven in de 
competitie. Aan enthousiasme 
geen gebrek. De jongste hand-
balsters slaan geen training over 
en het blije en vrolijke spel in het 
weekeinde is een inspiratie voor 
velen… Met de toekomst zit het 
voor handbalminnend Schagen 
dan ook wel helemaal goed.

Na veertien jaar zeer trouwe en 
loyale dienst deed hoofdsponsor 
Van der Voort Groep een stapje 
terug. Het Schager bedrijf van 
ondernemer Willem van der Voort  
blijft wel verbonden aan de club.  
Het sponsorbestand is aange-
vuld met hoofdsponsor Decokay 
Schagen, Sportshop Bouwes, 
Gorter Luiken B.V., Café Piet 
Pann / Havana Schagen,  Kinder- 
opvang De Hooijbergh,  Tegelzet- 
bedrijf Bonarius, Fi-Ak Admini- 
stratiekantoor, Veko Light-
systems International B.V. en 
Rommers Dakwerken B.V. En  
deze boost biedt de vereniging 
aanzienlijk meer speelruimte. 
HV Schagen gaat investeren 
in jeugdtrainers, gaat de facili- 
teiten voor de leden verbe- 
teren en gaat met de jeugdteams 

HV Schagen bedankt  
haar sponsoren:

advertorial
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Het kriebelt nog ieder weekend bij haar. Want het 
liefst trekt ze haar wedstrijdoutfit aan en staat 

ze in het veld. Een blessure deed Yvonne Kager (32) 
uit Schagen 3,5 jaar geleden doen stoppen. Na een 
sabbatical werd de inwoonster van Schagen gevraagd 
door trainer Roel de Vries om als teambegeleidster 
bij het team actief te blijven. ,,Ik ken alle meiden 
en Roel vond het prettig als ik erbij kwam”, vertelt 
Kager. ,,Ik vind het erg leuk om op deze manier bij de 
ploeg betrokken te blijven. Handbal is nou eenmaal 
een leuk spelletje en zo blijf ik feeling houden met 
het team.”

De dames 1 van Schagen gaat 
met een jong team de hoofdklasse 
in. En daar ligt voor Kager een 
mooie uitdaging te wachten. ,,Bij 
de nieuwe speelsters ben ik aan 
het ontdekken waar ik ze mee 
kan helpen”, vertelt de 32-jarige 
werkneemster van de Rabobank. 
,,Dat is voor mij nog even 
aftasten. De meiden die langer 
in het eerste spelen ken ik al. 
Mijn voornaamste kracht is het 
enthousiasmeren van de dames.”
Kager vindt het lastig te zeggen 
wat de mogelijkheden zijn voor 
Schagen dit seizoen. ,,Ik denk 
dat wij goed kunnen meedraaien 

in de hoofdklasse, hoewel het 
voor ons een opbouwjaar is. De 
kracht van Schagen is dat wij 
het als team moeten gaan doen. 
Het samenwerken is de kracht 
van deze ploeg. En in het laten 
samenwerken ligt voor mij ook 
een mooie klus te wachten.”
In haar rol als teambegeleidster 
gaat Kager mee naar de 
wedstrijden, plant ze verder onder 
meer voor oefenwedstrijden 
in de voorbereiding en regelt 
ze activiteiten. Daarbij kijkt de 
begeleidster ook naar andere 
trainingsvormen. ,,We zijn dit 
seizoen begonnen met trainingen 

bij Fit4lady van eigenaresse 
Nathalie Raadgers”, vertelt 
Kager. ,,Dat doen de speelsters 
één dag in de week. De opkomst 
is ontzettend goed en dat doet 
mij deugd. Rond de twintig 
dames zijn er wekelijks aanwezig. 
Nathalie is een gedreven sporter 
die kracht- en conditietrainingen 
combineert. Voor het handbalspel 
essentiële onderdelen waar voor 
het individu winst te behalen valt. 
De trainingen zijn ook goed voor 
de sfeer en het enthousiasme 
onder de speelsters.”

Team begeleiden is  
nu uitdaging voor  
Yvonne Kager

Vereniging: HV Schagen
Adres sporthal: Spartahal, 
Zuiderweg 2a, Schagen
Clubkleuren: geel shirt, zwarte broek
Website: www.handbalschagen.nl
E-mail: schagen@handbal.nl

Vicevoorzitter: Marjan Kok
Secretaris: Marjan Kok
Eerste team:  Dames hoofdklasse
Hoofdcoach:  Roel de Vries

Officieel is Larissa Lanting  
met haar vijftien jaar nog 
B-junior. Maar het grote  
talent van handbalvereniging 
Schagen maakt dit seizoen 
vast deel uit van de dames 1. 
Één van de speelsters die de 
kar moeten gaan trekken is Kim 
de Vries. Met haar negentien 
jaar ook een jongeling maar 
wel een handbalster waar haar 
teamgenoten zich aan zullen  
gaan optrekken. Beiden speel-
sters juichen de verjonging van 
harte toe. ,,Het barst van het 
talent bij Schagen”, vertelt De 
Vries.

Opmerkelijk aan het duo is dat De 
Vries de afgelopen drie seizoenen 
in het eerste de hoekspeelster 
was. Door de komst van de snelle 
Lanting verhuist de inwoonster 
van Schagen naar de opbouw. 
,,Ja, dat is wel even wennen”, 
bekent De Vries, terwijl haar 
teamgenoot het geheim van de 
positie vertelt. Lanting: ,,Doordat 
ik snel ben hoop ik veel te scoren 
vanuit de break-out. Ik voel mij 
thuis op de rechterhoek.”
De Vries is een dochter van  
trainer Roel. En omdat moeder  

Esther ook in de selec- 
tie speelt is het gespreks-
onderwerp thuis vaak 
handbal. ,,Soms komt dat 
je neusgaten wel eens uit 
ja”, vertelt De Vries. ,,De 
discussies willen zich nog 
wel eens na een wedstrijd of 
training aan de keukentafel 
voortzetten. Verder kan ik 
ook nooit afzeggen voor een 
training. Mijn vader weet 
precies wat ik aan het doen 
ben. Gelukkig wil ik ook 
nooit afbericht doen. Ik ben 
er altijd. Als ik voorheen wel 
eens hoorde dat iemand af 
had gezegd vanwege bij-
voorbeeld een verjaardag
dan kan dat er bij mij niet in. Ik ga 
er overigens vanuit dat wij nu met 
de jongste speelsters allemaal 
gewoon te trainen komen.”
Terug naar de benjamin van het 
team. Zij verwacht dit seizoen 
veel te leren, maar denkt wel dat 
Schagen een lastig jaar tege-
moet gaat. Lanting is blij met 
haar ontvangst in de ploeg. ,,Ik 
ben goed opgevangen door mijn 
teamgenoten”, aldus Lanting. 
,,Vorig jaar hebben wij met de 
B1 ook al meegetraind met de 

Youngsters gaan Schagen 
op de kaart zetten

selectie dus helemaal nieuw is 
het ook weer niet. Natuurlijk was 
het tijdens de eerste wedstrijd 
best wel spannend. Maar we 
hebben een gezellige groep.” 
Naast het spelen is Lanting ook 
clubscheidsrechter. ,,Ik heb in de 
anderhalf jaar dat ik nu fluit nog 
nooit commentaar gehad. Ik vind 
het hartstikke leuk om te doen.”
Gevraagd naar elkaars kwalitei-
ten zijn beide youngsters posi- 
tief. ,,Larissa is ontzettend snel”, 
vertelt De Vries, die zelf ook 

nog eens training geeft aan de 
D2 en C1. ,,Ze wil alleen maar 
doorgaan en is heel fanatiek. 
Ik ben gelukkig om met haar te 
spelen.” Haar teamgenoot is 
eveneens blij met haar. ,,Kim is 
ook snel. Daarbij heeft zij heel 
veel overzicht in haar spel. Ja, ik 
ben blij dat zij in ons team zit.” 
En met deze twee talenten gaat 
het jonge Schagen een spannend 
avontuur aan in de hoofdklasse.

Op de foto links Kim de Vries en 
rechts Larissa Lanting

FOTOGRAFIE PIERRE METTES FOTO GRAFISCH
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Sigrid Schweitzer (43) leeft, 
praat, beweegt en ademt 

handbal. Bij haar vereniging 
Lacom ’91 uit Noord-Schar-
woude is dit handbaldier voor- 
zitter van de technische com- 
missie, bestuurder, trainer/  
coach, invaller/speelster en 
coördineert ze de Grote Club 
actie en maatschappelijke sta- 
ges. Voor de bond is Schweit- 
zer begeleidster van top- 
talenten bij de Handbal-
School Noord-Holland Noord. 
Daarnaast verdient ze haar  
geld als combinatiefunctio-
naris handbal in Amsterdam. 

,,Ik ben ooit begonnen in de hand-
balsport en zal nu niets anders 
meer willen”, luidt het nuchtere 
commentaar van Schweitzer, die  
als andere hobby’s doet aan 
zwemmen, schaatsen, fietsen en 
aquafitnessen. ,,Lacom ’91 is een 
gezellige en warme club. In de 
kantine heerst altijd een goede 
sfeer. Je ziet het ook aan de 
trainers van buitenaf die bij ons 
vertrekken. Regelmatig komen 
trainers een paar jaar later weer 
terug om opnieuw bij ons aan het 
werk te gaan.”
Als voorzitter van de technische 
commissie beschikt Schweitzer 
over behoorlijk wat ervaring. ,,Ik 
zit sinds 1996 in de technische 
commissie en ben nu zes jaar 
voorzitter. Wij hebben een leuke 
en goede commissie met naast 
mij Bert van Hemert, Linda 
Gerdes en Anja Dekker. Wij zijn 
onder meer verantwoordelijk voor 
de teamindelingen, het aanstellen 
van coaches en trainers en pro-
beren problemen binnen teams  
samen met de coaches op te 
lossen. De laatste jaren voeren 
we steeds meer gesprekken met  
speler(ster)s als dingen niet lek-
ker lopen om echte problemen 
te voorkomen. We merken dat  
een eerlijke en duidelijke commu-

Lacom ’91 bouwt op handbaldier Sigrid Schweitzer

Vereniging: HV Lacom 91
Adres: sporthal Sportcentrum 
Geestmerambacht, 
Dr. Wilminkstraat 3, Noord-Scharwoude
Clubkleuren: blauw shirt, blauwe broek
Website: www.hv-lacom91.nl 
E-mail: voorzitter@hv-lacom91.nl

Voorzitter: Martin de Graaf 
Secretaris: Linet Schouten
Eerste team:  Dames 2e klasse,   

Heren als VLC hoofdklasse
Hoofdcoach:  Jacq de Groot (dames),  

Jan Engelkes (heren)

nicatie erg belangrijk is binnen de 
vereniging.”
Haar brood verdient Schweitzer 
als combinatiefunctionaris in Am-
sterdam. ,,Ik wil kinderen kennis 
laten maken met de handbalsport. 
Ik geef kennismakingslessen op 
scholen met daarop aansluitend 
bij sommige scholen een na-
schools traject. Hierbij ben ik een 
soort ambassadeur van handbal. 
Ik merk tijdens mijn werk dat veel 
kinderen tot en met groep zes 
nog nooit van handbal hebben 
gehoord. Dit werk is een enorme 
uitdaging. Het is geslaagd zodra 
de verenigingen DSG en Aristos 
uit Amsterdam nieuwe leden 
mogen bijschrijven.”

VLC is een puzzel 
met mogelijkheden

De basis van VLC 1 (heren) is 
grotendeels intact gebleven. 
Jonge talenten die al hun 
debuut hebben gemaakt, 
moeten nu volwaardig mee 
gaan draaien. Onder leiding 
van de nieuwe trainers Jan 
Engelkes en Hans Elout (heren 
2). Een nieuwe begeleiding, 
dus ook nieuwe ideeën. Zo 
is er flink geïnvesteerd om 
krachthandbal, wat al in de 
selectie zit, te combineren 
met meer snelheid en dyna-
miek. Marco Ton, speler van 
de Vrone Lacom Combinatie: 
,,De uitdaging dit seizoen zit 
niet in een plek op de ranglijst. 
Wij willen voor de drie VLC-
teams een basis leggen om 
snel en attractief handbal te 
spelen. Daarbij moeten de 
‘oudjes’ investeren om mee 
te kunnen in deze speelstijl 
en de ‘jonkies’ hun draai 
proberen te vinden. Als alle 
puzzelstukjes in elkaar vallen, 
dan is voor VLC een top vijf 
notering reëel. Van daaruit 
zien we wel of er nog meer te 
halen is.”

Sandra Hogervorst (47) is  
sinds 1977 lid van Kleine 

Sluis (voorheen BKC). Met 
Patrick (48) de trotse ouders 
van Sven (17, speler van heren 
2) en Marit (14, speelster 
C1 en jeugdscheidsrechter). 
Van ’s ochtends vroeg tot 
‘s avonds laat is handbal 
onderwerp van gesprek.

In 1990 werd Sandra bestuurslid 
van de handbaltrots uit Anna 
Paulowna. Inmiddels is zij alweer  

Familie Hogervorst: 
Handbal en Kleine Sluis

Vereniging: SV Kleine Sluis
Adres sporthal: De Veerburg, 
Sportlaan 21, Anna Paulowna
Clubkleuren: grijs shirt, grijze broek
Website: www.svkleinesluis.nl
E-mail: kleinesluis@handbal.nl

Voorzitter: Willem Bruin
Secretaris: Sandra Hogervorst
Eerste team:  Dames 3e klasse,  

Heren 1e klasse  
als combiteam met Tonegido

Hoofdcoach:  Cor Wit (dames),  
Meinte Boersma (heren)

Rademaker: 
‘Petten is 
nog sterker 
geworden’

Vereniging:  SV Petten
Adres sporthal: Harenkarspelhal, 
Oostwal 21, Tuitjenhorn
Clubkleuren: blauw shirt, witte broek
Website: www.svpetten.nl
E-mail: petten@handbal.nl

Voorzitter: Alma Rademaker 
Secretaris: Romy Rademaker
Eerste team: Dames 4e klasse
Hoofdcoach:  Geen

Met haar 23 jaar is Alma 
Rademaker één van de  

jongste voorzitters in Neder-
land. Petten mag dan ook 
trots zijn op haar. Rademaker 
– die samen met zus Romy en 
Antoinette Snip in het bestuur 
zit – aanvaardde de functie uit 
verenigingsnood. ,,Als wij het 
niet hadden gedaan dan had 
er geen handbal vereniging 
meer geweest in 
Petten.”

,,Ik handbal sinds 2001 voor 
Petten”, vervolgt de sinds kort  
in Alkmaar woonachtige Rade-
maker. ,,Het is erg leuk hier en  
de vereniging mocht niet ophou- 
den te bestaan. Gelukkig heb- 
ben wij bij Petten veel vrijwil-
ligers die helpen en daar zijn 
wij erg blij mee en trots op. In 
de beginperiode heb ik samen 
met mijn zus veel zelf gedaan. 
Tegenwoordig delegeren wij een 
hoop. Werkt beter.”
Nieuw dit seizoen is het combi-
natieteam in de D-jeugd, samen 
met HVS. Voor het zaalseizoen 
is Rademaker hoopvol gestemd. 
Versterkt met vier nieuwe speel- 
sters, waardoor de continuïteit 
gewaarborgd blijft, hoopt de  
hoekspeelster bovenin te eindi- 
gen in de vier-
de klasse. ,,Het  
is nu zaak dat  
wij op elkaar 
ingespeeld ra- 
ken. Ik merk 
wel dat wij  
met de nieuwe 
speelsters nog 
sterker zijn ge-
worden. Petten 
1 gaat in de 
bovenste helft 
eindigen.”

vijftien jaar secretaris. Het  
is een taak die ook dit sei- 
zoen weer met volle enthou- 
siasme wordt volbracht. En bij 
Kleine Sluis voelt Sandra zich 
prima thuis. ,,Kleine Sluis is 
een gezellige verenging. Wij 
heb-ben nu dertien teams 
en zelf heb ik jarenlang onze 
jongste jeugd getraind. Met 
enorm veel plezier. Wij kunnen 
trots zijn op deze club.”
Vader Patrick staat altijd met  
een camera in de hand bij  
zowel Marit als Sven. Laatst-
genoemde staat inmiddels op  
het lijstje van coach Meinte 
Boersma. Gezien het Kleine  
Sluis-bloed dat door de ade- 
ren stroomt in het gezin 
Hogervorst zou één gezinslid 
in het eerste team een 
prachtige beloning zijn. 
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Het doel van het jonge da- 
mesteam van HV Tonegido 

is handhaving. ,,Wij zitten in 
een opbouwende fase”, vertelt 
Sandra Boonacker (33). De 
fanatieke speelster neemt 
vanwege een zwangerschap 
zelf plaats op de bank als 
assistent van trainer Flip 
Liebe. Ze verwacht – ondanks 
de degradatie van vorig 
seizoen – een moeilijk jaar. 
,,Er is werk aan de winkel met 
de jonge ploeg die 
wij hebben.”

,,Ik vind het erg jammer dat 
ik zelf niet mee kan spelen dit 
seizoen”, vervolgt Boonacker, 
die in maart is uitgerekend. 
,,Als teambegeleidster blijf ik 
evengoed betrokken bij het 
team. Op deze manier kan ik 
de speelsters ondersteunen. 
Als speelster was ik met mijn 
fanatisme altijd al goed te horen 
in het veld. Ik ben nu evengoed 
nog wel te horen en gelukkig 
staan de meiden daarvoor open.” 
Ten opzichte van afgelopen 
seizoen ziet Boonacker wel een 
verandering binnen het team. ,,De 
hoofdtrainer is nu iets strenger 
en harder”, vertelt Boonacker. 

Fanatieke Boonacker wil bouwen met Tonegido

Vereniging: HV Tonegido
Adres sporthal: Sportcentrum Wieringen, 
Belterlaan 1, Hippolytushoef
Clubkleuren: groen shirt, witte broek
Website: www.hvtonegido.nl
E-mail: tonegido@handbal.nl

Voorzitter: Fanja Jochems
Secretaris: Jolanda Helder
Eerste team:  Dames 3e klasse,  

Heren hoofdklasse
Hoofdcoach:  Flip Liebe (dames),  

Meinte Boersma (heren)

,,Ik denk ook wel dat dit nodig 
is. Vorig jaar was hij voor eerst 
en was het voor Flip ook even 
aankijken. Je ziet nu heel duidelijk 
dat hij de lijnen en de visie uitzet. 
Hij is ook heel duidelijk naar 
de speelsters toe dat wij met 
een compleet nieuwteam aan 
het werk zijn gegaan. Dat kan 
niet gelijk resultaat opleveren. 
Gelukkig is de sfeer binnen de 
ploeg goed. Tonegido heeft geen 
speelster die er met kop en 
schouders bovenuit steekt. Wij 
moeten het met het hele team 
doen. De speelsters werken 
hard en gunnen en bieden elkaar 
kansen. Dat is ons geheim.”

Doelman Idema 
is dol op 

‘aandenkens’

Het herenteam van Tonegido/
Kleine Sluis heeft in de 
persoon van Rick Idema 
(32) naast een uitstekende 
brood/banketbakker ook een 
prima doelman in huis. Al 
bijna 25 jaar is de sluitpost 
een trots lid van Tonegido. 
Idema is hoopvol gestemd 
voor het nieuwe seizoen in 
de hoofdklasse. ,,Ik verwacht 
dat wij bovenin mee kunnen 
draaien en misschien wel 
voor het kampioenschap 
kunnen gaan. Al zal dat wel 
heel lastig worden, want er 
zijn veel goede teams, waar 
het verschil vaak niet groter 
is dan één punt. Maar wij 
hebben als team alles in 
huis.” De doelman kan zich 
als ‘schietschijf’ zelf ook 
onderscheiden. ,,Na elke 
wedstrijd heb ik vaak wel een 
aandenken, zoals een plek op 
je arm van een bal die je heb 
gered. Maar dat vinden wij als 
keepers alleen maar mooi.”

,,Ik zou het nu wel heel leuk 
vinden als het ons een keer 

lukt”, vertelt Fleur Dekker 
(23). De opbouwspeelster van  
Meteoor uit Hoogwoud heeft 
met haar ploeg een aantal 
seizoenen nét naast het kam-
pioenschap gegrepen in de 
tweede klasse en wil nu meer. 

,,Ik denk dat als wij alle 
wedstrijden fel spelen en er 
vol voor gaan dat we dan niet 
kansloos zijn. De kracht van 
Meteoor is dat wij een hechte 
groep hebben en dat wij het 
allemaal goed met elkaar 
kunnen vinden.”
Voor het tweede seizoen staat 

Dekker: ‘Ik wil nu het 
kampioenschap pakken’

Vereniging: Meteoor
Adres sporthal: De Weyver, 
De Weijver 6, Hoogwoud
Clubkleuren: wit-blauw shirt, blauwe broek
Website: www.handbalverenigingmeteoor.nl
E-mail: meteoriet@quicknet.nl

Voorzitter: Jos Steur
Secretaris: Pamela Koenis
Eerste team:  Dames 2e klasse
Hoofdcoach:  Kees Sneek

‘Het wordt steeds drukker 
langs de lijn bij Hollandia T’

Vereniging:  Hollandia T
Adres sporthal: Harenkarspelhal, 
Oostwal 21, Tuitjenhorn
Clubkleuren: rood shirt, witte broek
Website: www.handbal-hollandiat.nl
E-mail: 
handbal-vereniging-hollandia-t@ziggo.nl

Voorzitter: Michel Blokdijk 
Secretaris: Annaly Buter
Eerste team: Dames 1e klasse
Hoofdcoach:  Dion Ferdinandus

Na twee kampioenschappen op rij zijn de handbalvrouwen 
van Hollandia T aanbeland in de eerste klasse. Coach Dion 

Ferdinandus (41) uit Schagen is ambitieus en mikt op het linker- 
rijtje. ,,Al is gekeken naar de lange termijn ook landelijk handbal 
in Tuitjenhorn mogelijk.”

De coach, die zijn derde seizoen 
ingaat, heeft ontzettend veel 
vertrouwen in de speelsters, de  
club en het bestuur. ,,De men-
taliteit van de meiden bevalt 
mij enorm. Ze zijn leergierig en 
bereid hard te werken. De sfeer 
is heel prettig bij Hollandia T.”
De eerste klasse is een uitda-
ging. ,,Mijn oudste speelster is  
24, Jennet Tamis, een ‘routi-

nier’. De jongste is zestien jaar,  
Naomi Kruijer. We hebben een  
jonge talentvolle groep. Dit sei- 
zoen worden er weer jeugd-
speelsters ingepast. We zijn aan 
het verjongen. Ook komt er nog 
goede jeugd aan. Ik ben zeer 
positief gestemd.” Zo kunnen 
de Tuitjenhorners ook dit sei-
zoen genieten van het eerste 
damesteam van Hollandia T. 
,,Er was altijd al een harde  
kern”, sluit Ferdinandus af. 
,,Maar je merkt dat succes 
mensen trekt. Ze worden  
hier nieuwsgieriger. Het wordt 
steeds drukker langs de lijn.”

Kees Sneek voor de groep. 
Dekker is blij met de trainer. 
,,Hij heeft veel handbalervaring 
en kennis”, vertelt 23-jarige 
Hoogwoudse. ,,Kees is een 
trainer die van veel van be-
weging houdt in het spel. Wij 
hebben dat nooit echt gehad 
dus moesten/moeten daar erg  
aan wennen. Ik vind dat wij 
al meer bewegen en mooie 
aanvallen spelen maar er moet 
zeker nog meer beweging 
komen in het spel. Daar hebben 
wij natuurlijk de trainer voor 
met zijn ervaring. Zo hopen 
wij dat wij toch een keer het 
kampioenschap pakken en een  
klasse hoger kunnen gaan 
spelen.” 
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De organisatiestructuur bij HV  
Niedorp is opgepoetst. Zon-

der eerste heren- en damesteam 
gaat de focus bij de vereniging 
uit naar de jeugd. ,,Als de toe- 
komst voor HV Niedorp brengt 
wat ik hoop, ziet het er voor de 
hele vereniging goed uit.’’ Aan het  
woord Karsten Konrad (41), die met 
zijn vrouw Monique (39) de trot- 
se ouders zijn van Jasmijn (12,  
speelt in de C1) en Isa (10, D1).” 

De organisatiestructuur bij HV 
Niedorp is opgepoetst. Zonder 
eerste heren- en damesteam gaat 
de focus bij de vereniging uit naar 
de jeugd. Een plan van aanpak 
waar Konrad (ooit zelf befaamd 
cirkelloper bij VZV, red.) helemaal 
voor is. Samen met Martin Ruiter 
en Erwin Root verzorgt hij de 
training en coaching van de C1 en 
de A1. Uiteindelijk is het doel dat 
deze jeugdspeelsters samen een 
nieuw vlaggenschip gaan vormen.

Landelijk niveau
Dat talent aanwezig is, bewijst  
op dit moment vooral de C1. In 
de zaal is dit team zelfs actief op  
landelijk niveau. ,,Daar werden we  

Jeugd laat handbalvereniging Niedorp weer stralen

Vereniging:  HV Niedorp
Adres sporthal: Niedorphal, 
Hartweg 35, Winkel
Clubkleuren: geel shirt, zwarte broek
Website: www.hvniedorp.nl
E-mail: info@hvniedorp.nl

Voorzitter: Fred Huijgen
Secretaris:  Martin Ruiter
Eerste team: Alleen jeugd en recreanten
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www.konrad-rooftech.com

Dakpannen aan vernieuwing toe?

Gespecialiseerd in:
Onderhoud / Renovatie / Nieuwbouw / Verbouw

van dakpannen daken!

E: info@konrad-rooftech.com Tel: +31 (0)229 57 3333

Groot onderhoud aan uw pannendak?

Aanvraag formulier vrijblijvende offerte te 
vinden op onze website:

www.konrad-rooftech.com

Benieuwd naar wat nieuwe dakpannen 
op uw dak zouden kosten?

vierde in een groep met groot-
machten als SEW, VOC en ZAP.  
Ik geloof zelfs, als wij een bre-
dere selectie zouden hebben, 
dat er nog meer mogelijk was  
geweest. Het grote VOC uit 
Amsterdam won slechts met een 
verschil van één treffer. Dat zegt 
genoeg. Het geheim is dat deze 
groep meiden echt een collectief 
vormen. Daar komt niemand tus- 
sen. Natuurlijk gebeurt het wel  
eens, dat er iemand niet te 
houden is. Dat respecteer ik, 
maar ik vind wel dat je er dan 
écht op vooruit moet gaan. Op 
dit moment kunnen alle meiden 
veel beter bij HV Niedorp 
blijven. We hebben voor dit sei- 

zoen elf meiden. Ik ben zeer positief  
gestemd.”
Dit team heeft er tevens voor 
gezorgd dat HV Niedorp veel in de 
publiciteit kwam door twee keer 
op rij Nederlands kampioen te 
worden op het strand.  ,,Ik speelde 
beachhandbal altijd al met VZV en 
heb het er later ook bij VVW, waar 
ik nu de A1 coach, ingebracht. 
Daarna HV Niedorp. Het is een 
snel, dynamisch spel. Wij willen 
dit seizoen de trilogie voltooien.”
Dat succes loont, is te merken bij  
de vereniging, maar ook in het dorp.  
,,Handbal leeft weer in Nieuwe 
Niedorp. Dat merk je. Ook bij de 
ouders.”
En dromen mag, vindt ook 
Konrad. ,,Waar HV Niedorp over 
tien jaar staat? Een vereniging  
met een stabiele basis. Met 
teams van de mini’s tot aan  
dames 1: Een volledige doorstro-
ming dus. Met een eerste dames-
team actief op landelijk niveau, 
met wie weet Jasmijn en Isa als 
vaste speelsters. Maar daarnaast 
moet HV Niedorp altijd een ge-
zellige vereniging blijven waar 
iedereen altijd welkom is. Want 
uiteindelijk, alles bij elkaar: Daar 
gaat het om.”

Op de foto vlnr Isa, Karsten   
en Jasmijn Konrad.
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De Volendamse doelvrouw 
Celine Bootsman (20) 

voelt zich bij Westfriesland 
SEW als een vis in het water. 
Als nieuweling roemt de keep- 
ster de begeleiding bij de club  
die de handbalsport in haar 
ogen professioneel benadert. 
,,Ik voel mij hier nu al enorm 
thuis. De trainingen van 
George Dekeling zijn van een  
hoog niveau. Daarnaast heb-
ben we een sterk team met 
veel kwaliteit. Ik ben blij dat 
ik deze kans gegrepen heb.”

Ook keek Bootsman, die al op vijf- 
jarige leeftijd begon met handbal-
len bij Volendam, raar op toen 
na de eerste thuiswedstrijd kin- 
deren vroegen om een hand-
tekening. ,,Dan staan er in- 
eens twintig kinderen om je heen 
die vragen om een krabbel. Dan 
sta je voor de eerste keer toch 
even raar te kijken, maar wel heel 
erg leuk. Het geeft aan hoe SEW 
leeft, ook bij de jeugd.”
De keepster kwam via een nicht 
van haar moeder in aanraking met 
de handbalsport. Via Volendam, 
VOC en Fiqas Aalsmeer is ze 
nu aangemeerd bij SEW. ,,Ik wil 
zo hoog mogelijk handballen en 

Doelvrouw Bootsman aardt snel bij Westfriesland SEW

Vereniging:  Westfriesland SEW
Adres sporthal: Westfrieslandhal, 
Conferencelaan 19, Wognum
Clubkleuren: wit shirt, blauwe broek
Website: www.westfrieslandsew.nl
E-mail: pr@westfrieslandsew.nl

Voorzitter: Hans Huibers
Secretaris:  Mirelle Koning 
Eerste team: Dames eredivisie
Hoofdcoach: George Dekeling

dat kan bij SEW. Maar handbal 
en studie staan nu wel op gelijke 
hoogte. Vroeger stond handbal 
altijd op één. Ik heb ook in Papendal 
gezeten. Maar ik vind mijn studie 
Aardwetenschappen nu net zo be-
langrijk. Het is een universitaire 
studie waar alle toepassingen op 
de aarde bestudeerd worden. Heel 
erg interessant.”

Overstap
Bootsman, die één handballende 
zus (Anouk, 16) heeft, besloot na  
één seizoen Fiqas Aalsmeer de 
overstap naar SEW te maken.  
De  uitdaging, international Inge 
Roelofs opvolgen, greep de Volen-
damse met beide handen aan. ,,Ik 
ben blij dat ik deze stap gemaakt 
heb. Wij hebben een goede groep 
met voldoende kwa-liteit, die nog 
wel wat tijd nodig heeft gezien 
de vele nieuwe speel-sters. Dat 
komt goed. Wij kunnen zeker voor  
een hoge plaats gaan in de eredi- 
visie. Maar om een verwachting 
uit te spreken vind ik het nog 
veel te vroeg. Wel heb ik alle ver- 
trouwen in een succesvol seizoen.”
Met daarbij ook Europees handbal. 
SEW speelt in de Challenge Cup 
tegen het Zweedse Höör. ,,Ik heb 
met VOC al eens eerder Europees 
gespeeld en dat is geweldig. Het  
niveau ligt veel hoger dan in de 

eredivisie. Het zijn prachtige wed-
strijden om te mogen spelen.Vorig 
jaar stond Höör in de halve finale, 
dat geeft wel aan dat wij het zwaar 
gaan krijgen, maar toch hoop ik op 
een stuntje.”

Höör maakt kennis met 
Westfriesland SEW

In het weekeinde van 8 tot en met 10 
november gaat Westfriesland SEW weer 
op Europees avontuur. In het Zweedse 
Höör is HK65 Handboll de tegenstander. 
Vincent Baten is de man bij SEW die achter  
de schermen alles regelt. ,,Dit zijn de  
krenten in de pap. Met SEW willen wij  
het liefst elk seizoen Europees handbal 
spelen.” De loting was gunstig. Reis-
technisch gezien is Höör prima te doen. 
,,We hadden ook hele verre landen, zoals  
Rusland kunnen loten en dan wordt het  
financieel gezien een heel ander verhaal. 
Dit is prima. We vliegen op Kopenhagen en 
gaan vervolgens met de bus naar Höör.” 
Sportief gezien is het een loodzware op-
ponent. ,,Eerlijk is eerlijk: HK65 Handboll is 
een zware kluif. Maar wij gaan onze huid 
zo duur mogelijk verkopen. SEW in topvorm 
is in staat tot een stunt.” De selectie heeft 
er in ieder geval enorm veel zin in. Baten: 
,,Hier doe je het ook allemaal voor. Het is 
sowieso een geweldige ervaring. Europees 
handbal spelen is voor een vereniging veel 
werk, ook administratief, maar allemaal de 
moeite waard. Ik regel het ieder jaar met 
enorm veel plezier.”

FO
TO

 GE
RB

EN
 DE

 GR
OO

T

Doelvrouw Anneke Leek (25) van promovendus HV Tornado  
heeft een uitgesproken mening als het gaat om de ambitie 

van dit seizoen in de hoofdklasse. ,,Als iedereen er elke wed-
strijd honderd procent voor gaat, dan zit de middenmoot er 
zeker in. Eindelijk gaan wij op het niveau spelen waar wij thuis 
horen. Ik heb er enorm veel zin in.”

Met name het sterke samenspel 
heeft er voor gezorgd dat in 
Heerhugowaard naast KSV, 
ook Tornado op landelijk niveau 
gaat handballen. ,,Onze kracht 
is de goede sfeer. Ook bij ons 
vangnet, het tweede team. 
Ik denk zelfs dat, gelet op de 
kwaliteit die wij in huis hebben, 

Leek: ‘Tornado is thuis 
in de hoofdklasse’

Vereniging:  HV Tornado
Adres sporthal: Waardergolf, 
Beukenlaan 1, Heerhugowaard 
uitwijken naar Deimoshal,  
Deimoslaan 13, Heerhugowaard
Clubkleuren: bordeauxrood shirt, 
bordeauxrode broek
Website: www.hv-tornado.nl
E-mail: secretaries@hv-tornado.nl

Voorzitter: Ronald Schouten
Secretaris: Anneke Leek
Eerste team: Dames hoofdklasse
Hoofdcoach: Theo Krom

de hoofdklasse niet onze pla-
fond hoeft te zijn.”
Leek zat vroeger op ballet en 
judo, maar koos op tienjarige 
leeftijd voor de handbalsport. 
Meegenomen door moeder 
José, zelf ook keepster bij 
Tornado. ,,Als je de bal bij een 
break of strafworp stopt, dan 
geeft dat zo’n enorme kick. Als 
doelvrouw kun je het verschil 
maken. Als het team even 
minder draait en je stopt een 
paar ballen, zie je het team 
groeien. Natuurlijk ben je ook 
wel een soort van schietschijf. 
Eigenlijk is keepen ook een 
beetje ‘gekkenwerk’, maar wel 
ontzettend leuk om te doen.”
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,,Spartanen is een familie-
vereniging”, vertelt Kees  

Tool. De 54-jarige Wognummer 
is sinds zijn twaalfde betrokken 
bij de handbaltak. Na de fusie  
van de handbal met de voetbal  
op 1 januari 2012 is Tool als  
secretaris actief in het hoofd- 
bestuur van de sportvereni-
ging. De clubman wil zo betrok- 
ken blijven bij zijn vereniging. 

De fusie noemt Tool een logische 
stap. ,,Het oude complex was ge- 
dateerd. Het moest worden ver-
nieuwd en dan sta je als fusieclub 
sterker. Natuurlijk was het een 

Betrokken Kees Tool blijft Spartanen trouw 

Vereniging:  SV Spartanen
Adres sporthal: De Bloesem, 
Conferencelaan 19, Wognum
Clubkleuren: rood shirt, zwarte broek
Website: www.spartanen.nl
E-mail: info@spartanen.nl

Voorzitter: Renée Honing
Secretaris:  Kees Tool
Eerste team:   Dames 2e klasse, 

Heren 3e klasse
Hoofdcoach:   Jaap Roos (dames) 

Jeroen Kamp en Rik Sinnige

moeilijke keuze om samen te gaan.  
Wij hebben onder andere met 
Westfriezen om de tafel gezeten. 
Zij zijn jaren geleden gefuseerd 
en gaven aan dat er wel een ge-
neratie overheen gaat voordat 
het volledig is geïntegreerd. Be-
langrijk was dat wij er als bestuur 
volledig achter moesten staan.”
Na een jaar te hebben gevoetbald 
meldde Tool zich op twaalfjarige 
leeftijd aan bij de handbalclub. 
Begonnen in het veld maar na al 
snel zijn heil te hebben gevonden 
onder de lat is de Wognummer 
Spartanen altijd trouw gebleven. 
,,Ik heb nooit de behoefte gehad 
om bij een andere vereniging te 
gaan handballen”, vertelt Tool. 
Naast sportief bezig te zijn zette 
de werknemer van het ECN in 
Petten zich al op jonge leeftijd in 
als vrijwilliger voor de club. ,,Ik was 
begin twintig toen ik samen met 
Willem de Jong plaatsnam in de 
activiteitencommissie”, laat Tool 
weten. ,,Waren we onder andere 
verantwoordelijk voor het clubblad 
en de snertactie. Gingen wij met 
zeshonderd liter het dorp in. Heeft 
de vereniging altijd een leuk centje 
opgeleverd. Vervolgens heb ik een  
jaar of twaalf in het bestuur geze-
ten. Ik ben er een aantal jaar tus-

senuit geweest. Toen mijn zoon 
ging handballen ben ik twaalf jaar  
geleden gevraagd om als penning-
meester bij het bestuur te komen. 
Dat heb ik gedaan tot aan de fusie.  
Spartanen heeft een actief vrijwil-
ligersteam. In de periode dat ik  
penningmeester was is het leden-
bestand gegroeid van 100 naar 
150 leden.” Het eerste herenteam 
van SV Spartanen gaat dit seizoen 
de uitdaging aan in de derde 
klasse en de vrouwen een klasse 
hoger in de tweede klasse.

Het eerste damesteam van  
SV Wieringerwaard heeft  

maar één doel in de vierde 
klasse: kampioen worden. De  
48-jarige trainer/coach Martin  
de Ruiter uit Schagen steekt 
zijn ambitie dan ook niet onder  
stoelen of banken. Een titel  
zou een prachtige bekroning 
zijn voor de nieuwe fusieclub, 
waar Olympia en voetbalve-
reniging VV Wieringerwaard 
nu samengaan onder de naam 
SV Wieringerwaard.

De handbalclub moest ver-
huizen vanwege de bouw van 
een brede school in het dorp en 
heeft nu een spiksplinternieuw 
handbalveld en kleedkamers 
naast het voetbalveld. Olympia 

SV Wieringerwaard gaat  
voor de titel 

Vereniging:  SV Wieringerwaard
Adres sporthal: Veerburg, 
Sportlaan 21, Anna Paulowna
Clubkleuren: wit shirt, rode broek
Website: www.vvwieringerwaard.nl
E-mail: olympia@handbal.nl

Voorzitter: Wim Groot
Secretaris: Henk Prins
Eerste team: Dames 4e klasse
Hoofdcoach: Martin de Ruiter

Nieuw veld 
droom van 
Zwaluwen 
Kolhorn

Vereniging:  Zwaluwen Kolhorn
Adres sporthal: Niedorphal, 
Hartweg 35, Winkel
Clubkleuren: groen shirt, groene broek
Website: www.zwaluwenkolhorn.nl
E-mail: jgj.stevens@quicknet.nl

Voorzitter: Klaas Huijbers
Secretaris: Jacqueline Stevens
Eerste team: Alleen jeugd

De doelstelling van hand-
balvereniging Zwaluwen 

Kolhorn is helder: van da- 
mes 1 tot de E-jeugd mini-
maal één team hebben. 
,,Dan heb je een volledige 
doorstroming binnen de 
club”, legt voorzitter Klaas 
Huijbers (53) de ambitie 
uit. ,,In een klein dorp als 
Kolhorn moet je 
geen top-sport 
willen. Onze 
kracht is 
gezelligheid.” 

Huijbers nam de voorzitters-
hamer over van Els Wessels, die 
na meer dan twintig jaar afscheid 
nam van de club die in Kolhorn 
gezien het aantal leden – één  
recreantenteam en vier jeugd-
teams – populair is en blijft. 
,,Zwaluwen is een gezellige 
dorpsvereniging waaraan ieder- 
een zijn of haar steentje bij-
draagt. Dat is de kracht van 
onze vereniging en daar zijn wij 
best trots op zijn.”
Een andere doelstelling van 
Zwaluwen Kolhorn is een nieuw 
handbalveld op het terrein van 
voetbalclub Kaagvogels. ,,Daar 
is geld voor nodig’’, weet de 
voorzitter die er werkelijk alles  
aan doet deze droom werkelijk-
heid te laten worden. ,,Dan 
kunnen wij onze gasten ieder 
weekend weer netjes ont-
vangen. Als het allemaal lukt, 
kan Zwaluwen Kolhorn weer 

tientallen jaren vooruit.”

is niet meer en heet nu SV 
Wieringerwaard. Aan het roer 
van het vlaggenschip staat De 
Ruiter. De ambitieuze coach 
heeft vertrouwen in zijn team. 
,,Door het doorschuiven van 
het A-team naar de senioren 
hebben we een brede selectie 
en gezien de vooruitgang die wij 
vorig seizoen hebben geboekt 
is het enige doel kampioen 
worden.”
De coach weet waar hij over 
praat. Zelf stond De Ruiter der- 
tig jaar op de velden, waarvan 
het langst bij Schagen. ,,Tus-
sendoor heb ik nog wel uit-
stapjes gemaakt naar BKC en 
VZV. Door een overbelasting 
van de knie destijds gestopt. 
Maar ik sta op het punt de 
draad weer te pakken op een 
lager niveau. Het spelletje blijft 
mij boeien.”
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W: www.janschoutendakwerken.nl
E: janschoutendakwerken@ziggo.nl

Europasingel 77
1693 GX Wervershoof
Tel: 0228-582149
Gsm: 06-10909048
Fax: 0228-582622

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Even dacht Jan 
Ooijevaar na vijf seizoenen SC Dynamo aan stoppen als  

coach, maar na twee gesprekken te hebben gevoerd met 
Westfriezen staat hij aan het roer bij de eersteklasser uit 
Zwaag. En niet zonder succes. Zowel het eerste, het tweede, 
als de A1 heeft een goede veldcompetitie gespeeld. De grootste 
uitdaging wacht voor trainer en zijn speelsters in de zaal. ,,Wij 
gaan meedraaien om de bovenste plaatsen”, meent Ooijevaar.

De club uit Zwaag heeft op de 
lange termijn ambitie om uit 
te komen op landelijk niveau. 
Ooijevaar wil echter geen uit-
spraken doen dat zijn ploeg kam- 
pioenskandidaat is. ,,Ik ben be-
kend met de teams in de eerste 
klasse. Vorig seizoen eindigde ik 
met SC Dynamo op de tweede 
plaats. Westfriezen is een sterker 
geheel dan de dames uit Ursem, 
dus ik ben wel positief gestemd. Ik 
verwacht ook veel van VVW 2 en 
als bij ZAP 2 Wendy Koegelberg 
meespeelt dan gaan zij het ook 
goed doen.”
De start bij Westfriezen is de 
trainer uit Oudkarspel goed beval- 
len. ,,De speelsters zijn heel leer- 
gierig”, vertelt de vutter die zijn  
leeftijd niet wil noemen. ,,De 

kracht van Westfriezen 
is de break-out. Verder 
hebben wij goede tweede 
lijn- en cirkelspeelsters. 
Tel daar de lengte en body 
bij op en wij hebben een 
vrij complete ploeg. Een 
valkuil kan zijn dat de 
speelsters het te makkelijk 
oppakken. Gaan ze te veel 
lopen met de bal in plaats 
van die bal het werk te 
laten doen. Daar ligt de 
uitdaging voor de coach.  
Ik ben niet makkelijk. Ik 
wil de organisatie goed 
voor elkaar hebben en ben 
ook recht voor zijn raap. 
Ik begin altijd met het op 
orde brengen van de verdediging. 
Als die niet goed is dan moet je 
altijd minimaal twee doelpunten 
maken.”

Mensenkennis
Ooijevaar beschikt over een brok 
aan ervaring. Hij heeft als coach 
inmiddels bijna een mensenleven 
aan trainerschap in zijn rugzak 
zitten bij onder meer de heren 

van Tonegido en de dames van 
Geel-Zwart, JHC, Quick en 
SC Dynamo. ,,De belangrijkste 
eigenschap van een trainer is het 
hebben van mensenkennis. Ja, ik 
geloof dat dit bij mij wel goed zit. 
Dat is de routine die ik inmiddels 
bezit. Je moet de speelsters in 
hun eigen waan laten en daarbij 
de poppetjes op de juiste plaat 
zetten.” 

Jan Ooijevaar wil met Westfriezen
meedraaien om bovenste plaatsen

Vereniging:  SV Westfriezen
Adres sporthal: Zwaag, 
Munnikenwoud 1, Zwaag
Clubkleuren: geel shirt, witte broek
Website: www.westfriezen.nl/handbal
E-mail: westfriezen@handbal.nl

Voorzitter: Siem Besseling
Secretaris: Piet Duson
Eerste team:  Dames 1e klasse
Hoofdcoach:  Jan Ooievaar

Mocht het eerste heren-
team van ’t Fortuin/VVW 

écht iemand nodig hebben, 
dan staat de telefoon van 
Barry Smit (39) altijd aan. 
De routinier maakt na meer 
dan tien jaar trouwe dienst 
in het vlaggenschip plaats 
voor talentvolle jeugd. ,,Ik wil 
jonge jongens niet in de weg 
staan”, is de Wervershover 
reëel. ,,Maar als ze mij nodig 
hebben, dan sta ik er. Want ik 
laat VVW nooit in de steek.”

Smit doet bewust een stap terug: 
,,Mijn vriendin Maaike heeft een  
baan met onregelmatige tijden. 
Daarnaast heb ik drie jonge 
kinderen - Kim, Noortje en Bibi -  
plus een drukke baan als ver-
koper in de groentesector. Dat  
alles bij elkaar maakt de com-
binatie tophandbal en privé 
steeds lastiger. Ik ben bij nood 
wel oproepbaar, maar moet ook 
realistisch zijn. Ik ben 39 en over 
een paar jaar was de wissel toch 
gekomen. Dan maak ik liever nu 
plaats voor de jeugd die VVW 
gelukkig heeft.”
Smit blijft betrokken als fan en  
wie weet speler. Het is in ieder 
geval handig om als toeschouwer 
ook de schoenen mee te nemen. 
,,Ik denk dat het een zwaar seizoen 
gaat worden voor dit eerste 
team”, is Smit eerlijk. ,,Er hebben 
veel wisselingen plaatsgevonden. 
Oudere spelers zijn gestopt, 
nieuwe jongens krijgen de kans. 
Ik verwacht ook niet dat VVW 
mee gaat doen om de titel, zoals 
van buitenaf wel wordt gezegd. 
Maar dit team, onder leiding van 
de prima coaches Cora en Ronald 
Oud, heeft voldoende kwaliteit en 
talent om goed mee te draaien.”
Zelf is Smit dit seizoen voor-

namelijk te zien zijn in het tweede 
team, het vangnet onder het 
vlaggenschip. ,,Het is goed te 
zien dat wij nog twee herenteams 
hebben bij VVW. Je hoort ook  
wel eens andere geluiden ver-
derop. De handbalsport leeft in 
Wervershoof. Dat komt omdat er  
enorm veel bij de vereniging wordt  
georganiseerd. Daarnaast zit de  
organisatie goed in elkaar. Top-
handbal of breedtesport, iedereen 
is gelijk bij VVW. Zo hoort het 
ook. Dat maakt deze vereniging, 

Barry Smit, van basis- naar oproepkracht: 
‘Ik laat ‘t Fortuin/VVW nooit in de steek’

Vereniging:  ‘t Fortuin/VVW
Adres sporthal: De Dars, 
Europasingel 114-116, Wervershoof
Clubkleuren: geel shirt, zwarte broek
Website: www.handbalvvw.nl
E-mail: vvw@handbal.nl

Voorzitter: Cees van der Gragt
Secretaris: Lia de Haan
Eerste team:  Dames tweede divisie,  

Heren hoofdklasse
Hoofdcoach:  Johan de Moel (dames),  

Cora en Ronald Oud (heren)

met al die vrijwilligers, zo sterk.”
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HV KRAS/Volendam is een  
van de verenigingen in  

Noord-Holland waar top-
en breedtesport uitstekend 
hand in hand gaan. Veel 
jeugdhandballers zullen ooit 
al eens tegen Volendam ge-
speeld hebben, maar met 
name de topsporttak van de 
club is de vijver waaruit het 
eerste herenteam vist voor 
nieuw talent.

Het is dan ook niet gek dat 
Volendam de laatste jaren aan 
de top staat in Nederland. 
Vanaf 2005 is de mannenploeg 
zevenmaal landskampioen ge-
worden en reeg het ook Benelux- 
en bekertitels aaneen. Veelal 
met een grote inbreng van jong 
talent. Geroutineerde spelers als  
Joey Duin, Tom Schilder, Jasper 
Snijders en keeper Martijn 
Cappel zorgen ervoor de ‘broe- 
kies’ in het team kunnen uit-
groeien tot topspelers. Vooral 
de laatste jaren is het accent 
gelegd op het inbreng van (eigen) 
jonge handballers. Huidig trainer 
Mark Schmetz werd aangesteld 
als opvolger van succestrainer 
Martin Vlijm. Vlijm behaalde deze  
triomfen echter  vooral met rela- 
tief oudere spelers in de selectie. 
Aan Schmetz werd ten doel 
gesteld om te presteren en te 
spelen met een veel bredere 
selectie. Deze mix van jong en 
oud pakt vooralsnog fantastisch 

uit, gezien de prijzenhonger van 
afgelopen seizoen (Volendam 
pakte de supercup, beker en 
werd landskampioen).
Maar men kijkt zeker niet alleen 
naar de topsportkant van de ver-
eniging. In wezen bestaat de club, 
op handbaltechnisch gebied, uit  
drie afdelingen: breedtesport, 
opleiding en topsport. Breedte-
sport wordt gezien als de recrea- 
tieve tak van de vereniging. 
De opleiding is georganiseerd 
in de HOV (Handbal Opleiding 
Volendam) die nauwe banden 
kent met Handbalschool Noord 
Holland. En Topsport is de pre-
statieve tak van de vereniging. 
Alle zijn apart georganiseerd in  
verband met de visie dat deze 
drie onderdelen specifieke vak-
gebieden zijn.
Volendam stippelt heel secuur 
haar beleid uit om met minimale 
middelen optimaal resultaat te 
behalen. Een rijke suikeroom ken- 
nen ze in het vissersdorp niet. 

Nee, het familiaire karakter dat  
samen gaat met een topsportsfeer 
en waardevol is voor de sponsors, 
zorgt ervoor dat Volendam kan 
blijven groeien in haar bestaan.
Zo zoetjes aan lijkt HV KRAS/ 
Volendam de eigen landelijke com- 
petitie haast ontgroeid te zijn.  
De visie van de club is voor-
uitstrevend. En met de intrede  
van de vernieuwde Beneluxliga, 
speelt het vanaf komend seizoen 
veel vaker een wedstrijd op top-
niveau. Precies wat de club voor 
ogen heeft.
De volgende stap, is een resul-
taat neer te zetten in een Euro-
pese competitie. Eind augustus 
had Volendam, voor het eerst 
sinds jaren, de kans om zich via 
de laatste kwalificatieronde te 
plaatsen voor de groepsfase van  
de Champions League. Het bleek 
een brug te ver, maar feit blijft 
dat de dorpsclub een steeds gro-
tere rol van betekenis speelt in 
handballend Europa.
De handbalsport leeft in Volen-
dam. Iedere thuiswedstrijd is 
sporthal Opperdam weer goed 
gevuld met fans voor een avond 
tophandbal. Dat is natuurlijk niet 
alleen voor de lokale bevolking 
weggelegd, iedereen kan hier bij 
zijn. Wie eens wil zien hoe het 
echte handbalwerk eruit ziet, is 
van harte welkom bij thuiswed- 
strijden van HV KRAS/Volendam. 
Het merendeel  van de thuisduels 
wordt gespeeld op zaterdagavond 
om 20.00 uur. Voor iedereen een 
belevenis.

HV KRAS/Volendam: 
waar topsport en breedtesport uitstekend samengaan

Vereniging:  HV KRAS/Volendam
Adres sporthal: Opperdam, 
Heideweg 4, Volendam
Clubkleuren: oranje shirt, zwarte broek
Website: www.handbalvolendam.nl
E-mail: kantoor@handbalvolendam.nl

Voorzitter: Piet Kes
Secretaris: Ben Kok
Eerste team:  Dames 2e klasse, 

Heren eredivisie
Hoofdcoach:  Wim Snijders (dames), 

Mark Schmetz (heren)

Bent u voor uw jeugd- 
afdeling, seniorenafde-

ling of gehele vereniging op  
zoek naar een leuke spor-
tieve dag? Dan is een SK-
Handbalclinic in combinatie 
met een wedstrijdbezoek 
aan HV KRAS/Volendam 
wat voor uw vereniging.

 

Onder andere  HV Alpha Tours/
Valken Venhuizen, HV Northa 
Noordwijkerhout en HV Orion 
Zeeland gingen u al voor.
Sport-Koepel heeft in samen-
werking met HV KRAS/Volendam  
een bijzonder programma samen- 
gesteld voor handbalverenig-
ingen die graag eens een wed-
strijd van HV KRAS/Volendam 
zouden willen bezoeken met 
voorafgaand een handbalclinic. 
De SK-Handbalclinic is geschikt 
voor iedere leeftijd en kan geheel 
op uw wensen en behoeften wor- 
den toegesneden. Het program-
ma trapt bijvoorbeeld af met  
een rondleiding door de Opper-
dam, de thuishal van HV 
KRAS/Volendam en leidt je  
langs de goed gevulde prijzen-
kast, de handbalkantoren en de 

businessclub. Tijdens de rond-
leiding wordt onder andere de 
geschiedenis van de club verteld 
en kunnen vragen worden gesteld 
over HV KRAS/Volendam. 
Vervolgens gaat men de zaal 
in en afhankelijk van de groep 
wordt het handbalprogramma 
vorm gegeven. Na het sportieve 
gedeelte is het ook nog moge-
lijk om met zijn allen te eten 
in het restaurant. Een heuse 
sportmaaltijd (pasta’s), lunch-
pakketjes (brood en fruit) en/of 
een lekker frietje met een snack? 
Alles is mogelijk. Wanneer iede- 
reen is uitgegeten staat er nog  
een vragenuurtje met selectie-
spelers en/of trainers van 
HV KRAS/Volendam op het 
programma waarbij je ze het 
hemd van het lijf kunt vragen. Na 

Een leuke sportieve dag voor uw 
vereniging bij HV KRAS/Volendam

het vragenuurtje ga je richting 
de zaal, alwaar de heren van HV 
KRAS/Volendam al begonnen 
zijn met de warming-up en je dus 
volop kunt gaan genieten van een 
topwedstrijd in de eredivisie en/

of Beneluxliga. Interesse in een 
sportief dagje Volendam? Neem 
dan contact op met Sport-Koepel 
via 0299-324650 of stuur een 
e-mail naar info@sport-koepel.nl. 
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Handbal is een uiterst beweeglijke en 
veelzijdige wedstrijdsport. Door de bal 
rond te spelen en op de juiste plaats af 
te geven scoren we altijd en uiteindelijk 
winnen we de wedstrijd.

Ict is uiterst dynamisch en veel-
zijdig, vergelijkbaar met wedstrijdsport.
Door uw websitegegevens op de juiste 
wijze te verwerken en te koppelen aan de
klantgegevens in uw administratie toont u 
altijd actuele informatie en winnen we, net 
als een handbalteam, van de concurrentie.
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www.maedilon.com                  Specialist in IT maatwerk
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Handbal is een uiterst beweeglijke en 
veelzijdige wedstrijdsport. Door de bal 
rond te spelen en op de juiste plaats af 
te geven scoren we altijd en uiteindelijk 
winnen we de wedstrijd.

Ict is uiterst dynamisch en veel-
zijdig, vergelijkbaar met wedstrijdsport.
Door uw websitegegevens op de juiste 
wijze te verwerken en te koppelen aan de
klantgegevens in uw administratie toont u 
altijd actuele informatie en winnen we, net 
als een handbalteam, van de concurrentie.
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Ooit moest Dymphie Keesom een keuze maken: korfbal of  

handbal. Gelukkig is het, voor Maedilon/VZV, het laatste  
geworden. Dymphie is onderdeel van een gezin waar het VZV-
bloed naar eigen zeggen werkelijk door de aderen giert. Vader 
Willem (52), moeder Marïet (52) en dochters Dymphie (21) en 
Dorien (19): ,,VZV is en blijft onze club.”

Willem is, naast melkveehouder 
en voorzitter van de Konink-
lijke Vereniging tot het houden  
van de Jaarlijkse Paaschvee-
tentoonstelling te Schagen, 
voor de handbalvereniging een 
belangrijke schakel tussen VZV 
en stichting De Kogge, waar 

Vereniging:  VZV
Adres sporthal: ’t Zijveld, 
Rijdersstraat 112, ‘t Veld
Clubkleuren: wit shirt, rode broek
Website: www.vzvhandbal.nl
E-mail: jja.hageman@quicknet.nl

Voorzitter: Koos Pannekeet 
Secretaris: Joep Hageman 
Eerste team:  Dames tweede divisie,  

Heren hoofdklasse
Hoofdcoach:  Betty Plasmeijer (dames), 

Maya Kristof (heren)

Fotografie Thea Groen

Dymphie Keesom: ‘Ik wil graag 
hogerop, maar dan wel met VZV’

tijde hoogtij viert. Wij 
zijn als vereniging een  
hechte groep met elkaar. 
VZV wil een regiofunctie 
uitstralen waar speelsters 
die op hoog niveau willen 
handballen dat hier ook 
kunnen doen. Al mag de  
breedtesport nooit ver-
geten worden. Die heeft 
VZV nodig om te kunnen 
blijven draaien.”
De verwachtingen bij het  
eerste damesteam zijn  
hooggespannen. ,,Wij  
doen mee  voor de boven- 
ste plaatsen”, weet 
Dymphie, die officieel 
gezien eigenlijk nét in  
Nieuwe Niedorp woont. 
,,Wij zijn een hechte 
groep die ook buiten het 
veld goed met elkaar kan  
opschieten. Ik geloof 
dat dit nodig is om ook binnen 
de lijnen optimaal te kunnen 
presteren. Daarnaast is de klik 
met coach Betty Plasmeijer 
goed. Betty is streng, legt de lat 
hoog, maar dat hebben wij nodig. 
Nu staat er een hecht team, met 
meiden die voor elkaar door het 
vuur willen gaan.” Want dat het 
talent en de kwaliteit aanwezig 
zijn om voor plaats één te gaan, 
dat heeft de groep vorig seizoen 
wel bewezen. ,,Wij hebben veel 

geleerd van dat seizoen”, kijkt 
Dymphie terug. Alleen Nieuw 
Heeten was iets constanter. ,,Wij 
zijn als groep mentaal sterker 
geworden. Ik ben na dit seizoen 
tevreden als ik zonder blessures, 
met veel plezier en zo goed 
mogelijk heb kunnen handballen.” 
En wie weet met een gedroomde 
bekroning in de vorm van een 
schaal. ,,Want ik wil graag zo 
hoog mogelijk handballen, maar 
alleen bij VZV.”

onder andere de sporthal onder 
valt. Marïet was tien jaar lid van 
het jeugdbestuur. Dymphie en 
Dorien - dit seizoen in dames 2 - 
nemen de taak van handballend 
lid voor hun rekening. ,,Toen de 
meiden wilden handballen en op 
school zaten in ’t Veld, was de 
keuze voor VZV logisch”, legt 
Willem het begin uit. Nu, dertien 
jaar later en veel jeugdteams 
verder, speelt Dymphie in het 
eerste: ,,En eerlijk is eerlijk: Na-
tuurlijk zijn wij als ouders trots.”
Als het ook maar even kan 
gaan Marïet en Willem VZV 
aanmoedigen naar succes. Met  
twee dochters hoog in de 
pikorde bij de sportvereniging 
uit ‘t Veld is het niet zo vreemd 
dat de handbalsport een veel-
gehoord onderwerp is in huize 
Keesom. ,,Wij voelen ons bij 
VZV enorm thuis”, doet de 
vader des huizes het woord. 
,,VZV kan ik omschrijven als een 
gedreven, ambitieuze vereniging 
waarbij het familiegevoel te alle  

Naast buschauffeur en came-
raman bij het eerste dames-

team van Maedilon/VZV is 
René Zomerdijk (45) ook de  
trotse vader van Amber (18) 
en Lilian (16, A1). ,,Ik zie van  
dichtbij wat de meiden en de 
staf qua tijd en energie inve-
steren in hun sport. Om ze 
daarbij te helpen draag ik graag  
mijn steentje bij. Vanzelfspre-
kend hoop ik op het hoogst 
haalbare. Deze meiden verdie-
nen het.”

Waarmee een gedroomd kam-
pioenschap direct ter sprake 
komt. René: ,,Ik ben tevreden als  
we aan het eind van dit sei-
zoen terug kunnen kijken op een  

sportief geslaagd jaar voor alle 
leden, trainers, coaches, sup- 
porters, sponsoren, bestuurs-
leden enzovoort.”
Waarna Amber het woord over-
neemt: ,,VZV betekent voor mij 
presteren. Als ik een wedstrijd 
speel, wil ik daar ook de volle 
honderd procent voor gaan. De 
drive die ik zocht vond ik bij VZV. 
Voor mij is VZV een uitlaatklep.”
,,Wij zijn verder dan vorig sei-
zoen”, vertelt Amber verder. ,,We 
zijn nog meer één team geworden 
en raken steeds beter op elkaar 
ingespeeld. De mentaliteit is er  
en iedereen in het team is be-
reid veel op te geven om het 
einddoel te halen. Mijn ambitie is  
kampioen worden, want daar 
speel je altijd voor. Ik wil er in 
ieder geval voor strijden.”
Met uiteraard René als oplettend 
toeschouwer en supporter. ,,Mijn 
verwachting is dat we, zoals de  
stijgende eindklassering de af-
gelopen jaren laat zien, een re- 
ële kans maken om door te  
stoten naar de eerste divisie.  
Ambitie uitspreken is geen 
arrogantie. Niemand in de 
tweede divisie staat op een- 
zame hoogte. De meiden zullen 
elke wedstrijd hard moeten wer-
ken en de focus moet constant 
aanwezig zijn.” En dan, zo weten 
de Zomerdijken, kán het.

Amber Zomerdijk: 
‘VZV is voor mij 
een uitlaatklep’ 

Thea en Kim Groen: 
‘VZV is presteren 
en gezelligheid’

Sinds Kim Groen (22) in  
2011 van JHC naar 

Maedilon/VZV vertrok, ver-
huisde haar moeder Thea 
(55) als vaste huisfotograaf 
eigenlijk een beetje mee. 
Kim heeft geen moment spijt 
van de stap die zij destijds 
durfde te maken: ,,VZV is een 
echte dorpsvereniging met 
hoge ambities, die altijd zijn 
deuren open heeft staan voor 
iedereen.”

Op het moment dat Kim vol trots 
het tricot van VZV draagt, staat 
Thea achter, naast en langs het  
veld om voor de websites van 
VZV en HandbalVandaag foto’s 
te schieten. Thea: ,,VZV is een  
club waar je gewaardeerd wordt  
om wat je doet en daar krijg je 
veel gezelligheid voor terug. Er 
heerst hier een goede structuur, 
waardoor ontzettend veel vrijwil- 
ligers zich inzetten voor de vereni-
ging. Zo ook voor het eerste 
damesteam. Ik hoop voor de da-

mes dat ze eindelijk kampioen 
worden en dus promoveren.”
Een ambitie waar de in Juliana-
dorp woonachtige Kim bij haar 
overstap bewust voor koos. ,,Ik 
wilde graag op een hoger niveau 
handballen en dat kon bij VZV. 
Ik verwacht dat wij als team een 
goede prestatie neerzetten en 
zowel binnen als buiten de lijnen 
een eenheid vormen. Alles op 
basis van het collectief. Samen 
vechten voor de overwinning. Ik 
ben tevreden als wij er als groep 
alles aan hebben gedaan om het 
hoogst haalbare uit onszelf te 
halen.”
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Ook aan de keukentafel bij 
de familie Dalmaijer is 

handbalvereniging ZAP vaak  
onderwerp van gesprek. Het is 
een hecht gezelschap; vader  
Merijn (57), moeder Femmy 
(55) en dochters Femke (27) 
en Maaike (21) Dalmaijer. En  
als het over de Polderse hand- 
baltrots gaat is de mening 
eensgezind: ,,ZAP is één 
grote familie.”

Het is een sportieve familie, die  
zijn roots heeft in Brabant. ,,Daar 
waren wij totaal onbekend met 
de handbalsport’’, opent de 
vader des huizes het woord. ,,We 
zijn naar Den Helder verhuisd 
vanwege mijn werk bij de marine. 
Vervolgens naar Anna Paulowna. 
Hier in de regio, bij ZAP althans, 
gaan jongens voetballen en 
meiden handballen. Toen Femke 
op handbal ging, kwamen mijn 
vrouw en ik eigenlijk voor het 
eerst in aanraking met deze 
sport. Maaike volgde even later. 
Eigenlijk zijn wij er op die manier 
zo ingerold.”
We schrijven bijna twintig jaar 

later. Femke is nu 27, Maaike 
21 en beide spelen in het eerste 
team. Verder zijn de zussen 
actief bij ZAP als trainer/coach 
bij de jeugd en het organiseren 
van activiteiten, zoals het veel- 
geprezen handbalkamp. Moeder  
Femmy regelt de bus bij uitwed- 
strijden, is lid van de sponsor-
commissie en schrijft stukjes voor 
de ZAP-krant. Daarnaast is ze 
handbalster op woensdagavond 
bij de recreanten. Vader Merijn 
is beschikbaar waar nodig, zoals 
bij het op- en afbouwen in de 
sporthal. Hij handbalde nog een 
periode bij ZAP en Kleine Sluis. Er 
is veel veranderd in een gezin waar 

het ZAP-bloed inmiddels werke- 
lijk door de aderen giert.
,,ZAP leeft”, is de mening eens- 
gezind, zodra de veelgeprezen 
sfeervolle ambiance bij thuis-
wedstrijden ter sprake komt. 
,,Bij uitwedstrijden nemen wij 
soms meer supporters mee, dan 
dat er bij de thuisclub aanwezig 
zijn. Het dorpse is het geheim. 
Bij ZAP heerst een echt ons-
kent-ons cultuurtje. Dat is toch 
anders dan bij een vereniging 
uit bijvoorbeeld een stad. De 
gemoedelijkheid, de gezelligheid. 
Kijk naar de thuiswedstrijden: De  
toeters en bellen, het vele publiek,  
muziek, een koffiecorner, de club  
straalt trots uit en dat is goed. 
Daarnaast heeft ZAP een spor-
tieve ambitie. Hoe hoger je komt, 
hoe prestatiegerichter het wordt 
en daar is helemaal niets mis mee.” 
Want ook dit seizoen kunnen de 
zusjes Dalmaijer vol trots het 
tricot van ZAP 1 dragen. Met aan 
het roer Carla Molenaar, die het 
team weer tot één geheel aan het 
smeden is. ,,Wat ook onze kracht 
moet zijn”, vertelt Femke, terwijl 
Maaike goedkeurend mee knikt. 
,,Gezelligheid, plezier en inzet: 
Daar gaat het dit seizoen om. 
Als dat allemaal samenvalt, dan 
komen de prestaties in Breezand 
dit seizoen vanzelf.” 

Familie Dalmaijer eensgezind: ‘ZAP is één grote familie’

Vereniging:  ZAP
Adres sporthal: Zwaluwvluchthal, 
Ceresplein 1, Breezand
Clubkleuren: wit shirt, zwarte broek
Website: www.zap-handbal.nl
E-mail: zap@handbal.nl

Voorzitter: Matthé van Lierop
Secretaris: Geno Alkemade
Eerste team: Dames tweede divisie
Hoofdcoach: Carla Molenaar

Op de foto vlnr Femmy, Femke, Maaike en Merijn Dalmaijer.

Met Carla Molenaar (47) is de hoofdcoach van ZAP een échte 
Breezandse. ,,Ik ben hier geboren en getogen. Alleen tijdens 

mijn studententijd heb ik vier jaar in Amsterdam gewoond. Ik vind 
een grote stad hartstikke leuk, maar niet voor vast. Toen het nieuws 
naar buiten kwam dat ik hoofdcoach werd, heb ik ontzettend veel 
leuke reacties vanuit het dorp gehad. Zelfs kaarten en bloemen 
met gelukswensen. Dan kun je zien hoe ZAP leeft.”

Zelf speelde Molenaar jaren in  
het eerste damesteam op de  
linker- of rechteropbouw. Op  
dertigjarige leeftijd, toen in  
verwachting van de nu zeven-
tienjarige Nick, vond de Bree-
zandse het welletjes. Later 
kwamen er Lynn (nu in ZAP 
B1) en Kim (C1) bij. 
Haar man, Andre, heeft 
jaren gecoacht bij de 
voetbaltak van ZAP. 
Zelf was Carla ook nog 
jaren jeugdcoach. ,,Wij 
hebben allemaal een 
witzwart hart”, vertelt  
Molenaar. ,,Ik was een 
jeugd-coach die tevens 
supporter was. Nu ben 
ik een hoofdcoach, die  
diep van binnen ook fan  
is.” Over verwachtingen 
spreekt Molenaar zich 
liever nog niet uit. ,,Er  
is talent genoeg. Het  
is een goede groep 

meiden, maar met voorspel-
lingen ben ik altijd voorzichtig. 
Natuurlijk willen we presteren. 
ZAP is een gezellige vereniging. 
Gedragen door de vele 
vrijwilligers, die dit allemaal 
mogelijk maken. Bij ZAP heerst 
nog steeds een topsportklimaat.”

Carla Molenaar: 
‘Bij ZAP heerst een topsportklimaat’

Matthé van Lierop (47) 
gaat zijn tweede seizoen 

als voorzitter in bij ZAP. In een, 
zo omschrijft de Breezander: 
,,Warm nest, waar je je snel 
thuis voelt. Het zijn allemaal 
kleine dingen, die bij elkaar 
met al die enthousiaste vrij-
willigers zorgen voor de posi-
tieve uitstraling van ZAP.”

Van Lierop kijkt vol verwachting 
uit naar het nieuwe seizoen. Het 
eerste damesteam is ambitieus. 
,,Ik heb veel vertrouwen in het 
nieuwe seizoen. Ik merk dat bij 
Carla Molenaar - de nieuwe 
coach - de sfeer anders is. Carla  
is in staat de speelsters te raken  
en extra te motiveren. Zoals ik er  
nu tegen aankijk, heb ik er een  
enorm goed gevoel over. Mijn  
verwachtingen zijn hooggespan-
nen, hopelijk zijn ze realistisch. 
Met de steun van het publiek, dat 
vooral bij thuiswedstrijden altijd 
in grote getale aanwezig is, moet 

‘Steun de 
ZAP-dames 
ook buiten 
Breezand’

het helemaal goedkomen. Ik hoop 
dat de meiden in de competitie 
bovenin mee kunnen draaien en 
tot het laatst echt ergens nog om 
strijden. Dat maakt het toch een 
stuk leuker om te volgen.”
Met tevens een boodschap aan  
alle supporters die bij thuiswed-
strijden voor de zo geweldige en 
veelgeprezen ambiance zorgen. 
De Zwaluwvluchthal kookt regel- 
matig. ,,Maar ik wil een oproep  
doen aan onze trouwe suppor-
ters: Ga ook eens mee met uit-
wedstrijden! Femmy Dalmaijer 
regelt altijd een bus en ik ga 
vaak mee. Hartstikke gezellig. 
Er zijn vaak nog wel een paar 
plaatsen over. Steun die meiden 
ook buiten Breezand. Dit wordt 
enorm gewaardeerd.”




