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SOS-KWIEKSPORT
Nieuwsbrief 1 – September 2016

INTRODUCTIE
Het is weer even geleden, maar hier is hij dan weer  De Nieuwsbrief!
Een goed gevulde editie, waarin alle commissies wel weer hun bijdrage aan
hebben geleverd. Het is dus de moeite waard om er even de tijd voor te nemen en
alles door te lezen.

TECHNISCHE COMMISSIE
De TC ziet er dit seizoen iets anders uit als vorig seizoen.
Jolanda is haar hart gaan volgen en gaat weer terug naar de EC. Esther is ook gestopt bij
de TC. Haar dochter is gestopt en ze weet niet of ze zich dan nog voor de volle 100% in
kan zetten, jammer maar begrijpelijk. Mieke is ook gestopt alleen blijft zij nog wel het
wedstrijdsecretariaat doen, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.
Ik wil Jolanda, Mieke en Esther onwijs bedanken voor de tijd die we samen hebben gehad
in de TC. We hebben het niet makkelijk gehad, veel gelachen maar soms ook gehuild.
Gelukkig zijn we er altijd wel uitgekomen. We gaan jullie missen!

En hoe ziet de TC er nu uit?
Angelique de Vet en ik, Annelies Boer, gaan de taken wat betreft de jeugd op ons nemen.
Dus heeft u vragen, kom naar ons toe. Wij zullen ons best doen om op dinsdagavond en
vrijdagavond bij de trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Hugo Goldman zit in de TC
voor de Dames en de Heren senioren.
Ook heeft ieder team een voelspriet. Een voelspriet is een persoon die tussen de TC en het
team in staat. Is er echt iets tijdens de wedstrijd of training en wij zijn er niet, ga dan naar
hem of haar toe. De voelspriet zal deze informatie aan ons doorgeven, waardoor we snel
actie kunnen ondernemen.
De voelsprieten voor de verschillende teams zijn:
Abdel El Khabazi
Harrie Veenhof
Bianca Duyvesteijn
Anita Linnenbank
Mariska v Beek
Natuurlijk blijven we samen vergaderen als één TC. Mocht het nodig zijn schuiven ook de
voelsprieten aan.
De Technische commissie
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VERVOLG TC
Voor de zekerheid toch nog maar even de Teamindeling voor de jeugd met de trainers en
begeleiders. Een kleine toevoegging; Cindy Charité is als trainster bij de F 2 begonnen en
Sonja de Haan bij de E jeugd 1.
F Jeugd 1
Kai d Beauvesier Watson
Kiki Bekooy
Lorenzo den Boer
Lorena Kalloe
Xavinho Oostburg
Diago Ruijven

F Jeugd 2
Ruben Biever
Reshano den Boer
Mohammed Ikajouen
Nora El Khabazi
Robino Mohan
Nina Nielsen
Renzo Krijbolder

E Jeugd 1
Keano Beauvesier Watson
Douna El Khabazi
Roxanne Daroen
Sophie Grand
Charissa Kalloe
Mischa Nielsen
Kaylee Schreuders
Manon Veenhoff

E Jeugd 2
Roos Bekooy
Kiki Berkhuysen
Dania Daamen
Precious da Cruz
Joy Rimmelzwaan
Evelien Özsen
Anna Tieleman

DDJ 1
Rana Aksoy
Senna Bal
Kubra Göcen
Anouk van der Ham
Dayenne van der Ham
Fay Linnenbank
Jamie d Roo
Sara Brugnetti

DB Jeugd 1
Melina Athanassiadis
Nina van der Beek
Kelsey van Haeren
Lexi Lapré
Linda Rolvink
Sandra Rolvink
Ilona Bal

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

Nesrine Maimouni en BG Rita PinHeiro Casimiro
Radjesh Kalloe en BG Peter Linnenbank
Ingrid de Haan en BG Michael Nielsen
Bianca vd Starren en BG Brian vd Starren
Kaylee Cramer en BG Martijn Verhees
Martijn Arnken en BG Jeroen Storm en Paul Lensink
Kailey Heidt en BG Shirin Swikker
Jill Goldman en BG Mariska vd Beek

F Jeugd 1
F Jeugd 2
E Jeugd 1
E Jeugd 2
D Jeugd 1
HCJ 1
DCJ 1
DBJ 1
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EVENEMENTEN COMMISSIE
Ook de evenementencommissie is dit jaar natuurlijk weer erg actief binnen SOSKwieksport. Niet voor niets combineren wij sport en prestatie met een hoop gezelligheid
binnen onze club.
Daarom is het allereerst misschien leuk om even te vertellen wie er in de
evenementencommissie zitten.
Dit jaar heeft de evenementencommissie twee voorzitters, Jolanda Heidt en Tim van der
Starren. Zij hebben in het verleden al jarenlang samengewerkt in, de toentertijd nog,
jeugdcommissie en zij gaan hun oude passie weer oppakken. De overige leden van de
commissie zijn: Kailey Heidt, Romana van Peursen, Aruna Sewtahalsing, Jeffrey den Boer,
Nigel Heidt, Luuk Peters, Robin Hazebroek en Natasja den Boer. Samen gaan we dit jaar
weer veel leuke evenementen organiseren.
Te beginnen met de (5 euro)-proud to be foud feestavond welke wordt gehouden op
zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 20.00 uur. Deze feestavond is voor iedereen, dus neem
je familie en vrienden mee! Diegene met de foudste kleding wint deze avond een leuke
prijs. Uiteraard is er voor de 5-euroclub-leden weer een fantastische loterij met prachtige
prijzen. Als 5-euroclublid steun jij jouw club, kan je prachtige prijzen winnen en worden
ook nog eens 2 feestavonden per jaar georganiseerd. Ben je nog geen lid, geef je dan even
op bij onze penningmeester Daniël Broeke via penningmeester@soskwieksport.nl.
Op dinsdag 18 oktober 2016 (schoolvakantie) organiseert de evenementcommissie in
samenwerking met de Technische commissie de trainingsdag voor de jeugd. Het is de
bedoeling dat de jeugd deze dag weer veel opsteekt van zowel hun eigen als van andere
ervaren trainers. Zet deze datum dus in de agenda!
Natuurlijk mag ook dit jaar de inmiddels zeer bekende enge Halloween avond niet
ontbreken. Deze wordt gehouden op vrijdagavond 28 oktober 2016. Kom ook griezelen
in het SOS-Kwieksport spookhuis en dans rond met de spoken en griezels.
Op zaterdag 26 november 2016 heeft Sinterklaas nu al laten weten dat hij waarschijnlijk
met zijn Pieten ons clubhuis bezoekt. En natuurlijk mag ook dit jaar het toneelstuk niet
ontbreken. Dit toneelstuk is inmiddels een traditie die al tientallen jaren voortleeft. Daarom
mag je deze dag natuurlijk niet missen! Daarnaast wordt er op zondag 18 december
weer heerlijk gegeten bij het SOS-Kwieksport kerstdiner voor de jeugd.
Daarnaast worden er nog vele andere evenementen georganiseerd, zoals een dartavond,
rommelmarkt, kerstbingo, paasbingo, en gaan we dit jaar naar de City Pier City loop.
Vorige jaar is deze loop helaas mis gelopen aangezien er geen kaarten meer waren. Dit
jaar gaan we al in een zeer vroeg stadium kaarten halen en gaan we met de gehele jeugd
hier gezellig naar toe.
Je ziet de evenementencommissie heeft weer een super leuk programma voor dit jaar, dus
zet alle data zo snel mogelijk in je agenda. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd
aankondigingen via Facebook, de website en per mail. Houdt dit dus in de gaten!!!!
Wij hebben er dit seizoen weer heel veel zin in en we hopen op veel leuke en drukbezochte
evenementen.
Tot dan!
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NOG EVEN OP EEN RIJTJE:
1 september 2016 Receptie Mieke Jansen, zie de site van SOS-Kwieksport.
Komen allemaal.
Woensdag 28 september Schoolhandbal.
Deze middag organiseert SOS-Kwieksport in samenwerking met de gemeente
Den Haag en het NHV dit handbaltoernooi. Er wordt dan op 8 velden gespeeld. Onze
vereniging moet zorgen voor het programma, het uitzetten van de velden,
scheidsrechters en de bemanning van de kantine. We zoeken voor deze middag dan
ook 16 scheidsrechters en een paar mensen die kunnen helpen in de kantine.
Geef je op bij Piet van der Starren (0641117541)/Fred de Haan (0642555590)
(scheidsrechters) en Annelies Boer( 0610963759 kantine).
Omdat jeugdscheidsrechters meestal les hebben op deze middag kunnen we via een
brief bij je school vrij vragen. Info bij Piet. Ouders die ook willen fluiten bij dit maar nog
geen scheidsrechter zijn, zijn ook van harte welkom.
1 oktober Feestavond Zie aparte flyer in de nieuwsbrief!
28 oktober Halloween
Eind oktober Rommelmarkt de exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend
gemaakt.
Voor deze rommel markt, waar de inkomsten ten goede komen aan de jeugdactiviteiten
(denk bv. aan jeugdkamp enz.) hebben we natuurlijk wel spullen nodig. Dus heeft u nog
goede gebruikte spullen die u niet meer gebruikt (alles mag) geef ze aan ons. Zonder
deze spullen geen rommelmarkt. Vraag ook bij familie, kennissen of buren of zij nog
leuke spullen hebben voor SOS-Kwieksport.
Info bij Piet van der Starren. Alvast bedankt
26 november Sinterklaasfeest
18 december Kerstdiner (jeugd)
8 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie
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DE LAATSTE ACTIVITEITEN
Hierbij de activiteiten die de afgelopen seizoen zijn gepasseerd.

Informatie avond bar vrijwilligers

Deze avond, 3 maart, was georganiseerd om mensen, die af en toe achter de bar staan, te
instrueren wat ze allemaal moeten doen als zij deze bardienst draaien. Jammer was het,
dat de opkomst deze avond minimaal was. In het nieuwe seizoen doen we dat nog eens
over.

Paasbingo

Zondag 20 maart, laat in de middag werd onder leiding van Tim met ondersteuning van
Nigel (leuke muziekjes) de Paasbingo gedraaid. Er waren mooi prijzen te winnen. Tussen
de rondes door kon er een heerlijke saté/hamburger schotel besteld worden. Er was deze
avond bediening aanwezig, zodat iedereen zich op de bingo kon concentreren. Het was een
gezellige middag/avond, waar menigeen met een leuke prijs huiswaarts ging.

EHBO Cursus

24 maart en 4 april was er voor onze leden, trainer/coaches en onze scheidsrechters een
EHBO cursus georganiseerd. Er had zich een grote groep mensen aangemeld om hieraan
mee te doen. De eerste avond ging helemaal over reanimatie en het gebruik van de AED.
Na een filmpje en uitleg hoe en wanneer je moet gaan reanimeren was het de beurt aan de
deelnemers zelf om (op poppen) deze reanimatie (hartmassage, mond tot mond
beademing en aansluiten van de AED) in praktijk te brengen. Het was even wennen maar
het ging heel erg goed. De tweede avond stond in het teken van wat te doen bij allerlei
ongelukken. Dat ging van verbinden van hoofdwonden tot kneuzingen. Er werden groepjes
van twee gemaakt, die moesten bij elkaar allerlei verbanden aanleggen. Het waren twee
leerzame avonden en je weet maar nooit waarvoor je het nodig hebt.

Rommelmarkt

26 maart werd de 3e en tevens de laatste rommelmarkt van dit seizoen gehouden. Jammer
genoeg waren er niet zoveel spullen door de leden gebracht. Maar de opbrengst viel deze
dag toch nog mee nl. € 190,- In oktober houden we weer een rommelmarkt, dus als u
goede oude spullen heeft, gooi ze dan niet weg maar geef ze aan ons. De inkomsten
komen ten goede aan de jeugd (jeugdkamp) Als u ze echt niet kan bewaren tot oktober
geef dan even een belletje naar Piet van der Starren 0641117541
Alvast bedankt.

Dart avond

zaterdag 2 april werd er in de kantine weer eens gedart. 22 Teams deden hieraan mee. Het
was een spannende en gezellige avond.

SOS-Kwieksport Fair

15 april om 18.00 uur werd deze fair gehouden. Er waren veel leden en jeugdleden op
afgekomen. Het was erg leuk en gezellig. Leuke spelletjes, lekkere hapjes, schminken,
taart gooien enz. Het was een beetje koud maar dat mocht de pret niet drukken.
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VERVOLG: DE LAATSTE ACTIVITEITEN
VVS-Herenjeugdkamp

Van vrijdag 22 april tot zondag 24 april was het dan weer zover, de heren gingen op kamp
voor de 4e keer. Waar naar toe???? Zoals elk jaar was dit weer onbekend. Om 6.45 uur
moesten alle teams, we waren een aantal weken geleden in teams ingedeeld, bij het ADO
stadion zijn. Daar stond iemand ons op te wachten en kregen onze eerste opdracht. Deze
leidde ons naar het van der Valk restaurant te Schiphol waar ons een fantastisch ontbijt
werd aangeboden. Hierna kregen we de opdracht die ons naar Volendam bracht. Daar
moesten we ons omkleden in vissers en vissers vrouwen voor een groepsfoto. Daar werd
ook het lied “Daar in dat kleine café aan de haven” ingezet. Ik dacht even dat we door het
plafond zouden gaan met zoveel man(40), maar gelukkig bleef alles heel. Hierna weer op
weg, tussendoor nog een koekhap wedstrijdje, en zo kwamen we na veel zoeken aan in
Apeldoorn waar we bij de plaatselijke sjoelbak vereniging een sjoelwedstrijd gingen
houden. Nico met zijn kornuiten, hadden de 1e prijs en kregen en mooie beker. (een beetje
corrupt?). Het was inmiddels al aardig laat geworden dus gingen we op weg naar het
hotel. De grens over en Duitsland in. Ook hier weer na veel zoeken werd het hotel
gevonden. De kamers werden ingedeeld. Na het diner, lekkere schnitzels, even rust en
daarna, in het hotel, kegelen. Dat valt voor ons als handballen nog vies tegen, maar hoe
verder de avond vorderde en de drank zijn werk deed, ging het steeds beter.
Na, voor de één een korte en de ander een langere nachtrust, werden we de volgende
morgen om 8.30 uur aan het ontbijt verwacht. Iedereen was op tijd aanwezig, zelfs
Martijn. De eerste activiteit stond geplant op 10.15 uur. We moesten droge kleding
meenemen en gingen daar naar toe met de bus. Je raad het nooit, we moesten vlotten
bouwen en daarmee een parcours afleggen. Het was zwaar bewolkt en de temperatuur niet
hoger dan 5° a 6 ° C. Elk team maakte zijn vlot en de meeste teams gingen ook te water.
O, o wat was het water koud. Na het omkleden stond de lunch klaar, heerlijke schnitzels.
Op weg naar het hotel werden we de bus uitgegooid met een overlevingspakket en
mochten we zelf het hotel zoeken. Na 2 uur kwamen uitgeput in het hotel aan. Na het
diner, overheerlijke schnitzels, moesten we ons voorbereiden op de bonte avond. Elk
team had iets ingestudeerd, het thema dit jaar was sprookjes. De optredens waren stuk
voor stuk geweldig. Na deze geweldige avond, het was inmiddels aardig laat geworden was
het tijd om te gaan slapen, want om 9.00 uur stond het ontbijt alweer klaar. Na het ontbijt
uitchecken en op weg naar de volgende activiteit. Waar naar toe??. We kwamen uit bij de
Apenheul. Inmiddels was het ook gaan sneeuwen, dus de apen hadden weinig zin om zich
te laten zien. Na de wandeling in het park was het tijd om te vertrekken. Eerst nog even
lunchen bij van der Valk (nee dit keer geen schnitzels) en toen naar huis, de kantine.
Daar werd het team dat dit weekend de meeste punten had behaald in het zonnetje gezet.
Namens alle deelnemers wil ik Ron, Paul, Robert en Roy heel erg bedanken voor het
geweldige weekend. Het was weer fantastisch.
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VERVOLG: DE LAATSTE ACTIVITEITEN
Jeugdkamp (5 tot 8 mei)

Eindelijk was het dan zover, jeugdkamp 2016. De voorgaande weken was het weer niet
zo best, regen en erg koud, maar voor dit weekend zag het er fantastisch uit, en dat was
het ook. Donderdag morgen stonden zowat alle jeugdleden, de meeste verkleed (het
thema was piraten) te popelen om te vertrekken. Eerst moest de bus ingeladen worden.
Dat ging maar net want sommigen hadden zulke grote tassen en koffers bij zich, het leek
wel of ze weken weg gingen. Gelukkig ging alles mee. Na afscheid van mama en papa
(sommige moeders moesten een traantje wegpinken) vertrok de bus. In het kamphuis
aangekomen werden de kamers ingedeeld. Even lunchen en het eerste bosspel kon
beginnen. Het diner was een feestmaaltijd omdat de Piraten en Kapitein Groenbaard na
zoveel jaren waren terug gekeerd. ’s Avonds was er een bosspel een Bonte Avond, die erg
leuk was, vervolgens lekker bij het kampvuur en hierna nog eens een dropping.
Na een goede nachtrust, nou ja goed, voor de kleinste, stond het ontbijt klaar en moesten
we ons gereed maken voor het zwembad “De Tongelreep” in Eindhoven. Het was een heel
mooi zwembad met allerlei verschillende glijbanen en trechters. Daar kregen we een lekker
patatje en iedereen vermaakte zich opperbest. In de middag gingen we met de bus naar
het kamphuis terug. Hierna lekker iets voor jezelf doen, waarna het diner klaar werd gezet.
De leiding had voor deze avond een heel programma samengesteld. Veldspel (levend
stratego), een piratenles, daarna een lichtspel en als laatste een bosspel in het donker.
Iedereen was heel moe, waarna ook iedereen lekker ging slapen????? Zaterdag stonden we
iets later op, lekker ontbijten en klaarmaken voor een speurtocht met allerlei opdrachten.
Toen we terug kwamen, het was best een stuk lopen, stonden de boterhammen en drinken
al klaar en werden we ingedeeld voor de zeskamp (met 7 spellen). Hierna was er een
water(ballonnen) gevecht, daar ontkwam niemand aan zodat na afloop iedereen drijf en
drijfnat was. Maar dat gaf niets, want het was heerlijk weer. Hierna lekker douchen en was
het tijd voor een heerlijke barbecue met fruit toe.
In de avond werd er een film vertoont waarin was te zien hoe Kapitein Rood Baard door het
bos, waar ons kamphuis zich bevond, rondstruinde. Hierna gingen om beurten alle teams,
met begeleiding, op spook (piraten) tocht. Dat was best wel eng in zo’n donker bos. De
jongens D hadden een hele grote mond, maar in plaats dat ze liepen, schuifelden ze heel
angstig het bos door. Gelukkig verdwaalde niemand en kwamen ze na een spannende tocht
weer heelhuids in het kamphuis aan. Het was tijd om naar bed te gaan, jammer genoeg de
laatste kampavond.
Zondag; opstaan, ontbijten, spullen inpakken, kamers opruimen en het laatste bosspel.
Hierbij moest de schat gezocht worden. Dat lukte, zodat we met een gerust hart naar huis
konden. Aangekomen in de Bentelostraat stonden alle ouders, broertjes, zusjes en andere
familie en kennissen ons al op te wachten. Op het veld werd nog even verteld wat er deze
dagen allemaal gebeurt was. Een laatste dansje met zijn allen een groepsfoto en het
jeugdkamp 2016 was jammer genoeg voorbij.
Ik wil alle leiding en organisatie heel hartelijk bedanken voor jullie inzet deze dagen.
Ook alle jeugd bedankt dat jullie zo leuk met alles hebben meegedaan.
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VERVOLG: DE LAATSTE ACTIVITEITEN
Handbal toernooi Zaanstreek

Zondag 15 mei gingen we met de hele vereniging op handbaltoernooi. Met twee bussen
gingen we op pad naar Zaandam. Het weer zag er niet zo best uit, maar gelukkig regende
het deze dag haast niet (één Flinke bui). Ondanks de kou werden er door onze teams hele
leuke en spannende wedstrijden gespeeld. Eén team won op dit toernooi de 1e prijs en dat
was de F2. De andere teams werden respectievelijk 2e en 3e. Het was een leuke dag en
zelfs op het eind van deze dag ging de zon nog schijnen zodat menigeen met een verbrand
gezicht thuis kwam.

Jeugdbingo

Een van de laatste activiteiten was de jeugdbingo op zaterdag 21 mei. Het was erg gezellig
en er waren leuke prijsjes te winnen

SOS-Kwieksport Familiedag
Zondag 18 juni Familiedag. Gelukkig was het deze dag heerlijk weer (en daar zag het eerst
niet naar uit), zodat het een hele leuke en gezellige dag werd. De organisatie had weer
hele leuke (water)spellen bedacht waar iedereen zich lekker kon uitleven. Er werd met veel
enthousiasme gestreden voor een ereplaats. Na afloop was er weer een overheerlijke
Barbecue. Het was weer zo’n dag om niet te vergeten.
Dit was de laatste activiteit van het handbalseizoen 2015-2016 en ik moet zeggen het was
weer een geslaagd seizoen.
Langs deze weg wil ik iedereen die zich heeft ingezet bij het organiseren en
meehelpen bij al deze activiteiten bedanken. Zonder jullie inzet zou dit allemaal
niet mogelijk zijn.

WIST U DAT
………
………
………
………
………

We na heel wat gedoe eindelijk nieuwe stoelen in de kantine hebben
Je in het nieuwe seizoen je consumpties voortaan met je pinpas kan betalen
We aan het eind van het seizoen afscheid nemen van een aantal
trainers/coaches
We ze heel erg willen bedanken voor hun grote inzet
Hier had u wist u datje had kunnen staan

Tot slot: Anton Niese, Andre van der Linde en Kees van der Meer hebben qua gezondheid
wat problemen gehad. Langs deze weg nog: heel veel beterschap!
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STICHTING SOS-KWIEKSPORT
Veel leden begrijpen nog niet precies wat de stichting SOS-Kwieksport eigenlijk behelst en
wat zij doen. Hier daarom even een kleine uitleg.
Onze vereniging bestaat uit twee delen die onafhankelijk van elkaar bestaan. De
handbalvereniging SOS-Kwieksport en de Stichting Clubhuis SOS-Kwieksport. Allebei met
een eigen bestuur.
De handbalvereniging zorgt voor alle handbalzaken zoals competitie,
trainers/coaches, scheidsrechters, contributies, inhuren veld en zaal,
kantine dienst regelen enz.
De stichting Clubhuis SOS-Kwieksport zorgt voor het onderhoud, schoonhouden en
reparaties uitvoeren aan kantine, kleedkamers, schuren, dug-outs en vlaggen +
masten. Ook zorgen ze voor inkoop van drank, etenswaar en aanschaf van vele
gebruiksmaterialen.
Het afgelopen jaar en zeker in deze vakantie hebben de mensen die in de stichting zitten
heel wat werk verzet. Zo zijn er nieuwe stoelen in de kantine gekomen, deuren in de
schuurtjes vervangen, een nieuwe kassa met pinautomaat aangeschaft waarbij allemaal
nieuwe kabels getrokken moesten worden, de grote deur kantine gerepareerd, het
speeltuintje in de beits gezet en allerlei kleinere klussen en reparaties gedaan. Daarbij
moesten er weer vele dingen opgeruimd worden. Daarom ook dit schrijven.
Wij doen dit werk met veel plezier, maar toch zouden we graag zien dat iedereen, zowel
spelers/sters, trainers/coaches als ouders ons een beetje helpen. Dat helpen heeft echt niet
zoveel om het lijf, maar het gaat vooral om het opruimen van gebruikte (training)spullen
(pylonen en doellatten), tafeltjes en stoeltjes. Breng ze a.u.b. terug naar waar ze vandaan
komen, in de schuurtjes. Ook zouden we graag willen zien dat lege flesjes of kopjes terug
gebracht worden naar de bar in kantine. Gooi afval en peuken in de daarvoor bestemde
bakken. En als laatste en dat geld voor alle spelers, graag jullie sporttassen in de rekken
van de garderobe.
Namens het stichtingsbestuur (Fred de Haan, Aad Boer, Ron Heidt, Daniël Broeke, Harrie
Wierenga, Kees van der Meer en Piet van der Starren) alvast bedankt.
Wilt u nog iets weten over de stichting, vraag het de personen hierboven.
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LEDENWERFACTIE
Ook dit seizoen blijven we op zoek naar nieuwe leden zowel senioren als jeugd.
We zijn nog steeds te klein, zeker het aantal senioren is minimaal. Om als vereniging een
bestaansrecht te blijven behouden, moeten we groeien.
Daarom de vraag aan IEDEREEN….HELP je vereniging aan nieuwe leden!
Er zijn nog genoeg mensen en jeugdigen die nog niet aan sport doen! Vraag je familie,
kennissen, vrienden om eens gezellig te komen kijken wat een geweldige leuke vereniging
wij zijn en hen tevens aansporen te komen sporten bij ons!!!
En zoals iedereen nu heeft kunnen zien, bij de Olympische spelen, wat voor een gave sport
handbal is.

Ook oud leden die door omstandigheden gestopt zijn, zijn natuurlijk
altijd van harte welkom!!

TOT SLOT – OPROEP!! (2 E

HERHALING)

Tot voor kort konden we in “ons krantje” leuke items lezen.
Zoals:

WIST U DATJES……
ZIEKENBOEG…
Ook staat er op de SOS-Kwieksport site verslagen.
Dit gedeelte is er om wedstrijd verslagen op te zetten.
Jammer genoeg gebeurt hier niets mee.

Als er van het nieuwe seizoen elke week van elk team een klein wedstrijdverslagje
gemaakt kan worden, zou dat erg leuk zijn. Je kan dit verslagje mailen naar onderstaand
e-mail adres. Dus leden en ouders van jeugdleden doen. Zo weten we hoe het met elk
team gaat.
Andere onderwerpen zijn ook van harte welkom.
Helaas zijn deze items om niet verklaarbare reden ineens verdwenen.
Erg jammer… dus OPROEP om dit weer op te starten.
Heb je iets grappigs of belangrijks te melden, geef het door aan Piet van der Starren:

piet@timstarren.nl
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NIEUW SPELREGELS
Met de start van het nieuwe handbalseizoen, hebben we ook een aantal nieuwe spelregels
die van toepassing zijn. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste:
Het is een team toegestaan om met 7 veldspelers te spelen. Dit is het geval als een
veldspeler de doelverdediger vervangt. Daarbij is het niet verplicht, maar wel
toegestaan, om hetzelfde kleur shirt als de doelverdediger te dragen.
Nadat een speler op het speelveld een blessurebehandeling heeft gehad, dient de
speler het speelveld te verlaten. Hij mag vervangen worden door een andere speler.
De speler die verzorging op het speelveld heeft gehad, mag het speelveld pas
betreden nadat 3 aanvallen van zijn team zijn voltooid. Dit geldt niet als de vereiste
blessurebehandeling op het speelveld een gevolg is van onsportief gedrag dat leidt
tot een progressieve bestraffing van de tegenstander. En ook niet als een keeper een
bal op zijn hoofd heeft gehad.
Nadat de scheidsrechters het waarschuwingsgebaar passief spel hebben gegeven,
heeft het “gewaarschuwde” team in totaal nog 6 passes om op doel te schieten. Als
aan het aanvallende team een vrije worp wordt toegekend of als een schot door de
verdediging wordt geblokkeerd, wordt het aantal passes niet onderbroken. Bij een
vrije bal heeft het aanvallende team een extra pass om tot afronding te komen.
Er is een nieuwe kaart, de blauwe kaart. Bij een diskwalificatie (rode kaart), kan nu
aanvullend ook de blauwe kaart gegeven worden. Als de scheidsrechter een blauwe
kaart toont, zal een schriftelijk rapport opgemaakt moeten worden.
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FEESTAVOND!!
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TRAININGSSCHEMA - VELD
Dinsdag:
Team

Tijd

Waar

F-jeugd 1 + 2

18.00 - 19.00

Veld 1

HCJ en DCJ

19.00 - 20.00

Veld 1

Dames selectie

20.00 - 21.30

Veld 1

E-jeugd 1 + 2

18.00 - 19.00

Veld 2

DDJ + DBJ

19.00 - 20.00

Veld 2

Heren selectie

20.00 - 21.30

Veld 2

Team

Tijd

Waar

E-jeugd 1

18.30 - 19.30

Veld 1

E-jeugd 2

18.00 - 19.00

Veld 1

DDJ

19.30 - 20.30

Veld 1

DBJ

19.00 - 20.30

Veld 1

Heren selectie

20.30 - 22.00

Veld 1

DCJ

18.00 - 19.00

Veld 2

HCJ

19.00 - 20.00

Veld 2

Dames Selectie

20.00 - 21.30

Veld 2

Vrijdag:
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DE WEDSTRIJDEN
Doordat het wedstrijdschema heel vaak veranderd (soms wekelijks), hebben we
besloten het wedstrijdschema niet meer in de nieuwsbrief te plaatsen. Op het
moment dat we deze namelijk versturen, is de kans groot dat deze de volgende dag
al weer is gewijzigd.
Op onze website kun je bovenaan de pagina een link vinden die je verwijst naar de
website van het NHV. Hier vind je altijd het meest actuele wedstrijdschema.

Directe link:
http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/

ZIJN WIJ AL VRIENDEN OP
FACEBOOK?
Handbal Vereniging SOS-Kwieksport heeft een eigen
Facebook pagina. Hierop plaatsen wij alle nieuwtjes,
activiteiten, foto’s etc.

Zijn we nog geen vrienden op Facebook?
Voeg ons dan snel toe en blijf op de hoogte!
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NIEUWE LEDEN
Er is al een tijd geen nieuwsbrief meer gepubliceerd, dus inmiddels alweer veel nieuwe
leden:
Kiki Berkhuysen

E Jeugd

Kubra Göcen

E-Jeugd

Alejandro

D-Jeugd

Tasinchana-Moreno

Robinho Mohan

F-Jeugd

Darren Spoor

Heren Senioren

Jeroen Slijp

Heren Senioren

Bulent Caglayan

Trainer / coach Heren Senioren

Marian Schildkamp

Trainster Dames Senoiren

Ron de Bue

Begeleider Heren Senioren

Ron Heidt

Begeleider Heren Senioren

Radjesh Kalloe

F-Jeugd 2

Ilse Hertog

Dames recreanten

Chantal Asselman

Dames recreanten

Paul Lensink

Trainer Heren C-Jeugd

Brian vd Starren

Trainer E-Jeugd 2

Bianca vd Starren

Trainer E-Jeugd 2

Renzo Krijbolder

F-Jeugd 2

Yordy Quiles

Heren C-Jeugd

VAN HARTE WELKOM EN VEEL HANDBALPLEZIER!

RECREANTEN
Wij zoeken voor het seizoen 2016-2017 nog steeds recreanten zowel heren als
dames. Het moet toch mogelijk zijn om ook bij onze vereniging een heren
recreanten team te starten.
Meld je aan, ouders!!
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SPONSORS GEZOCHT
De afgelopen maanden zijn we als sponsorcommissie druk bezig geweest met het zoeken naar
nieuwe kledingsponsors. Dit had de eerste prioriteit, omdat we alle leden in nieuwe kleding wilde
steken. Inmiddels zijn alle leden voorzien van kleding maar zijn we nog wel op zoek naar sponsors.
Momenteel hebben we nog 1 team zonder sponsor:
Gemengde D-jeugd
Maar sponsoring gaat over meer dan enkel wedstrijdkleding. Denk bijvoorbeeld aan reclameborden,
advertenties in het programmaboekje of op de site, bijdrage aan het jeugdkamp of een cadeaubon/prijs. Kortom er is zoveel meer mogelijk, dan enkel sponsoring in geld.
We zijn altijd op zoek naar bedrijven/ instellingen of particulieren die onze club willen steunen in
welke vorm dan ook.
Vandaag de dag moet een sponsor het onze club gunnen, maar wij kunnen als vereniging ook veel
betekenen voor de lokale middenstand. Hier willen wij als sponsorcommissie altijd meedenken met
de ondernemer.
Mocht u een potentiele sponsor kennen/weten of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
de sponsorcommissie!
We hopen dat we met uw hulp weer nieuwe sponsors te werven.
Roy van Leent
Telefoon: 06-34553178
E-mail: sc@soskwieksport.nl

SPONSORCOMMISSIE LEDEN
GEZOCHT
Naast het zoeken naar sponsors zijn we momenteel met de sponsorcommissie ook op zoek naar
nieuwe commissie leden.
We hadden als commissie al een vacature open staan voor een nieuw lid, hier is een nieuwe
vacature bijgekomen. De sponsorcommissie is een actieve groep mensen die vaak achter de
schermen de vereniging financieel gezond proberen te houden. Het is geen commissie waar je
wekelijks naar toe hoeft, maar we komen wel structureel bij elkaar. Ben je commercieel of ben je
mondig, dan is dit echt een commissie voor jou!
Ben je geïnteresseerd, neem dan geheel vrijblijvend contact met me op.
Roy van Leent
Telefoon: 06-34553178
E-mail: sc@soskwieksport.nl
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UITSLAG 5 EUROCLUB
5-€uroclub
Prijs

loterij 19 juni 2016
Winnaar

1e

ASUS multimedia Tablet

Fred de Haan

2e

Overnachting in Brabant

Tessa vd Starren

3e

Polaroid camera met acc

Frans van de Linden Junior

4e

4 delig gourmetset

Jeffrey v Ierland

5e

Koffer

Jolanda en Ron Heidt

6e

Philips Minimixer shakes

Marja Waardhuizen

7e

Lady million Paco Rabana

Marjolijn Staallekker

8e

Luxe Koelbox

Rens As

9e

Picknickmand

Lia en Kees vd Meer

10e

popcornmachine

Wil Korte

11e

Douglas giftset

Johanna Hazebroek
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SOS-KWIEKSPORT SHOP
De enige echte SOSKwieksport Polo van Hummel.

Nu beschikbaar:
 M
 L
 XL
 XXL
Te verkrijgen voor

Ballen in diverse maten
en kleuren.

€ 22,50

SOS-Kwieksport sleutelhanger met
winkelwagenmuntje
Te verkrijgen voor

€ 2,50

Te verkrijgen voor maar

€ 22,50
Bestellen kun je bij:
- Roy van Leent
- Mariska van de
Beek
Zijn zij niet op de
vereniging, dan kun je
altijd mailen naar
sc@soskwieksport.nl

SOS-Kwieksport mini tenue
Te verkrijgen voor slechts

€ 8,00

NIEUW
mini Tenue

De opbrengsten
van de
merchandise lijn
zullen volledig
ten goede
komen van onze
vereniging.
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DE VRIENDENLOTERIJ
Het afgelopen jaar hebben we in iedere nieuwsbrief de Vriendenloterij laten terugkomen.
Toch merken we dat er nog veel onduidelijkheid is over de sponsoring van de
Vriendenloterij.

We vragen u niet om zelf mee te gaan spelen!! (Uiteraard mag dit wel)
Iemand die al meespeelt bij de Vriendenloterij speelt altijd mee voor een goed doel.
Ook als deze persoon nooit een goed doel heeft opgegeven. Dan vult de Vriendenloterij dit
zelf in, ongemerkt.
Mensen die al meespelen met de Vriendenloterij steunen dus ongemerkt een goed doel.
Dit kost de persoon die meespeelt met de Vriendenloterij niets extra’s!!

Onze vereniging (sponsorcode 310132) is aangesloten bij de Vriendenloterij en kan
daarom ook uw goede doel zijn! Kijk op www.vriendenloterij.nl
Vraag na bij buren, kennissen, familie, collega's, etc. of zij ook meespelen met de
Vriendenloterij en laat ons dit weten.
Het omzetten van goede doel kan ontzettend gemakkelijk:
 Neem het formulier mee uit de kantine
 Download het formulier van onze site
 Bel de vriendenloterij (0900-300 1400)
 Neem contact op met Roy van Leent (sc@soskwieksport.nl)

Als jij de gegevens doorstuurt van iemand die al meespeelt,
krijg je van ons een aanbrengpremie van € 10,00!

Van elk meespelend lot dat SOS-Kwieksport als goede doel heeft,
ontvangt onze vereniging € 77, - per jaar!
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STEUN JE CLUB:
LEVER GEBRUIKT FRITUURVET IN!
Heb jij thuis een frituurpan en wordt het frituurvet regelmatig vervangen? Dan kan
je eenvoudig onze club steunen: door het apart inzamelen van gebruikt frituurvet!
Frituurvet: Geld voor je club
Lever je gebruikte frituurvet in bij de daarvoor bestemde gele
container op ons clubhuis. Iedere volle container levert ons maar
liefst € 32,- op! Hiervan kunnen we jaarlijks allerlei activiteiten
organiseren. Daarnaast draag je ook nog eens bij aan een beter
milieu.
Goed voor het milieu én goed voor onze club!
Gebruikt frituurvet kan op een duurzame manier gerecycled worden
tot biodiesel. Dit is een concrete oplossing voor CO2 vermindering
en levert onze club ook nog geld op.

Elke volle gele bak betekent €30,- voor de
jeugd!
Wat moet je doen?
Giet het afgekoelde frituurvet in de originele verpakking of in een andere af te
sluiten plastic fles terug. Doe deze verpakking in de daarvoor bestemde gele
container die staat bij ons clubhuis. De opbrengsten worden vervolgens op het
rekeningnummer van de vereniging gestort.
Wat kan je inleveren?
•
•
•

Vloeibaar/ vast frituurvet
Frituurolie
Overige plantaardige oliën

Meer weten?
Wil je meer weten over deze inzamelactie? Ga dan naar
www.clubactie.nl/frituurvetinzamelen of vraag informatie bij Annelies Boer.
Alvast bedankt voor je steun!!
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ONZE KLEDINGSPONSORS
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