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Belangrijke Data en Weetjes
-

Onze website (www.handbalinternos.nl
www.handbalinternos.nl ) is voorzien van een vacaturebank. Wil je iets betekenen
voor de club, kijk dan of er een leuke vacature voor je bij staat.
Zet alvast in je agenda: vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli BEACHHANDBAL.
BEACHHANDBAL Meer info volgt nog.

Standen zaalcompetitie 2017/2018
Het zaalseizoen 2017/2018 zit er op. Trots zijn we op alle resultaten!
Team
D1
D2
C1
C2
HB1
HB2
A1
A2
HS1
HS2
DS1
DS2
E2
E3
F1
F2
F3

Eindstand
2e plaats
4e plaats
4e plaats
2e plaats (kampioenschat toch gevierd i.v.m. dispensatie Novitas plaats 1)
3e plaats
5e plaats
5e plaats
9e plaats
4e plaats
3e plaats
3e plaats
6e plaats
2e plaats
4e plaats
6e plaats
4e plaats
7e plaats

Bardienstvrijwilligers oproep!!
Gelukkig hebben we een groot aantal vrijwilligers voor de bardienst. Maar we hebben ook een groot
aantal vrijwilligers nodig om de bar te bemensen. Een biertje tappen en koffie schenken kan iedereen
dus meld je aan en stimuleer andere spelers en ouders/verzorgers.
ouders/ver
Graag zouden we zien dat ieder team minimaal 2 barvrijwilligers heeft. Dat maakt het plannen voor de
bardiensten veel makkelijker. Wil je misschien een bardienst samen met iemand anders draaien? Er zijn
allerlei mogelijkheden. Geef je op via: bardienst@handbalinternos.nl

Boys only handbal bootcamp
Terugblik op de jongens bootcamp van 7 april

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zijn er op 3 scholen (D’n Overkant, ’t Carillion en De Pontus) handbalclinics
handbal
gegeven.
Iedereen bedankt die dit medemogelijk heeft gemaakt.

Welkom Peter in het bestuur!
Mijn naam is Peter Buijnsters en ik ben sinds enkele maanden lid van het bestuur van HV Internos. Ik ben
50 jaar en een geboren en getogen Etten-Leurenaar.
Etten Leurenaar. Tezamen met Suzanne, hebben wij 3 kinderen.
Onze dochter Adelheid handbalt sinds enkele jaren fanatiek. Ik heb zelf nooit gehandbald
gehandb
maar ik ben
wel sportief; ik fiets zowel op de weg als in het bos ongeveer 3 tot 4 keer per week. Ik heb ja gezegd
tegen een bestuursfunctie binnen HV Internos, want op deze wijze ben en blijf ik wat dichter bij HV
Internos betrokken. Tevens vind ik het
het leuk om vrijwilligerswerk bij een vereniging te doen. Ik ga mij
vooral bezighouden met de contacten tussen de gemeente Etten-Leur,
Etten Leur, de NHV (clusterbijeenkomsten)
en ik help bij al andere algemene zaken.

Medische sport verzorging
Vanaf mei zal Sjoerd Pellis, Sportfysiotherapeut bij CentrumFIT, 1 x per maand een inloopspreekuur
houden op het Trivium voor advies bij klachten en blessures die verband houden met de handbal. Voor
de zomervakantie zal hij 2x spreekuur houden; op maandag 14 mei en vrijdag 1 juni van 19.00 tot 21.00
uur. Deze service is voor alle leden, dus heb je klachten maar is dit niet je trainingsavond, kom dan
gewoon langs. Buiten deze tijden mag je hem ook bellen op 06 25166569.

Welkom Jolanda in het bestuur!
Beste handbal liefhebbers,
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf aan jullie allen voor te stellen.
Mijn naam is Jolanda Schaliboom, ik ben 40 jaar, ben getrouwd met Peter. Samen hebben wij twee
kinderen Dave van 14 en Nienke van 12. Nienke
Nien speelt momenteel bij de D1.
In het dagelijks leven werk ik bij een huisartsenpraktijk in Etten-Leur.
Etten
De barvrijwilligers kennen mij van de vele mailtjes die ik verstuur.
Graag wil ik een steentje bijdragen aan deze gedreven handbalvereniging.
Mijn Hobby's zijn:
Hardlopen
Lezen
Badminton (secretaris)

Nieuwe trainster
ainster Dames HV Internos
Vol trots kunnen we melden dat we een nieuwe ambitieuze trainster hebben aangetrokken voor het
komend seizoen. Het betreft Vallie Kolditz en zij gaat volgend jaar DS1 en DS2 trainen. Vallie heeft in
haar carrière als trainster allee leeftijdscategorieën wel getraind. Afgelopen jaar heeft ze de dames van HV
Heerle getraind. Zij heeft veel zin bij Internos aan de slag te gaan en gaat in mei beginnen met de
voorbereidingen voor het volgend seizoen.

Bekerfinale voor Internos HB
B (WBC HB2)
De heren B van HV Internos heeft na een klinkende overwinning op Red-Rag
Red Rag Tachos onder aanmoediging
van een goed gevulde tribune, de bekerfinale bereikt. Deze wordt gespeeld op 13 mei in Deurne. Onze
heren mogen om 11.30 uur aantreden tegen Olympia
Olympia ’89/DOS’ 80. Dat wordt een pittige pot dus alle
supporters welkom.
Voor onze dames A1 die de halve finale hadden bereikt, bleek De Sprint uit Deurne helaas iets te sterk.
Wel hebben we mogen genieten van een lekker avondje handbal.

Aanpassing kledingbeleid en inlevering teamtas!
Het kledingbeleid is iets aangepast en versimpeld. In de teamtas zitten vanaf volgend seizoen een vast
aantal shirts. Broekjes en sokken dienen door spelers in het vervolg zelf aangeschaft te worden. Zie
website voor volledig overzicht van het kledingbeleid.
Inlevering van de teamtas door de teamcontactpersoon dient te gebeuren op 4 juli tussen 17.30 en
19.30 uur op het Trivium. Noteer de datum in je agenda! Natasja Jaspers en Gabrielle van Rijn nemen de
tassen in ontvangst en controleren deze bij afgifte. Alle shirts op de bij de tas horende lijst moeten
worden ingeleverd. Ben je de lijst kwijt vraag dan even een kopie bij Natasja Jaspers
(natasjafm@kpnmail.nl). Indien shirts kwijt zijn moet het team zorgen dat deze worden aangeschaft.
Shirts die geruild zijn met een ander team moeten worden terug geruild. Iedere speler/speelster vanaf
de E mag 1 broekje houden. Overige broekjes blijven in de teamtas. De teamcontactpersoon is
verantwoordelijk voor een volledige inhoud van de teamtassen.
Woensdag 15 augustus tussen 17.30 en 19.30 uur kunnen de teamtassen weer worden opgehaald door
de teamcontactpersonen.

Deze maand in de Spotlight…
Naam: Sjard van Schie
Geboortedatum: 31-01-2003
Lengte: 1,95 m
Woonplaats: Etten-Leur
Bij H.V. Internos sinds: 2010
Mijn positie in het veld: Keeper
Hier ben ik heel goed in: Hoge ballen tegenhouden
Dit is mijn zwakke punt: Lage ballen tegen houden
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Landin (Kiel)
Mijn favoriete oefening tijdens de training: Breaks trainen
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Geen
Ik word chagrijnig van: Een waardeloze dekking
Mijn beste sportprestatie ooit: Voorselectie beach team
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: Toernooien in Zweden
De beste manier om het weekend te beginnen: Handbalwedstrijd
Op dit dier lijk ik het meest: Geen.
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: Handbal of voetbal
Aan wie geef jij de pen door: Mike Vervoort
Wil je nog wat zeggen: Nee
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