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Onze website (www.handbalinternos.nl
www.handbalinternos.nl ) is voorzien van een
en vacaturebank. Wil je iets betekenen
voor de club, kijk dan of er een leuke vacature voor je bij staat.
Van 1 t/m 3 september is het jeugdreisje.. Nog niet opgegeven?? Doe dit dan zo snel mogelijk bij;
tijsvandorst@hotmail.com.. Voor vragen hierover bel Tijs (06-30023897)
(06 30023897) of Bjorn (06-45044072).
(06
23, 24 en 25 juni is het weer beachweekend!!!! Voor de vrijdagavond hebben zich 14 teams
ingeschreven en voor de zaterdag 15 teams.

Instructie AED
Stap 1: Weet u het AED
D apparaat te vinden in de sporthal?
Stap 2: Weet u wanneer het AED apparaat gebruikt mag worden?
Stap 3: Weet u hoe het AED apparaat gebruikt moet worden?
Is uw antwoord 3 x nee, geef u dan
an op voor de instructie AED op 26 juni bij Claudia van Zundert:
c.van.zundert5@kpnplanet.nl

Helaas, helaas…..
Heeft zich niemand aangemeld als nieuwe vrijwilliger voor de bardienst. Met de huidige club gaan we
het niet
iet redden om alle wedstrijden en de vrijdagavond te bezetten. Mensen het is echt maar 1 x 3 a 4
uur in de twee maanden, dat is toch niet te veel gevraagd? Mocht je je alsnog bedenken meldt je dan
aan bij Jolanda Schaliboom 06 14169646 of via schaliboom@hotmail.com.

Zelf wijzigen gegevens in sportlink nu mogelijk
Wil je je gegevens in sportlink aanpassen, dat kan dat vanaf nu heel gemakkelijk. Je kunt het zelf doen via
de site van sportlink of via de app. De email adressen voor het onderonsje worden ook uit sportlink
gehaald, dus zorg dat je gegevens up to date zijn!

Jeugdcommissie iets voor jou??
Het is mooi om te zien dat we zo veel nieuwe jeugdleden krijgen. Die willen we natuurlijk graag behouden. Om de
jeugdleden zich thuis te laten voelen bij HV Internos willen we vanaf volgend jaar weer een jeugdcommissie
opzetten. Voor de jeugdcommissie zijn we op zoek naar ouders van jeugdleden en jeugdleden met
verantwoordelijkheidsgevoel en zin om dingen te organiseren. Lijkt het je leuk om je op deze manier voor Internos
in te zetten, geef je dan op bij Claudia van Zundert: c.van.zundert5@kpnplanet.nl

Nog meer kampioenen..
De D1 en C1 zijn kampioen van de veldcompetitie geworden. De D1 wat al kampioen in de zaal en zijn
dus dubbel kampioen. Super gedaan meiden!!!!

Competitienieuws
We sluiten het jaar binnenkort af maar willen ook al graag vooruit blikken want er staat ons volgend jaar
een mooi seizoen te wachten.
Dames 1 zijn gepromoveerd en spelen volgend jaar in de hoofdklasse. Dames 2 blijven in de huidige
klasse. Heren 1 (onder WBC 1) zijn gepromoveerd en gaan hoofdklasse spelen, onze oude hap is niet stuk
te krijgen en blijven in de tweede klasse spelen, evenals WBC3. Het team van de heren B blijft lekker
doorspelen en een aantal van hen gaat daarnaast ook in een gecombineerd team divisie spelen.
Dames A1 gaat devisieniveau spelen, en daarnaast hebben we nog een dames A2 team.
In de categorie dames C hebben we volgend jaar maar liefst 3 teams waarvan dames C1 in de topklasse
gaat spelen.
Dan hebben we twee D teams, 3 E- teams en 2 F- teams.
We zijn trots dat we dit voor volgende jaar kunnen neerzetten.

Handballen en geld verdienen?
Meld je aan voor het handbalpromotieteam
Internos heeft van de gemeente subsidie ontvangen voor het opzetten van een handbalpromotieteam.
Wat houdt het in? Leden en vooral jeugdleden zetten zich in om handbal te promoten bijvoorbeeld op
scholen, tijdens sportevents in het winkelcentrum, bij jeugdland en activiteiten van buurtverenigingen.
Om dit mogelijk te maken willen we een poule opzetten van spelers die af en toe deel willen nemen aan
deze activiteiten en iemand die dit wil coördineren en organiseren. De spelers krijgen hiervoor een kleine
financiële vergoeding. Heb je interesse, meldt je dan aan bij Barbara Vermonden:
barbaravermonden@hotmail.com

Deze maand in de Spotlight…

Naam: Tessa Baaten
Geboortedatum: 28-05-1997
Lengte: 1.75
Woonplaats: Etten-Leur
Bij H.V. Internos sinds: 2009
Mijn positie in het veld: Rechterhoek
Hier ben ik heel goed in: Verdedigen
Dit is mijn zwakke punt: 1 tegen 1 aanvallen
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Tess Wester
Mijn favoriete oefening tijdens de training:
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn):
Ik word chagrijnig van: Katten
Mijn beste sportprestatie ooit: 2e NK veld
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: Aalsmeer toernooien in de jeugd en
afgelopen jaar het toernooi in Frankrijk met dames 1.
De beste manier om het weekend te beginnen: Na de training op vrijdagavond in de
kantine met een drankje.
Op dit dier lijk ik het meest: Schaap
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: Chips
Aan wie geef jij de pen door: Ilona Voermans
Wil je nog wat zeggen: geniet van je spotlight moment Ilona!
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