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Belangrijke Data en Weetjes
-

Onze website (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
SAVE THE DATE: 30 augustus t/m 1 september 2019 Jeugdreisje 2019. Meer info vindt je in dit
Onderonsje
Vrijdag 5 april 19:30 uur bedankavond mantelzorg. Meer info vindt je in dit Onderonsje

Geld verdienen met fluiten
H.V. Internos is nog steeds op zoek naar verenigingsscheidsrechters. Nu kun je er zelfs geld mee
verdienen:
 € 15,- per wedstrijd vanuit de vereniging
 Vergoeding van het NHV
 Reiskostenvergoeding van het NHV
Lijkt het je wat? Laat het ons dan weten door een van ons aan te spreken of stuur een mail naar
voorzitter@handbalinternos.nl

E1 bijna kampioen
Zondag 17 maart kond E1 kampioen
worden. Hiervoor moest er
gewonnen worden van Orion.
Deze wedstrijd is geëindigd in een
gelijkspel.
Voor ons zijn het kampioenen.
Dit is gevierd met troostfrietjes!

Verslag kwartfinale Brabantse beker

Heren 1

Groene Ster – Internos

Donderdagavond 7 maart was het zover, we leefden er al een tijdje naartoe. Een prachtige loting voor de
kwartfinale van de Brabantse beker, een uitwedstrijd in Zevenbergen tegen onze oude rivaal Groene
Ster. Een decennium geleden speelden we "de derby" voor volle zalen in de eerste divisie. Nu, voor een
man of 20 publiek, als nummer 2 uit de 2e klasse op bezoek bij de koploper van de 1e klasse. Het voelde
alsof we voor een avondje terug in de tijd waren. De rivaliteit van vroeger en het weerzien met oude
bekenden zorgden voor een beleving die we sinds de "herstart" van ons team (vorig jaar) nog niet
hadden ervaren. We hadden een ruime selectie bij, knalden uit de startblokken en speelden misschien
wel de beste helft die we tot nu toe hebben gespeeld. Tegen een, zoals vanouds, zeer fysieke
tegenstander was de ruststand 14-20. De tweede helft was voor Groene Ster. Ze gingen nog harder
spelen en vochten zich terug in de wedstrijd. Bij ons vloeiden de krachten langzaam weg, we moeten
echt vaker gaan trainen, en Groene ster kwam terug tot 1 punt. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd
piepend en krakend uitgespeeld met een eindstand van 31-33. Nu hopen op een thuiswedstrijd in de
halve finale!
Internos HS1

Jeugdreisje 2019

Sponsoring
Beste leden,
Zoals jullie al in het onderonsje hebben kunnen lezen willen we graag meer sponsors betrekken bij onze
mooie club.
Hoe meer sponsors we hebben, hoe meer we kunnen betekenen voor onze leden.
Wat is er allemaal mogelijk? Hieronder een vereenvoudigde versie.
I Club van 100
Jaarlijkse bijdrage € 100
Naam of logo vermelding op Club van 100 bord in de Time Out en website pagina
1 x per jaar activiteit voor sponsoren
II Reclame sponsoring
Jaarlijkse bijdrage € 250
Naam of logo vermelding op startpagina van de HV Internos website
(video) reclame boodschap vermelding op LED scherm in sporthal
1 x per jaar activiteit voor sponsoren
Maatwerk is altijd mogelijk!!
Heb je zelf een bedrijf, ken je iemand met een eigen bedrijf of weet je een bedrijf die zijn
naamsbekendheid wilt vergroten, laat het ons weten!
Of beter nog vul de bijgevoegde folder in of stuur hem door naar de juiste persoon.
Ook zijn we nog op zoek naar versterking voor de sponsorcommissie, mocht je het leuk vinden mij te
helpen met het zoek en benaderen van sponsors, stuur me dan een e-mailtje of spreek me even aan!
Mocht je nog vragen hebben kan je gerust contact met mij opnemen.
Groetjes,
Pieter Heesterbeek
sponsoring@handbalinternos.nl
Sponsorcommissie Handbalvereniging Internos

Bedanktavond Mantelzorgers
Wij, de mantelzorgorganisatie willen graag alle vrijwilligers die mee hebben geholpen met een zeer
succesvolle mantelzorg tijdens carnaval, uitnodigen voor de bedankavond. Onder het genot van een
hapje en drankje zullen de resultaten bekend worden gemaakt.
Dit zal zijn op vrijdag 5 april vanaf 19:30 uur in de Time Out (kantine H.V. Internos)
Groeten,
Saskia, Ruud en Mark

Deze maand in de Spotlight…
Naam: Tobey Bleijenberg
Geboortedatum: 21 juni 2007
Lengte: 1.65m
Woonplaats: De Heen
Bij H.V. Internos sinds: 2016
Mijn positie in het veld: Keeper
Hier ben ik heel goed in: Hampelmann
Dit is mijn zwakke punt: Hoge hoekballen
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Thierry Omeyer
Mijn favoriete oefening tijdens de training: Inschieten van de Keeper
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Robin van Persie
Ik word chagrijnig van: Boze tegenstanders
Mijn beste sportprestatie ooit: Denemarken Dronninglund Cup
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: Ook Denemarken
De beste manier om het weekend te beginnen: Handbalschool Brabant
Op dit dier lijk ik het meest: luiaard
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: PS4
Aan wie geef jij de pen door: Sterre Bon
Wil je nog wat zeggen: Hoi 😊
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