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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.
Zet vast in je agenda : Algemene Ledenvergadering is dit jaar op vrijdag 27 september
Het wedstrijdschema is bekend en te vinden op de hanbal app
Over 2 dagen gaat het jaarlijkse HMS toernooi weer van start. Iedereen die mee doet heel veel
plezier en success!
Op 13 t/m 15 september gaat Dames 1 op trainingsweekend

Let op.. Belangrijk
Alles spelers zijn verplicht een recente pasfoto in Sportlink te plaatsen vóór 31 augustus, anders mogen
ze niet meespelen. Ook niet met een geldig legitimatiebewijs.
Dus zorg ervoor dat je op tijd doet!

Rrel in de kantine
De Roadrunners zijn per 1 juli gestart met trainen bij het Trivium. Ze zijn blij met de mooie
accommodatie. Ze regelen zelf de bardienst waar ze vanuit hun vereniging genoeg aanmeldingen voor
hebben. De bar is op dinsdagen open vanaf 21:00 uur.

Gezocht… Bardienstplanner
Wij zijn opzoek naar iemand die de bardienstplanning zou willen overnemen van Jolanda. Voor meer
informatie over deze functie kun je terecht bij Jolanda Schaliboom.
Interesse? Laat het ons weten op dit mailadres secretaris@handbalinternos.nl

Jeugdreisje 2019
Inschrijven voor het kamp is nog mogelijk t/m 27 augustus. Intussen zijn we al met bijna 40.
Geef je nog snel op!

Trainingsschema
Aanstaande maandag (19 aug) starten alle trainingen weer. Zie hieronder het trainingsschema

Afscheid Jan Joossen
Na 50 jaar handbal kwam er enkele weken geleden een einde aan de handbalcarriere van Jan Joossen,
het oudste spelend lid van Internos.
Toen John Borgman, oud Internos international, in 1969 enkele spelers te kort kwam voor de junioren
van EBHV in Breda, stapten Jan en ondergetekende voor het eerst samen op een handbalveld. Nadat
John bij de senioren meteen overstapte naar Internos om op niveau te handballen, volgde
ondergetekende anderhalf jaar later en uiteindelijk ook Jan zodat de 3 enkele seizoenen weer samen
speelden, maar nu in de eerste divisie.
Na een paar seizoenen keerde Jan terug naar EBHV maar hij had inmiddels wel Dinie leren kennen bij
Internos, geen onbelangrijk detail voor de rest van zijn leven. Na weer wat jaren bij EBHV te hebben
gespeeld kwam hij toch in Etten terug, niet onlogisch als je daar ook bent gaan wonen.
In 1987 werd, na een succesvol Internos-veldtoernooi, de ouwe hap opgericht; allemaal spelers van het
voormalige eerste herenteam; ze vonden het toch te leuk om te stoppen. Na enkele jaren kwam ook Jan
de gelederen versterken, niet vermoedend dat hij (en een aantal anderen) dit tot nu zou volhouden. Tot
op de dag van vandaag is de financiële huishouding van de ouwe hap trouwens in prima handen bij Jan,
streng maar rechtvaardig, en gezien de vele reisjes is dat noodzakelijk.
Door een operatie enkele jaren terug werd zijn beweeglijkheid beperkt, met name zijn wendbaarheid en
snelheid, ondanks zijn prima conditie. Dat heeft hem doen besluiten om er na 50 jaar een punt achter te
zetten. Iemand anders zal voortaan al onze systemen moeten inzetten. Zijn laatste actie in
competitieverband was een sprongschot vanaf de opbouw, dus je kunt gerust stellen dat hij op z’n
hoogtepunt is gestopt. Blijf lekker meetrainen als je daar zin in hebt Jan en voor de financiële
verantwoording is het juist een pre als je niet te beweeglijk bent. Wat mij betreft duurt het nog wel even
totdat nu het oudste spelend lid gaat stoppen ;-)
Namens ons allen, heel erg bedankt Jan !!
Wim Luitjes

Loeënde klokken voor Roger Knubben
Op zondag 7 april jl. sloot naast Jan Joossen ook Roger Knubben zijn imposante handballoopbaan af. Een
loopbaan die hem voerde langs Minor, Boemerang, het studententeam Pendragon, Sittardia en
uiteindelijk bij de Ouwe Hap van Internos.
Maar, wie hem die zondag zag spelen zal zich afvragen waarom hij stopt. Zijn verfijnde schottechniek,
zijn sprong- en schotkracht, jeugdig enthousiasme en leiderschapskwaliteiten in en buiten het veld zijn
immers nog steeds ruimschoots aanwezig. Zwevend, hoog boven de wanhopig blokkende verdediging
uit, met een verbeten bik in de ogen, als in zijn jonge jaren, weet hij nog steeds het vijandelijke doel te
vinden.
Maar dan, na weer een geweldig schot in de kruising, zet zich de daling in. Dicht op de verdediging krijgt
de zwaartekracht zelfs op deze Limburgse topper vat. Bij het neerkomen kraken zijn zo geplaagde enkels,
vaak gevolgd door een Oscarwaardige, dramatische val. Daarna zoekt hij, verontwaardigd, met wijd
opengesperde ogen contact met de scheidsrechter van dienst. Maar ook deze brave man of vrouw
begrijpt vaak niets van al het onrecht dat onze Roger wordt aangedaan. Iets minder soepel staat hij dan
meestal weer op en neemt zijn plaats in de verdediging of op de bank weer in. Na de wedstrijd is hij dan
weer de betere van ons allen tijdens de derde helft.
En dan volgt onvermijdelijk de maandag……..met heel veel moeite komt hij zijn bed uit, kijkt of de
overgang tussen scheenbeen en enkels nog zichtbaar is en vertrekt met een grimas richting zijn werk.
Daar aangekomen zijn de collega’s al lang gewend aan de wat minder soepele tred van Roger op
maandagochtend. “Weer fijn gehandbald” zijn de gebruikelijke opmerkingen na een blauw oog, een
gebroken neus of de chronische enkelblessures.
Toch voor velen van ons nog onverwacht heeft Roger door deze lichamelijke ongemakken besloten een
punt te zetten achter zijn actieve handballeven. Toch hopen we dat hij voor de Ouwe Hap behouden zal
blijven. Als adviseur van onze gedoogtrainer, Formule 1 chauffeur, trainingslid, zingende mantelzorger
met carnaval, alleskloeker of in wat voor andere rol dan ook. Het schijnt dat hij ook wat
managementkwaliteiten heeft, dus misschien ligt daar ook wel een mooie toekomst voor hem bij ons in
het verschiet. Roger, bedankt voor alle mooie momenten samen! En, mocht je je bedenken, dan haal je
gewoon dat ingelijste shirt uit het lijstje!

Deze maand in de Spotlight...
Naam: Vallie Kolditz
Geboortedatum: 29-02-1960
Lengte: 1.65 m
Woonplaats: Schiedam
Bij H.V. Internos sinds: mei 2018
Mijn positie in het veld: Op en naast de bank. In mijn periode als speelster cirkel en hoek
Hier ben ik heel goed in: Mijn gezin, familie, werk en mijn hobby’s zoals handbal met
elkaar combineren
Dit is mijn zwakke punt: teveel hooi op mijn vork nemen
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Nycke Groot
Mijn favoriete oefening tijdens de training: geen voorkeur
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Roger Federer
Ik word chagrijnig van: honger, te laat eten
Mijn beste sportprestatie ooit: als trainer/coach: met de dames van Ventura in 3 jaar tijd
van de 1e klasse naar de 2e divisie, als speelster spelen in de eredivisie
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: dat zijn er heel veel en kan ik niet goed
uit kiezen. Kunnen we wel een keer over praten als je het wilt weten
De beste manier om het weekend te beginnen: uitslapen, maar dat lukt niet altijd door
mijn interne wekker
Op dit dier lijk ik het meest: Bij
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: een deurmat met Welkom
Aan wie geef jij de pen door: Yvonne de Regt
Wil je nog wat zeggen:
Iedereen een fijne zomervakantie, rust uit en geniet met vrienden en familie. Dan kunnen
we in September weer fris aan een nieuw seizoen beginnen.
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