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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.

Scheidsrechters
Graag willen we onze verenigingsscheidsrechters Dick Govaerts en Jos Braspenning bedanken voor hun
al jarenlange inzet voor onze vereniging.
Naast Dick en Jos zijn we nog op zoek naar 3 scheidsrechters voor Internos om zo nog meer boetes te
voorkomen. Om deze zoektocht hopelijk wat makkelijker te maken bieden we de scheidsrechters €15,per wedstrijd.
Interesse? Stuur een mail naar scheidsrechter@handbalinternos.nl

Rustend lid
Wanneer je minimaal een half jaar niet kunt trainen en spelen door bijvoorbeeld stage in het buitenland,
zwangerschap, blessure, enz. kun je je lidmaatschap omzetten naar een rustend lidmaatschap.
Dan hoef je alleen de bondscontributie te betalen.
Indien mogelijk van te voren aanvragen.

Jeugdreisje 2019
Het jaarlijkse jeugdreisje van HV Internos ging dit jaar richting Westmalle (België), naar kamphuis Sint
Jansburg. Daar aangekomen zocht iedereen zijn slaapplekje waar de spullen werden gedropt, en kon het
avond-programma beginnen. De teams werden ingedeeld en ieder team kreeg zijn eigen kleur shirt
uitgereikt. Nu was het tijd om de spelletjes avond te beginnen. Het ging er hierbij fanatiek maar gezellig
aan toe. Tot slot was het tijd voor chips en drinken, waarna het nog lang onrustig bleef voordat iedereen
in zijn bedje lag.
Het thema van dit jaar was “Crazy Summer” , en dat paste precies bij de zonovergoten zaterdag. Nadat
iedereen lekker had ontbeten werd er begonnen met de spelletjes die rond het kamphuis waren
uitgezet. Met name de spelletjes met water waren een welkome verkoeling. Na de lunch moest er
gehandbald en estafette gelopen worden. Dit was een behoorlijke krachtproef, mede door de hitte en de
vermoeidheid die toe ging slaan.
Nadat iedereen weer wat op adem was gekomen was het tijd om frietjes met snacks te gaan eten. Deze
gingen er dan ook in als zoete koek. Hierna was het tijd voor het avondprogramma, waarin de teams het
in een quiz tegen elkaar op moesten nemen. Er waren vragen, muziekfragmenten en er werd gedanst.
Net zoals alle voorgaande jaren waren de oudere kinderen al druk bezig met de voorbereidingen van de
spooktocht. Wie liever niet meeging met de spooktocht ging alvast mee naar het kampvuur, terwijl de
dappere kids een rondje door het donkere bos gingen maken alwaar ze getrakteerd werden op
spookachtige taferelen. Nadat het kampvuur gedoofd was ging iedereen vermoeid naar zijn bedje.
De zondag werd begonnen met een ontbijtje waarna de spullen ingepakt moesten worden.
Terwijl het kamphuis werd schoongemaakt konden de kinderen zich nog eenmaal uitleven, in het bos,
met de uitgezette spellen.
Hierna werd het tijd om ons voor te bereiden op de terugreis richting clubhuis, waar we eind van de
middag dan ook aankwamen.
Wij als organisatie van het jeugdreisje kijken terug op een zeer gezellig en geslaagd weekend, en hopen
dat iedereen volgend jaar weer mee gaat.

Even voorstellen…. Onze nieuwe voorzitter
Mijn naam is Ron Dujardin, geboren op 24 november 1957, getrouwd met Sylvia en twee fantastische
kinderen en twee geweldige kleinkinderen. Ik werk bij de onderwijsinspectie en ben ook nog steeds (na
vier jaar wethouder in de periode 2014-2018) raadslid in onze mooie gemeente.
Sinds 27 september ben ik gekozen tot de nieuwe voorzitter van HV Internos.
Voor velen waarschijnlijk geen onbekende immers sinds onze verhuizing van Rijswijk (waar ik vanaf mijn
jeugd speelde, trainer was en scheidsrechter bij HV Hercules) naar Etten-Leur in 1987 ben ik lid
geworden van de vereniging. Ik heb bij de heren senioren3 gespeeld en daarnaast was ik trainer van
dames junioren B2 en dames 2. Met beide teams een kampioenschap gevierd en met de dames ook de
Brabantse beker veroverd in mei 1990.
Ik was actief tot 1996. In dat jaar werd ik gemeenteraadslid en dat was in tijd niet combineerbaar.
Gelukkig ontstond er een recreantenteam en sinds enige jaren speel ik met de recreanten om de week
op zaterdagmiddag nog steeds handbal. Ik doe dat met veel plezier in een erg leuke groep.
Met veel plezier hoop ik de komende tijd mij te kunnen inzetten om de vereniging weer verder uit te
bouwen, breedtesport en topsport verder te ontwikkelen, maar zeker ook te bouwen aan het goede
verenigingsgevoel. Dat kan niet alleen, dat zullen we met z’n allen moeten doen en reken ook op jullie
medewerking om er samen iets moois van te maken.

Rabo ClubSupport
Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van
jou? Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport

Deze maand in de Spotlight…
Naam: Yvonne

de Regt

Geboortedatum: 16-11-2000
Lengte: 174 cm
Woonplaats: Etten-Leur
Bij H.V. Internos sinds: 2009
Mijn positie in het veld: allebei de hoeken
Hier ben ik heel goed in: breaks lopen
Dit is mijn zwakke punt: verdedigen
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Nycke Groot
Mijn favoriete oefening tijdens de training: nieuwe wisseltjes
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Rico Verhoeven
Ik word chagrijnig van: mensen die niet mee terug rennen om te verdedigen
Mijn beste sportprestatie ooit: 11 keer gescoord in 1 wedstrijd
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: de kampen!
De beste manier om het weekend te beginnen: leuke dingen gepland hebben staan: wedstrijden en
feestjes
Op dit dier lijk ik het meest: een hert
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: altijd iets lekkers
Aan wie geef jij de pen door: Fleur Coremans
Wil je nog wat zeggen: nee
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