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Speculaaspoppenactie

Met de speculaaspoppenactie zijn er in totaal 575 poppen verkocht. 
De E-jeugd heeft de meeste poppen verkocht. In totaal zijn er door hun 
184 verkocht. Xanti en Thymo van de E-jeugd hebben samen de meeste 
speculaas verkocht van de hele vereniging. 
Iedereen heeft verkocht. Van de F-jeugd tot aan de recreanten. 
Dit toont aan hoeveel betrokkenheid er van iedereen is bij de vereniging. 

Heel veel dank aan iedereen voor het verkopen van zoveeeel speculaas !!!



Happy New Year

Wanneer ? 10 januari
Waar ?  kantine hv internos
Tijd ?  inloop vanaf 20.00
   officiële start 20.30

We nodigen als bestuur graag onze 
leden uit om met ons het glas te heffen 
op 2020 wat hopelijk een succesvol en 
sportief jaar zal worden.
Er wordt voor hapjes gezorgd en alle 
aanwezigen worden voorzien van een 
paar comsumpties.
 We hopen op een mooie opkomst en 

een gezellige verenigingsavond.



15 december 2019
Een thuiswedstrijd van de D1 tegen United Breda D1.

Het wordt een spannende wedstrijd want deze bepaald of we het eerste deel 
zaalseizoen eindigen op nr 1 of op nr 3 van de poule.
De eerste helft ging niet echt lekker, er vielen gaten in de verdediging 
waardoor United Breda er makkelijk doorkwam.
We gingen de rust in met 4 punten verschil achterstand, ruststand: 8 - 12.
Even een flinke peptalk in de rust en de mannen gingen vol goede moed het 
veld op.
Ongelofelijk trots op wat de mannen hebben laten zien in met name de 
tweede helft; veerkracht, lef en teamspirit draaide de wedstrijd uiteindelijk in 
ons voordeel.
Op het scherpst van de snede en met overtuiging werd er samen aangevallen 
en verdedigd, eindstand: 20 - 18.
De 2 punten blijven in Etten-leur waardoor de D1 mannen het jaar 2019 
afsluiten met een verdiende 1ste plaats in de poule.
In 2020 staat de éérste wedstrijd gepland op zondag 5 januari met een 
thuiswedstrijd tegen RED-RAG/Tachos om 10.50 uur.
Een speciaal woord van dank voor de trainers die het team hebben 
geprepareerd naar dit niveau.



Gezellige drukte op het kersthandbaltoernooi

De 45e editie van het kersthandbaltoernooi was weer een groot succes.
De kinderen van de basisscholen hadden zich dan ook weer massaal inge-
schreven.
Er kwamen een kleine 500 kinderen handballen die samen een record van 
56 teams vormde.
Verdeeld over de 3 dagen streden ze om de winst in de 10 poules.
Het ging er vaak spannend aan toe, bij een aantal poules moesten de plaat-
sen zelfs door doelsaldo’s bepaald worden.
Bij de jongenspoule groep 8 moesten er zelfs strafworpen genomen worden 
om te bepalen wie er naar het regiotoernooi mag. 

We willen al onze vrijwilligers, scheidsrechters, omroepers, puntentellers, 
barmedewerkers, sponsors hartelijk bedanken voor hun inzet en hulp. Jullie 
hebben meegeholpen er weer een mooi toernooi van te maken. 

Van elke dag is er een foto collage

Foto’s dag 1 https://www.myalbum.com/album/Beanj4LFXVym 

Foto’s dag 2 https://www.myalbum.com/album/7YbW4Gs3PcqJ

Foto’s dag 3 https://www.myalbum.com/album/c64W9eDCz4Dw



Handballoterij

Handballoterij, leuke prijzen en geld voor de vereniging 

Doen jullie mee? Elk lootje levert onze vereniging geld op. 
Vraag ook vrienden en buren om ons te steunen. 
Een lot kost 2 euro daarvan gaat 1,60 euro naar onze 
vereniging. Ga naar loterij.handbal.nl. Kies Internos en wie 
weet win jij een van die leuke prijzen.

https://www.handbalinternos.nl/2020/01/03/koop-een-lot-
en-steun-je-club/



Deze maand in de Spotlight…
Naam : Britt Neefs

Geboortedatum : 12-08-2003

Lengte : 1,65

Woonplaats : Etten-Leur 
 
Bij H.V. Internos sinds : 2017

Mijn positie in het veld : Hoekspeelster 

Hier ben ik heel goed in : lekkere dingen te bakken of koken

Dit is mijn zwakke punt : Dat ik snel moe ben 

Mijn favoriete handbal speler/ speelster : Estavana Polman

Mijn favoriete oefening tijdens de training : op de hoek oefenen 
van rechterkant schieten

Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn) :  
Ireen Wüst

Ik word chagrijnig van : Mensen die denken  beter te weten dan 
een ander

Mijn beste sportprestatie ooit : handbaltoernooi

Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière :  door met heel 
het team mee te doen aan het handbaltoernooi

De beste manier om het weekend te beginnen :  Door naar oma te 
gaan in het weekend

Op dit dier lijk ik het meest : Leeuw

Dit heb ik in huis als iemand langskomt : koffie en thee

Aan wie geef jij de pen door : Arijana van den Berge 

Wil je nog wat zeggen : 

H.V. Internos – Trivium 102 – 4873 LP – Etten-Leur – nadiadeweert@ziggo.nl


