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Van de voorzitter

Beste leden, 
ik hoop dat jullie allen ondanks alles toch genoten hebben van jullie 
vakantie en voor de jeugd die doorgetraind heeft, dat jullie er weer 
helemaal klaar voor zijn de competitie te beginnen.

Als bestuur hebben wij de afgelopen periode ook niet stil gezeten. Er was 
veel te doen en er zijn een aantal zaken opgepakt die nodig waren om met 
elkaar een goede start te maken. Ook werden wij onaangenaam verrast 
door enkele ontwikkelingen van leden die onze vereniging verlaten hebben, 
dan wel gestopt zijn. Natuurlijk ook alle zaken rond corona en wat we wel 
en niet kunnen doen en hoe we zorgen dat we financieel er niet te slecht 
voor komen te staan. Ik ga hieronder even kort op een paar zaken in.

Bestuur
In een eerder onderonsje hebben we als bestuur al een oproep gedaan 
of er leden of ouders van leden zijn, die bereid zijn om plaats te nemen 
in ons bestuur, zodat taken beter te verdelen zijn. Inmiddels heeft Tonnie 
Peemen zich in ieder geval aangemeld. Op de komende ledenvergadering 
zullen wij dat graag formaliseren, maar voorlopig draait Tonnie vanaf 
september mee in het bestuur.
Maar we zouden er toch nog graag twee of drie mensen bij hebben, dus als 
je ook mee wilt helpen onze vereniging sterk te houden en sterker te 
maken, meld je bij ons aan.

Communicatie
Op dit gebied hebben wij wat wijzigingen, waarmee we hopen dat we 
daardoor meer actueel kunnen communiceren zowel in als extern.
Nadia de Weert en Nicole de Vries gaan de communicatie voor hun 
rekening nemen. Nadia zal zich vooral bezig houden met het onderonsje, 
de facebookpagina en ons Instagram account. Volg ons dus op de sociale 
media (@handbalinternos) en als je iets leuk hebt zoal een foto van een 
wedstrijd of activiteit, deel die met Nadia zodat we regelmatig leuke 
berichten kunnen plaatsen. Nicole de Vries gaat de website beheren en is 
tevens onze verenigingsfotograaf. Ook de site hopen we hiermee verder 
actueel te houden en regelmatig met leuke berichten, nieuwsberichten 
en verslagen iedereen in de vereniging op de hoogte te houden van alle 
nieuws en feitjes van de vereniging. Tevens pakken de dames ook de 
communicatie naar o.a. de bode op.
Het bestuur is blij met de inzet van beide dames.



Waar zoeken we nog naar?
We zijn nog op zoek naar versterking van de technische commissie om de 
lijnen zowel naar breedte sport als wedstrijdsport/topsport uit te zetten. 
Dat samen met onze trainers.

We zoeken ook nog een paar mensen die zich gaan bezig houden met 
sponsoring, juist deze crisis heeft laten zien dat het van belang is, dat we 
zorgen dat we op meer fronten inkomsten binnen halen.

En scheidsrechters kunnen we altijd gebruiken. Met meer scheidrechters 
hoeven de teams minder wedstrijden te verdelen en zorgen we ervoor dat 
we geen boetes krijgen (vorig jaar toch ook weer een flink bedrag dat we 
beter voor de vereniging en de jeugd kunnen inzetten).

Corona maatregelen
Zoals het er nu voorstaat kunnen we zowel binnen als buiten starten met 
de competitie. Natuurlijk zijn er regels waar we ons aan moeten houden en 
waarvoor we de medewerking van iedereen vragen.
In de kantine zijn de nodige maatregelen genomen, zo is de opstelling 
zodanig gemaakt dat we corona proef wel met elkaar na de wedstrijd of 
voor de supporters voor en tijdens de wedstrijden, iets kunnen drinken of 
eten in de kantine. Zo zijn de tafels uit elkaar gezet, zijn er looplijnen 
aangebracht en wordt je ook verzocht bij binnenkomst even naam en 
telefoonnummer/emailadres achter te laten voor het geval er een 
besmetting is en een contact onderzoek moet worden opgestart. Houd je 
aan de afspraken, dan kunnen we gewoon open en ook op enige afstand 
van elkaar kunnen we het gezellig maken.

Ook op de tribune zijn maatregelen genomen en tenzij je uit een 
huishouden komt wordt een ieder verzocht ook daar de 1,5 meter in acht 
te nemen, een formulier in te vullen en ook niet te roepen, zingen of 
schreeuwen vanaf de tribune.
In de kleedkamers wordt je ook verzocht de afstand te bewaren bij het 
omkleden en douchen, misschien is het verstandig gewoon in de 
sportkleding te komen en thuis te douchen, maar het kan wel mits we ons 
houden aan de afspraken.
Als we ons allemaal aan de regels houden komt het vast goed.

Terugtrekking teams
ook wat minder goed nieuws, helaas heeft heren 2 , de oude hap, besloten 
om vanwege de risico’s op besmetting en de “hoge” leeftijd van veel 
teamspelers om niet deel te nemen aan de zaalcompetitie. 
Daarvoor natuurlijk alle begrip en dat vragen wij ook van het NHV. 
Gelukkig blijven ze gewoon lid en blijven ze trainen en wie weet kunnen de 
recreanten en de oude hap af en toe een wedstrijdje spelen, dan zijn we 
onder elkaar en zijn de risico’s beheersbaar.



Minder tevreden zijn we met het overschrijven van divers(e) leden van HS1 
naar o.a. Groene ster, waardoor het team uit elkaar gevallen is. 
Zeer spijtig ook voor de leden die graag door hadden willen gaan. Wij zijn 
er als bestuur onaangenaam door verrast ondanks de inzet het team 
overeind te houden, die tijd heeft men ons niet gegeven.
Goed om wat dat betreft nog eens te wijzen op de reglementen met 
betrekking tot opzeggen en overschrijven, dat moet voor eind mei 
gebeuren, zo niet dan betaal je wel de contributie door tot 1 januari. 
Tevens kost dit de vereniging ook weer een flinke boete waar we niet blij 
mee zijn.

Het bestuur gaat er alles aan doen om HS3 door te laten gaan (kunnen nog 
wat versterking gebruiken), zodat we wel met een team aan de competitie 
kunnen deelnemen en we gaan natuurlijk weer bouwen aan een nieuwe 
herenlijn.

Gelukkig gaat het aan de dames kant beter, alleen jammer dat het oude 
DB1 uit elkaar gevallen is, maar een aantal van hen heeft een nieuwe plek 
gekregen in DS1 en draaien daar nu goed in mee.
Bij de jeugd zien we groei en daar zijn we blij mee, daarmee kunnen we de 
vereniging weer versterken en we gaan er natuurlijk veel aan doen om 
talenten vast te houden zodat we ook weer naast breedte sport op een 
hoger niveau in diverse klassen kunnen meedraaien.

Ledenvergadering
Door corona zijn er nogal wat zaken die we goed op een rijtje moeten 
zetten. Zo moet het bestuur ook de gevolgen financieel op een rijtje zetten 
en kijken we met spanning naar de komende periode. Daarom hebben we 
besloten de ledenvergadering uit te stellen naar eind oktober, 
begin november. We berichten jullie daar later over.

Voor nu wens ik iedereen veel speelplezier en hoop ik weer op mooie 
resultaten, waarbij DS1 het goede voorbeeld heeft gegeven door een 
toernooitje bij Oliveo te hebben gewonnen en dus de beker mee mochten 
nemen. Gefeliciteerd dames, laat het een inspiratie zijn voor velen.

Namens het bestuur
Ron Dujardin



Aan alle leden, oud leden, kader en vrijwilligers van Internos 
handbal,

Ik ben op 24 april, geheel onverwacht, tot lid in de orde van Oranje Nassau 
benoemd in een Face Time gesprek met onze burgemeester. 
Deze verdienste kwam veelal door mijn activiteiten bij Internos.
Ik prijs me gelukkig dat ik, samen met velen om mij heen, heel veel mooie 
momenten heb mogen meemaken bij onze club gedurende die 54 jaar 
lidmaatschap. Er waren vele hoogtepunten en helaas ook dieptepunten.
We hebben ons er doorheen geslagen en zien dat na 58 jaren er nog steeds 
een vereniging staat die groeit en bloeit in het nieuwe onderkomen op het 
Trivium.
Sporadisch kom ik nog wel eens langs en zie aan de fotowanden al die 
herinneringen aan toen. Ik zie ook dat een nieuwe generatie van leden en 
ouders hun schouders onder deze mooie club zetten en hier veel plezier 
aan beleven. Ik hoop dat op die fotowand straks ook al jullie mooie 
herinneringen komen.

Veel succes!
George Koster

Barmedewerkers gezocht! 

Aan het eind van vorig seizoen zijn er veel vrijwilligers bij gekomen, 
maar helaas nog niet genoeg. 
We zouden de groep bardienstmedewerkers liever veel groter willen 
maken, zodat er bijvoorbeeld standaard met tweetallen een dienst 
kan worden gedaan, wat natuurlijk veel gezelliger is! 
Een aantal uur bardienst is een leuke activiteit en belangrijk rondom 
de wedstrijden. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar 
schaliboom@hotmail.com of maurice.saskia@casema.nl



Even voorstellen: Nicole de Vries

Met ingang van 1 september 2020 ben ik de vaste fotograaf van 
HV Internos.

Als fotograaf zal ik foto’s gaan maken op zoveel mogelijk evenementen die 
HV Internos organiseert, zoals de sinterklaasmiddag, beachtoernooi, 
kerstschoolhandbaltoernooi etc.
Deze foto’s kunnen door de vereniging worden gebruikt op de website, 
social media en nieuwsberichten.

Wat nog meer?
De teamfoto’s voor op de website kunnen -indien gewenst- door mij 
gemaakt worden. 
De contactpersoon van het betreffende team kan dit per email aanvragen 
(handbal@ndv-fotografie.nl). 
Op aanvraag maak ik foto’s bij de thuiswedstrijden van alle teams.
De contactpersoon van het betreffende team kan dit per email aanvragen 
(handbal@ndv-fotografie.nl). Deze foto’s worden in lage resolutie 
beschikbaar gesteld aan het team (voor eigen gebruik op social media of 
wedstrijdverslagen op de site van de vereniging). Deze foto’s zijn voorzien 
van mijn naam en de naam/datum van de wedstrijd.
Mocht een van de teamleden (of een van de ouders bij de jeugdleden) een 
foto graag op hoge resolutie willen hebben, dan is dat mogelijk tegen een 
kleine vergoeding. Uiteraard staat op die foto’s geen tekst.

Alle aanvragen graag per email om het overzicht te bewaren. 
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de wedstrijden van de teams van mijn 
kinderen voorrang hebben op de andere wedstrijden. 

Ook belangrijk:
Foto’s van wedstrijden kunnen door mij worden gebruikt op mijn website 
(www.ndv-fotografie.nl) of social media. Dit zijn altijd foto’s vanaf B-jeugd 
(dus 16 jaar of ouder). Mocht ik een foto willen gebruiken van een van de 
jongere jeugdleden, dan vraag ik altijd vooraf toestemming aan een van de 
ouders (of verzorgers).



Yes, we mogen weer!!!

Op zondag 6 september mochten we eindelijk weer een wedstrijd spelen!
En wat voor een! Het was al heel spannend omdat we voor het eerst een 
wedstrijd in de poule van de meiden C1 mochten spelen. In de eerste helft 
hadden we echt een flinke regenbui maar dat maakte voor ons niks uit, 
daar smelten wij niet van!
En wat deden we het goed. Het was echt een super spannenede wedstrijd. 
In de rust stonden we met 11-10 voor tegen Heerle C1. Vele ouders en 
familieleden stonden te juichen, terwijl dat eigenlijk niet mocht, omdat ze 
zo trots op ons waren. 
Aan het begin van de tweede helft waren we weer lekker bezig en werd er 
weer veel gescoord. Het stond 17-17 toen er een 7 meter werd gegeven 
aan de tegenstander. En die hebben helaas gescoord. We hadden niet 
genoeg tijd om nog een keer te scoren, dus we hebben helaas verloren met 
17-18. Maar we hebben wel heel goed ons best gedaan. 
De kop is er af, het seizoen is begonnen. Op naar de volgende wedstrijd! 

Sophie Peeters, Meiden C1 



Club van honderd

Wil je sponsor worden van HV Internos?
Voor €100,- per jaar komt uw naam of bedrijfsnaam op het club van 
honderd bord te hangen in de kantine. Zoals u ziet zijn er nog plaatsjes 
vrij!
Wilt u meer voor ons betekenen en/of op een andere wijze ons financieel 
steunen, is dat ook mogelijk.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar financien@handbalinternos.nl



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

Deze maand in de Spotlight…
Naam : Maud Van Rijn

Geboortedatum : 01-08-2008

Lengte : 1.60 m

Woonplaats : Bosschenhoofd

Bij H.V. Internos sinds :  2013

Mijn positie in het veld : Opbouw

Hier ben ik heel goed in : Handbal

Dit is mijn zwakke punt : Hoek

Mijn favoriete handbal speler/ speelster : Estavana Polman

Mijn favoriete oefening tijdens de training : Break out lopen

Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn) :
Rico Verhoeven

Ik word chagrijnig van : Huiswerk maken en niet kunnen sporten

Mijn beste sportprestatie ooit : Bij de Handbalschool geselecteerd worden

Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière : Kamp van Internos

De beste manier om het weekend te beginnen : Netflix en 
Handbalwedstrijd  

Op dit dier lijk ik het meest : Tijger

Dit heb ik in huis als iemand langs komt : Chips 

Aan wie geef jij de pen door : Celeste da Silva Teixeira de Pinho

Wil je nog wat zeggen : fijne vakantie en blijf vooral handballen.


