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Van de voorzitter

De persconferentie van dinsdag gaf ons weer ruimte, ruimte om lekker te 
handballen, te trainen en ook de kantine mag weer open.
Dat is een mooie stap voorwaarts en geeft weer de ruimte voor de 
vereniging voor ontmoeten en gezelligheid.

Ook de competitie is weer gestart, hoewel het eerste weekend gelijk veel 
wedstrijden uitvielen, maar dat komt goed.
Het NHV heeft besloten de competitie te verlengen tot mei, zodat de 
competities normaal afgemaakt kunnen worden. Daar zijn wij en naar we 
aannemen ook de teams blij mee.
Laten we er een mooi tweede deel van de competitie van maken, 
met hopelijk mooie resultaten, maar vooral met veel handbal plezier. 
We wensen alle teams, trainers en begeleiders veel succes.

Ondertussen zijn we vanuit het bestuur ook al weer bezig met het 
volgende seizoen. Natuurlijk hopen we dat iedereen ook volgend seizoen 
met veel plezier blijft handballen. Daarom voeren we momenteel 
gesprekken met de seniorentrainers en de teams zodat we weten wat we 
kunnen verwachten. We blijven ambitie hebben om zowel bij dames als 
de heren in ieder geval op termijn een stapje hoger te komen. Ook bij de 
jeugdteams kijken we naar de mogelijkheden en ook daar willen we de 
ambities voor prestatiesport naast de breedte sport waarmaken. 
We zullen naar aanleiding van de gesprekken kijken hoe we optimaal 
gebruik kunnen maken van de trainingsfaciliteiten en waar nodig en/of 
gewenst zoeken we extra trainingsruimte.

Zoals in het vorige onderonsje gemeld zoeken we nog steeds diverse 
vrijwilligers, we zullen ook dat meenemen in onze gesprekken zodat we 
ook in de ondersteuning van de vereniging ons kunnen  versterken. 
Maar wacht niet op een gesprek, maar meld je aan. Vooral voor het helpen 
organiseren van onze jubileumactiviteiten dit jaar.

Wat ook weer mooi is, is dat de organisatie van het schoolhandbaltoernooi 
in plaats van het schoolhandbaltoernooi flinke stappen heeft gezet naar 
een activiteit voor de scholen door in de voorjaarsvakantie handbalclinics 
te organiseren. Mooi om zo onze vereniging weer in het spotlicht te krijgen 
en hopelijk daarmee weer nieuwe leden aan te trekken.
Uiteraard zijn ook dan vrijwilligers nodig, ik reken op ieders medewerking.

Tenslotte gaan we een Algemene ledenvergadering plannen, dat kwam er 
door corona tot nu toe niet van, maar nu er weer meer mogelijkheden zijn 
willen we graag weer als bestuur met de vereniging in gesprek. In een van 
de komende onderonsjes zullen we met een datum komen.

Ron Dujardin
voorzitter



Enquête studenten Avans

Inmiddels hebben de studenten van Avans hun onderzoek afgerond. 
Allereerst onze dank aan iedereen die mee heeft geholpen o.a. door de 
enquête in te vullen.
Afgelopen donderdag hebben de studenten een presentatie aan het 
bestuur gegeven. Het algemene beeld is, dat we over de hele linie goed 
scoren en dat stemt tot tevredenheid. Natuurlijk zijn er ook 
verbeterpunten en die gaan we als bestuur zeker oppakken.

We zullen in de komende onderonsjes steeds iets terug rapporteren over 
de bevindingen zodat jullie er allen kennis van kunnen nemen en 
uiteraard geven we aan wat we als bestuur gaan doen.

Het eerste onderdeel is veiligheid
Met name op het gebied van aanwezigheid EHBO en de aanwezigheid van 
een volledig gevulde EHBO trommel blijkt een aandacht punt te zijn.
Het bestuur erkent dit. Met name het feit dat de huidige koffer gedeeld 
wordt met de school en ELBC en we regelmatig moeten constateren dat 
de koffer niet voldoende is aangevuld geeft soms wat problemen. 
Ook het ontbreken van of het niet weten dat iemand een EHBO diploma 
heeft werd aangemerkt als en verbeterpunt.
Het bestuur gaat kijken of we niet gewoon een eigen EHBO trommel 
kunnen aanschaffen die we zelf goed bijhouden. Daarnaast willen we 
kijken of er binnen de vereniging voldoende animo is om een EHBO 
diploma te halen. We willen dan kijken met de plaatselijk EHBO 
vereniging of die cursus en de verplichte herhalings bijeenkomst bij 
ons in de kantine kunnen we gehouden.
Zodra we meer weten komen we daarop terug en zullen we ook een 
oproep doen wie interesse heeft.
De volgende keer weer een ander onderdeel.

Het bestuur



Oproepen vrijwilligers
Na de vorige oproepen hebben we gelukkig wel een enkele reactie gehad en zijn we met een aantal 
mensen in gesprek.
Zo hebben we gelukkig een nieuwe coördinator gevonden die de planning doet voor de bardiensten en 
hebben voor die bardiensten zich ook weer een aantal nieuwe mensen aangemeld. Dat is mooi. 
Hopelijk kan men binnenkort echt weer aan de slag.
Ook zijn er een paar mensen die hebben aangegeven best iets meer voor de vereniging te willen doen, 
daar zijn we blij mee, maar nog onvoldoende om alle belangrijke commissies die we graag in het leven 
roepen in te vullen. Daarom nogmaals hieronder een overzicht van wat we zoeken.
Tim succes met het plannen!

1. Secretaris voor bestuur
Voor het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris, Peter Buijnsters is er mee gestopt en 
graag willen we op korte termijn een vervanger hebben. De secretaris zorgt o.a. voor de agenda en 
verslagen van de bestuursvergaderingen en ledenvergadering, is feitelijk de postbus voor onze 
vereniging en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. In onderling overleg binnen het bestuur 
verdelen we ook de algemene taken.
2. Activiteiten commissie
deze commissie krijgt een coördinerende functie voor het plannen en uitvoeren van activiteiten binnen 
onze vereniging. Dat wil niet zeggen dat alles zelf georganiseerd hoeft te worden, maar zorgen wel 
voor afstemming en stimulering van mensen die graag iets leuks binnen de vereniging willen 
organiseren. Ze houden ook de contacten met de groepen die nu al zaken organiseren zoals de 
organisatie schoolhandbal, beachhandbal, mantelzorg en ondersteunen hen waar nodig.
Belangrijk onderdeel dit jaar is het organiseren van activiteiten rond ons jubileum, waarvoor we ook 
mensen vragen die zich speciaal daarmee bezig willen houden.
3. Sponsorcommissie
In deze tijd zien we hoe kwetsbaar we financieel zijn als belangrijk inkomsten tijdelijk wegvallen. We 
willen graag vooruit met de vereniging en extra sponsorinkomsten kunnen daar bij helpen. Zeker als 
we door meer ambitie ook meer trainingsuren nodig hebben in onze eigen hal en elders om meer trai-

ning te kunnen geven aan talenten en hoger spelende teams,. Maar denk ook aan goede materialen 
die nodig zijn voor trainingen etc.
We hebben het bord van 100 wat inmiddels door actie van de bestuursleden Tonnie en Kamiel weer 
geactualiseerd is e, maar waar nog plek is voor meer sponsoren. Ook zijn er ideeën om te kijken naar 
tijdelijke sponsor uitingen in de sporthal doormiddel van spandoeken etc. waardoor we meer 
sponsoren kunnen aantrekken. Hiervoor hebben we een enthousiaste groep nodig die sponsoren 
binnen kunnen halen, maar ook creatief mee kunnen denken hoe we dit tot uiting kunnen brengen 
met de beperkingen die we hebben.
En weet je mensen/bedrijven die ons willen sponsoren van sponsoring van teams met traningspakken 
etc. tot grotere sponsoren of mensen die een bordje van 100 euro willen gebruiken, meldt het alvast 
bij het bestuur.
4. Technische commissie
Ter ondersteuning van onze trainers en jeugdtrainers en om de technische lijn binnen de vereniging 
uit te zetten zoeken we ook enthousiaste leden met kennis die dit willen oppakken, samen met onze 
trainers zodat er meer lijn komt in het technisch kader van de vereniging.
5. Scheidsrechters
Als laatste blijven wij ons zorgen maken over het tekort van scheidsrechters, de eerste boetes zijn al 
weer binnen en dit is natuurlijk zonde van het geld dat we liever besteden aan de vereniging. 
Naast verenigingsscheidsrechters zoeken we ook nog leden die als bondscheidsrechter willen worden 
opgeleid. 

Iets voor jouw? Meld je dan aan. Wil je meer weten neem dan contact op met het bestuur.

Het bestuur van HV Internos.



Onlangs was besloten om de jongens C1 over te zetten naar de 
B-poule (wegens geen tegenstand in de eigen competitie).
Vandaag was het dan zover, de eerste wedstrijd als HB1.

Hieronder een verslagje van de coach.

Vandaag hebben we kennis gemaakt met de B klasse.
In Waalwijk kwamen we tegenover de nummer 4 uit de 
competitie. Het verschil in snelheid van het spel, fysiek in de 
wedstrijd en tactiek in deze klasse is groot in vergelijking met 
de C klasse.

Onze jongemannen begonnen bedachtzaam en voorzichtig de 
wedstrijd. Ze werden al snel geconfronteerd met een keiharde 
verdediging en een snel uitkomende tegenstander.
Na enigszins van de schrik te zijn bijgekomen werd onder 
aanvoering van Sven en Nick meer aanvallend gespeeld en werd 
door Nick de eerste treffer in deze competitie genoteerd. 

Het verschil in kracht en wedstrijd-
ervaring was echter te groot om het de 
tegenstander moeilijk te maken.
Voor onze jongere D-spelers was het 
erg pittig, maar daar zag ik gelukkig 
ook dat ze er voor gingen.
Met een eindstand van 48-14 zijn we 
als staf niet ontevreden. We zien waar 
we de jongens verder moeten ontwikkelen 
zodat we in de volgende competitie een 
vliegende start kunnen maken. 
Het is nu vallen en opstaan, zodat we 
straks er staan en opvallen.

Zondag 6 februari a.s. speelt dit team 
hun eerste thuiswedstrijd als Heren B1.

Dan spelen zij om 10.10 uur tegen de nummer 5 uit deze poule 
United Breda/Orion R HB1#

Uiteraard kunnen zij wel wat support gebruiken en zou het leuk 
zijn als er weer wat publiek op de tribune zit (uiteraard rekening 
houdend met de corona regels) om ze aan te moedigen.

HC1 --> HB1



Clinics basisscholen

Omdat ons kersthandbaltoernooi al 2 jaar op rij niet door kon gaan 
vanwege corona, gaan we nu in de voorjaarsvakantie op 3 en 4 
maart een vervangende activiteit organiseren om de basisschool-
leerlingen toch op een leuke manier te laten kennis maken met de 
handbalsport.

We gaan op deze dagen clinics geven voor de groepen 3 tm 8. 
En hopen op een goede opkomst. De scholen hebben inmiddels hun 
uitnodiging binnen.
Zie ook de oproep hieronder, want we hebben natuurlijk wel hulp 
nodig van onze handballers om de clinics te geven!

Oproep

De dag is ingedeeld in tijdsblokken van 2 uur. Waarin we een leuke 
training geven en op het eind nog wat wedstrijdjes spelen.

Wie wil er een leuke clinic geven??
Je kunt je opgeven voor één of meerdere tijdsblokken!

3 tijdsblokken
   Donderdag 3 maart Vrijdag 4 maart

9.00 - 11.00        groep 3                   groep 6

11.30 - 13.30      groep 4   groep 7

14.00 - 16.00      groep 5   groep 8

Tijdsblokken van 2 uur, waarvan 
- 10 minuten ontvangst
- 1 uur training / clinic
- Korte pauze (ranja)
- 20 tot 30 minuten wedstrijdjes
- 10 minuten afsluiting

Als je stage uren moet maken voor school, geen probleem, we tekenen 
graag je formulier hiervoor af.

Geef je snel op bij Astrid via:
astriddeweert@ziggo.nl of 0657120361



Wil je nou iets op de social media of in het onderonsje laten zetten?
Stuur dit dan op naar nadiadeweert@ziggo.nl

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

@handbalinternos handbal internos

FEBRUARI

1 februari   Dick Govaarts

4 februari   Wessel van 
    Scheppingen 

8 februari   Maud van Dijk

9 februari   Julian 
    Duijvensteijn

11 februari  Meggie Vergouwen

12 februari  Peter Schoonen
    Fleur de Bie

18 februari  Britt Bogaarts
    Jitse Neven
    Rick Hendrikx

20 februari  Lotte Vink
    Max van Steen

21 februari  Pierre Voermans 

23 februari  Guus Heesterbeek
    Martine Hoevenberg

24 februari  Simon Eulenpesch

28 februari  Arno Buijs

29 februari  Vallie Kolditz

Verjaardagskalender
MAART

1 maart   Esmee Oomen

4 maart   Marij Jacobs

6 maart   Jan van Garderen
    Feline Kijzers
    Jill Koster

7 maart   Daisy van de Berg
    Roger Knubben

8 maart   Monique Indemans

9 maart   Paul van Gurp

11 maart   Micha Duijvestijn
    Robin Houmes
    Corry Aerts

12 maart   Nick van Dorst
    Lotte Klep

15 maart   Jeremey Peemen

16 maart   Jurgen Oerlemans

17 maart   John van Dorst
    Frank van 
    Scheppingen

18 maart   Wouter Boender

21 februari  Joost Schilderman

23 maart   Renske Soeters

24 maart   Kees van steen

25 maart   Esmee van Endschot

26 maart   Marc Hoevenberg

27 maart   Kevin van Cauter

28 maart   Wim Luitjes
    Nova Rosbak

29 maart   Finn van Leest

30 maart   Pleun Braat
    Benjamin Tak


