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Van de voorzitter
De zaal competitie loopt langzaam naar het 
einde en dat betekent ook wat spanning bij 
sommige teams over degradatie of promotie. 
Het is al met al een rare competitie geweest 
door alle corona maatregelen. Wat dat betreft 
zijn we blij dat alle maatregelen achter de rug 
zijn en we weer volop 
kunnen sporten, een drankje kunnen doen in de 
kantine en activiteiten weer met veel 
vertrouwen tegemoet zien.

Een goed moment weer voor een bericht vanuit 
het bestuur.

Het bestuur
Allereerst beginnen we met goed nieuws. 
We hebben in de tussentijd een nieuwe 
secretaris gevonden en daar zijn we heel blij 
mee. 

Nicole de Vries, die jullie ook kennen als onze 
fotograaf en die de website onderhoud, heeft de 
stap genomen om ons bestuur te versterken.
Nicole gaat met name de secretaristaken op zich 
nemen en zich ook 
verder bezig houden met onze interne en 
externe communicatie uiteraard in 
samenwerking met anderen, zoals Nadia de 
Weert die het onderonsje maakt en de sociale 
media bijhoudt.

Het bestuur komt daarmee weer op vijf 
personen en dat is fijn. 
Overigens is er altijd ruimte voor extra leden in 
ons bestuur, want er valt genoeg te doen.
Uiteraard zal dit pas geformaliseerd worden op 
de leden vergadering, de leden kiezen immers 
welke leden het bestuur vertegenwoordigen en 
zeker het dagelijks bestuur. Wel gaat Nicole in 
de tussentijd al volledig 
meedraaien. 

Clinics 
Na de succesvolle clinics die in de voorjaarsva-
kantie gehouden zijn (met weer alle waardering 
voor de organisatie en alle vrijwilligers die een 
bijdrage hebben geleverd), komen er ook aan-
vragen binnen voor clinics op diverse scholen. 
Dat is mooi, dan kunnen we onze handbalsport 
goed promoten en we zien al dat de clinics in 
maart ook al nieuwe leden heeft opgeleverd.

Via de trainers app was al een oproep gedaan, 
maar ik doe het hier ook nog maar een keer:

Wie hebben er zin/tijd om in de week van 18 
tot 22 april een clinic op een van de scholen te 
geven. Je wordt begeleid en we gaan ook kijken 
of we een basisprogramma kunnen maken die 
iedereen kan volgen voor deze clinics.

Wil je mee doen, meldt je dan aan bij Tonnie 
Peemen via: 
timeout@handbalinternos.nl 

Het leuke is dat er ook van meerdere kanten 
vragen binnen komen, zo ligt er ook een 
verzoek vanuit de gemeente om iets te doen 
voor de 
Oekraïense vluchtelingen die in Etten-Leur 
gehuisvest worden, ook daar bestaat de 
behoefte aan clinics en kennismaking met de 
sport en onze vereniging. Ook BSO-organisaties 
vragen om mogelijkheden, kortom buiten de 
vraag vanuit de scholen zijn er meer 
organisaties die vragen om kennis met ons te 
maken. Dus als je dit leuk vindt om te doen, 
meldt het bij Tonnie en dan kunnen we kijken 
aan welke vragen we gehoor kunnen geven.

Activiteiten 
Er staan ook weer een aantal activiteiten met 
externe organisaties op de planning waar wij als 
vereniging graag onze bijdrage aan leveren.

1 mei: Servais Knaven Clasic
Op 1 mei staat de  Servais Knaven Clasic op het 
programma. Start en eindpunt weer bij onze 
accommodatie. Een mooie samenwerking die al 
enige jaren loopt, maar door corona de laatste 
twee jaar niet door kon gaan.
Uiteraard verlenen we weer alle medewerking 
en ook bij deze activiteit kunnen we altijd vrij-
willigers gebruiken meldt je dan aan bij Tonnie 
Peemen.

5 en 6 juni: Roparun
In het weekend van 5 en 6 juni (pinksteren) 
vindt de roparun plaats. 
Van zondag 5 op maandag 6 juni (Pinksteren) 
komt de Roparun door / langs Etten-Leur. (ter 
info www.roparun.nl) Het Team 248 Go4Life 
bekijkt de mogelijkheid om Etten-Leur als 
wisselplaats te nemen. Ze willen dan graag van 
onze kantine en sporthal gebruik maken. 
Het bestuur heeft in ieder geval de intentie 



Van de voorzitter

uitgesproken hier haar medewerking aan te 
verlenen zodat in de nacht van 5 op 6 juni wij 
een goede gastheer kunnen zijn.

Nog even de al gepande activiteiten:

10 juni 
algemene ledenvergadering met aansluitend 
feestavond (nadere info volgt)

3 juli 
is het handbal toernooi van Heerle waar elk 
jaar diverse teams aan mee doen. Bespreek het 
alvast binnen het team zodat we op tijd kunnen 
inschrijven en mooi als we er met een grote 
groep aanwezig zijn.

8, 9, 10 juli 
Jeugdreisje
Nadere informatie volgt.

15, 16, 17 juli 
beachhandbaltoernooi
Er is al enige hulp aangeboden bij de organi-
satie, maar meer hulp is welkom. Op vrijdag 
avond hebben we het gebruikelijke familie/
bedrijven toernooi met meerde activiteiten en 
misschien een feestavond, zaterdag willen we 
de volle dag benutten voor een jeugdtoernooi 
waarbij we ook andere verenigingen uitnodigen 
en op zondag is het traditionele recreanten/
vrienden toernooi.

3 (jeugd) & 4 september (senioren en A 
teams) toernooi bij HMC in Raamdonksveer.

Ron Dujardin
Voorzitter HV Internos.



Winst HS1

Tachos HS2 (33 - 36) Internos HS1

Vandaag speelde we een uitwedstrijd rechten Tachos 2. Met een groot team vertrokken 
we vanuit Etten-Leur richting Waalwijk. Bij aankomst zagen we dat de tegenstander 
geen wissels hadden dus als we dit seizoen punten konden pakken dan was dat vandaag 
wel! 

De eerste paar minuten ging het gelijk op, de dekking stond goed en de aanvallen wer-
den mooi op snelheid uitgespeeld! 

Toch gaven we keer op keer de voorsprong weg, waarbij we met de rust 1 doelpunt ach-
ter stonden. 
We wisten dat de tweede helft anders moest zijn, na een goede peptalk van de coach 
gingen we vol goede moed de tweede helft in! 

Echter lieten we het de eerste minuten liggen waardoor we al gauw 4 doelpunten achter 
stonden. 
Daarna draaide we de knop om en wisten we weer op gelijke hoogte te komen. Nadat 
de speler van tachos 2x twee minuten tijdstraf pakte konden we al gauw uitlopen tot 4 
doelpunten En met nog 1 minuut op de klok was dat niet meer in te halen voor de te-
genstander! 

Een mooie goede wedstrijd met onze eerste punten van het seizoen! 
Op naar de volgende wedstrijd! Na Pasen ontvangen wij Tachos thuis!



Clinics

ETTEN-LEUR - In de voorjaarsvakantie werden er voor de basis-
schoolleerlingen van groep 3 tot en met 8 handbalclinics gegeven bij 
HV Internos.

Op donderdag 3 maart waren de kinderen van groep 3 tot en met 5 aan 
de beurt. Er waren 18 enthousiaste jongens en meisjes die meededen, 
ze kregen eerst wat les om te oefenen met gooien, vangen, dribbelen 
ed. en wat kleine regeltjes uitgelegd. Het 2e deel van de clinic moch-
ten ze alles gaan laten zien tijdens kleine wedstrijdjes. Er waren ook 9 
jeugdleden aanwezig om de kinderen alles uit te leggen en te fluiten bij 
de wedstrijdjes. Die 9 jeugdleden speelde ook nog een klein wedstrijdje 
en werden met volle teugen aangemoedigd door de kinderen, uiteraard 
waren de jongens voor de jongens en de meiden werden aangemoedigd 
door de meisjes. Ook waren er papa’s en mama’s, opa’s en oma’s die 
gezellig bleven kijken. Al met al dus een geslaagde clinic met 18 blije 
kinderen, waarvan er al een paar zich aangemeld hebben voor proeftrai-
ningen.

Groep 6, 7 en 8
Op vrijdag 4 maart was het de beurt aan groep 6, 7 en 8. Ook hier had-
den we een leuke groep van 21 kinderen die meededen en 11 jeugdle-
den die meehielpen. Ook deze clinic bestond eerst uit het leren van wat 
handbalskills en daarna een wedstrijd op groot veld. Het was een ge-
zellige clinic en volgens ons hebben alle kinderen genoten. Ook uit deze 
groep hebben zich al wat kinderen aangemeld voor een proeftraining.
Wil je nu ook ervaren hoe leuk handbal is. Je bent altijd welkom om een 
aantal keer gratis mee te komen trainen. Meld dan snel aan op 
proeftraining@handbalinternos.nl

Een leuk artikel in de Bode over de clinics die in 
de voorjaarsvakantie hebben plaatsgevonden!



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

Verjaardagskalender
MEI

1 mei   Anna Verstraeten
   Benthe Krebbels

4 mei  Max van Huijgevoort

6 mei   Dania Stoop
   Esmee van de  
   Nieuwenhuijzen

7 mei  Ilona Voermans

8 mei  Femke Konings
   William Siemons
9 mei  Racheli Wagenaar

10 mei  Evi Bauman
   Lars Vissers
   Werner van Nijnatten

13 mei  Ilonka Godschalk

16 mei  Guusje Keetels

19 mei  Tim Peeters

20 mei  Lois Eeckhout
   Yara Fasen

22 mei  Fenna Kleemans
   Lieke van Sprundel
   Chantal Gerardu

28 mei  Lieke van Gurp

29 mei  Marloes Hayes

31 mei  Jaap Sinke
   Venne de Regt


