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Van de voorzitter
Ik hoop dat jullie allen genoten hebben van de 
vakantie en lekker hebben kunnen ontspannen. 

Nieuw Seizoen (2022-2023)
Inmiddels staat een nieuw seizoen voor de deur 
en dat betekent dat veel zaken geregeld 
moesten worden en daar is het bestuur ook 
druk mee geweest in de afgelopen periode.
Allereerst moest een nieuwe wedstrijd-
secretaris worden ingewerkt, nu Gabrielle haar 
taak heeft beëindigd. Uiteraard danken we haar 
voor de enorme inzet in de afgelopen jaren en 
wij wensen Werner van Nijnatten als nieuwe 
wedstrijdsecretaris erg veel succes. Samen met 
Joost Schilderman wordt hij door Gabrielle in de 
geheime van het vak geïnstrueerd, dus dat komt 
helemaal goed.

Ook de voorbereidingen bij de senioren zijn 
inmiddels in volle gang. We verwelkomen Jeroen 
Ista als nieuwe hoofdtrainer van DS2 en samen 
met Arno (DS1) Mart (DS3) en Peter (DA) zullen 
zij ook een lijn uit gaan zetten zodat we beter 
tot een opbouw komen bij senioren en jeugd.  
Uiteraard hopen we weer op een sterk optreden 
van DS2 en dat DS1 snel weer terug kan keren 
in de hoofdklasse. Het bestuur heeft er alle ver-
trouwen in.

Bij de heren senioren zijn we nog even aan het 
zoeken naar een vaste trainer voor heren 1. 
Heren 2 de oude hap blijft onder hun bekende 
trainer doorgaan.
De groep recreanten is ook weer klaar voor het 
nieuwe seizoen en voor liefhebbers is er altijd 
een plekje om mee te doen. Eens in de 14 
dagen spelen ze op zaterdagmiddag rond 16 uur 
en sluiten ook komend seizoen zoals altijd af 
met een gezellige derde helft.

Ook bij de jeugd loopt het goed. We zien ge-
lukkig een groei en hebben ook nog steeds 
voldoende trainers en begeleiders. Ook hier 
verwachten we leuke resultaten in zaal en veld 
seizoen.
Zorgpunt blijft overigens het invullen van 
scheidsrechters, zowel vereniging- als bonds-
scheidsrechters.

Jubileumjaar
Het seizoen 2022-2023 is ons jubileumseizoen. 
In september dit jaar is het 60 jaar geleden dat 
de handbalvereniging is opgericht en dat zullen 
we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Naast ex-
tra aandacht tijdens de gebruikelijke activiteiten 
(Schoolhandbal toernooi, beachhandbaltoernooi 
etc.) zullen we ook extra activiteiten organise-
ren om dit heugelijke feit te vieren. 
In het vierde kwartaal willen we graag een 
receptie en feestavond organiseren om ons 60 
jarig bestaan te vieren. De datum hiervan is 22 
oktober, waarin we ook afscheid willen nemen 
van de trainers van de damessenioren 1 en 2 
Vallie en Jaap. Tevens willen we enkele mensen 
in het zonnetje zetten. Wie willen ons helpen 
met de organisatie van deze avond?
Maar daarnaast willen ook nog leuke andere 
activiteiten organiseren zoals een reünie/
receptie voor oud leden en een eindfeest aan 
het einde van het seizoen. Dat kunnen we niet 
alleen, daarom een dringende oproep wie mee 
wil helpen om activiteiten te organiseren. 
Ook goede ideeën zijn van harte welkom en 
misschien zijn er een aantal leden die een 
activiteitengroep speciaal voor dit jubileumjaar 
willen formeren..

Vrijwilligers
Geen vereniging kan zonder vrijwilligers die zich 
inzetten voor de vereniging. Zonder hen is het 
niet mogelijk zaken te organiseren en te zorgen 
voor training, begeleiding en doorgaan van 
wedstrijden voor alle teams. Gelukkig hebben 
we diverse actieve leden denk aan de 
bardiensten (extra handjes blijven welkom!), 
trainers en begeleiders van de jeugdteams, 
mensen die zich bezighouden met de kleding, 
beheer sporthal en kantine, vrijwilligers die de 
al bekende activiteiten ter hand nemen etc.
Maar helaas is dat nog niet genoeg. 
Bedenk zonder vrijwilligers kunnen we zaken 
niet meer uitvoeren en in het ergste geval (zie 
bij scheidsrechters) kan het zelfs leiden tot niet 
door kunnen gaan van wedstrijden. Geen loze 
oproep dus. Met z’n allen zorgen we voor een 
sterke vereniging en kunnen we leuke dingen 
doen. Jullie hulp (leden, oud leden en/of ouders) 
is dus meer dan welkom.



Van de voorzitter

Wat hebben we nodig:
a. Sponsorcommissie:
We zoeken nog steeds een paar actieve leden 
die samen een sponsorcommissie willen 
vormen. Van de commissie verwachten we dat 
zijn hun best doen om het bord van 100 vol te 
krijgen, maar ook andere sponsorbronnen te 
zoeken, dat kunnen sponsors voor teams zijn 
(trainingspakken bijvoorbeeld) maar ook 
verenigingssponsoren die ons geldelijk willen 
steunen zodat er meer mogelijk is op gebied 
van jeugd en trainingen voor jeugd en senioren 
om onze ambities waar te maken. 
Met sponsoren kunnen we de contributie en 
prijzen in de kantine beheersbaar houden en we 
hebben dan extra geld voor activiteiten.
Wie wil meedoen en dit oppakken.

PS weet je dat je voor 100 euro per jaar een 
plekje op ons sponsorbord hebt, met vermelding 
op de website. Meld je aan bij het bestuur en 
wie weet hangt jouw bordje binnenkort ook in 
de kantine.

b. Activiteitencommissie
Wie willen samen een permanente activiteiten 
commissie vormen? Hun taak is het 
coördineren van de al bestaande activiteiten en 
het door het seizoen heen organiseren van 
activiteiten of mensen stimuleren een leuke 
activiteit te organiseren.

c. Scheidsrechters
Deze is wel het meest urgent. Met onze senio-
renteams en dames A moeten wij beschikken 
over voldoende bondsscheidsrechters die bereid 
zijn een aantal wedstrijden te fluiten per 
seizoen. Op dit niveau dus wedstrijden bij 
andere verenigingen. De kosten van de boetes 
lopen elk seizoen op omdat we niet voldoende 
scheidsrechters hebben die namens Internos 
willen fluiten. Die kosten moeten we met z’n 
allen opbrengen en dat is zonde van het geld 
(afgelopen jaar ook weer zo’n 2000 euro!). 

Dus wij zoeken (oud)leden en/of ouders die 
bereid zijn de cursus te volgen en hoe meer hoe 
kleiner het aantal wedstrijden dat je moet 
fluiten. 
Uiteraard hebben we ook voor de jeugd 
scheidsrechters nodig, gelukkig lukt dat steeds, 
maar bedenk zonder scheidsrechters ook geen 
wedstrijden!

Ook zoeken we een opvolger van Jos Bastiaanse 
als coördinator voor de scheidsrechters en ons 
aanspreekpunt voor de bond.

Voor nu wens ik iedereen een fijn, leuk en 
sportief seizoen toe. Hopelijk zonder 
onderbrekingen en zonder beperkingen. 
Laten we er een mooi jubileumjaar van maken 
met mooie resultaten.

Ron Dujardin, voorzitter HV Internos.



Kledinginzameling

We gaan in de maand september kleding inzamelen. 
Voor elke kilo krijgen we een vergoeding. Hoe meer zakken/kilo’s we inleveren, hoe 
meer het oplevert voor de vereniging.
Wat er wel en niet in de kledingzak mag, zie je op de afbeelding.
In principe zal er op maandag, woensdag en vrijdag een container onder de trap staan, 
daar kun je de zakken in plaatsen.
Eind september (ongeveer) wordt de container dan opgehaald.

WEL NIET
- Bruikbare kleding

- Schoeisel (per paar samengebon-
den)

- Beddengoed 

- Woontextiel (handdoeken, gordij-
nen)

- Accesoires (riemen, kleine tassen)

- Nat, beschimmeld en met olie of 
verf vervuild textiel

- Tapijt, matten, vloerbedekking

- Kussens, dekbedden, matrassen

- Vulmateriaal

- Kleine lappen stof

- Knipselresten

- Koffers

Meld je ook aan voor de Facebookgroepen ‘Kleding ruilen en/of verkopen HV Internos’ 
en ‘Foto’s & filmpjes HV Internos’



Voorstellen Jeroen Ista

Jeroen Ista, trainer coach dames 2 (voorheen dames 1)

Waar zal ik beginnen. Ben je lekker aan het ballen bij de recreanten, 
wat ik alweer geruime tijd na een blessure weer met veel liefde en 
plezier doe, word je gevraagd of je zin hebt om de dames 1 te 
trainen en coachen. 

Na wat overleg thuis en met het bestuur een aantal proeftrainin-
gen met de Dames gedaan. Nu na de zomerstop weer volop aan de 
bak. Er zijn al een groot aantal oefenwedstrijden gepland voordat 
de competitie weer begint. Door alle coronaperikelen en pech in de 
1e klasse, regio Rotterdam in plaats van hoofdklasse. Maar dat biedt 
perspectief 

Maar wie ben ik eigenlijk. Nou mijn naam is Jeroen Ista, woon in 
Breda, ben getrouwd en heb 2 tieners. In het dagelijks leven doe 
ik iets met waterbehandeling (als je meer wil weten dan leg ik het 
eens uit).

In het verleden heb ik het handballen geleerd bij EBHV en ben als 
junior B terecht gekomen bij Internos. Hier als jonge hond veel 
meegemaakt en ervaring opgedaan in de Lage Banken.

Uiteindelijk zwaar geblesseerd geraakt en geruime tijd gestopt 
geweest. Na een lange tijd weer begonnen als trainer-coach bij 
United Breda dames A jeugddivisie en begonnen bij Internos bij de 
recreanten. En dan nu ook aan de slag als trainer-coach dames 2 
(voorheen dames 1).

Doelstellingen genoeg, maar de belangrijkste zijn wel het handbal 
plezier en inzicht verbeteren en uiteraard, zo spoedig mogelijk dit 
team met potentie (en ook meer dan voldoende potentie bij de an-
dere teams) gezamenlijk terugbrengen naar de hoofdklasse. 

Dit gaan we uiteraard niet alleen doen, maar ook alle andere 
damesteams helpen hierbij.

We gaan er gezamenlijk een ontzettend mooi seizoen van maken en 
wij hopen jullie op de tribune te zien bij een van onze wedstrijden 
komend seizoen. 

Sportieve groet 

Jeroen Ista 



Vrijwilligers kantine gezocht

Onze vereniging heeft de luxe van een eigen 
kantine (de Time-out) die met de hulp van 
vrijwilligers draaiende wordt gehouden.
Deze vrijwilligers zijn vooral spelers van de 
diverse seniorenteams en ouders van 
jeugdleden.
De winst die de vereniging uit de kantine haalt 
komt ten goede aan de clubkas en zorgt er 
mede voor dat de contributie laag blijft en we 
extra activiteiten kunnen doen.

Nu het nieuwe seizoen voor de deur staat en 
de vereniging weer gegroeid is, zijn we op zoek 
naar verse krachten achter de bar. Ook wanneer 
je maar beperkt ingezet wil worden, of alleen 
tijdens evenementen kunnen we je hulp goed 
gebruiken!
We streven er naar om vanuit elk team enkele 
ouders of spelers bereid te krijgen om een aan-
tal keer per jaar een bardienst te draaien.

Wat houdt het werk in?
Kort door de bocht beheer je de kantine tijdens 
een gedeelte van een wedstrijddag. De kantine 
gaat open een half uur voor de eerste wedstrijd 
start, en sluit ongeveer een uur na het einde 
van de laatste wedstrijd.
Achter de bar verkoop je koffie/thee, frisdrank 
of bier/wijn aan de klanten. Maar ook staan er 
een aantal (gefrituurde) versnaperingen op het 
menu.
Verder zorg je voor het omspoelen van de 
glazen en andere lichte schoonmaakwerkzaam-
heden en heb je tijdens de wedstrijden vanuit 
de kantine goed zicht op de wedstrijden.

Hoe lang duurt een bardienst en hoe vaak per 
jaar is het?
De kantine is open tijdens thuiswedstrijden, 
zowel zaal als veld, maar ook wanneer er 
speciale activiteiten zijn zoals het beachhand-
bal- of kersthandbaltoernooi.
De wedstrijden staan gepland op zaterdagavond 
en op zondagochtend en -middag. Heel af en 
toe is er een doordeweekse avondwedstrijd.
In shifts van ongeveer twee tot drie uur wordt 
iedereen ongeveer een keer per 6 tot 8 weken 
ingezet, meestal rond eigen wedstrijden of 
tijdens wedstrijden van zoon of dochter.
Maar hoe meer vrijwilligers er zijn hoe 
minder frequent iedereen hoeft te worden 
ingezet natuurlijk. En we zijn blij met elke hulp: 
wil je vaker of juist minder vaak, of kun je 
alleen in specifieke weekenden, laat het weten.

Wie mag zich aanmelden en waar kun je je 
aanmelden?
Om zelfstandig kantinediensten te mogen 
draaien moet je ouder zijn dan 18 jaar (omdat 
je anders geen alcohol mag schenken 
bijvoorbeeld) en moet je een online trainings-
certificaat behalen (De test bestaat uit zo’n 20 
vragen, die je meerdere keren kunt doen).
Geïnteresseerd om de vereniging op deze 
manier te helpen? Je kunt je aanmelden via 
bardienst@handbalinternos.nl 
Heb je nog vragen over het inhoudelijke werk in 
de kantine of over de test? Vraag het een van 
de beheerders van de Time-out: Tonnie Peemen 
of Bas Nieuwsteeg of vraag het de vrijwilligers 
achter de bar!

Bartraining door de beheerders
Naast het online certificaat, wat een adminis-
tratieve verplichting is, word je door een van de 
kantinebeheerders ook wegwijs gemaakt in de 
werkzaamheden tijdens een bardienst.
Bij voldoende nieuwe aanmeldingen wordt er 
ook regelmatig een avond georganiseerd om dit 
met meerdere geïnteresseerden samen te door-
lopen of om alles nog eens even op te frissen.



Wedstrijdverslagen

Wat een heerlijke start van het nieuwe team! We zijn het veldseizoen uitste-
kend begonnen met een solide welverdiende overwinning op het B-team van 
Heerle. De omstandigheden waren niet ideaal; een nieuw team van spelers, 
weinig gezamenlijke trainingservaring en een speknat buitenveld. De man-
nen pasten zich echter snel aan, en er was zichtbaar veel plezier met elkaar. 
Het belangrijkste ingrediënt voor het functioneren van een team. Met een 
brede selectie is het mogelijk voor ons als staf om snel door te wisselen en 
dat geeft goed inzicht in de capaciteiten van de individuele spelers en het 
team. Zowel verdedigend als aanvallend zagen we vandaag de contouren 
van een geweldig team ontstaan. Ik wil geen enkele speler tekort doen, 
want de 23-13 overwinning was echt een teamresultaat. Één sprong er ech-
ter zichtbaar uit deze ochtend, Oscar; Wat een heerlijke acties trakteerde 
je ons op in deze wedstrijd. Onze volgende wedstrijd is thuis in Rucphen op 
zaterdag 18 september om 12.30 uur tegen GHV, ik reken dan op een vol 
huis om onze mannen naar de volgende overwinning aan te moedigen.

Afgelopen week heeft ook Internos E2 weer 2 keer getraind na een lan-
ge vakantie. 
Klaar voor de uitwedstrijd vandaag tegen RHV. Na een goede warming 
up was het team er helemaal klaar voor. Nou ja....eerst nog even plas-
sen...want ze waren een klein beetje zenuwachtig :) 
Na een krachtige begroeting startte de wedstrijd.
Vanaf het eerste moment was iedereen scherp. Er werd heel goed sa-
mengespeeld en goed vrijgelopen. RHV kon in het begin goed bijblijven. 
Toen we steeds meer door durfden te gaan en steeds meer balletjes 
gingen onderscheppen en break outs konden lopen werd het verschil 
steeds groter.
Trots op ons team! De eerste overwinning is binnen; RHV-Internos 6- 18
Op naar 25 september waar we onze laatste buitenwedstrijd spelen te-
gen GHV!



Kersthandbaltoernooi

Op 3, 4 en 5 januari staat het kersthandbaltoernooi weer gepland. 
Na de afgelaste editie van vorig jaar hebben we extra veel zin in aankomend 
toernooi. Om het toernooi goed te organiseren zijn er veel voorbereidingen 
nodig. Hiervoor kunnen we nog wel wat hulp gebruiken!
Natuurlijk zijn er tijdens het toernooi zelf ook extra handjes nodig, zoals 
scheidsrechters, opbouw-afbouw en omroepers, etc. 

Lijkt het je leuk om mee te helpen met de voorbereidingen om er weer een 
groots toernooi van te maken? Stuur dan een mailtje naar 
astriddeweert@ziggo.nl

De mogelijkheid om op HV Internos te stemmen bij de Rabo Clubsupport is 
er weer! Dit kan tot en met 27 september. 
Dankzij jouw stem komt er een extra bijdrage in de Clubkas en we kunnen 
dit goed gebruiken. 
Je kunt stemmen in de Rabo-App of via de volgende link:
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Rabo Clubsupport



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
SEPTEMBER

          
                                                                                                           
2  september  Isa van Dorst

3  september  Roel Baars
    Fleur van 
    Tilburg
    Judith Buys

6  september  Hellen Tuk
    Lorena den   
    Hollander

7  september  Nikki Talboom
    Barry Verbraak

14 september  Mark van Zundert

16 september  Sophie Peeters
    Conny Rijken

17 september   Femke van Gils

18 september  Jan Joossen

20 september  Malou Nuijten
    Nienke 
    Schaliboom
    Enrico van 
    Cauter

22 september  Anouk van Gogh

23 september  Lucy van den   
    Eijnden

24 september  Jos Stuyts

25 september  Alexander 
    Eulenpesch

26 september  Bente van Gils
    Martijn Verhoef

29 september  Stella Gerardu

30 september   Jouke Baeten

OKTOBER
          
                                                                                                           
1 oktober   Sven Blanken
    Lina de Laat
    Antonio Marasco

3 oktober   Sophie Kannekens

7 oktober   Zora Evers

8 oktober   Kim Smits

14 oktober  Lynn Buijnsters

15 oktober  Maud Hopstaken

18 oktober  Kimberley van  
    Benthem
    Sandra Kubicki
    Manon Doggen

19 oktober  Felix Nass

20 oktober  Maud Venus

22 oktober  Lars Stuyts
    Paul van der   
    Weide

24 oktober  Peter Buijnsters
    Kees Oostdijk

26 oktober  Vinz van Leest
    Jeroen Ista

28 oktober  Tonnie Peemen

30 oktober  Tim Soeters

31 oktober  Diana van de   
    Velden


