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Van de voorzitter

Het is alweer even geleden dat het Onderonsje uitkwam en jullie dus ook iets van mij hoorden. Dat heeft
diverse redenen, maar inmiddels is de handschoen weer opgepakt. 
De vereniging heeft gelukkig niet stil gestaan. Na het geslaagde kersthandbaltoernooi begin dit jaar (met
complimenten aan het team van Astrid en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet), was er ook in januari een
geslaagde nieuwjaarsreceptie georganiseerd door een aantal dames senioren. Hulde ook hier voor de
organisatie en de gezellig avond. Dat smaakt naar meer!  Misschien dat uit deze groep een leuke
activiteitencommissie voortkomt en dat deze groep misschien met enkele andere nog leuke activiteiten gaan
organiseren voor de vereniging. 

Ook de competitie loopt goed, weliswaar wisselende resultaten, maar alles bij elkaar zien we veel spelplezier en
toch ook vooruitgang bij diverse teams. Ook hier een compliment aan alle trainers, begeleiders en coaches. De
mantelzorg heeft weer als vanouds gedraaid. Ondanks dat het misschien niet zo druk was als de jaren voor
corona, hebben we toch weer veel jassen kunnen bewaren en dus ook weer geld voor de vereniging opgehaald.
Alle vrijwilligers die eraan bijgedragen hebben onze grote dank.

Op gebied van communicatie heeft er een wisseling plaatsgevonden. Nadia heeft aangegeven te stoppen met
Facebook, Instagram en het maken van het Onderonsje. We zijn Nadia natuurlijk enorm dankbaar voor de
periode waarin zij hard gewerkt heeft aan het fraaie Onderonsje dat jullie regelmatig en zelfs in coronatijd
kregen toegestuurd. Vanaf nu ligt alle communicatie in handen van Nicole onze secretaris. Uiteraard blijven wij
ook nog steeds zoeken naar vrijwilligers die zich willen inzetten. Zo zoeken we nog steeds een paar mensen die
met sponsoring aan de slag willen zodat we wat meer financiële ruimte gaan krijgen en de technische commissie
moet nog steeds gevuld worden. Ook zijn er altijd andere zaken die er gedaan moeten worden, dus wil je iets
doen laat het ons weten.

Tenslotte nog het volgende, we hebben nog steeds een tekort aan scheidsrechters. Dat kost ons nog steeds
veel geld. Dus opnieuw de oproep aan (oud) spelende leden om die handschoen op te pakken. Overigens ook aan
alle spelers, begeleiders en coaches, wees lief voor de scheidsrechters zowel van eigen vereniging als van
buiten de vereniging. Deze mensen zetten zich vol overgave in en dat verdient respect.

Ron Dujardin 
Voorzitter HV Internos
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H.V. Internos en Fysiomore zorgen samen voor "fitte" spelers

Fysiomore gaat dit jaar samenwerken met HV Internos. 

Fysiomore is een fysiotherapie- en voedingspraktijk in de regio. Deze zijn gevestigd in de vestigingen van
Arendse health club. Één van de locaties is in Etten-Leur (Anna van Berchemlaan ). 

Fysiomore zal met name op (para)medisch gebied de leden van H.V. Internos gaan ondersteunen. 
- medische keuringen 
- performance trainingen
 - sportvoedingsadviezen 
- behandeling van geblesseerde leden van HV Internos (binnen 48 uur)
 - evenementen voor de teams van HV Internos

Individuele medische keuring speler
 Fysiomore zal alle (jeugd)leden persoonlijk gaan uitnodigen voor een medische keuring. Spelers worden
individueel getest en de gezondheid van de (jonge) spelers wordt in kaart gebracht. Er wordt een rapport
gemaakt m.b.t. de kans op eventueel ontstaan van blessures. Deze scores worden met de speler en/of ouders
besproken danwel toegelicht. 

Lichaamsanalyse + persoonlijke sportvoedingsadvies 
Tevens zal er een uitnodiging komen voor een Body analyse + een persoonlijk sportvoedingsadvies. De
sportdiëtiste van Fysiomore zal een lichaamsanalyse afnemen om vervolgens een persoonlijk (sport)
voedingsadvies mee te geven. Tevens wordt (optioneel) het voedingspatroon binnen het gehele gezin
besproken. 

Conditietesten 
De fysiotherapeuten van Fysiomore zullen de (jeugd)leden tijdens de reguliere trainingen conditioneel gaan
testen. De ouders en/of spelers ontvangen de scores (en normwaarden) via de email. 

2-4x per jaar een sportief evenement 
Fyiomore zal in samenwerking met Arendse health club Breda 4x per jaar een sportief evenement organiseren
waarbij teambuilding en training centraal komt te staan. Deze evenementen vinden plaats bij Arendse Breda
(Terheijdenseweg 504, naast de schaatsbaan).
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Blessure? Fysiotherapeutisch onderzoek 
Wanneer een speler geblesseerd raakt, kan hij/zij direct een afspraak maken voor de fysiotherapeutisch
onderzoek. Binnen 24-48 uur kan de speler worden gezien en wordt de blessure onderzocht. 
Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden via 076-744402, via email info@fysiomore.nl of via de website
www.fysiomore.nl 

Specialisaties Fysiomore BV
 (Sport)fysiotherapie Echografie/Epte therapie 
Shockwave therapie 
Revalidatie in het water (32graden) 
Dry Needling Active revalidatie op de modernste revalidatie apparatuur  Kinderfysiotherapie 
Diëtetiek/sportvoeding
 Leefstijl coaching 

Contactgevens: 
Fysiomore Etten-Leur 
Anna van Berchemlaan 5 
4873 XE Etten-Leur 
Telefoon: 076-2001139 
Email: info@fysiomore.nl

 

Editie Maart 2023

mailto:info@fysiomore.nl
http://www.fysiomore.nl/


Onderonsje
Editie Maart 2023

Wedstrijdverslag HB1

Op zondag 12 maart mochten onze heren B1 aanvangen in Berkel-Enschot. Deze keer onder supervisie van
Natasja en met de coachingskills van Tonnie moesten de mannen er even inkomen, om vervolgens elkaar te
stimuleren en te motiveren, en door prima communicatie onderling kwamen ze snel op gang! 

De mannen hebben heel veel kwaliteiten laten zien en het bleef een spannende wedstrijd met telkens gelijk of 1
punt verschil tussenstand. 
Met Oscar de hele wedstrijd in de goal en Remco in het veld hebben zij een super wedstrijd laten zien waar de
supporters regelmatig op het puntje van de bank zaten en mochten onze mannen afsluiten met 7 punten verschil
en een mooie overwinning van 23-30.
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Terug van weggeweest, GEEF DE PEN DOOR.

De afgelopen jaren hebben we er veel nieuwe leden bij gekregen, dus dit is het ideale moment op de
rubriek weer op te starten. 

Hoe werkt het? Als je naam genoemd is, vul je de vragenlijst in en mail je die naar
onderonsje@handbalinternos.nl 

De laatste vraag is altijd “aan wie geef je de pen door?” 
Daar vul je de naam van de volgende persoon. Om het lijstje zo gevarieerd mogelijk te houden, mag je
niet iemand uit je eigen team noemen. Daarnaast kiezen de dames een heer en de heren een dame (de
meisjes een jongen en de jongens een meisje). 

Dit zijn de vragen: 
Naam: 
Geboortedatum: 
Hoe lang handbal je al: 
Op welke positie speel je: 
Hier ben ik goed in:
 Dit is mijn zwakke punt: 
Mijn favoriete handbalspeler/speelster:
 Beste sportman/vrouw ooit: 
Hier word ik chagrijnig van: 
De beste manier om het weekend te beginnen: 
Dit heb ik in huis als er iemand langs komt: 
Aan wie geef jij de pen door: 
Wil je verder nog iets zeggen:  

In het eerstvolgende Onderonsje wordt de eerste ingevulde "Geef de pen door" geplaatst en deze zal
ingevuld worden door...................................... Sophie Peeters
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Reünie 

Inmiddels heeft iedereen het natuurlijk wel meegekregen, in 2022 bestond onze vereniging 60 jaar. 
Ook dit jaar staat nog in het teken van het jubileum en we willen dit straks afsluiten met een reünie. 

Wil je helpen om de reünie te organiseren? Stuur dan even een mailtje naar
activiteiten@handbalinternos.nl

Uiteraard willen we straks ook zoveel mogelijk oud-leden bereiken en daarom zijn we al druk bezig met
het verzamelen van oude ledenlijsten. 
Ben jij oud-lid of ken jij oud-leden en wil je/jullie op de hoogte blijven met betrekking tot de reünie?
Mail ons dan alvast je gegevens door via reunie@handbalinternos.nl
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Wisten jullie dat we ook een Facebookpagina hebben waar je je Internos kleding kan verkopen? Ga naar
onze Facebookpagina en kijk onder Groepen. 

Wedstrijdverslagen vinden we altijd leuk. Het hoeft echt geen hele lap tekst te zijn, een kort verslagje
is prima. Foto erbij is natuurlijk helemaal top!

Het Onderonsje is er voor jullie. We horen dan ook graag wat jullie graag (terug) willen zien in het
Onderonsje. Momenteel lijkt het meer op een mededelingen vanuit het bestuur overzicht. En dat is
natuurlijk niet de bedoeling. Dus ideetjes zijn meer dan welkom. Mail ze door naar
onderonsje@handbalinternos.nl
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Ellen Muurling - 4 april

Isa van den Wijngaart - 9 april

Nick Aarts - 11 april

Stefan Beukelman - 11 april

Loek Oomen - 14 april

Jay van der Velden - 17 april

Leine Schilderman - 18 april

Jan Kraan - 19 april

Sander Klaassen - 20 april 

Arno Pouls - 20 april

Natasja Jaspers - 22 april

Jochem van Oers - 24 april

Cees Voermans - 25 april

Stefan Esbach - 25 april

Vera Tummers - 28 april

Elly Aerts - 29 april

George Koster - 29 april

Stijn de Laat - 30 april

Anna Verstraeten - 1 mei
Benthe Krebbeks - 1 mei
Max van Huijgevoort - 4 mei
Sara el Addouti - 5 mei
Dania Stoop - 6 meiKees v.d. Meulen - 6 mei

Esmee van de Nieuwenhuijzen - 6 mei

Ilona Voermans - 7 mei
William Siemons - 8 mei
Femke Konings - 8 mei
Evi Bauman - 10 meiLars Vissers - 10 meiWerner van Nijnatten - 10 mei

Ilonka Godschalk - 13 mei
Guusje Keetels - 16 mei
Toine van Dorst - 19 mei
Yara Fasen - 20 meiLoïs Eeckhout - 20 mei

Fenne Kleemans - 22 mei
Lieke van Sprundel - 22 mei
Jette Nieuwesteeg - 22 mei
Lieke van Gurp - 28 mei
Bjorn Santbergen - 29 mei
Marloes Hayes - 29 mei
Venne de Regt - 31 mei

HAPPY
BIRTHDAY
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Kwartfinale Beker DS1

Afgelopen woensdag (15 maart) stond de wedstrijd Internos DS1 - Groene Ster DS1 op de kalender.
Inzet: een plek in de halve finale in de strijd om de beker.
Dames 1 (aangevuld met spelers uit Dames 2) ging de strijd aan. Het zou niet makkelijk worden maar
opgeven was geen optie. 

De tribune zat lekker vol en die support konden de dames goed gebruiken. 
In de eerste helft ging het aardig gelijk op (ruststand 15-16) maar helaas bleek Groene Ster in de
tweede helft toch iets te sterk en met een eindstand van 23-30 zit het bekeravontuur er op voor
onze dames.

Ondanks dat ze natuurlijk graag door hadden willen gaan naar de halve finale, mogen ze niet vergeten
dat ze toch maar mooi de kwartfinale gehaald hebben en daarmee vele teams achter zich hebben
gelaten. Zeker een hele mooie prestatie.
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