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VERSCHIJNT ±4 KEER PER JAAR - VOOR INFO: secretariaat@nijenrodes.nl

Hierbij ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van dit 
seizoen. Door het coronavirus is het handbalseizoen op 
een bizarre manier tot een einde gekomen. Het binnen-
seizoen, het buitenseizoen, handbalkamp en het eindfeest 
zijn helaas allemaal afgelast. Dat vinden we vreselijk jam-
mer. Maar gezondheid staat absoluut voorop!

We begonnen het binnenseizoen met 14 teams. De 
meeste hiervan handhaafden zich prima in de poule. 
Helaas moesten de maatregelen omtrent het coronavirus 
roet in het eten gooien. Alle wedstrijden werden afgelast. 
Daarnaast heeft het NHV aangegeven dat er geen sprake 
zal zijn van promoveringen en/of degradaties. Volgend 
jaar zullen alle teams dus in dezelfde poule blijven spelen 
als dit jaar. 

Ondanks het plotselinge einde van het handbalseizoen 
willen we iedereen ontzettend bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan de wedstrijden. De spelers, coaches, 
scheidsrechters, zaalwacht en zaaldienst, maar zeker ook 
de supporters en alle anderen die nu niet zijn opgenoemd! 
Tijdens de ALV, wat alweer een eeuw geleden lijkt, hebben 
Petra Branderhorst en Jolanda Hulsbos hun taken binnen 
de kledingcommissie neergelegd. Voor hen hebben we in-
middels vervanging gevonden, lees hierover meer in deze 
nieuwsbrief. Wij willen Petra en Jolanda bedanken voor 
jarenlange inzet binnen deze vereniging. 

Daarnaast willen wij Mirjam Groenewoud hartelijk be-
danken voor haar tomeloze inzet als scheidsrechtercoör-
dinator. Zij heeft zich namelijk al heel wat jaar, met heel 
veel energie, ingezet voor de vereniging. Alle wedstrijden 
werden door scheidsrechters bemand door haar inzet. 
Mirjam bedankt!

Gelukkig hebben we ook voor Mirjam vervanging gevon-
den in de persoon van Sarah Verwoerd. Zij stelt zich ook 
voor in deze nieuwsbrief. 

Tijdens de ALV is Bart van Melsen opnieuw verkiesbaar 
gesteld als Penningmeester. Alle aanwezigen stemden po-
sitief. Helaas is Bart van Melsen vanwege burn-out klach-
ten niet meer werkzaam als penningsmeester. We hebben 
gelukkig Kirsten bereid gevonden om zijn taak tijdelijk 
over te nemen. Desalniettemin zijn we natuurlijk op zoek 
naar een structurele oplossing. Bent u geïnteresseerd of 
kent u iemand die een steentje zou willen bijdragen aan 
de vereniging als penningmeester? Stuur dan een email 
naar: secretariaat@nijenrodes.nl

Tijdens de ALV is ook de traditionele “Bob van de Vreede-
prijs” weer uitgereikt. Deze prijs wordt uitgereikt aan een 
vrijwilliger van de vereniging vanwege zijn/haar inzet. Dit 
jaar mochten niet één, maar twee personen deze prijs 
in ontvangst nemen. Namelijk: Mirjam Groenewoud en 
Petra Branderhorst. Berty Brinkhof gaf weer een prach-
tige omschrijving waarom zij de prijs dit jaar zo hebben 
verdiend!

Zoals u hierboven leest zijn wij als vereniging erg afhanke-
lijk van onze vrijwilligers. Daar was afgelopen seizoen ook 
zeker weer sprake van. Het bestuur wil iedereen bedan-
ken die zich heeft ingezet. Dankzij jullie hebben jong en 
oud kunnen genieten van alle handbalactiviteiten. 

Wij kijken nu al uit naar het volgende seizoen!

Rest mij u alleen nog te zeggen: blijf gezond en zorg een 
beetje voor elkaar. 

Namens het bestuur, 
Inge van der Grift 

 Van de Bestuurstafel



Voorzitter: 
Tom Branderhorst voorzitter@nijenrodes.nl

Penningmeester: 
Kirsten Heijke (a.i.) penningmeester@nijenrodes.nl

Secretariaat: 
Yvonne Mulder en VACATURE secretariaat@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid:
Kirsten Heijke en Ingeborg v.d. Grift activiteiten@nijenrodes.nl

Scheidsrechterscoördinator:
Sarah Verwoerd scheidsrechters@nijenrodes.nl

Wedstrijdsecretariaat/ledenadministratie
Lucia Verhoef en VACATURE wedstrijdsecretariaat@nijenrodes.nl  
 ledenadministratie@nijenrodes.nl
Techniek-voorzitter:
VACATURE techniek@nijenrodes.nl

Vertrouwenspersoon:
Wilma Maaswinkel vertrouwenspersoon@nijenrodes.nl
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 Scheidsrechtercoördinator 

Techniek

Voor ons als techniek zijn het roerige en drukke 
tijden. Ten tijde van dit schrijven zijn trainingen en 
wedstrijden afgelast door het inmiddels bekende 
virus. Onduidelijk is nu tot hoelang we hier rekening 
mee moeten houden. 

Ondertussen proberen we wel verder te kijken naar 
het komende buiten seizoen voor de teams die daar-
aan meedoen. Een aantal teams, 5 in totaal, gaan dit 
jaar de wedstrijden in het zand spelen. 

Beach-handbal is een erg leuk alternatief voor de 
buitencompetitie op de betonnen velden. Het enige 
nadeel op dit moment is dat er geen voorzieningen 
zijn in Breukelen om daar wedstrijden te spelen en/
of te trainen. 

We zijn druk bezig om samen met de gemeente een 
beach handbal veld tegen krijgen. Tot die tijd spelen 
we onze thuiswedstrijden in Blaricum bij SDS’99. 

Dit alles natuurlijk in afwachting op eventuele veran-

deringen omtrent het coronavirus. 

Voor de alle teams zijn we ook aan het kijken naar 
het volgende binnenseizoen. Hoeveel teams kunnen 
we inschrijven en op welk niveau. 

Hiervoor willen wij iedereen vragen om bij de coach/
team verantwoordelijke aan te geven of hij/zij door-
gaat met handbal. Hiermee hebben we goed beeld 
van het aantal spelende leden voor de sluiting van 
de opzegtermijn (30 april).

We kunnen daarna aan de slag met de teams en 
coaches/begeleiders. 

Afgelopen seizoen hebben we helaas geen trainer/
coach gehad voor de Heren senioren. 

Voor de Dames senioren 1 moeten we ook weer op 
zoek naar een nieuwe trainer/coach.

 Zie jij jezelf (of iemand anders) een van deze taken 
doen, dan ontvangen we graag een berichtje van je.

Technische commissie 

Even voorstellen…

Mijn naam is Sarah Verwoerd, moeder van Senna uit 
de D4 en van Fay uit de E2.  Sinds begin van dit zaal-
seizoen heb ik de taak om mij genomen als scheids-
rechtercoördinator. In het begin samen met Yvonne 
Mulder en strakjes zal Esther van Norren, moeder 
van Simon uit de HB en Jorien uit de D4, mij hierbij 
gaan helpen.

Jammer genoeg is het seizoen vroegtijdig gestopt 
maar ik hoop dat we na de zomer weer gezellig kun-
nen sporten. Samen met Esther maak ik dan weer 
een rooster voor alle wedstrijden zodat er door ieder 
team weer een leuke wedstrijd gespeeld kan wor-
den. 

Ik wil meteen alle scheidsrechters bedanken die er 
iedere keer weer staan op hun vrije moment. Dankzij 
jullie worden er leuke partijtjes gespeeld. Krijgen de 
jongere spelers extra uitleg zelfs tijdens een wed-
strijd. Ik weet dat het soms een iets minder leuke 
taak is om te doen en er niet iedereen er zin in heeft 
maar weet dat jullie tijd en energie wordt gewaar-
deerd. 

Ook die van de begeleiders die de beginnende 
scheidsrechters helpen bij het fluiten van hun eerste 
wedstrijden.

Mochten er vragen zijn of u wilt zich aanmelden  als 
scheidsrechter dan kunt u een mailtje sturen naar 
scheidsrechters@Nijenrodes.nl.

Voor nu…..blijf gezond en hopelijk tot heel snel! 



 Jubileum 50 jaar Kikkerfort Festijn

 

 

Jaja bijna 50!!

Volgend jaar bestaat onze prachtige 
vereniging.

50 jaar

Dit willen wij natuurlijk vieren.

Maar hoe?

Wie heeft leuke ideeén, is creatief en vindt 
het leuk om mee te werken.

Voor Jong en Oud!

Meld je aan bij Secretariaat@Nijenrodes.nl

 

Het Kikkerfort festijn op 
1 februari 2020

Ze hebben er lang naar uit-
gekeken, en het was weer de
moeite waard!
Een groot feest!
Trainen, minihandbal spelen, plakken, knippen, 
jungleland, zwemmen en de poppenkast! Ik kan 
mij voorstellen dat jullie hier naar uit kijken.
Dat kan toch niet anders dan een groot feest 
zijn. Aan het eind van alle activiteiten moe en 
voldaan naar huis. Alleen diegenen die er bij zijn 
geweest kunnen weten wat dit allemaal in-
houd, vooral de act van Fritsie Duikelaar met zijn 
onvolprezen poppenkast voorstelling. Sommige 
kinderen hielden hun oren dicht, anderen lagen 
op de grond met een duim in de mond, anderen 
nog met natte haren van het zwemmen. Hij wist 
iedereen, jong en oud te boeien!
Al onze kabouters en mini’s waren aanwezig 
en hebben genoten, voor ouders soms een hele 
lange dag maar wel de moeite waard.
Gaan we volgend jaar weer? JA NATUURLIJK!!
niet onbelangrijk:  Hv Nijenrodes had weer een 
groot aantal vrijwilligers die dit feest compleet 
maakte!  En ook zij hadden plezier!
De nieuwe blauwe shirts stonden netjes en de 
zaal kleurde af toe blauw! Lex en zijn hulptroe-
pen, de spelleiders de “sjouwers “ en de dans-
meiden, top!!! 

HV Nijenrodes



Olaf ReiningaOde aan G-Handbal

Wisten jullie dat 
Olaf Reininga bezig is zijn 
trainersdiploma te halen?

Top, Olaf!!! En dat naast 
je werk en 2x in de week 
een team trainen.

We kunnen heel goed 
jeugdtrainers gebruiken!

We wensen je veel succes en vooral ook veel ple-
zier bij de cursus.

helpen de handballers bij het leren van de spelregels 
en vooral bij het teamspel en de saamhorigheid.
 Zij rijden met het team naar de toernooien, en maken 
er steeds een fantastische dag van met het team. 

Lune doet nog even mee met de toernooien dit jaar. 
Dat vindt ze geweldig. Lune gaat alles missen. En wij 
ook. Wij willen iedereen bedanken voor de inzet en 
aandacht voor Lune. Dit is van hele grote waarde voor 
Lune geweest, en ook voor ons.

Astrid  

 

 

 

 

Wisten jullie dat Olaf Reininga bezig is zijn 
trainersdiploma te halen? 

Top, Olaf !!! En dat naast je werk en 2 maal per week 
een team trainen. 

We kunnen heel goed jeugdtrainers gebruiken! 

Wij wensen je veel succes en vooral ook veel plezier bij 
de cursus! 

 

 

Onze dochter Lune is autistisch 
en heeft een verstandelijke 
beperking. 
Ze kan zelf geen  sociale om-
geving creëren, hoewel het 
is heel belangrijk voor haar 

ontwikkeling, zelfvertrouwen en levensplezier. Nu 
Lune afscheid heeft moeten nemen van haar team 
vanwege haar nieuwe school, wil ik een ode brengen 
aan de G-handbal van de Nyenrodes. 

Lune kon door de G-handbal al jong een teamsport 
beoefenen, en daarmee in een sociale omgeving 
zijn, veelal zonder ouderbegeleiding. Dat heeft haar 
zoveel gegeven in al die 11 jaren. 
Ze wilde de training nooit missen, en kwam er elke 
dinsdag heel vrolijk vandaan. Als ouder is het ook 
heel fijn te zien dat je kind meetelt, en ze op haar 
niveau wordt geholpen in haar ontwikkeling, en 
vooral in het samen spelen. 

Het mooie van de vereniging is dat het G-team er 
echt bij hoort. Ze trainen ook tegelijk met de jeugd-
training in dezelfde zaal. Lune geniet van de contac-
ten en kent inmiddels bijna iedereen. 
Ongeveer 10 x per jaar is er op zondag een G-hand-
baltoernooi ergens in het land, waar ze met het 
team heen gaan. 
De vrijwillige begeleiders Francis en Ina zijn goud. Ze 

Ode aan de
Nijenrodes
G-Handbal



Kledingcommissie

Hallo allemaal,

Hierbij willen wij ons voorstellen.

 Wij zijn Iris Orta en Mariska Kiel.

Onze kinderen Tim Beijering en Kay Westerbeek 
spelen samen in de E1.
Beide jongens zijn bij de kabouters begonnen en 
hebben het erg naar hun zin bij HV Nijenrodes.
Halverwege dit seizoen is ons gevraagd of wij samen 
de kleding commissie willen gaan doen.

Momenteel zijn wij nog druk bezig met de inventari-
satie van de stand van  zaken.

Jullie kunnen ons bereiken via

kleding@nijenrodes.nl

alleen wat via de mail binnen komt nemen wij in 
behandeling.

Als club werken wij samen met Wellsport op de 

 Kaatsbaan 11, Maarssen-Dorp

Wij willen jullie graag wijzen op de volgende site
(https://clubs.deventrade.com/nl/hv-nijenrodes) waar 
u met 10% korting sport kleding kan bestellen.
 Van elk gekocht product gaat er een percentage 
naar HV Nijenrodes (eigenlijk sponsor je dan ook in-
direct de vereniging).Binnenkort komt er een nieuwe 
collectie online, het is echt de moeite waard om eens 
een kijkje te nemen!!

Nieuwjaarsreceptie HV Nijenrodes
Ook dit jaar werd de eerste zondag na de jaarwisseling gebruikt om met elkaar te borrelen en te proosten op 
een sportief jaar. De laatste wedstrijd werd rond 16.30 uur gespeeld. Dus tegen vijven druppelden ouders, kin-

deren en oud-leden de kantine binnen.
 Zoals gebruikelijk keek onze voorzitter Tom even terug op het jaar 2019 en wenste iedereen namens het be-

stuur een heel gelukkig nieuwjaar.  
Dit jaar werd er geen buffet klaar gemaakt, maar waren er borrelhapjes in overvloed. Het was weer gezellig 

druk en veel mensen bleven gezellig lang hangen.
Zoals de eerste regel al aangaf: een mooi en sportief 2020 en laten we ook dit jaar knallen!



Bob de Vreede Prijs 

Bob de Vreede Prijs
Datum  Breukelen, 18 november 2019
Betreft   Bob van de Vreede prijs 2019

Beste aanwezigen,

Hoewel velen van jullie  hier aanwezig, Bob 
niet hebben gekend, willen we als vereniging 
Bob niet vergeten, zeker de leden die met hem 
hebben gespeeld. Veel te vroeg moesten wij 
afscheid van Bob nemen.

Wordt deze prijs ter herinnering aan Bob dan 
ook aan jou uitgereikt, dan heb je hem vast en 
zeker verdiend!
Jouw naam op zijn portret is een hele eer!
Eigenlijk is het denk ik heel moeilijk deze no-
minatie spannend te houden. Als ik de genomi-
neerden ga omschrijven, is het denk ik al snel 
bekend om wie het gaat. De activiteiten waar-
voor zij zich inzetten , dus “zij “ in het meer-
voud , zijn bijzonder specifiek. 

Inderdaad dit jaar, voor het eerst, zijn er twee 
leden genomineerd, het bestuur kon daarin echt 
geen keuze maken, ze verdienen hem beiden..
Om bij de een te beginnen, de volgorde geheel 
willekeurig, bijna  haar hele gezin is actief bij 
onze vereniging  betrokken.  Dus jong en oud.

Iedereen kent haar, zij is heel vaak  betrok-
ken bij verschillende  organisaties binnen onze 
vereniging. En met het ene deel is niet iedereen 
altijd even blij, nl  als er een speciaal berichtje 
binnenkomt, maar bij een ander deel van haar 
organisatie talent staat iedereen te springen van 
enthousiasme.
Om bij het eerste te beginnen, ja dan weten jul-
lie het al, wie zet jou toch in om wedstrijden te 
“fluiten” ??? Ja dat was altijd onze Mirjam!!!  Ze 
had een zware klus! Gelukkig zijn er ook scheids-
rechters die het heel erg graag doen, die kiezen 
om scheidsrechter te zijn!.
Haar tweede klus is samen met vele anderen 
het kamp organiseren , een topactiviteit waar 
we elke twee jaar naar uitkijken. Gelukkig gaat 
Mirjam daar niet mee stoppen en gaat ze er nog 
een keer helemaal voor. Maar als scheidsrechter 
mentor heeft ze het wel gehad en dat is jammer, 
maar we hebben begrip voor haar besluit.
De andere genomineerde dame komt ook uit 
een echt handbalnest, maar werkt vooral achter 
de schermen. 
Bij schoolhandbal toernooien is zij actief, bij cli-
nics kun je altijd op haar rekenen, achter de tafel 
als tijdwaarnemer zit ze met grote regelmaat  en 
zo kan ik denk ik nog wel doorgaan. Deze din-
gen blijft ze vast wel doen daar vertrouw ik op.
Maar een ding het verzorgen van de teamkle-
ding daar stopt ze mee.  Na een paar jaar waarin 
heel veel teams voorzien van sponsoren in het 
nieuw werden gestoken heeft ze het wel gezien 
en draagt ze het stokje over aan een ander. Ja 
Petra, het viel niet altijd mee, maar we waren 
toch echt wel heel blij met je!! Als iedereen 
vakantie ging vieren was jij de klos om alles te 
verzamelen en weer gereed te maken voor het 
nieuwe seizoen.

Het kwam allemaal weer goed.
 
Mirjam en Petra jullie hebben het beiden echt 
verdiend. Wat moeten  we als vereniging zon-
der dergelijke vrijwilligers, beiden  heel hartelijk 
gefeliciteerd en bedank voor alle inzet!

Met vriendelijke groet,

Berty Brinkhof, namens de
Handbal Vereniging Nijenrodes



 Collectes

lepelunteren

Gehandicapte sport

Het is weer collecte tijd en Nijenrodes is zoals vele voor-
gaande jaren weer actief aan het collecteren!

Eerst onder leiding van Marion en Wendy van Rooijen 
hebben we gelopen voor Jantje Beton.

Gelukkig waren er naast een aantal “ouwe getrouwe col-
lectanten” ook weer een aantal “nieuwkomers “!!!

Met alle collectanten is een bedrag van €984,- opgehaald. 
Mooi meegenomen voor de vereniging en tegelijkertijd 
wordt er veel geld gegeven aan een goed doel!

In de week van 29 maart zou de collecte voor gehandicap-
ten sport zijn gestart. Helaas kon dit door het coronavirus 
niet door gaan. Gelukkig kwam er vanuit het fonds een 
ludieke actie waardoor er online toch gecollecteerd kon 
worden. Wij willen iedereen die een steentje heeft bijge-
dragen, heel hartelijk bedanken. We doen het met veel 
hart voor deze prachtige groep sporters!

Berty Brinkhof

De overheid en het RIVM hadden besloten i.v.m. het 
coronavirus alle activiteiten af te lassen. Dat hield he-
laas in dat het kamp niet door kon gaan. Dat vinden 
wij ontzettend jammer! 

Alle leden worden op de hoogte gebracht over even-
tuele vervolgstappen, nadat de kampcommissie bij 
elkaar is gekomen. 

Sociale Media2020

Volg je ons al op Facebook en Instagram?

HV Nijenrodes heeft een eigen pagina op Facebook en 
een account op Instagram.
Hier plaatsen wij onder andere aankondigingen en foto’s 
van de activiteiten in de vereniging. Normaal gesproken 
vind je daar ook elke week een overzicht van alle thuis-
wedstrijden. Door het coronavirus gaat dat natuurlijk niet 
meer. Daarom staan er nu elke week leuke challenges op. 
Blijf thuis lekker fit! 

Heb je zelf leuke oefening bedacht, of wil je jouw resultaat 
met de vereniging delen? Stuur dan een mailtje naar:

media@nijenrodes.nl

Dan zorgen wij ervoor dat het geplaatst wordt.
Let op: binnenkort komt de nieuwe website van HV Nijen-

rodes online!



Sponsorcommissie

Sponsorcommissie
De Grote Clubactie is weer een groot succes geworden 
dankzij iedereen die zo zijn best heeft gedaan met het 
verkopen van loten. 
De wedstrijd die aan de Grote Clubactie was verbonden, 
werd gewonnen door Alex Ross. 
Fantastisch gedaan Alex! Het team met de meest verkoch-
te loten is GD4.

Fantastisch gedaan allemaal! 

De totale opbrengst voor de club is €1889,60! Geld dat 
we heel goed kunnen gebruiken om op kamp gegaan en 
materialen te kopen. 

Verder ook nog prachtig nieuws over de collecte van Jantje 
Beton. 

De opbrengst van deze collecte is  985,00 euro. 
Gelukkig hebben we weer een aantal mensen bereid ge-
vonden deze klus met ons te klaren. 
Uiteindelijk geeft het toch weer voldoening als we geld 
binnen halen voor onze club! 

Dan nog een oproepje: 

Door het uitvallen van onze penningmeester die tevens  
samen met mij de sponsorcommissie bemande, ligt de 
sponsorcommissie nu een beetje stil.
 Ik ben dringend op zoek naar iemand die het leuk vind 
om geld binnen te halen voor onze club.

 Ik zoek iemand die makkelijk praat, misschien een groot 
netwerk heeft en af en toe tijd heeft om een rondje 
bedrijven, middenstand te doen om ze te vragen ons te 
sponsoren. 
Voor de vereniging is het erg belangrijk dat we dit kunnen 
blijven doen! 

Lijkt dit je leuk neem dan contact op met mij:

Marion Cornelisse, Pmtc@live.nl.

Gezocht:
 2e man/vrouw 

voor ons
wedstrijdsecretariaat

Momenteel bemant Lucia alle jarenlang naar tevredenheid 
ons wedstrijdsecretariaat. 

Dit betekent dat wij Lucia soms lastig moeten vallen tjdens 
haar vakantie, om wedstrijdzaken te regelen. Dit is natuur-
lijk niet de bedoeling.

Daarom zijn we op zoek naar een site kick voor Lucia.

Wat doet het wedstrijdsecretariaat zoal?

 Het inplannen van de wedstrijden o.b.v. het  
 schema van het NHV

 Het invoeren van de teams in Sportlink

 Het verwerken van wijzigingen (zowel wed 
 strijden als teams) in Sportlink

 Het bemiddelen bij het tot stand komen van  
 wedstrijdwijzigingen

 Het reserveren van de sporthal voor de wed- 
 strijden

 Ten tijde van nood in verwerken van wed- 
 strijd uit slagen in de handbal app

Hou je van handbal en puzzelen, heb je een hands on 
mentaliteit en kun je nauwkeurig werken? 

Help ons dan!

Meld je bij Lucia of stuur een mailtje naar:

secretariaat@nijenrodes.nl of

wedstrijdsecretariaat@nijenrodes.nl
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