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Van uw voorzitter

Beste leden en ouders,

Een klein stukje van mij als voorzitter.
Het seizoen 2021-2022 is inmiddels weer
begonnen. Ik hoop dat het weer een goed,
sportief en gezellig seizoen mag worden.
De eerste wedstrijden starten weer, als we
mogen handballen op het veld rond eind
augustus.I
Ik hoop dat er net als voor de corona tijd, weer
veel plezier en strijd mag worden geleverd en dat
de weergoden ons tijdens de weekenden goed
gezind zijn.

Verder kijk ik nu al uit om al die
bereidwillige vrijwilligers weer bezig te zien.
Zij die zoveel uren van hun vrije tijd
belangeloos in deze vereniging stoppen om
iedereen te kunnen laten handballen!
Ik wil niet opsommen wie dit allemaal zijn
maar…..toch kan je niet handballen als
deze schakels weg vallen. Daarom hoop ik
dat, als iedereen weer op en rond het veld
mag staan of zitten, je denkt : “misschien
kan ik ook nog een kleine steentje
bijdragen”
Want als we allemaal wat doen, kan het
voor deze vrijwilligers wat lichter worden.

Nu we dit jaar 50 jaar bestaat gaan we dit
begin oktober natuurlijk groots vieren. Ik zie
hele leuke dingen ontstaan! De commissies
en vrijwilligers zijn een prachtig programma
in elkaar aan het zetten.
Wil je hier meer over weten, volg dan onze
nieuwe website, kijk op de HV Nijenrodes
Facebook pagina of op Instagram

Ik zie dat de vereniging nog steeds aan het
groeien is. En deze groei is niet alleen door
meer leden en het helpen bij het trainen. Ook
in de saamhorigheid, het inzetten in functies
die hard nodig zijn, zoals fluiten van de
wedstrijden.
Daarom hoop ik dat we er in de toekomst
nog meer voor elkaar zijn.
Soms zijn dit maar kleine dingen maar, omdat
we het samen doen is het voor ons allemaal,
net de verlichting die we soms hard nodig
hebben.

Ik hoop jullie allemaal te zien op en rond de
handbalvelden op het feest begin oktober!
Hou je mail en volg de app, of kijk op de site !!

Met sportieve groeten en veel leesplezier!

Tom Branderhorst

Verschijnt eenmalig - voor info: secretariaat@nijenrodes.nl

JUBILEUM NIEUWSBRIEF

HV NIJENRODES
BREUKELENSeptember 2021



Jubileum Nieuwsbrief HV Nijenrodes - september 2021 2

Onze voorzitter blikt terug

Nu hoop ik dat jullie het ook leuk vinden om een klein stukje mee terug te kijken in de geschiedenis
van onze vereniging HV Nijenrodes.
Normaal begin je niet met jezelf ,maar waar je niet bij ben geweest kan je ook niet over
vertellen.Daarom begin ik maar in de tijd dat ik zelf handbal ben gaan spelen.

Net als velen van jullie ben ik lid geworden door met een vriend mee te
komen trainen.
Dit was in de tijd dat de sporthal midden in het weiland lag en dat we
buiten een asfalt- en een graffelveld hadden.
We hadden net als nu een paar jeugd teams die zeer fanatiek waren,en
hun trainers zo konden motiveren om een keertje meer te trainen in de
week.
Die trainden dan soms als het geregend had op dit
graffelveld en kwamen daar dan letterlijk rood vanaf! Het
leverde voor ons heel veel plezier op, maar al dat wasgoed voor die
ouders. Na een jaartje als speler, wilde ik ook wel gaan helpen met trainen
en een diplomaatje halen. Hier gaf de vereniging volle steun aan.

Nu ik wel eens bij de Bene league en Ere divisie sta te kijken, zie je spelers, trainers en zelfs
scheidsrechters, die allemaal bij ons getraind en gespeeld hebben.
We hadden zelfs in die tijd een Heren 2 team dat bijna
alleen uit scheidsrechters bestond!

Nu kennen we allemaal onze handbalapp, waar onze
spelersnamen en de wedstrijd met alle gegevens in staan.
Vroeger gingen onze coach of aanvoerders het
wedstrijdboekje met spelerskaarten en een papieren
wedstrijdformulier op vrijdagavond ophalen bij Joop en
Jopie. En weer inleveren op zondagmiddag. Dan moesten
Joop of Jopie de wedstrijden weer door bellen naar de
bond en die formulieren opsturen.
Nu waren we in die tijd ook ruim voorzien van vrijwilligers bij onze vereniging , zelfs bij de bond
waren deze mensen zeer actief.

Ook gaan we al vanaf 1979 om het jaar op kamp naar gemeente Lemele. Het was de eerste plaats
waar het kamp werd gehouden. Het was een boerderij met stallen, die waren omgebouwd tot grote
bedbakken met lange rijen matrassen waar je met je slaapzak op kon
slapen. Ook sliep de ene groep op de bovenverdieping waar je een lange
ijzeren trap op moest.
De toiletten zaten voor iedereen beneden in het midden tussen de twee
gebouwen in. Vandaar dat het daar de hele nacht gezellig druk was. Er
moest zelfs iemand waken dat er niemand van de trap zou vallen.

s’ Avonds als je aan kwam ging het net als nu: je nam een koffer mee naar de binnen plaats waar je
hem neer zetten. Dan net zoals altijd haasten voor de speurtocht.

Registratie nieuwe leden

Nota NHV 1973-1974
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De volgende dag een 8 of 10 kamp, en dan de bonte avond, waar in dat gebouw niet altijd de stoppen
sterk genoeg waren voor de spots en de muziek, zodat we dan even in het donker zaten.

Maar de volgende dag die BERG, het leek wel nadat we naar het beginpunt moesten lopen, wat
opzicht al een tocht was , kwamen we na de lintjes volgen wel 2x en in sommige jaren wel 3x over
deze berg ,waar we dan meestal ook een spel
moesten uitvoeren.
Er werd net als nu op kamp cake en koek gemaakt
door de ouders en wat overbleef werd op de route
dan uit gedeeld. Ook werden er appels op deze
route meegenomen kisten vol ,en je raad het al,die
werden de hele route meegesleept en dan op een
van de laatste posten uit gedeeld. Gelukkig was er
terug een kortere weg terug door het kleine bos die
dan gebruikt werd. Daarna net weer als nu eten en
de bus in naar huis.

Nu hebben we een scholierentoernooi in de sporthal en op de twee buiten velden, van 8.00 uur tot
ongeveer 14.00 uur, waar diverse vrijwilligers vrijdagavond al heel druk zijn om alles op te bouwen.
Vroeger was dit scholierentoernooi op het grasveld waar nu de Boendermakerstraat is.
Alleen moesten er toen 12 velden gekalkt worden op gras,een grote tent opgezet worden waar we
een kantine van maakte, draden gelegd worden rond deze velden voor de geluidsinstallatie.
Omdat de kantine vrijdagavond gevuld was met goederen, bleven we daar ook slapen,waar wij
morgens om 7.00 uur gewekt werden door Henk met de mariniersmuziek waardoor we allemaal
rechtop naast de slaapzak klaar stonden.

Er waren toen `s morgens wedstrijden voor de lagere scholen en `s middags speelden er de hoge
scholen zoals:De LTS, de MAVO, de Landbouwschool, de Huishoudschool en de HAVO - Atheneum.
Hier waren in die tijd een aantal vrijwilligers al op vrijdagochtend druk mee bezig om alles klaar te
krijgen.

Bij allebei de toernooien, vroeger en nu, hadden we buiten het opbouwwerk, ook veel administratief
werk, wat nu met een computer gaat, ging toen op velletjes papier die werden uitgewerkt waar
sommige mensen vele dagen zelfs weken aan het schrijven en controleren waren.

Tom Branderhorst

De voorzittershamer

Toen ik voor de tweede keer stopte als voorzitter gaf ik het toenmalige
bestuur als afscheid een voorzittershamer cadeau. Vond ik gewoon
leuk!
Vanaf dat moment werd hij trouw door de voorzitters ter hand genomen
om de vergadering te lijden. Tot hij plotseling was verdwenen na afloop
van de ALV. Meestal gaan we na afloop even een glaasje drinken en
ruimen daarna de spullen op. Niemand had iets bijzonders gezien,
allemaal zoeken maar ??????? waar is hij gebleven?
Tot onze verbazing was hij er het jaar erop weer ineens, maar hoe en
wie??? Tot op heden voor mij een vraag, voor een ander een weet!

Het leek haast op een soort studentengrap ??? Berty



Jubileum Nieuwsbrief HV Nijenrodes - september 2021 4

Bestuur
Voorzitter Tom Branderhorst voorzitter@nijenrodes.nl

Penningmeester Remi Bode penningmeester@nijenrodes.nl

Secretariaat Yvonne Mulder en
VACATURE

secretariaat@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid Ingeborg v.d. Grift activiteiten@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid Kirsten Heijke activiteiten@nijenrodes.nl

Commissies
Scheidsrechterscoördinator VACATURE

scheidsrechters@nijenrodes.nl

Wedstrijdsecretariaat Lucia Verhoef wedstrijdsecretariaat@nijenrodes.nl

Ledenadministratie Lucia Verhoef en
AnetteKroon

Techniek:

ledenadministratie@nijenrodes.nl

techniek@nijenrodes.nl
Senioren en A jeugd
Senioren en A jeugd
enopleidingen
Beachhandbal
Jeugdteams m.u.v. van A-
jeugd

Ronald Schepens
Paul de Hollander

Thijs Perquin
Erik Goedegebuure en
Fenny Schockman

Zaalhuur Lucia Verhoef zaalhuur@nijenrodes.nl

Kledingcommissie Iris Orta kleding@nijenrodes.nl
Mariska Kiel

Sponsorcommissie VACATURES!! sponsor@nijenrodes.nl

Vertrouwenspersoon Wilma Maaswinkel vertrouwenspersoon@nijenrodes.nl

Bestuur en commissies
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Er was eens……..

Een klein stukje geschiedenis. In 1970 werd er in Breukelen al gehandbald bij de omni -
sportvereniging Nijenrodes. Bij deze vereniging kon je meerdere sporten beoefenen.
Bijvoorbeeld voetbal en gymnastiek.

Het NHV kwam op de gedachte om spelers uit één plaats bij elkaar te zetten en in
verenigingsverband mee te laten doen aan de competitie.
Onder andere daardoor, namen enkele mensen het initiatief om zich af te splitsen van
de omnisportvereniging en een eigen vereniging te starten.
En zo werd de handbalvereniging “Nijenrodes” geboren.

Hier zie je de brief die
verstuurd aan de eerste leden en andere
belanghebbenden voor een Stuif In in
de sporthal.
De contributie was toen:
fl 4,50 per maand voor leden 18 +
fl 2,50 voor 16 en 17 jarigen, en
fl 1,75 voor onder de 16 jaar.

En als je aan de competitie meedeed,
je 1 gulden
per maand meer!

1 gulden is ongeveer 45 eurocent!

Ger Meijlink was de eerste trainer.
De brief is ondertekend door
Jan Slingerland,
Tineke Ferkranus en Ger Meijlink.

Het voorlopige bestuur (nov. 1970)
bestond uit:
Ger Meijlink (voorzitter/trainer),
Qurie de Jager en Tineke Ferkranus
(secretariaat en wedstrijdsecretariaat)

Ongetwijfeld werkten er ook andere mensen aan mee.
Veel gehoorde namen: Joop Janssen, H. Scheffer Kees van der Post, Lucia Verhoef, Jopie
van Nimwegen, familie Brinkhof, familie Van Dijk, Reyer Louw, enzovoort.
Veel van deze namen kom je tegenwoordig nog tegen binnen de vereniging.
Dat geeft aan hoe men met het wel en wee van de vereniging
meeleeft.

Uit de statuten blijkt de officiële oprichtingsdatum: 1-6-1971
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De nieuwe vereniging begon bescheiden maar onder de bezielende leiding groeide de club
gestaag. Toen in 1975 Berty Brinkhof meeging doen bleek dit een gouden aanwinst voor de
vereniging te zijn. Via haar werk als ‘gymjuf’ wist ze menig kind te bewegen om te komen handballen
en velen die toehapten hebben jaren met veel plezier een balletje bij Nijenrodes gegooid.

Enkele talenten hebben het later gebracht tot het nationale team en vierden triomfen in binnen- en
buitenland.

De vereniging was vooral een gezellige vereniging waar ieder meehielp en dingen op een losse
manier geregeld werden.

HV Nijenrodes is en blijft een gezelligheidsvereniging voor en door de leden.
Steek allemaal de handen uit de mouwen en help mee om HV Nijenrodes te laten zijn wat we zijn:
Voor en Door de leden!

Op naar ons 100-jarig jubileum!
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Vanaf de oprichting van de vereniging is Breukelen de thuisbasis van HV Nijenrodes.
In de afgelopen 50 jaren hebben we op veel plekken ons geliefde handbalspelletje gespeeld. Nu
spelen en trainen we netjes in de Stinzenhal en op onze verharde velden naast de sporthal. Maar
dat was vroeger wel wat anders!

Toch zijn we Breukelen niet altijd trouw geweest.
Eind jaren 70 hebben wij hebben ook 2 jaar lang gespeeld bij DWSM in Maarssen. Dit kwam
omdat onze eigen buitenvelden nog niet klaar waren.
En we hebben ook in de oude DEMKA Sporthal in Utrecht getraind. Wie kan zich dat nog
herinneren?
Laat het weten, dan zetten we het in de volgende nieuwsbrief!

Uit de Cirkel seizoen 1980-1981:
“Door het tekort aan beschikbare uren in de sporthal moest er getraind worden in de particuliere
Brooklynhal. Omdat deze hal veel duurder was heeft de ledenvergadering, na voorstel van het bestuur,
besloten om voor de senioren, die daar extra trainen, een extra bijdrage te vragen van 35 gulden voor het
gehele seizoen.”

Waar????

Gymzaal
Huishoudschool
(LHNO)

Voetbalveld Nijenrodes
(oude ijsbaan/ nu
velden FC
Breukelen)

Veld
Boendermakerstraat

Brooklyn hal
1980/1981

Gymzaal LTS
(Stationsweg)

Gymzaal
Kikkerfort

Stinzenhal +
velden

Oude
gemeentelijke
sporthal
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“ Wat mij bijstaat is dat er getraind en gespeeld
werd op gras – de oude ijsbaan, waar nu de
voetbalvelden van Nijenrodes liggen. Elke zondag
moest een goed plekje uitgekozen worden; waar
was het gras het beste en met de minste kuilen.
En dan maar met de kalkwagen de lijnen en
cirkels zetten. Dit was vooral in goede handen bij
de familie van der Post. In de houten keet was
wat kleedruimte en een soort koek- en zopie. Na
de ijsbaan-periode kregen we ons verharde
velden pal voor de oude sporthal en aantal jaren
daarna werden deze (ivm de bouw van
Broekland) verplaatst naar de zijkant. Met het
huidige stekkie als eindstation voor dit moment.”
Lucia

"In mijn opleiding speelden we 11 handbal op het
hele voetbalveld. Met andere regels dan ons
huidige 7 handbal. Maar dit spelletje 11 handbal
raakte “uit de tijd “. Het moest sneller en
attractiever! Het werd 7 handbal.
Nijenrodes is begonnen met 7 handbal op de
velden van het huidige FC Breukelen, op het
hoofdveld. Dat betekende ’s morgens vroeg
bellen naar de dienst die de velden moest goed
keuren en vervolgens met de kalkwagen de
velden aangeven, inclusief de cirkels. De doelen
sjouwen! Een klus elke week weer totdat we de
zaal ingingen. Kees van de Post
met kalkwagen, was daar altijd aanwezig!”
Berty
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Onze eerste eigen verharde velden!

Op 26 april 1980 werd ons eerste echte en eigen buitenveld officieel geopend door Ger Meijlink en
Burgemeester van Zwieten.
Dit heeft wel even op zich laten wachten.
Handballen op verharde velden werd door het NHV op
een bepaald moment verplicht gesteld, dat was wel even
organiseren, want verenigingen hadden niet allemaal nog
deze mogelijkheid. Ook Nijenrodes moest de gemeente
ervan overtuigen dat ze dit voor ons moesten
aanleggen! In maart 1977 besloot de
gemeente dat een verhard handbalveld als nummer 1 op
de prioriteitenlijst van aan te leggen sportaccommodaties, te plaatsen.

Maar het aanleggen van ons eigen verharde veld duurde even. Tot die
tijd speelden we onze thuiswedstrijden veld een van de twee velden van handbalvereniging
D.W.S.M. te Maarssen. Bij elkaar heeft dit 2 jaar geduurd.

Maar eindelijk was het zover. Op 16 september 1979 om 10.00 uur
‘s morgens speelden onze kleinste
welpen als eersten hun
competitiewedstrijd op het nieuwe
verharde veld aan de voorkant van
de sporthal. Een mijlpaal!

De afwatering van deze velden was heel slecht. Er is heel wat met de wissers getracht het
speelveld droog te krijgen!!! De toenmalige wethouder
Norbart weet daar alles van. We hebben hem een wisser
cadeau gedaan !

In december 1981 is besloten om een 2e handbalveld aan te
leggen. Bij de start seizoen 1989/1990 vond de officiële opening
plaats van de nieuwe, verplaatste handbalvelden.
Deze lagen nu naast de “oude” sporthal
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1984
“ In het kader van privatisering (1984) stelde
de gemeente Breukelen onze vereniging in
staat om d.m.v. zelfwerkzaamheid een
keurige omheining te plaatsen rondom het
veld. Onder leiding van de heer Gerard
Mastwijk sr. hebben een twintigtal leden
deze taak op zich genomen. Later werd dit
uitgebreid met het schoffelen van de
velden om zodoende minder veldhuur te
moeten betalen.”

2000 Op naar de Stinzenhal

Tot het jaar 2000 speelde de teams van Nijenrodes in de oude
gemeentelijke sporthal. Uit die tijd hebben we veel mooie
herinneringen!
De oude sporthal moest wijken voor de bouw van de
wijk Broeckland. De eerste steen van
de nieuwe Stinzenhal werd op 18 oktober 2000 gelegd
door onze eigen Berty!

In januari 2001 werd de nieuwe sporthal opgeleverd.
De officiële opening was 28
aprilmet burgemeester
Dales. De gebruikers hebben
door middel van allerlei
activiteiten voor het

sportieve deel gezorgd. Ceremoniemeester Cees de Bie was
verantwoordelijk dat deze activiteiten elkaar goed konden opvolgen.
Bert Brouwer, verbondstrainer bij de dames met een missie, zorgde, namens Nijenrodes, voor een
leerzame training.

En op deze locatie spelen we nog steeds, alhoewel het wel een beetje krapjes gaat worden.

“In die tijd hebben we ook rondom het
veld veel geschoffeld in het
gemeentegroen, Daar stond een kleine
vergoeding tegenover en dat was
weer meegenomen. Hard werken, de
blaren op de handen, maar
supergezellig!!”
Berty
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Tenue

Van het oude geel rode tenue naar het nieuwe blauwe. 
De handbalvereniging was bij de oprichting een
onderdeel van de grote vereniging Nijenrode waar ook de
voetbal inzat. Maar dat gaf toch wel wat problemen en
soms verwarring. Op een moment vond het toenmalig
bestuur het wel verantwoord om zelfstandig verder te
gaan. Wel met naam behoud, Nijenrode is toch wel een
naam binnen de geschiedenis van Breukelen. Maar een
eigen tenuekleur!! 

Uit de Cirkel: Seizoen 1977 – 1978 
“ Na goedkeuring tijdens de laatste ledenvergadering speelt de HV Nijenrodes in het nieuwe
tenue, te weten: Shirt en broek blauw en korte witte sokken.”  

Dat had toch wel wat voeten in de aarde, kleur, model, aantallen,
maten enzovoorts , maar uiteindelijk werd het ons bekende blauwe shirt
en blauw broekje en witte sokken. Alle spelers , het aantal weet ik niet
meer, maar het waren er veel. Maar waar haal je zo veel dezelfde shirts
vandaan? De fabrikant had er niet genoeg, dus van diverse delen van de
wereld werd het shirt aangeleverd. Weken lang lagen hier shirts op de
grond in het hele huis. Maten sorteren, teams compleet maken en
verspreiden. Wat waren we blij dat die klus uiteindelijk was geklaard! 
Maar de fabrikanten maken steeds andere modellen, dus aanvullen was
het volgende probleem, maar dat is in de huidige situatie ook nog steeds
aan de orde. Hou het voorlopig maar op “blauw blauw wit “ !!!! 

“De witte broeken van de heren” 
De heren senioren kregen nieuwe sponsorkleding, iets wat vaker gebeurt dus
niets bijzonders. 
Kleding werd uitgezocht daar waren een aantal heren ook bij betrokken. Nog
steeds niets bijzonders. Maar toen de heren in hun nieuwe tenue het veld
opliepen waren we zeer verrast! Zij hadden op eigen houtje geregeld dat er
bij het blauwe shirt witte broeken zaten !!! Daar wist niemand iets vanaf
behalve een aantal heren uiteraard!! 
Dat was niet het tenue van onze vereniging, dus de nodige commotie!! Daar
ik toen voorzitter was moest ik met de mannen in gesprek en ze min of meer
op het “matje roepen” .Nog gecompliceerder was het dat onze eigen zonen
ook in dat team speelden en die waren ook niet hierover geïnformeerd.
Waarschijnlijk heel bewust ! Het werd uiteindelijk wel een principe
kwestie die opgelost moest worden. 

Ik stel jullie gerust het is opgelost, maar voor mij was dit geen makkelijke
“Klus”. Er zijn leukere dingen om te doen. Maar als het dan is opgelost, geeft

dat toch ook wel weer een goed gevoel. 
Berty
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Jeugdkamp

Uit de cirkel 1979 
“ Het 1e jeugdweekend in Lemele was een groot succes.
Hoewel het aantal deelnemers nog niet zo groot was dat de
gehele accommodatie gehuurd kon worden was dit wel de
aanzet voor de vele jeugdkampen die hierna zijn
georganiseerd.”

Mei 1997 
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Vorige week ontvingen wij een schrijven van de familie
Nijhuis van de Eskamp te Lemele, waarin zij schreven dat door de verbouwing van deze
accommodatie er nog maximaal 98 slaapplaatsen over bleven. Lemele is nu te klein geworden.
Ons 10e jeugdkamp zal nu worden gehouden in Epe in  de Berghoeve.
Hierdoor wordt LEMELE – LEPELE. 
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Uit de cirkel 30 september 2003 
“ Mister Lepele heeft besloten dat hij het
13e Lepele kamp niet meer kan organiseren. Deze
voor hem zeer moeilijke beslissing heeft hij moeten
nemen omdat zijn werkzaamheden bij de afdeling
Utrecht, gezien de daar ontstane situatie, teveel tijd
zal gaan kosten. Dus niet meer, Namens
de Lepele Commissie, Rob Brinkhof.” 

September 2005 
“De redactie van de Cirkel, Wendy Engels, Lisette van
Rijn en Evelien Slapak heeft een nieuw
initiatief genomen,. Zij zijn namelijk gestart met het
eerste couplet van het Lepele kamp lied” . 

In Epe hebben we heel wat jaartjes ons kamp
gehouden. Van 1998 tot 2012!.
Nijenrode houdt erg van feestjes en gezelligheid.
Ook op kamp. Of moeten we zeggen: juist op kamp?

De beheerder van de locatie in Epe kreeg daar steeds meer problemen me. Dit had invloed op de
onderlingen relatie. Wij zijn op zoek gegaan naar een andere locatie, en die hebben we gevonden!
Sinds 2014 wordt on jeugdkamp gehouden op de prachtige locatie in Lunteren. Dit betekende
natuurlijk wel dat onze kampnaam veranderd moest worden.
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De prijzen

Al heel lang hebben we binnen de vereniging elk seizoen 2 prijzen uit te reiken.
Wij vinden het belangrijk om onze leden te stimuleren om het beste uit hunzelf te halen, zowel
sportief als qua inzet voor de vereniging.
Er is 1 prijs voor een volwassene en 1 prijs voor een C, B of A jeugdlid. Dit is een mooie traditie!
Maar wat is het verhaal achter deze prijzen?

Bob van de Vreede prijs 
Een citaat uit de Cirkel van mei 1996: 
“Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van verenigingslid Bob van
de Vreede. Bob heeft, naast zijn sportieve prestaties, enorme bijdrage aan de prima sfeer in onze
vereniging. Wij zullen hem missen.”

Wie was Bob van de Vreede?
Bob is in juni 1978 lid geworden. Bij maakte later deel uit van onze
heren senioren 1. Hij . Dit team is gepromoveerd naar 2e klasse landelijk.
Bob was 2 weken voor de beslissende wedstrijd geblesseerd
geraakt. Zijn arm was uit de kom. Of hij uiteindelijk mee heeft gespeeld,
is ons niet duidelijk geworden.
In dit team zaten bijvoorbeeld ook Maarten en Ronald Brinkhof en
Jan Gentis. Helaas is Bob op zeer jonge leeftijd door een hartstilstand
overleden. Zijn overlijden heeft een grote impact gehad op
de vereniging.

Besloten werd hem te blijven gedenken met een jaarlijkse terugkerende wisselbeker, de “Bob v.d.
Vreede” prijs.
Deze wisselbeker wordt uitgereikt tijdens de Algemene leden vergadering aan een senior lid dat
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt binnen de vereniging Nijenrodes. 
Er hangt ook een getekend portret van Bob in de kantine van de sporthal ter herinnering aan deze
bijzondere speler.

Helaas hebben we geen foto van de prijs. Die staat in de kantine van de sporthal en daar mogen
we nog niet in.
In de volgende nieuwsbrief staat hij erin, beloofd!
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De winnaars van de Bob van de Vreede prijs
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Mien van Dijk bokaal 

Citaat uit de Cirkel van 01 oktober 1999 
“ Een ontstellende droeve dag. “Onze“ Mien van Dijk is overleden. Hoewel wij wisten dat zij zeer
ernstig ziek was is haar overlijden toch veel te snel gegaan. Dinsdagavond 06 oktober hebben veel
handballers en andere vrienden in de sporthal afscheid van haar genomen en op woensdag hebben
velen haar vergezeld op haar laatste weg.
Mien werd slechts 60 jaar. “

Wie was Mien van Dijk?
Mien was al lid in augustus 1985 (waarschijnlijk al eerder, maar
vanaf toen NHV geregistreerd).
Het was een bijzondere vrouw. Zij heeft heel veel voor de
vereniging betekent. Iedereen kende Mien, en iedereen had op de
een of andere manier veel respect voor haar. Dat dwong ze op een
heel prettige manier af, bij jong en oud.
Haar inzet, haar aanwezigheid, haar belangstelling voor iedereen,
het was haar natuurlijke charme die haar zo
bijzonder maakte. Zij was speelster, heeft zich jarenlang ingezet
voor de cirkel, coach van een herenteam, maar vooral als zaaldienst
was zij binnen en buiten de vereniging bekend. Zij was op de
zondag om half tien in de sporthal om alles te regelen zodat er weer
gehandbald kon worden en je kwam niet langs Mien zonder de
Lotte in te vullen. Het waren lange zondagen. Voor half zes was zij
nooit thuis. 
Haar man, kinderen en kleinkinderen zijn nog altijd bij de vereniging betrokken. 

Ter nagedachtenis aan haar reiken we elk jaar (vanaf 2001) de Mien van Dijk bokaal uit aan een
jeugd lid uit de categorie C,B of A jeugd. Aan een speler die binnen haar of zijn team bijdraagt aan
goede resultaten of een goede sfeer, en daarnaast zich inzet als vrijwilliger voor de vereniging.
De uitreiking vindt plaats tijdens het eindfeest van het seizoen

50 jaar
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De winnaars van de Mien van Dijk bokaal
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Wisten jullie dat ………..
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Hoe viert HV Nijenrodes een jubileum?

Dat de leden van Nijenrodes van een feestje houden is geen groot geheim.
Maar hoe werden de eerdere jubilea gevierd?

 

  

 

 

1981 het tien-jarig jubileum:
zaterdag Receptie, feestavond met lotto
zondag: Handballen:

*Oud dames 1
*Oud heren 1 en 2
*Scheidsrechters tegen begeleiders,

en een wijn- kaas avond

1986 het vijftien-jarig jubileum:

Auto puzzeltocht
Mini revue
Met de beentjes van de vloer tijdens de feestavond

1995 het vijf en twintig-jarig jubileum:

15.00 toernooi
17.15 opening jubileumjaar
17.30 oplaten ballonnen door onze
jeugd
17.30 start maaltijd verstrekken
18.05-21.05 wedstrijden
22.00 afsluitingsceremonie. 

28 mei 2011 het veertig-jarig jubileum:

* Jan en Alleman toernooi
* Diverse activiteiten zoals luchtkussen, rodeo stier,  boksbal, schminken  
* Borrel - uitreiking  Mien van Dijk bokaal
* Barbecue
* Karaoke - liedje dansen rondom de bar
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Ook werd de jubileumboom onthult door de mini’s van de vereniging samen met de leden, oud-
leden en genodigden. Deze jubileumboom is er gekomen na een “match” tussen vereniging en
hovenier Manasse Wisse.

 
 

Maar er is nog iets waar ik jullie voor nodig heb. 
28 mei rond 17.15 uur, dus na het Jan en Alleman toernooi is het douchen en
omkleden, want dan gaan de mini’s een boom planten ter gelegenheid van het
jubileum. 
Dit vraagt om nadere toelichting. 
Manasse Wisse ( al heel lang lid van HV Nijenrodes ) heeft de vereniging een boom
geschonken. Deze gaat vrijdag de grond al in, omdat het niet later kan, dan redt de
boom het niet meer. Manasse is de eigenaar van het hoveniers bedrijf Wisse. 
Symbolisch lossen we dat dan op door alle kinderen een gietertje mee te laten nemen
en op “het “moment allemaal de boom water te geven. Een toast op de toekomst! 
We willen daarmee aangeven dat we hopen dat onze jongste jeugd mee opgroeit met
deze boom op weg naar een volgend jubileum. 
Alle aanwezigen toasten dan ook met een glas op de toekomst van Nijenrodes. 
Er zal nog een korte plechtigheid vooraf gaan, maar dat hoort er nu eenmaal
bij. daarna kunnen vrolijk aan de barbecue en de borrel en later op de avond een
gezellig feestje. 
Ik hoop dat jullie het nog een beetje stil houden, het is geen geheim, maar een
verrassing is toch ook wel leuk. 
We spreken elkaar nog vele malen, maar jullie kunnen er nu vast rekening mee
houden! 
Berty
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Sportieve highlights

Er is een periode geweest dat Nijenrodes met de jeugd heel goed scoorde!
En dat op onze manier door offensief te spelen. Bal onderscheppen was het
motto en niet aan de cirkel staan met de armen omhoog in afwachting
van……..
Balvaardigheid en snelheid was het motto!
Die speelwijze werd ons niet altijd in dank afgenomen, toen niet. In het huidige
handbal is zeker bij de jeugd heel normaal en zelfs gewenst!
In die tijd heb ik samen met Reyer Louw, toen voorzitter van de
jeugdcommissie van Nijenrodes, heel veel spelleiders opgeleid. We vonden dat
dit niet gedaan moest worden door scheidsrechters die de spelregels hanteren,
maar door spelleiders die de kinderen begeleiden in hun spel. Ook geleid door
de regels maar met enige souplesse. Fouten mag je maken, dan vertellen we
hoe het wel moet en dan mogen ze het nog een keer over doen. Ook met meer
begrip voor het kind in die fase van hun ontwikkeling. Ook hierin
liep Nijenrodes dus voorop!
Onze oudste jeugd, de A junioren, hebben zelfs de Nederlandse
kampioenschappen behaald. De DA op het veld en de heren ook in de zaal.
Bovendien hebben beiden ook een aantal jaren jeugddivisie gespeeld.
Dat was een bijzonder moment als je voor het eerst op dat niveau mag
uitkomen. Heel spannend. Als coach/trainer van de Dames A toen heb ik dat
zelf ervaren.
Het groeten ging anders, veel officiëler dat waren we niet gewend. Dus moest
dat geoefend worden! Dat gebeurde bij ons in de tuin vrij laat in de avond
onder veel gelach, gegier en plezier. Wat wil je met dames A !!! Daar stonden
ze naast elkaar en stapte uit bij het noemen van hun naam. Veel buurtgenoten
hebben dit vast gehoord. In de kleine uurtje sliepen ze bij ons op zolder!
Omdat we in die tijd maar 1 keer mochten trainen in de zaal, hebben de hele
winter ook 1 maal buiten getraind, zelfs in de sneeuw! Dat was wel heel stoer!

De Heren A en de Aspiranten (HB tegenwoordig ) hebben beiden
deelgenomen aan de finale van het Nederlands Kampioenschap. Ja echt waar!
Ze werden tweede van Nederland! Wat waren we trots!!!
Onze heren senioren hebben het niveau van eerste divisie twee keer behaald,
helaas ook beiden keren er na een jaar weer uit, maar toch dat was een super
prestatie voor zo een dorpscluppie!!!
Ook de dames hebben op tweede divisieniveau gespeeld , het was een hele
mooie tijd!!! In die tijd inden we zelfs entreegeld om te mogen kijken!!!
Elke vereniging kent zo zijn up en downs, dat hoort erbij . Maar bovenaan staat
altijd het plezier dat je beleeft aan jouw sport!!! Een goede sfeer respect voor
iedereen dat moet je samen doen!

Berty
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Hieronder enkele successen in vogelvlucht:
1980 Een bekerfinale. 

Berty: De dames van Nijenrodes hebben
ooit een bekerfinale mogen spelen van de
afdeling Utrecht. Dat was voor ons en ook
voor Nijenrodes een hele prestatie en
belevenis. 
We speelden tegen een team uit Hilversum,
het Gooi. Velen reisden met ons mee. De
zenuwen gierden door de kelen, althans bij
mij. De wedstrijd verliep rustig, de
tegenpartij was wel wat sterker. 
Een overtreding van het Gooi bezorgde ons
een strafworp. Daar dit meestal mijn taak
was pakte ik de bal en ging er voor staan. In
mij zenuwen hoorde ik een fluitje en schoot
op doel, foutje de scheids floot helemaal

niet. Ik mocht het over doen, maar ………….miste! Dat wil je op dat moment niet en die strafworp zal
ik dan ook nooit vergeten. Uiteindelijk verloren we de finale, iets wat ook wel in de verwachtingen
lag toen!  Maar wel een hele ervaring! 

28 september 1982 HS Speelt 1e wedstrijd in landelijke beker
De heren senioren 1 (afdeling bekerkampioen) speelde hun 1e wedstrijd in de landelijke beker tegen
de Gazellen uit Doetinchem .Met o.a. burgemeester van Zwieten uit Breukelen op de tribune scheef
dit herenteam geschiedenis door deze bekerwedstrijd winnend af te sluiten. Wederom een mijlpaal
in onze nog jonge vereniging.

1984 Dames 1 terug naar 1e klasse, na 1 jaar in 2e klasse

Door een 12-6 overwinning op Breakout
werden deze dames kampioen!
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1985 Promotie naar 3e divisie landelijk!!!
Voor de allereerste keer in het
handbalbestaan is een team doorgedrongen
tot de landelijke zaalcompetitie (divisie). Dit
huzarenstuk werd geleverd door dames
senioren 1. Dit
team werd begeleid door Joop Paulus, Wat
was dat een genot om mee te trainen!

Johan Janssen drukt stempel op Nijenrodes
Meerdere kampioenen worden in het zonnetje werden gezet.
Johan Jansen heeft in die tijd echt een stempel gedrukt op het spel van Nijenrodes. Dat heeft hij nog
jarenlang gedaan. Hij staat nog in ons oude tenue.

1986 De Welpen laten van zich horen!
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1987 Heren junioren naar jeugddivisie
Opnieuw een mijlpaal. De Heren Junioren wonnen de
drie promotiewedstrijden overtuigend en spelen
volgend seizoen jeugd divisie.

Seizoen 1988- 1989
Met ingang van het seizoen 1988-1989 speelt de
HV Nijenrodes met drie teams in de divisie. Heren Senioren
1 en de Dames- en Heren Junioren.

1989 Deelname aan
voorrondes Nederlandse
Kampioenschappen
Als afdelingskampioen mocht het
dames junioren deelnemen aan de
voorronden Nederlandse
Kampioenschappen veld.
Na winst op Hermes in Schiedam was
plaatsing bij dit Nederlands
Kampioenschap een feit. Onze dames
werd derde van Nederland.

1991 Heren senioren naar
2e divisie.
Na een spannende kompetitie
behaalde heren senioren 1 met
hun kampioenschap de 2e divisie.

Opnieuw een prima mijlpaal. Helaas vielen de heren junioren weer terug
naar de afdeling

50 jaar
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1991 Welpen winnen NK
spelregeltest

Als Afdeling kampioen mochten onze
welpen naar de Nederlandse
Kampioenschappen Spelregels Bij de
prijsuitreiking bleek dat de welpen
welpen Nederlands
kampioen spelregeltest
van Nijenrodes Nederlands Kampioen
waren geworden Een ongekend succes
voor deze jonge leden.

1993: Jongens aspiranten en heren
junioren geplaatst voor NK zaal
Zowel de jongens aspiranten als de heren
junioren hadden zich, als afdelingskampioen en
winnaar van de voorronden, geplaatst voor de
Nederlandse Kampioenschap Zaal.

De Jongens aspiranten werden 3e van Nederland en
de heren junioren 2e. Wat een enorme knappe
prestatie door het clubje uit Breukelen. Dit hele
gebeuren werd onder andere gadegeslagen door
burgemeester v.d. Feltz uit Breukelen.
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1994 Heren senioren promoveren naar 1e divisie
Na de laatste twee seizoenen als 2e te zijn geëindigd is het de heren senioren nu wel gelukt. Zij
promoveerden naar de op een na hoogste afdeling in Nederland, de 1e divisie. Wij feliciteren deze
groep van Adri Kohler en Theo Agterberg. Onze dames wilden niet achterblijven. Zij promoveerden
naar de 3e divisie.

1996 Meisjes Aspiranten A 4e van Nederland.
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Zaal opnieuw groot succes voor de HV Nijenrodes. De
meisjes Aspiranten A werden 4e van Nederland. De jongens Aspiranten A maakten het nog
spannender, zij werden 2e van Nederland.

En hierna? Wie heeft er nog foto’s en mooie verhalen van prestaties na 1996?
Mail naar secretariaat@nijenrodes.nl

mailto:secretariaat@nijenrodes.nl
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Inkomsten vergroten

Wij zijn altijd heel actief geweest met het binnenhalen van aanvullende middelen.
Hieronder een impressie

Vanaf 1990

Sinds 2017

Vanaf 2017
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En dat proberen we nog steeds!
Wij zitten momenteel zonder sponsorcommissie.
Wie wil ons helpen onze inkomsten te vergroten?

Mail naar penningmeester@nijenrodes.nl

Een voorbeeldje uit 1987

mailto:penningmeester@nijenrodes.nl
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(inter) nationale Sterren

Het is natuurlijk altijd gevaarlijk om sterren uit ons midden in de spotlights te zetten. Natuurlijk is
dit een keuze en vast niet volledig. Daarom de uitnodiging aan jullie allemaal:
Wie is jullie handbal ster? Wie moeten er op de nu nog lege plekken komen te staan. En we willen
natuurlijk ook weten waarom
Mail naar:
secretariaat@nijerodes.nl

mailto:secretariaat@nijerodes.nl
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Schoolhandbal, sinds 1976!!!

Onze Schoolhandbal toernooien hebben we ook op de
toenmalige Nijenrodes voetbalvelden georganiseerd. Dat
was heel veel kalken! Ook de cirkels voor het Mathandbal.
Maar ook op de speelvelden achter de oude gymzaal aan de
Stationsweg hebben we Schoolhandbal gespeeld. Soms
moest je wat verzinnen omdat er elders geen ruimte was.
Het lukte ons toch weer elk jaar en uiteraard met een
“eigen“ geïmproviseerde kantine. Waar je steevast
Rob Brinkhof kon vinden! Traditie waren de “warme
broodjes worst “. Die vlogen eruit!
De velden werden al de avond ervoor klaargemaakt, geluid,
kantine, doelen kalken, en nog veel meer. Dat betekende
ook dat er een vast groep die nacht doorbracht in een tent
bij de velden om de hele boel in de gaten te houden! Dat
was heel gezellig! En als “bonus “klonk ’s morgens vroeg al
de muziek (de Marinierskapel ) over heel Breukelen. Ze
wisten allemaal: we zijn er weer!
Ja er is dus heel veel veranderd in de 50 jaren!
11 juni 1983
“Bij het 7e schoolhandbaltoernooi deden 80 teams mee: 50
uit de lagere scholen en 30 uit het voortgezet onderwijs.”

28 juni 2005
“ Tijdens de prijsuitreiking van het
Schoolhandbal toernooi werd, na 29
toernooien, afscheid genomen van
Rob Brinkhof. In aanwezigheid van
honderden kinderen sprak burgemeester
Frank Dales lovende woorden. ”

29 juni 1996
20 jaar school handbal in Breukelen. Het
lijkt zo simpel om 20 keer een
school handbal toernooi te organiseren, 20
keer schoolkinderen te motiveren, 20 keer

scholen te vragen mee te doen, 20 keer scheidsrechters te regelen, 20 keer een eigen programmaboekje
voor iedere deelnemer, 20 keer adverteerder te benaderen, 20 keer de primitieve kantines op te zetten. 20
keer de prijsuitreiking en 20 keer subsidie ter ontvangen van de gemeente.
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Schoolhandbal stond altijd centraal als het ging om promotie van de vereniging. We bereikten vaak
de uiteindelijke Nederlandse Kampioenschappen, maar slecht 1 keer werden we echt
Nederlands Kampioen! Met een team van de Regenboog. We werden toen feestelijk binnengehaald
door de wethoudster M van Dijk, de straat was versierd en alle ouders en ook leerkrachten stonden
ons met bloemen op te wachten. Toen het laatste fluitsignaal klonk en we hadden gewonnen met
slechts 1 punt verschil was ik best wat emotioneel! Wat een spanning was dat, maar super leuk!!

Op de velden van
het huidige FC Breukelen vonden ook de eerste

schoolhandbaltoernooien plaats, met als klap op de
vuurpijl mevrouw Elly van Stekelenburg, actrice en
woonachtig in Breukelen voor de prijsuitreiking.

Waarom klap op de vuurpijl zou je denken; mevrouw
was een beetje erg vroeg en zat te wachten in onze
secretariaats tent en deed zich te goed aan flink wat
jonge jenever, waardoor de prijsuitreiking niet meer

zo nuchter verliep
Lucia

Toevallig stond er in VAR een groot artikel over
Ellie van Stekelenburg. Zij woonde in Breukelen
in het mooie witte huis aan de Straatweg. Elk
jaar worden ijsjes uitgereikt aan de basisschool
kinderen op haar verjaardag . Zo blijft zij dus in
herinnering in ons dorp.
Ook Nijenrodes heeft ze een keer een bezoek
gebracht! Die vrolijke tante hebben we van huis
opgehaald om de prijsuitreiking van het
Schoolhandbal te verzorgen. Ze zorgde
inderdaad voor een vrolijke noot en was dus
wel leuk om te ervaren.
Berty



Jubileum Nieuwsbrief HV Nijenrodes - september 2021 32

G-handbal

Geen beperkingen, maar mogelijkheden!

Uit plan van aanpak G-handbal- ALV oktober 2008:

De Cirkel 14 september 2009
“Zoals al eerder aangegeven is Nijenrodes gestart met het G-Handbal. Hieraan doen kinderen mee
met een handicap. Het belooft heel veel gezien het enthousiasme van deze groep G Handballers.”
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2015

Onze G-handballers zien graag hun team weer wat groter worden.
Dus…… kom er gauw bij!!!
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Fridaynight

Tijden veranderen, maar dit was wel heel mooi!!

De vrijdag lag geheel in het kader van de voorbereidingen van de wedstrijden
van het weekend.
We waren ( de TC ) dan bij Jopie van Nimwegen te gast in
de W.v.Collenstraat .
Alle wedstrijdformulieren werden in de middag handmatig geschreven, en
later gecorrigeerd bij afzeggingen en ook ter plekke aangevuld met invallers.
Dat had Jopie allemaal al voorbereid.
De namen van de scheidsrechters die het weekend actief waren werden
door de scheidsrechter coördinator al voor vrijdag aan Jopie doorgegeven ,
zij vulden die in op het formulier. Langer geleden waren daar ook de
doelrechters bij.
Telefonisch werd vervoersproblemen opgelost en vanaf zeven uur ’s avonds
konden de coaches het boekje ophalen compleet met spelerspasjes en
wedstrijdformulier. Dezelfde boekjes werden zondagavond weer bij Jopie
bezorgd.
Op maandagochtend vroeg werden de boekjes opgehaald en afgegeven bij
het bureau van de afdeling Utrecht. Later gingen ze op de post.
In deze huidige tijd kun je dat nauwelijks meer voorstellen!
Maar het was beregezellig bij de familie van Nimwegen en het liep als een
trein! Uiteraard gingen er ook wel eens dingen mis, het blijft mensenwerk.
Wanneer ik Jopie tegen kommoet ik daar altijd nog aan denken, maar het
zijn bijzonder waardevolle herinneringen!!!

Lucia en Berty
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Vergeet onze lokale sponsoren niet!!

Wij willen onze lokale sponsoren heel erg bedanken voor hun steun.
Ook in deze moeilijke tijden blijven zij HV Nijenrodes steunen!
Steunt u hen ook? Koop bij onze sponsoren!
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