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Van uw voorzitter

We zijn alweer halverwege het seizoen. Vele
wedstrijden zijn inmiddels gespeeld en flink
wat wedstrijden zijn ingehaald. Wat is het
toch fijn om, na een jarenlange epidemie,
weer gewoon te kunnen genieten van een
potje handbal. Bijzonder dankbaar dat het
ons weer gegund is, weten we natuurlijk
allemaal heel goed dat dit lang niet voor
iedereen geldt. Want vrijheid is niet voor
iedereen vanzelfsprekend.

Zoals u waarschijnlijk al vermoedde doelde
ik met de vorige zin op de oorlog in Oekraïne.
Mijn hart huilt als ik de nieuwsberichten
tegenwoordig in de krant lees. Zoveel
mensen in levensgevaar, zoveel mensen die
in angst moeten leven en zoveel mensen die
op de vlucht zijn en op zoek moeten naar
een nieuwe plek in een nieuw land, in een
nieuwe gemeente.

Binnen Breukelen is er een vrijwilligersgroep
bijeengekomen die de eerste opvang voor
kinderen (en moeders) van vluchtelingen
gaat verzorgen. De eerste gezinnen zijn
afgelopen vrijdag al bij elkaar gekomen en
samen met de vrijwilligers wordt gekeken op

welke manier zij het beste opgevangen kunnen
worden binnen onze gemeente. Dat is toch
hartverwarmend? De families komen hopelijk in
een warm nest terecht en de kinderen krijgen
vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen.

Alle afleiding voor deze families zal meer dan
welkom zijn. HV Nijenrodes wil hier graag een
steentje aan bijdragen. Daarom hebben wij
aangeboden om de kinderen ten allen tijden mee
te laten doen aan de trainingen. Samen met
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes handballen.
Even gewoon genieten van kind zijn. Dat is toch
wel het minste wat we deze kinderen kunnen
bieden?

In juni brengen we de laatste nieuwsbrief van het
seizoen uit. Ik hoop werkelijk dat we bij de
nieuwe versie zonnigere nieuwsberichten
kunnen lezen. Maar vooral dat iedereen, groot of
klein, jongen, meisje of genderneutraal,
Nederlands of Oekraïens gewoon weer kunnen
handballen!
Tot dan. Zorg goed voor elkaar en wees lief voor
de medemens.

Inge van der Grift
Voorzitter HV Nijenrodes

Verschijnt 3 tot 4 keer per jaar - voor info: Secretariaat@nijenrodes.nl
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Nieuwe look Sporthal Stinzenhal

Media

Het is jullie vast wel opgevallen. De sporthal heeft een nieuw logo!
Het oude bruine bord is vervangen door een mooi blauw wit .

Alle zalen en hallen krijgen een bord in dezelfde stijl!
Hiermee zijn alle zalen en hallen van
gemeente herkenbaar!

En de kleuren?
Daar kunnen wij wel mee leven!

Heeft u een leuk verhaal, een mooi verslagje van de wedstrijd, of gewoon iets te melden?
Stuur in naar media@nijenrodes.nl.
Doe er vooral een leuk plaatje of een foto bij. Wij maken er iets moois van voor op
Facebook, Instagram of eventueel voor de VAR.

www.nijenrodes.nl
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Bestuur en commissies

Bestuur
Voorzitter Ingeborg van de Grift voorzitter@nijenrodes.nl

Penningmeester Remi Bode penningmeester@nijenrodes.nl

Secretariaat Yvonne Mulder en
VACATURE

secretariaat@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid Lieke van Kooten activiteiten@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid VACATURE

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 en
opleidingen 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 Leanne v.d Grift vertrouwenspersoon@nijenrodes.nl
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Agenda seizoen 2021-2022

Nieuwe vertrouwenspersoon HV Nijenrodes

Wij hebben een nieuwe vertrouwenspersoon. Zij stelt zich hieronder voor, maar jullie kennen haar
waarschijnlijk al!

Hoi allemaal,

Een aantal weken geleden ben ik gevraagd om de nieuwe
vertrouwenspersoon van onze vereniging te worden. Natuurlijk
neem ik deze rol graag op me. Ik wil mijzelf daarom graag aan
jullie voorstellen. Ik ben Leanne en in mijn dagelijks leven ben ik
moeder van een dochter van 3 jaar en ben ik momenteel
zwanger van een tweede kindje. Naast moeder zijn, werk ik als
psycholoog met kinderen en volwassenen. Door dit werk weet ik
al jaren hoe het is om een vertrouwenspersoon te zijn en weet
ik welke stappen we samen kunnen nemen als dit nodig blijkt. Ik
handbal zelf al jaren en weet dan ook hoe fijn het is om deze
uitlaatklep te hebben. Ik gun iedereen zo’n plek, in een veilige
omgeving, en daarom ga ik deze rol met liefde innemen.

We genieten met elkaar enorm van onze mooie sport en willen
dit natuurlijk ook graag blijven doen en hiervoor is het nodig dat
een vereniging voelt als een veilige plek. Als dit, om wat voor reden dan ook, niet zo voelt. Je voelt je
bijvoorbeeld gepest, buitengesloten of onveilig, neem dan vooral contact met mij op. Je mag mailen
naar het volgende mailadres: vertrouwenspersoon@nijenrodes.nl.

Met vriendelijke groet,
Leanne van der Grift

Datum Wat

4 april Start collecteweek Fonds
Gehandicaptensport
4 april t/m 10 april 2021

22 april Koningsspelen

Half mei Start veldcompetitie (buiten)

2 juli Eindfeest
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Konden we het seizoen 2021 – 2022 redelijk normaal beginnen met de 1ste.
helft veldcompetitie, gevolgd door de start van het zaalseizoen per 23
oktober 2021. Maar al snel werd de zaalcompetitie ook dit jaar weer ernstig
gehinderd door ‘C’ ; begin december geen trainingen meer en vanaf 18
december lockdown. Wederom een hele zaalcompetitie die in het ‘water’
valt! Het NHV heeft na de herstart eind januari 2022, besloten om de
zaalcompetitie te verlengen en de wedstrijden die tijdens de lockdown niet

konden worden gespeeld, alsnog te spelen. Tot en met 8 mei 2022 zijn al deze wedstrijden opnieuw
vastgesteld en aan de verenigingen de keuze of zij wel of niet de wedstrijden die buiten de lockdown
niet zijn gespeeld, in onderling overleg alsnog in te plannen. HV Nijenrodes heeft er voor gekozen om
deze wedstrijden niet meer in te halen. De heren- en dames senioren 1 die in de wedstrijdsport
uitkomen, moeten alle wedstrijden inhalen; dat betekent ook een aantal wedstrijden doordeweeks
spelen.

Door deze verlengde zaalcompetitie, zullen we ook zoveel mogelijk ook binnen blijven trainen en zal de
veldcompetitie starten vanaf half mei t/m juni 2022. Een vol programma en dat is soms wel weer
wennen, na de lange lockdown lijkt men het soms lastig te vinden om de wekelijkse discipline weer op
te pakken. Toch hopen we dat iedereen het handbalplezier weer terug heeft gevonden en deze
competitie met veel plezier afsluit.
Inmiddels moet er alweer gestart worden met de voorbereidingen van het volgende seizoen 2022-2023!

wedstrijdsecretariaat
Lucia

Even voorstellen:

Mijn naam is Irena Brovina, voor velen een bekend gezicht, moeder van
Guusje uit de C1.
Sinds eind mei 2021 heb ik de taak op mij genomen om de G-handballers te
ondersteunen en te begeleiden bij hun trainingen, die gegeven worden door
Diana Kolfschoten. Het is erg leuk om met deze enthousiaste groep te
werken. Het gevoel dat ik iets voor anderen kan betekenen geeft mij veel
voldoening.
Tijdens de eerste paar trainingen keken de handballers de kat uit de boom
maar inmiddels voel ik me volledig geaccepteerd door de groep. Er wordt
hard getraind maar ook veel lol gemaakt. Dat is natuurlijk net zo belangrijk!
GOOD FOR YOUR BODY, GOOD FOR YOUR SOUL!

Competitie

Maak kennis met onze nieuwe begeleider G-handbal
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En we hebben nog ruimte voor meer G-handballers!
Kom een keertje kijken of doe mee!

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur !

Eindelijk! De invloed van Corona op het leuke handbalspelletje begint minder en minder te worden. Tijd
dus voor een positief stuk vanuit de technische commissie.

Trainingen en wedstrijden kunnen weer doorgang vinden met publiek. Maar Corona is nog niet volledig
weg, dus het vraagt soms nog wat aanpassingen. Blijf denken aan jouw eigen gezondheid en die van
anderen. Bij klachten blijf je thuis. Geen klachten? Lekker trainen en
wedstrijden spelen!
Er is door onze vereniging besloten dat de wedstrijden die zijn vervallen niet
opnieuw ingepland worden met uitzondering van de dames-1 en heren-1.
Deze 2 teams zijn het verplicht vanuit de bond. Ondanks dat de
binnencompetitie verlengd is, zijn niet al deze wedstrijden in de weekenden
te plannen. We proberen de overlast zo klein mogelijk te houden, maar
mogelijk wijzigen er incidenteel trainingstijden voor enkele teams.

Na de verlengde binnencompetitie volgt zoals gebruikelijk de buitencompetitie. Doordat
we later starten is de kans op lekker weer een stukje groter dan normaal. Dat zal niemand
vervelend vinden.

Na de zomervakantie lijkt alles weer in het normale schema te gaan lopen. Hopelijk heeft
iedereen daar weer zoveel zin in dat opzeggen van het lidmaatschap niet aan de orde is.

Mocht je toch op willen zeggen, weet dan dat dit voor 30 april schriftelijk moet gebeuren bij de
ledenadministratie.

Tot slot willen we afsluiten met nog wat positief nieuws. Onze oproep voor vrijwilligers heeft weer een
aantal reacties opgeleverd. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee! Maar… meer vrijwilligers zijn zeer
welkom (en noodzakelijk). Dus denk even na of je (of zoon en/of dochter) iets zou kunnen betekenen
voor de club. Structureel of incidenteel, alles mag!

Van onze Technische commissie
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Ryan Bekooij geslaagd voor zijn spelregelbewijs! Wie volgt?

Echte handballers beheersen de regels!

Dat heeft Ryan laten zien door het behalen van zijn
spelregelbewijs!
Super Ryan en van harte gefeliciteerd!
Maar Ryan is niet de enige. Ook zijn moeder, Audrey Kerker,
heeft in november het certificaat mogen ontvangen. Ook
Audrey van harte!

Het spelregelbewijs kun je halen als je 14 jaar of ouder bent.
Ga je spelen in de A, dan is het verplicht.

Sinds dit seizoen is de werkwijze gewijzigd.
Als je naar de A gaat krijg je automatisch een mail vanuit de online leeromgeving van het
NHV. Hierin zit een link waarmee je op de leeromgeving komt om te oefenen en om je
examen te doen. Dus dames en heren, check even je mail!
Als je het spelregelbewijs haalt, krijg je per mail het certificaat. In Sportlink wordt
aangegeven dat je het spelregelbewijs hebt gehaald.

Als je nog niet naar de A gaat, maar toch het spelregelbewijs al wilt halen, stuur dan een
mailtje naar secretariaat@nijenrodes.nl. Wij zetten je dan in Sportlink op de juiste plek. Dan
krijg ook jij een mailtje naar de online leeromgeving en kun je aan de slag! Doe mee!
Oefen de spelregels met je hele team! Uiteraard kunnen coaches ook meedoen!

Wij zijn van plan om in april (of mei) een bijeenkomst te organiseren voor iedereen de de
spelregeltest wil gaan maken.
We komen dan bij elkaar in een zaaltje. Daar kun je vragen stellen of uitleg vragen, als er
spelregels nog niet helemaal duidelijk zijn.
Niemand minder dan Niels Egberts en Ferry van de Beek geven dan antwoord op jouw
vraag!Dit zijn echt topscheidsrechters, dus grijp je kans. Hoe gaaf is dat!

Daarna maken we gezamenlijk de spelregeltest.

Laat even weten of je het leuk vind om hieraan mee te doen. Stuur een mail naar
secretariaat @nijenrodes.nl

Alleen bij voldoende deelname gaat deze bijeenkomst door. Kom met je hele team!



Nieuwsbrief HV Nijenrodes - maart 2022 8

Samen naar een fijn en veilig sportklimaat: dát is wat wij graag willen. Sportiviteit en respect
bevorderen. Met dat doel trekken NOC*NSF en de sportbonden samen op. Een belangrijk
hulpmiddel hierbij is het vergroten van de spelregelkennis bij de spelers en de coaches.

Veel plezier met het oefenen!
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Jantje Beton collecte

Begin van deze maand zijn verschillende vrijwilligers langs de deuren gegaan om geld op te
halen voor Jantje Beton. Het fijne aan deze collecte is dat 50% van de opbrengst naar onze
eigen vereniging gaat, een extra motivatie om veel geld op te halen met z’n allen. Naast de
huis- aan huiscollecte kon er ook met digitale collectebussen geld opgehaald worden. Dit
jaar is er voor ieder team een eigen online collectebus aangemaakt met daarbij een leuke
actie: het team wat online het meeste geld ophaalt wint wedstrijdsokken voor het hele team!
De enige echte winnaar van deze wedstrijd zijn de G-handballers geworden, gefeliciteerd!

Al met al wil ik iedereen die zich voor Jantje Beton en de vereniging heeft ingezet ontzettend
bedanken. Alles bij elkaar opgeteld hebben we met elkaar een bedrag van meer dan

€1.500 opgehaald en daar mogen we trots op zijn!

.
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Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we in oktober weer een mooi oefenweekend gaan organiseren.

Hebben jullie een leuke tegenstander die we uit kunnen nodigen voor dit prachtige weekend?

Mail dan even naar Lieke.van.Kooten@Nijenrodes.nl.
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Stage lopen bij de HV Nijenrodes.

Ja zeker dat kan, vraag het maar aan Ian Poll ( HA )

Nadat hij al een paar jaar bij de training van onze
jongste jeugd aanwezig was om te helpen en hij
examen had gedaan koos hij voor de MBO studie in de
sport. Toen hij informeerde naar een stageplek zei ik
dan ook volmondig “JA “. Ik wist wat hij kon en wie hij
was. Dat komt goed!

We zijn nu ruim een half jaar verder en we zien Ian
steeds meer , op de dinsdag, woensdag , donderdag en
de vrijdag avond staat hij zijn mannetje bij de E1 en de
E2 en de HC. Volgens mij heeft hij er veel plezier in en
leert hij veel, ook van Silvia en Thijs. Veel ervaring
opdoen is een goede leerschool.

Afgelopen vrijdag18 maart was er een activiteit die hij
organiseerde samen met Arco Boekelo ( gymnastiek
docent van Broeklandcollege ). Een opdracht vanuit
zijn studie , waarin hij moest plannen, organiseren en
ook uitvoeren. Weer leermomenten !

De Bootcamp, en volgens mij hadden alle
aanwezigen veel plezier ! Er werd hard
gewerkt, soms ook gelachen, en daar gaat
het allemaal om.

Ian we kijken uit naar de volgende activiteit,
want ik weet dat die er ook snel aankomt!!!

Succes Ian !

Berty
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Beleidsplan HV

Hallo allemaal,

Zoals jullie misschien al hadden begrepen uit onze mailtjes, zijn we op dit moment bezig met het
opnieuw vormgeven van ons beleidsplan. Door middel van dit berichtje geef ik jullie een korte update
over de stand van zaken.

Wat is er allemaal gebeurd?

Vorig jaar hebben jullie een enquête gehad met een aantal vragen over HV Nijenrodes. Deze enquête
hebben wij als uitgangspunt genomen voor een aantal brainstormsessies. Deze hebben we met kleine
groepjes gedaan op een digitaal ‘whiteboard’ en gingen over de thema’s handbal, communicatie,
vrijwilligers, evenementen en financieel. In de brainstorms hebben we nagedacht over wat de ideale
situatie zou zijn voor HV Nijenrodes, welke stappen we moeten nemen om daar te komen en welke
ideeën we hebben om dit mogelijk te maken. De input die we hebben gekregen is ontzettend
waardevol, dus bedankt aan alle deelnemers.

De volgende stappen

Maar bij ideeën kan het natuurlijk niet blijven, deze moeten we werkbaar gaan maken. Op dit moment
zijn we bezig met het organiseren van een beleidsdag. Het doel hiervan is om in één dag een
beleidsplan op één a-4’tje te krijgen. Dat klinkt ambitieus maar op deze manier blijft het lekker
behapbaar voor iedereen en is het duidelijk waar HV Nijenrodes voor staat.

We houden jullie op de hoogte!

Namens het bestuur,

Remi Bode

Penningmeester
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Een handbal clinic op de Bijenschans.

Op woensdag 30 maart hebben de leerlingen van de Bijenschans hun derde
clinic gekregen. "Gooi jij de bal door", een serie van drie lessen gegeven
door vertegenwoordigers van het NHV.

Uiteraard om te ervaren hoe leuk
de handbalsport is. Een soort
kennismaking,
Veel enthousiaste kinderen die
vooral veel plezier hadden in de
lessen. De
eerste les kon je individueel aan
de slag, de tweede met tweetallen
en de
derde werd er als team gewerkt.
Immers handbal is een teamsport !
Balvaardigheid, behendigheid,
samenwerken, een paar
belangrijke onderdelen
kwamen aan de orde.

We zagen veel talentjes, maar ja, velen hebben al een keuze gemaakt en zijn
al lid van een vereniging. Maar wie weet zien we sommigen nog eens terug.
DE handballers die we tegenkwamen sprongen er wel uit! Ook door hun mooie
handbalkleding en de kniebeschermers . Dat zag er goed uit!
Met een uitnodiging in hun tas om een paar keer mee te trainen gingen de
kinderen weer terug naar school, en...............een ervaring rijker !!!

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 trouw!
Steunt u hen ook? Koop bij onze sponsoren!
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	Echte handballers beheersen de regels!

