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Van de Voorzitter                                                                                          
Beste SOS-Kwieksporters,  
 
Zoals jullie allemaal al gezien hebben, is onze nieuwe website in de lucht!!!! Dit is mogelijk gemaakt door de 
inspanning van Nigel Heidt. Nigel bedankt! De website ziet er heel goed uit!!! 
Inmiddels hebben we de eerste binnen wedstrijden achter de rug. In het 1e buitenseizoen hebben er weer 
een aantal teams het buitenseizoen afgesloten met een kampioenschap. Toppers allemaal gefeliciteerd! 
                                                                                                                                                                                                                      
De afgelopen periode heeft Daniel het clusteroverleg van mij overgenomen. Bij het clusteroverleg zijn alle 
Haagse en Westlandse verenigingen vertegenwoordigd. Hier zit ook iemand van de NHV bij die dan alle 
lopende zaken vanuit de NHV bespreekt. In de laatste overleg is de zorg uitgesproken van de vergrijzing van 
de huidige scheidsrechters. Dit speelt bij elke vereniging. Een aantal vereniging hebben hier een plan voor 
opgesteld hoe dit aan te pakken. In de aankomende bestuursvergadering zullen we dit ook met ons bestuur 
gaan bespreken hoe we dit voor SOS-Kwieksport kunnen aanpakken. Daarnaast is een rondje gemaakt langs 
de verschillende verenigingen om te kijken wat er bij de verschillende verenigingen speelt.  Hier kwamen veel 
gelijke problemen uit. Leden behoud, vrijwilligers behoud en het leveren van scheidsrechters. De JSC (Jeugd 
sport Coördinatoren) gaan hier bij ons ook een rol in spelen. Daniel bedankt voor het overnemen van het 
clusteroverleg. 
  
Na het oprichten van een dames recreantenteam krijg ik steeds meer verzoeken van heren of we niet een 
recreantenteam voor de heren kunnen oprichten. We hebben nu een aantal oud-spelers die zich bij mij 
hebben opgegeven. Dus heren hebben jullie interesse om mee te doen met ons heren recreantenteam laat 
dit dan aan Piet van der Starren en/of Hugo Goldman. Als we 10 spelers hebben dan kunnen we een team 
gaan oprichten. 
 
Voelen jullie de spanning van aanstaande vrijdag ook al!!!!!! Aanstaande vrijdag gaan we weer lekker 
griezelen met elkaar. Durf jij door het spookhuis van SOS-Kwieksport te gaan ? Misschien kom je wel een 
bekende tegen!  1 november 2019 vanaf 18:30 uur zijn jullie allemaal welkom.  
Daarnaast hebben we nog een belangrijke datum, namelijk maandag 18 november 2019 vanaf 20.00 uur 
(clubhuis open om 19.30 uur) gaan we onze jaarlijkse algemene leden vergadering (AVL) houden. Jij wilt toch 
ook weten hoe het met onze vereniging gaat? Schrijf deze datum alvast in je agenda zodat je er bij kunt zijn. 
De AVL wordt gehouden in onze clubhuis aan de Bentelostraat 100. 
 
We zijn nog druk op zoek naar mensen die de vereniging verder willen helpen. Dit kan op verschillende 
plekken, denk aan de TC, de sponsorcommissie of de communicatiecommissie. Dus ben jij goed met een van 
deze zaken en wil je ons vereniging verder helpen, geef je dan op bij mij of bij een van de andere 
bestuursleden.  
Mocht u vragen hebben over deze Nieuwsbrief of u wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kan dit bij mij. Ik ben 
vaak op de vereniging te vinden of anders bereikbaar via email: voorzitter@soskwieksport.nl of via de 
telefoon 06-15339593.                                                                                                                                                                                                                                            
Met vriendelijke groet,  
Radjesh Kalloe, voorzitter Handbal Vereniging SOS-Kwieksport  +31(0)6 15 33 95 93 | 

voorzitter@soskwieksport.nl | www.soskwieksport.nl 

mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
http://www.soskwieksport.nl/
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Graag wil ik mij even voorstellen.                                                                                                                                                                            

Mijn naam is Natalie van der Vlist en ben 37 jaar.                                                                                                                                                                                       

Moeder van 1 dochter Kaylee (keepster van de GCJ1).                                                                                                                                               

Werk part time als tandartsassistente in een leuke kleine praktijk.                                                                                                                               

Samen met Jeffrey, Yvette en Hugo vormen we de TC.                                                                                                               

Groetjes Natalie 

Het nieuwe binnenseizoen is begonnen! De trainingstijden zijn al gedeeld in de apps. en geplaatst op 

facebook.                                                                                                                                                                                                           

Wij hebben het buitenseizoen mooi afgesloten.                                                                                                                                        

Aan het einde van het buitenseizoen staan de DBJ op de eerste plaats van de eerste helft van het 

buitenseizoen. Zij hebben een klein kampioensfeestje gehouden en wij hopen dat zij in het tweede helft van 

het buitenseizoen nog steeds op nummer 1 blijven staan. Proficiat meiden!!!!                                                                                                                                                                           

Ook hebben onze andere jeugdteams het supergoed gedaan. Zo is de GDJ1 op de 3e plaats geëindigd, de 

GDJ2 en GEJ1 op de 2e plaats geëindigd en is de GCJ kampioen geworden in het buitenseizoen. Ook jullie 

allemaal gefeliciteerd! 

Tijdens de laatste buiten training hebben ook de trainersgesprekken plaatsgevonden. Hier hebben wij een 

aantal signalen opgevangen, waar wij als TC naar gaan kijken wat wij hiermee kunnen doen en of er een 

oplossing is voor de signalen die wij hebben ontvangen. Hier komen wij nog op terug.  

André van der Linden gaat, zoals het afgelopen jaar ook is gedaan, de jeugdtrainers begeleiden. Op vrijdags 

zal hij, in Sporthal Zuidhaghe,  2 teams observeren en met de trainers hierover in gesprek gaan over de 

trainingen. Alle trainers en begeleiders zijn hiervan op de hoogte. 

Helaas heeft onze jaarlijkse trainingsdag op dinsdag 22 oktober niet plaatsgevonden. Wij hopen dit volgend 

jaar weer wel te kunnen doen.                                                                                                                                                                                                   

Wellicht ten overvloede, maar wij willen u nogmaals vragen om erop te letten dat uw kind niet in 

wedstrijdkleding komt trainen of naar school gaat. De wedstrijdkleding is echter alleen bedoeld voor de 

wedstrijden en alles wat SOS-Kwieksport- gerelateerd is, zoals bijvoorbeeld de CPC loop. 

Nog een kleine opmerking van het bestuur en de TC. 

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat er jeugd spelers/sters afwezig zijn bij trainingen en soms ook bij 

wedstrijden. Er wordt heel makkelijk afgeschreven voor allerlei zaken. Dat is voor je mede team genoten en 

ook voor de trainer niet zo leuk. Als er maar een klein aantal spelers zijn is het niet leuk trainen en als je in het 

weekend afzegt staat je team inkompleet. Handbal is een teamsport en dat doe je met zijn allen. Dus laten we 

afspreken(spelers/sters en ouders) dat er zo min mogelijk wordt afgeschreven alleen in uiterste noodzaak. 

Technische Commissie 
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Beste leden,                                                                                     

Hier nogmaals het berichtje over de scheidsrechters. (Nog weinig reactie gekregen)                                                                                                                                         

Wij maken ons hier grote zorgen over.                                                                                                                                                              

Op papier hebben we heel veel scheidsrechters (alle Dames en Heren senioren)                                                                                                                          

Maar er zijn er maar heel weinig die daadwerkelijk willen fluiten.                                                                                                               

Als onze vereniging niet genoeg scheidsrechters levert, houdt dat in dat er in de toekomst een Heren- of 

Damesteam terug  getrokken moet worden, dit is echt geen geintje !  

Daarom willen we  een beroep doen op alle Dames en Heren senioren, of ze bereid zijn om voor de 

vereniging te gaan fluiten.                                                                                                                                                                                                          

Indien iedereen een wedstrijd fluit, is dat maar hoogstens 1  x per 2 maanden. Zo ontlast je de 

scheidsrechters die dat elke week moeten doen.                                                                                                                                             

Dus help je vereniging en kom een wedstrijdje fluiten. In het begin krijg je natuurlijk altijd begeleiding. Dus 

meld je aan bij Annelies Boer of  Piet vd Starren.                                                                                         . 

Als er ouders zijn, die het leuk vinden om te gaan fluiten, is dat natuurlijk mogelijk.                                                                     

Binnenkort, zal januari 2020 zijn, starten we met een interne cursus spelleider jeugd handbal. Dat is twee 

avonden, in ons clubhuis, met één praktijk avond.                                                                                                                                                                        

Geef dit dan ook even door aan Annelies of Piet.                                                                                                                                      

Help ook hierin je vereniging en ga fluiten en/of ga een scheidsrechtercursus volgen.                                                                                                                            

Annelies Boer                                                                                                                                                                     

Scheidsrechter coördinator  

Felicitatie ! 

Radjesh Kalloe is geslaagd voor zijn Scheidsrechter diploma (jeugdscheidsrechter + spelregelbewijs).                    

Radjesh namens de hele vereniging:  Gefeliciteerd. 
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Wedstrijdsecretariaat 
 

Voor het lopende binnenseizoen 2019 - 2020 zijn hier de trainingstijden:  
 

  

  
 

 WIJZIGINGEN DOORGEVEN !  
 Mochten er leden zijn die gaan verhuizen, een ander e-mail adres krijgen of een ander 
 telefoonnummer nemen, dan graag dit doorgeven aan het secretariaat of wedstrijdsecretariaat.  
 Mail mag naar: secretaris@soskwieksport.nl 
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Beste SOS-Kwieksporters, 

 

De Grote Clubactie is een paar weken geleden van start gegaan.                                                                                                               

Onze vereniging SOS-Kwieksport heeft een groot aantal loten ingekocht.                                                                  

En elk spelend lid heeft 3 loten ontvangen om deze te verkopen. 

Maar er zijn nog veel loten over die verkocht moeten worden.                                                                                   

Wie kan ons helpen om deze overgebleven loten te verkopen.  

Van elk verkocht lot van € 3,00 komt namelijk € 2,40 ten goede aan de club.                                                    

Voor onze vereniging is dit een onmisbare bron van inkomsten ! We gebruiken dit o.a. voor de aanschaf 

van materialen en voor diverse jeugdactiviteiten.                                                                                                                                                       

De inspanning is niet groot en jeugdleden kunnen door extra loten te verkopen nog iets verdienen.  

Hoe het werkt: 

 Voor ieder extra verkocht lot ontvang je als jeugdlid € 0,50 ! Verkoop jij dus bijvoorbeeld  

10 extra loten, dan verdien je al 5 euro ! En bij 100 loten… 

 Daarnaast doen we dit jaar de teamactie. Het team dat het meeste loten heeft verkocht krijgt 

een verrassing. Deze passen we aan per team. 

Als er nog ouders, oud leden, donateurs of vrienden van SOS-Kwieksport zijn, die de vereniging willen 

ondersteunen door het kopen van deze grote clubactie loten, kan dat natuurlijk altijd.                                                                                           

Bestel of koop deze  loten bij Annelies Boer (boer577@ziggo.nl) of Jolanda Heidt 

(jolandaheidt@gmail.com). 

 

 
Steun je vereniging 

Koop een lot tijdens de Grote Clubactie en steun een vereniging! Een lot kost € 3,- 
per stuk waarvan 80% rechtstreeks naar de vereniging gaat. Clubs zijn dankbaar 
voor jouw steun. 
Jouw inzet is goud waard! 
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EVENEMENTEN COMMISSIE 

 

Komende Activiteiten 

Vrijdagavond 1 november    

Halloween avond, dit mag je niet missen.  

Aanvang 18.30 uur  

Dus houdt deze avondvrij                                                                                                                                           

Dat wordt weer lekker griezelen 
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Rommelmarkt  16 november 

Op 16 november (stond in de vorige nieuwsbrief 9 november)                                                                                                               

houden we weer ons traditionele 1e rommelmarkt van dit seizoen.                                                                                       

Voor deze rommelmarkt hebben we bruikbare spullen nodig.                                                                                                                

Heeft u nog  goede gebruikte spullen over, geef ze aan ons.                                                                                                           

Alles is welkom, ook kleding. 

Inleveren van de rommelmarktspullen kan op donderdag 14 november van 18.30 uur tot 20.30 uur. 

Het is mogelijk spullen al eerder in te leveren, neem hiervoor contact op met rommelmarkt organisator: 

Piet van der Starren (tel: 06 41 11 75 41). 

Zonder uw spullen geen Rommelmarkt en ook geen inkomsten voor de jeugd.                                                             

Dus help ons spulletjes te verzamelen.                                                                                                                                  

Alvast bedankt namens de jeugd van SOS-Kwieksport 

      

 

 

Maandag 18 november 

 

 

 

 

Op deze avond hoort u hoe het de vereniging het afgelopen jaar is vergaan (zowel financieel als op 

allerlei ander gebieden), en wat de plannen zijn het aankomende jaar. Hier kan je ook je zegje doen. Heb  

je opmerkingen of ideeën laat het deze avond horen. Het is natuurlijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk 

leden aanwezig zijn deze avond, want het gaat om de toekomst van onze vereniging. Komen dus!!!! 
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Sinterklaasfeest 23 november 

Ja hoor, de Sint met zijn Pieten komen dit jaar weer naar                                                                                                                  

SOS-Kwieksport. We hebben bericht van zijn Hoofd Piet gekregen                                                                                                      

dat hij zaterdagmiddag 23 november naar de Bentelostraat komt.                                                                                                  

De Evenementen commissie gaat er weer een gezellig middag van maken.                                                                                                            

Wat het wordt is een verrassing. Dus houdt deze middag vrij.                                                                                                    

Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.                                                                                                                       

Heb je vriendjes of vriendinnetjes die ook bij ons willen komen handballen                                                                          

neem ze dan mee. 

Het clubhuis gaat open om 13.30 uur en we starten deze middag om 14.00 uur.                                                                                                 

Dus kom op tijd.                                                                                                                                                                                                   

Zondag 15 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja hoor hij komt er weer aan onze grote Kerstbingo 2019.                                                                                                 

Zondag middag/avond 15 december is het dan zover. Hoe laat deze avond begint is nog helemaal 

bekend, maar dat zal ongeveer 17.00 uur zijn. Dit leest u in de volgende nieuwsbrief. Ook zullen deze 

middag/avond weer lekkere hamburger- en saté schotels geserveerd worden. 

Houd deze middag /avond dus vrij 
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Kerst Klaverjas - Joker en Pokeravond          

 

 

     

 

 

 

Zaterdag 21 december houden we een Klaverjas-,  Joker- en Pokeravond.                                                                            

Het is misschien wat vroeg, maar dan kan je deze avond alvast vrij houden.                                                                   

Vorig jaar was het reuze gezellig met voor de winnaars heel leuke prijzen. 

Dus 21 december 2019 houdt deze avond vrij en neem familie, vrienden en buren mee. 

 

Kerstdiner voor de jeugd 

22 december wordt er voor alle jeugd                                                       van SOS-Kwieksport een heerlijk 

Kerstdiner verzorgd. Schrijf dit alvast in                                                   je agenda, want ook dit evenement 

mag je niet missen.                                                                                  Dat wordt weer smullen en smikkelen. 

Hoe laat dit eetfestijn begint                                                                            hoor je zo spoedig mogelijk.                          

Dus maak geen afspraken deze dag                                                              anders ga je dit missen. 

 

Darten 

 

 

 

Januari 2020 organiseren we weer een Groot Dart Toernooi.                                                                                                                              

In de volgende nieuwsbrief leest je daar meer over 



     SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                     

      Nieuwsbrief  -  Oktober 2019 

 

11 

 

.Zondag 5 januari                                                                                                                                                                          

Nodigt het bestuur alle leden,                                                                                                                                                                

donateurs, sponsoren en 5 €uroclubleden                                                                                                                                            

uit voor een gezellige Nieuwjaars receptie.                                                                                                                                              

Van 16.00 tot18.00 uur bent u van                                                                                                                                                        

harte welkom om te proosten                                                                                                                                                                 

op een heel goed en succesvol 2020 

 

22 februari 5 €uroclub Eetavond 

Zet dit alvast in je agenda 

 

Afgelopen  Activiteiten 

Woensdag middag 2 oktober   

Voorrondes schoolhandbaltoernooi.                                                                                                

Dit toernooi, dat in samenwerking met de gemeente Den Haag                        NHV 

en onze vereniging SOS-Kwieksport op onze locatie werd georganiseerd,                                                                             

deden 11 basisscholen mee. Dat waren 36 teams met zo’n 350 leerlingen.                                                                       

Gelukkig kon het toernooi doorgaan, dat zag er dinsdagavond niet naar uit.                                                                               

Het regende pijpenstelen die avond. Maar woensdagochtend zag het veld                                                                                                  

er goed en waren de voorspellingen van het weer redelijk. Wel moesten de lijnen, die we maandag al 

hadden gekalkt opnieuw gedaan worden. De gemeente had dinsdag nog even snel het gras gemaaid, dus 

weg lijnen.                                                                                                                                                                                                   

Kwart voor één kwamen de eerste scholen zich melden en kwart over één waren alle scholen aanwezig 

zodat het toernooi half twee op tijd kon starten. Ook alle scheidsrechters, mensen aan de wedstrijdtafel, 

barpersoneel en EHBO’ers stonden klaar.                                                                                                                                  

Ondanks dat er af en toe een klein buitje viel, werd het een leuk en spannend toernooi.                                                                                  

Er werd heel leuk,  fanatiek en sportief gespeeld, door alle teams.                                                                                                      

Na zo’n toernooi zijn er natuurlijk altijd winnaars en verliezers maar toch was, wat ik aan de reacties van 

kinderen en begeleiding (juffrouwen, meesters en ouder) heb gehoord, iedereen erg enthousiast na deze 

leuke handbalmiddag.                                                                                                                                                              

Mede door de inzet van alle vrijwilligers deze dag liep alles op rolletjes en konden wij na het opruimen 

voldaan huiswaarts keren.                                                                                                                                                                 

Alle medewerkers deze middag nogmaals heel erg bedankt voor jullie deelname en inzet.                                                                                                                                                                                                        
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TERUGBLIK OP DE WEDSTRIJDEN 

Het 1e gedeelte van het veldhandbal seizoen 2019-2020 zit er alweer op. Met hele leuke en spannende 

wedstrijden. Verleden jaar verliep dit wat warmer en zonniger dan de afgelopen tijd. Wat was het af en toe 

nat en guur. Gelukkig zijn de meeste wedstrijden gespeeld en hoeven er geen wedstrijden ingehaald te 

worden. We gaan nu lekker de zaal in waar het beter handballen is zonder zo’n natte bal.  

In de vorige nieuwsbrieven had ik gevraagd om wat berichtjes over wedstrijden bij mij in te leveren.             

Jammer genoeg heb ik daar heel weinig reacties op gekregen.                                                                                                                       

Maar als ik al die teams zo zie spelen, moet daar toch wel iets over te schrijven zijn?                                                            

Al is het maar een paar regeltjes, zo weet iedereen in de vereniging hoe het met de teams vergaat.                                                                 

Dus  trainers/coaches, spelers/sters, ouders/begeleiders of opa’s en oma’s:                                                                                                                                         

Maak eens een verslagje van een wedstrijd  of van een leuke gebeurtenis tijdens wedstrijd, training of 

activiteit.                                                                                                                                                                                                

Stuur deze naar :  piet@timstarren.nl                                                                                                                                                          

Alvast bedankt.          

Wedstrijdverslagen                                                                                                                                                                                            

      Verslag GC1 Heren poule. 

Dit seizoen speelden we voor het eerst in de C poule, de meiden wilden graag tegen jongens spelen en waren 

dan ook ingedeeld in een heren C poule. 

We hadden dit veld seizoen 7 wedstrijden op de agenda staan. 

                                                                                                                                                                                                                                              

De 1ste wedstrijd was uit tegen DIOS HC1, we waren erg benieuwd hoe die zou verlopen. 

Voordat de wedstrijd begon hadden we nog een leuke teamfoto gemaakt. 

Het was een leuke sportieve wedstrijd waarin veel doelpunten vielen. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

Uitslag: 1    01 - 09 -2019           DIOS HC1 - SOS-Kwieksport GC1 (2 - 30)                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

De 2e wedstrijd was thuis tegen HVV’70 HC1, toen de tegenstander ook op veld 2 gingen warm lopen zagen 

we pas hoe groot ze waren. 

Dit beloofde een mooie wedstrijd te worden wat achteraf ook de moeilijkste en spannendste van het seizoen 

bleek te zijn, met veel snelle acties werd de wedstrijd in ons voordeel beslist. 

                                                                                                                                                                                                                    

Uitslag: 2   08 – 09 - 2019                                                                                                                                                              

SOS-Kwieksport GC1 - HVV'70 HC1 (26 - 22) 

mailto:piet@timstarren.nl
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De 3e wedstrijd was een uitwedstrijd tegen WHC GC1 en het was mooi weer om te handballen. 

Het team van de tegenstander bestond nog uit veel D spelers, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Een leuke wedstrijd met mooie doelpunten aan beide kanten. 

Uitslag: 3   15 – 09 - 2019                                                                                                                                                                                                 

WHC (Den Haag) GC1 - SOS-Kwieksport GC1 (12 - 39) 

 

 

De 4e wedstrijd was een thuiswedstrijd tegen de mede koploper Olympia72 GC1. 

Ook dit beloofde een mooie wedstrijd te worden wat later in ons voordeel werd beslist. 

Er werd snel gespeeld waardoor we toch een klein voordeel hadden. 

 

 

 

Uitslag: 4     22 – 09 – 2019      SOS-Kwieksport GC1 - Olympia72 GC1 (20 - 12) 

                                                                                                                                                                                                                                                   

De 5e wedstrijd was uit tegen Foreholte GC1, helaas was het slecht weer en hebben we het veld met 

“trekkers” droog gemaakt. 

We hadden nog even besproken of we de wedstrijd wel door zouden                                                                                                     

laten gaan en besloten toch om te gaan spelen, de bal was                                                                                                                                   

glad en dit was goed te zien in de wedstrijd. 

Uitslag: 5 29-09-2019 Foreholte GC1 - SOS-Kwieksport GC1 (9 - 20) 

 

De 6e wedstrijd was thuis tegen Oliveo HC2#, het regende flink en het was ook redelijk fris. 

Dit was erg moeilijk spelen en konden dan ook geen gebruik maken van onze sterke punten. 

                                                                                                                  Uitslag: 6     06 – 10 - 2019                                                                   

         SOS-Kwieksport GC1 - Oliveo HC2 (20 - 17)                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                         

Een gelijkspel was voldoende om het seizoen winnend af sluiten. 

In de eerste helft ging het gelijk op waarna we na 10 minuten in de tweede helft op stoom kwamen. 

Met mooie doelpunten, breaks, snel spel en goed keeperswerk (3 van de 3 pingels gestopt) werd de wedstrijd 

gewonnen. 
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Uitslag: 7          13 -10 - 2019         EHC HC2 - SOS-Kwieksport GC1 (10 - 23) 

Na de wedstrijd werden we verrast door de TC met heerlijke chocolaatjes en door onze sponsor met een mooie beker, 

later in de kantine werden we nog een keer verrast door onze sponsor met heerlijke taart en champagne. 

 

        

                        

 

 

             

SOS-Kwieksport D2 - Olympia D1  
 
Na een fantastisch resultaat als eerstejaars D in het veldseizoen, namelijk een mooie 2de plaats zijn we 
zondag 27 oktober gestart met het binnenseizoen. 
Olympia uit Wassenaar was de tegenstander en we wisten niet zo goed wat we daarvan moesten 
verwachten. De kinderen hadden er in ieder geval heel veel zin in en dat was te zien. Met prachtige acties en 
goed samenspel was het in de rust al 16-1 voor ons en ook de 2de helft werd er goed doorgegaan. Heerlijke 
wedstrijd met als eindresultaat 27-2 winst. 
Goed begin van het binnenseizoen!!  
 

 

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Uitslagen afgelopen veldwedstrijden                                                                                                                  

 Uitslagen  28 sept./ 29 sept. 2019                
 Dames 1 DIOS 1     -  SOS-Kwieksport 1  12 - 10    
 Dames 2 Hellas 2    -  SOS-Kwieksport 2  22  -  7                                       
 Heren 1 DIOS 1     -  SOS-Kwieksport 1   31 - 18 
 DB 1 jeugd  DIOS     -  SOS-Kwieksport 1     8 - 16 
 GC 1 jeugd  Foreholte    -  SOS-Kwieksport 1     9 -  20  
 GD 1 jeugd EHC     -  SOS-Kwieksport 1  19  -  16 
 GD 2 jeugd Rijnstreek     -  SOS-Kwieksport 2    2  -  20  
 E1 jeugd Foreholte    -  SOS-Kwieksport 1                 4  -  15    
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 Uitslagen  5/6  oktober 2019      
 Dames 1           SOS-Kwieksport 1  -  Northa 1    25 - 21                                                                                 
 Dames 2     SOS-Kwieksport 2             -       Vrij    
 Heren1             SOS-Kwieksport 1  -       Vrij 
 DB 1 jeugd  SOS-Kwieksport 1  -  HV Quintus 2   15  -   6                                                                                                                 
 GC 1  jeugd    SOS-Kwieksport 1  -  Oliveo    20  -  17   
 GD 1 jeugd   SOS-Kwieksport 1  -  HV Quintus                             10  -    5                              
        GD 2 jeugd    SOS-Kwieksport 2  -  WHC 3                28   -   4                                                                                                                  
 E1  jeugd          SOS-Kwieksport 1  -  HV Quintus 2                 16   -   3                                                                                                                                                                       
 
           
 Uitslagen  12/13 oktober 2019                
 Dames 1  SOS-Kwieksport 1                  Vrij                                                 
 Dames 2 HVV 70 2   -  SOS-Kwieksport 2  10  -    9                                        
 Heren 1 Van Tiel/Ventura 1  -  SOS-Kwieksport 1  23  -  12 
 DB jeugd 1  WHC 1    -  SOS-Kwieksport 1  10  -  14   
 GC 1 jeugd  EHC     -  SOS-Kwieksport 1   10  -  23       
 GD 1 jeugd Foreholte 1   -  SOS-Kwieksport 1     5  -  19 
 GD 2 jeugd DIOS  3   -  SOS-Kwieksport 2     8  -  22                                                             
 E1 jeugd Hercules 2   -  SOS-Kwieksport 1     9  -    4    
 
        Uitslagen  20  oktober 2019    
  
 Dames 1           SOS-Kwieksport 1  -  HVV’70    Niet gespeeld       
 Dames 2     SOS-Kwieksport 2             -  EHC 2    15  -  25    
 Heren1             SOS-Kwieksport 1  -  Rosa ‘71    25  -  21                                                                      
 DB 1 jeugd       SOS-Kwieksport 1  -       Vrij                                              
 DC 1 jeugd    SOS-Kwieksport 1  -       Vrij    
 GD 1 jeugd   SOS-Kwieksport 1  -        Vrij                                                
        GD 2 jeugd    SOS-Kwieksport  2  -       Vrij                 
 E1  jeugd          SOS-Kwieksport 1  -        Vrij        
        

Uitslagen  eerste zaal wedstrijden 26/27  oktober 2019    
 

 Dames 1           SOS-Kwieksport 1  -  Northa 1    25  -  26       
 Dames 2     SOS-Kwieksport 2             -  HVOS 3    13  -  14    
 Heren1             SOS-Kwieksport 1  -  Saturnus L    28  -  30                                                                      
 DB 1 jeugd       SOS-Kwieksport 1  -       Vrij                                              
 DC 1 jeugd    SOS-Kwieksport 1  -  Saturnus 1    20  -  18    
 GD 1 jeugd   SOS-Kwieksport 1  -   Gemini 3    16  -  19                                                 
        GD 2 jeugd    SOS-Kwieksport  2  -  Olympia ’72    27  -    2                 
 E1  jeugd          SOS-Kwieksport 1  -   Northa 1    17  -    6       
          

 
 Heel veel succes en handbal plezier de komende zaalwedstrijden !                                                                                                                                         
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Gezocht  

(heren)  
Dit zaalseizoen gaan we starten met een dames recreanten team. Daar zijn we erg blij mee.                                
Zij zijn al hard aan het trainen op de woensdagavond onder leiding van enkele Dames 1 speelsters.                 
Natuurlijk kunnen deze dames best nog wat aanvulling gebruiken. Dus oud speelsters, moeders enz. kom 
eens langs, misschien is dit wel iets voor jou. En Dames heel veel succes en plezier tijdens de trainingen                   
en de wedstrijden. 
 
Nu hoorde ik dat een aantal oud Heren spelers  het ook leuk vinden om weer eens een balletje te gooien. Het 
zou natuurlijk fantastisch zijn als we ook nog een heren recreanten team (of Heren 2) bij onze vereniging 
zouden krijgen.  Daarom zijn we op zoek naar oud spelers, vaders en andere handbal liefhebbers om zo’n 
team op poten te kunnen zetten.    
Dus zijn er ouders of oud spelers die nog graag een balletje willen gooien: meld je aan !                                             
Iedereen is van harte welkom. Het gaat natuurlijk om lekker te handballen maar ook voor de gezelligheid. 
Dus meld je aan. 

Je kan dit doorgeven aan Radjesh Kalloe of Piet van der Starren 
 

 

 

 
We zijn maar een kleine vereniging en elk lid telt. Daarom is het noodzakelijk dat we voor het behoud van 
onze vereniging nieuwe leden of oud leden zien te krijgen. 
Daarom deze oproep:                                                                                                                                                                      

Help je vereniging met het werven van nieuwe leden, zowel jeugd als senioren. 
In de wijde omgeving van ons veld is er geen handbal vereniging te bekennen , dus moet het toch mogelijk 
zijn om nieuwe leden naar onze vereniging te krijgen.                                                                                                                                    
En jeugdleden neem eens vriendjes en vriendinnetjes mee naar de vereniging dan kunnen ze zien wat een 
leuke sport handbal is                                                                                                                  

 Help je vereniging aan nieuwe leden 

 Ook oud leden die gestopt zijn en misschien nog twijfelen, kom eens langs. 
.  

 

 

Voor diverse commissies zoals:   Technische commissie                                                                                                    
     Communicatie commissie, enz. 
Help onze vereniging. Het kost maar een paar uurtjes per week van je tijd. En hoe meer vrijwilligers des te 
minder tijd en hoe gezelliger het wordt. Dus meld je aan bij één van de bestuursleden.  
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Nieuwe leden 
  

 Rebeca Creador Silva  E-jeugd 

 Anas Hendy   E-jeugd 

 Harold Aroma   E-jeugd 

 Nieuwe DS Recreanten 

 Daniëlle Houtman   

 Aruna  Sewtahalsing  

 Sabrina Toet                                

 Ivette Grot   

 Anita Linnenbank   

 Bianca vd Starren  

 Angelique  Bekooy – Graaf                                         

 Francis van Rongen – Graaf 

 Isabella Kalloe  

 

 Van Harte welkom bij onze vereniging . Heel veel succes en handbalplezier. 

  Help je vereniging om nieuwe leden te krijgen. We hebben ze hard nodig !  
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Ziekenboeg 
 

 Valery van Beele mag voorlopig niet handballen vanwege dat haar knie uit de kom schiet. 

 Sharona Strieker, trainster DBJ is door haar knie gegaan en heeft waarschijnlijk een scheurtje in haar 
kniebanden. 

 Jim de Beauvesier Watson heeft tijdens de training zijn pink geblesseerd 
 
Valery, Sharona en Jim, namens de hele vereniging van Harte Beterschap gewenst en we hopen dat 
jullie snel van je blessures af bent. 
   

5-€uroclub 
 

 Meedoen aan de vijf euro club . 

 Wist u dat er ongeveer 80 leden lid zijn van de vijf euroclub ? 

 Dat de opbrengst grotendeels voor de vereniging is en daar duurzame goederen van worden aangeschaft 

 die van de normale contributie onmogelijk gekocht kunnen worden ?  

              zoals koffiezetapparaat, geluidsinstallatie enz.  

 Er een feestavond en een gratis eetavond per seizoen georganiseerd wordt met een loterij waarbij de 

 deelnemers - gratis - kans maken op leuke prijzen ? (zie Activiteiten) 

 Het slechts vijf euro per maand kost om lid te worden van deze vijf euroclub.  

 Wilt u meer weten van de vijf euroclub, inlichtingen bij het bestuur en aanmelden kan  

  middels aanmeldformulier in ons clubhuis bij onze penningmeester. 

  Jarigen van de maand november   
  

 Brenda Boer    03 - 11 

 Luuk Peeters    04 - 11 

 Yuri Peerkhan    09 - 11  

Lorena Kalloe    22 - 11  

Linda Rolvink    28 - 11 

Ilona Bal    30 - 11 

 

Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd namens de hele vereniging ! 
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 Wist u dat  …………. 
 ………….   Er a.s. vrijdag een Halloween avond is 

 ………….   We daar nog mensen voor kunnen gebruiken om de boel klaar te zetten en op te ruimen 

 ………….   Je daarvoor kan aanmelden bij Kevin van Ierland of ander Evenementen commissie leden. 

 ………….   Zij daar erg blij mee zullen zijn  

 ………….  18 november een ALV gehouden wordt 

 ………….   Ieder lid boven de 18 jaar daar aanwezig moet zijn 

 ………….  Als je deze avond niet kan bijwonen je moet afmelden bij het secretariaat 

 ………….  Langs deze weg, wij onze leden en ouders van jeugdleden bedanken die het afgelopen  

    veldseizoen bardienst hebben gedraaid  

 ………….  Wij hopen dat jullie dat na het zaalseizoen weer willen doen 

 ...........  Jim de B. afgelopen vrijdag wel tot 0.30 uur in het ziekenhuis heeft gezeten. 

 ………….  De artsen toen nog niet wisten wat er met zijn pink aan de hand was 

 ………….  Nigel Heidt de SOS-Kwieksport site weer in de lucht heeft gekregen 

 ………….  We nog steeds op zoek zijn naar nieuwe leden, commissieleden, donateurs en sponsors. 

  ………….  Hier ook uw “Wist-u-datje” had kunnen staan                                                                                           

  …………  Je deze leuke,interessante berichtjes kan doorgeven aan Piet van der Starren.                                              

    E-mail piet@timstarren.nl    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piet@timstarren.nl
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Wij zijn opzoek naar een  Vertrouwens Contact Persoon voor onze vereniging 

Wat is een Vertrouwens Contact Persoon (VCP)? 

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor 

iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste 

opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht 

of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren 

en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. 

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede 

oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er 

zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen 

naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn 

om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. 

Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie. 

Waarom een Vertrouwens Contact Persoon? 
De praktijk binnen diverse sportverenigingen wees uit dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij 
grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. Binnen verenigingen willen wij dit graag voor zijn. 
Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een Vertrouwens Contact Persoon 
aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de 

club omgaan leuk en veilig blijft. 
 

Is dat misschien iets voor u, neem dan contact op met iemand van het 
bestuur.(zie laatste bladzijde deze nieuwsbrief) 
 
 
 

DE WEDSTRIJDEN 
 
Doordat het wedstrijdschema heel vaak veranderd (soms wekelijks), hebben we besloten het wedstrijdschema 
niet meer in de Nieuwsbrief te plaatsen. Op het moment dat we deze namelijk versturen, is de kans groot dat 
deze de volgende dag alweer is gewijzigd.  
Op onze website kun je bovenaan de pagina een link vinden die je verwijst naar de website van het NHV. Hier vind 
je altijd het meest actuele wedstrijdschema. 
  

 

Directe link: http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/ 

 

https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport
http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/
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SPONSORKLIKS 
 
 

Wilt u SOS-Kwieksport financieel helpen, zonder dat het u een cent kost ?  
 
Bestelt u wel eens on-line ?  

Ook SOS-Kwieksport is al geruime tijd aangesloten bij SponsorKliks.com  
Door voortaan on-line te shoppen via www.sponsorkliks.com kunt u ongemerkt een financiële bijdrage 
leveren aan SOS-Kwieksport, zonder dat het u een cent extra kost !  
Hoe werkt het ? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks 
wordt gedaan. Het enige wat u hoeft te doen is via SponsorKliks naar de door u gewenste webwinkel te gaan 
en daar gewoon te bestellen zoals u dat gewend bent.  
U gaat dus naar www.sponsorkliks.com  
U ziet dan hun pagina met de vraag: voor welke vereniging doet u mee ?  
U vult in: SOS-Kwieksport en ziet direct ons verenigingslogo.  
Daarna kiest u uw favoriete webshop en winkelt daar zoals u dat altijd al deed.  
Dat is alles ! Uiteraard kunnen wij niet zien wie wat heeft gekocht.  
Verder merkt u niets meer van SponsorKliks, maar onze vereniging ontvangt wel  
een percentage van het aankoopbedrag als commissiegeld in de clubkas.  
Inmiddels zijn ruim 300 favoriete webwinkels aangesloten bij SponsorKliks.com !                                               
Zoals bijvoorbeeld CoolBlue, Bol.com, Wehkamp, Booking.com, Albert Heijn, Decathlon, Independer,  
Ali Express en Disneyland. Dus ook uw speelgoed, pizza’s, restaurants, vakanties, mobieltjes en 
boodschappen bestellen via www.sponsorkliks.com  
Besteld u bijvoorbeeld via Thuisbezorgd.nl ontvangen wij zelfs € 1,00 per bestelling !  
Wilt u dus SOS-Kwieksport GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet via 
de SponsorKliks pagina van SOS-Kwieksport. Voor u een kleine moeite, voor ons directe inkomsten. Stelt u 
zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen ? Vertel dit daarom door aan andere mensen die SOS-
Kwieksport een warm hart toedragen ! Doen !  
U kunt dit ook nog even rustig nalezen op onze binnenkort vernieuwde website www.soskwieksport.nl  
Via 'Vrienden’ en ‘SponsorKliks’ in het menu komt u op de pagina van SponsorKliks. Onderaan in de tekst 
treft u de link SOS-Kwieksport SponsorKliks aan. Door deze aan te klikken komt u direct op onze pagina bij 
SponsorKliks.com en kunt u direct doorklikken naar uw favoriete webwinkel.                                                           
Vergeet niet om het door te vertellen ! Alvast erg bedankt !!  
Extra Service                                                                                                                                                                                                             

Schrijf u zich bij www.sponsorkliks.com                                                                                                                                        

in voor hun nieuwsbrief, dan ontvangt u van hen bericht in uw mailbox                                                                                   

indien er bij een webwinkel een kortingactie is. 

Help de club: SponsorKliks  
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DE VRIENDENLOTERIJ 
 

Het afgelopen jaar hebben we in iedere Nieuwsbrief de Vriendenloterij laten terugkomen.  
Toch merken we dat er nog veel onduidelijkheid is over de sponsoring van de Vriendenloterij. 
  
We vragen u niet om zelf mee te gaan spelen!! (Uiteraard mag dit wel) 
  
Iemand die al meespeelt bij de Vriendenloterij speelt altijd mee voor een goed doel.  
Ook als deze persoon nooit een goed doel heeft opgegeven. Dan vult de Vriendenloterij dit zelf in, 
ongemerkt.  
Mensen die al meespelen met de Vriendenloterij steunen dus ongemerkt een goed doel.  
Dit kost de persoon die meespeelt met de Vriendenloterij niets extra’s!!  
Onze vereniging (sponsorcode 310132) is aangesloten bij de Vriendenloterij en kan daarom ook uw goede 
doel zijn! Kijk op www.vriendenloterij.nl  
Vraag na bij buren, kennissen, familie, collega's, etc. of zij ook meespelen met de Vriendenloterij en laat ons 
dit weten.  
Het omzetten van goede doel kan ontzettend gemakkelijk:  

it de kantine  

 

-300 1400)  

(sc@soskwieksport.nl) 
Als jij de gegevens doorstuurt van iemand die al meespeelt,  
krijg je van ons een aanbrengpremie van € 10,00!  
 

 
 
Van elk meespelend lot dat SOS-Kwieksport als goede doel heeft, ontvangt onze vereniging € 77, - per jaar! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:sc@soskwieksport.nl
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STEUN JE CLUB: 
LEVER GEBRUIKT FRITUURVET IN! 

 
Heb jij thuis een frituurpan en wordt het frituurvet regelmatig vervangen?                                                                                 
Dan kan je eenvoudig onze club steunen: door het apart inzamelen van gebruikt frituurvet!                              
Frituurvet: Geld voor je club     
                                                                                                                                                                                                  
Lever je gebruikte frituurvet  in bij de daarvoor bestemde gele container op ons clubhuis                           
Iedere volle container levert ons maar liefst € 30,- op! Hiervan kunnen we jaarlijks allerlei                          
activiteiten organiseren. Daarnaast draag je ook nog eens bij aan een beter milieu.  
                                                                                                                                                                                                     
Goed voor het milieu én goed voor onze club!                                                                                                        
Gebruikt frituurvet kan op een duurzame manier gerecycled worden tot biodiesel.                                                  
Dit is een concrete oplossing voor CO2 vermindering en levert onze club ook nog geld op.  
 

Elke volle gele bak betekent €30,- voor de jeugd! 
  
Wat moet je doen?  
Giet het afgekoelde frituurvet in de originele verpakking of in een andere af te sluiten plastic                                      
fles terug. Doe deze verpakking in de daarvoor bestemde gele container die staat bij ons clubhuis.                           
De opbrengsten worden vervolgens op het rekeningnummer van de vereniging gestort.   
                                                                                                                                                                                                           
Wat kan je inleveren?  
• Vloeibaar/ vast frituurvet  

• Frituurolie  

• Overige plantaardige oliën  
 
Meer weten?                                                                                                                                                                             
Wil je meer weten over deze inzamelactie? Ga dan naar www.clubactie.nl/frituurvetinzamelen of vraag 
informatie bij Annelies Boer.                                                                                                                                                       
Alvast bedankt voor je steun!! 
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ZIJN WIJ AL VRIENDEN OP 

FACEBOOK? 

Handbal Vereniging SOS-Kwieksport heeft een eigen Facebook pagina. Hierop 

plaatsen wij alle nieuwtjes, activiteiten, foto’s etc.    

 Zijn we nog geen vrienden op Facebook?  
  Voeg ons dan snel toe en blijf op de hoogte! 

 

 

NIEUWE WEBSITE 
 

De nieuwe website is in de lucht. Dank zij Nigel Heidt  is onze website vernieuwd.                                   

Als er andere/nieuwe/betere ideeën zijn om deze website te verbeteren neem dan contact 

op met Nigel of iemand van het bestuur. 

Nigel bedankt.    
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ONZE KLEDINGSPONSORS 
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ONZE KLEDINGSPONSORS 
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SOS-Kwieksport   
FAN-SHOP 

 

                    
  

    

 
 

   
De enige echte 

 
  

 

  

    
Polo van 

  
  

   

    
SOS-Kwieksport   

   

        
  

   

    
Beschikbaar in 

 
  

   

    
M - L - XL - XXL 

 
  

   

        
  

   

    
Te Bestellen voor   

   
     

€ 25,00 
 

  
  

Paraplu 

                  
  

Ruim 1 meter 
rond 

 

 
 

       
  

   
   

SOS-Kwieksport 
 

  Nu € 16,00 

   
Sleutelhanger 

  
        

        

 
  

 

   
   

met of zonder 
  

  
 

  
   

winkelwagenmuntje 
 

  
   

        
  

   
   

Slechts € 2,50 
 

  
     

 
    

    
  

    

 
 

  
  

          
   

        
  

   
    

Ballen in diverse   
   

        
  

   
    

kleuren en maten   SOS-Kwieksport 

        
  MINI tenue 

     
€ 25,00 

 
  

   
        

  
 

€ 8,00 

  
  

  

  
    

 
    

    
 

              
  Stickers en Balpennen zijn ook nog steeds verkrijgbaar! 

 
  

 
    

    
      

  
 

 Interesse Informeer bij     Daniël     Broeke        
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Contactpersonen 
en Informatie 

   

 
    

     Opgericht 18 september 1935   IBAN nr:  NL 35 INGB 0000 5522 90 

 
        

     
Website: www.soskwieksport.nl   

E-mail Bestuur : 
bestuur@soskwieksport.nl 

     
E-mail: info@soskwieksport.nl   

E-mail Redactie: 
redactie@soskwieksport.nl 

     
Algemeen Bestuur    

     Voorzitter Radjesh Kalloe 06 - 15 33 95 93 voorzitter@soskwieksport.nl 
     Algemeen Secretaris Harrie Veenhoff 06 - 21 39 04 57 secretaris@soskwieksport.nl 

     Penningmeester Daniël Broeke 06 - 44 27 41 34 penningmeester@soskwieksport.nl 
     Bestuurslid - Vz. TC Jeffrey Den Boer  06 - 55 12 13 26 tc@soskwieksport.nl 
     Bestuurslid - Vz. EC Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30     ec@soskwieksport.nl 
     Bestuurslid -  Begeleider Senioren Hugo Goldman 06 - 13 39 85 03 hugojoke@ziggo.nl 
     Ondersteunend bestuurslid                                                                                Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl 
     

Commissies    
     Wedstrijd secretariaat Yolanda Veenhoff 06 - 18 07 96 35 wedstrijdsecretariaat@soskwieksport.nl 
     Wedstrijd secretariaat Mieke Jansen 06 - 44 88 65 75 amgjansen@casema.nl 

     Scheidsrechters Coördinator Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com 
         
     Technische Commissie Jeffrey Den Boer 06 - 10 96 37 59 tc@soskwieksport.nl 
     Evenementen Commissie Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30 ec@soskwieksport.nl 
     Kantine Commissie Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com 
     Sponsor Commissie vacant  voorzitter@soskwieksport.nl 
     Communicatie Commissie vacant  voorzitter@soskwieksport.nl 
     

Redactie    
     Redactie "Nieuwsbrief" Erwin de Haan 06 - 53 65 95 25 redactie@soskwieksport.nl 
      Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl 

     Adressen 
Adres secretaris (postadres) Harrie Veenhoff Postadres Vriezenveenstraat 98, 2541 CA  Den Haag 

     Voorzitter Stichting Clubhuis Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl 
     Gebruik Clubhuis Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com 
     Adres Clubhuis (Geen POST adres !)  070 - 3 66 90 76 Bentelostraat 100, 2545 NT Den Haag 
     Adres Sporthal Zuidhaghe Patricia & Hans 06 - 17 86 30 77 Beresteinlaan 625.H, 2542 JR Den Haag 
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Trainers en begeleiders 
 
 

Team Naam   Telefoonnummer Emailadres 

GEJ Nina van de Beek Trainster 06-20892172 ninamaxime2000@gmail.com  

  Daniëlle Houtman Trainster 06-41011890 Daantje_bolletje@hotmail.com 

  Sabrina Toet Begeleidster 06-13677043 Jc_denboer@hotmail.com 

          

GDJ1 Robin Hazebroek Trainster 06-31998505 robinhazebroek@hotmail.com 

  Aruna Sewtahalsing Begeleidster 06-46090996 arunasewtahalsing@gmail.com 

          

GDJ2 Kelsey van Haeren Trainster 06-38664888 Kelseyvanhaeren2307@gmail.com 

  Sandra Rolvink Trainster 06-11196700 sandradesiree123@icloud.com 

  Natasja den Boer Begeleidster 06-11954609 natasjadenboer@hotmail.com 

          

GCJ Jim de Beauvesier Watson Trainer     

  Darren Spoor Trainer 06-21199391 djs.070@hotmail.com 

  Harrie Veenhoff Begeleider 06-21390457 h.veenhoff62@gmail.com 

          

DBJ Sharona Strieker Trainster 06-38182284 sharr_1993@live.nl 

  Shirin Swikker Trainster     

  Linda Rolvink Trainster 06-39872834 lindajeamyson@gmail.com 

          

Dames 1  Bulent Caglayan  Trainer  06 - 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

 
Tony Groeneveld Begeleider 06 41431034 ajgroeneveld@ziggo.nl 

     Dames 2 Bulent Caglayan  Trainer  06 - 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

 
Brenda Boer  Begeleider 06 14390455 brenda.boer@live.nl                         

 
Annelies Boer  Begeleider 06 10963759 anneliesboer55@gmail.com             

     Heren 1 Bulent Caglayan  Trainer  06 - 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

  
 Begeleider 
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