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Van de Voorzitter                                                                                          
 
Beste SOS-Kwieksporters, 

De beste wensen voor het nieuwe jaar! Via deze weg wens ik jullie allemaal een sportief, gezellig en gezond jaar toe. 

Ik hoop dat jullie leuke dagen gehad hebben met jullie familie en naasten! Ik heb de feestdagen met mijn vrienden 

en familie gevierd. 

De afgelopen periode ben ik weer in gesprek gegaan met collega verenigingen om te kijken wat zij doen aan het 

aantrekken van nieuwe leden en aan leden behoudt. Wat ik hierbij merk is dat ook de collega verenigingen last 

hebben van een teruglopend ledenaantal. Hier gaan we gezamenlijk nog een vervolg aan geven. 

Voor de kerstvakantie heeft de EC een supergezellig kerstdiner georganiseerd voor alle jeugd spelers. Wij als bestuur 

waren ook uitgenodigd voor het kerstdiner en we hebben het heel erg naar ons zin gehad. Traditiegetrouw wordt het 

diner afgesloten met vuurwerk (sterretjes). Via deze weg wil ik de EC bedanken voor het organiseren van het 

kerstdiner en de mooie avond voor alle jeugdleden. 

Bij de afgelopen Algemene Leden Vergadering heb ik aangegeven dat ik met ingang van het einde van dit 

handbalseizoen 2019/2020 ga stoppen als Voorzitter van onze mooie vereniging. De reden waarom ik stop heb ik in 

de vorige nieuwsbrief toegelicht. Nadat ik bekend gemaakt heb dat ik ga stoppen zijn er verschillende mensen bij me 

geweest die me bedankt hebben voor de afgelopen 4 jaar en de mooie zaken die we voor elkaar gekregen hebben 

met onze vereniging. Tijdens deze gesprekken heb ik ook verschillende mensen gepolst of ze interesse hebben om 

mijn functie over te nemen. Helaas is het me nog niet gelukt om iemand te vinden die dit wil overnemen. Dus heb jij 

interesse om voorzitter te worden van de gezelligste handbalvereniging van Den Haag, geef je dan op bij mij of bij 

één van de andere bestuursleden. 

Op zondag 5 januari 2020 van 16.00 uur t/m 18.00 uur hebben we weer onze Nieuwjaarsborrel. Jij komt toch ook om 

het glas te heffen op het nieuwe jaar ? De Nieuwjaarsborrel wordt gehouden in ons clubhuis.  

We zijn nog druk op zoek naar mensen die de vereniging verder willen helpen. Dit kan op verschillende plekken, denk 

aan de Technische Commissie, de Sponsor Commissie of de Communicatie Commissie. Inmiddels wordt hier ook een 

voorzitter aan toegevoegd. Dus ben jij goed in een van deze zaken en wil je onze vereniging verder helpen, geef je 

dan op bij mij of bij één 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 telefoonnummer 

06 – 15 33 95 93.  

 

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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Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen in de TC.                                                                             

Wil je weten wat wij doen en heb je er vragen over? Heb je tijd om 3 tot 4 keer per jaar om te vergaderen? 

Kom gerust langs! Voor de jeugd kan je terecht bij Jeffrey of Ivette voor informatie.                                                    

Tijdens het zaalseizoen zijn wij op vrijdags aanwezig in Zuidhaghe en tijdens de 

thuiswedstrijden.  

 

 

Beste leden,                                                                                     

Hier nogmaals het berichtje over de scheidsrechters.                                                                                                                                          

In januari 2020 willen we starten we met een interne cursus spelleider jeugd handbal.                                                                                             

Alle leden vanaf 13/14 jaar kunnen hieraan meedoen. Ook ouders, die het leuk lijkt om                                                                   

te willen fluiten zijn van harte welkom.    

Geef je snel op dan kunnen we een aantal data plannen. Het zal waarschijnlijk op een maandagavond zijn.                             

Deze cursus is twee avonden (van 19.00 uur tot ong. 20.30 uur), in ons clubhuis, met één praktijk avond in 

Sporthal Zuidhaghe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

meld je aan bij Annelies Boer, Harrie Veenhoff of  Piet vd Starren.                                                                                          

Annelies Boer,                                                                                                                                                                    

Scheidsrechter coördinator  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Technische Commissie 
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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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EVENEMENTEN COMMISSIE 

                                           

       Komende Activiteiten      

Darten 

 

 

 

25 Januari 2020 organiseren we weer een Groot Koppel Dart Toernooi.                                                                                                                              

Deze avond is voor alle leden (dus ook voor Dames)  vanaf de B-jeugd.                                                                               

De avond start op 19.30 uur. Opgeven kan bij Ron Heidt of Piet van der Starren                                                                

(Zie aanmeldingsformulier achter in deze nieuwsbrief).                                                                                                    

Bij minder dan 10 koppels kan deze avond helaas niet doorgaan.                                                                                               

Dus meld je zo snel mogelijk aan.                                                                                                      . 

 

Rommelmarkt  .. februari 

A.s. februari houden we de 2e rommelmarkt van het seizoen 2019/2020                                                                              

de precieze datum is nog niet helemaal bekent maar dat hoort u zo snel mogelijk.                                                                                     

Dus heeft u nog goede gebruikte spulletjes die u weg wilt doen of niet meer gebruikt                                                           

geef ze aan ons. Alles is welkom, ook kleding.                                                                                                                        

Neem dan even contact op met                                                                                                                                                                                                     

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    
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22 februari 5 €uroclub Eetavond 

     Zet dit ook alvast in je agenda 

                      Deze avond is gratis voor alle 5 €uroclub leden.                                                                                          

                       Nog geen lid geef je dan snel op bij Daniel                                                   

penningmeester van SOS-Kwieksport 

 

 

 

                                                              City Pier City Loop                                                                   
                                                                                                                             
        8 Maart 2020 wordt deze loop weer georganiseerd.                       
        Vorig jaar konden we helaas niet meedoen door  
         handbalverplichtingen.                                                                                   
         MAAR ……..                                                                                   
      Dit jaar doen we weer mee als vereniging SOS-Kwieksport. 
      Geef je op bij je trainer/coach of iemand van de EC. 

 

 

 

 

 

Afgelopen  Activiteiten 

Zondag middag/avond 15 december was het weer zover. De                     2019                                                                                 

Het clubhuis was gezellig in           stemming versierd door de EC.                                                                                                      

Om 17.00 uur kwamen de eerste bingo-ers binnenwandelen om zo een goed plaatsje te veroveren. Eerst 

kon er nog wat gegeten worden, heerlijke saté - of hamburgerschotel. Om 18.00 uur, het clubhuis was 

stampvol, kon het Bingoën beginnen. Onder leiding van Tim (met plaatjes en muziek) werden de balletjes 
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gedraaid. Velen gingen met super mooie prijzen, zoals een servies, ontbijtpakket, Pathe Girlsnight voor              

2 personen, 2 kaartjes Beste Zangers, schoonheidsbehandeling bij Sandy, kaartjes Martijn zingt Hazes en 

nog vele andere mooie prijzen, naar huis. Tussen al dat Bingo geweld liepen onze obers Boy en Kevin de 

benen uit hun lijf om de mensen van een drankje en hapje te voorzien. Het was een geslaagde 

middag/avond.  Iedereen die zich voor deze avond hebben ingezet bedankt. Toch wil ik de twee dames Jill 

en Mariska extra bedanken voor de organisatie van dit evenement. Het was weer geweldig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                              Kerst Klaverjas - Joker en Pokeravond         

 

Zaterdag avond 21 december hielden we een ouderwetse klaverjas/joker/pokeravond. Bij het 

klaverjassen hadden we 2 tafels en bij het jokeren 3 tafels en bij het pokeren ook 3 tafels.de opkomst 

was jammer genoeg  niet zo groot maar het werd een hele gezellige avond.                                                                     

Bij het klaverjassen waren Aad Boer en Wim van der Meer de winnaars. Bij het jokeren waren dat 

Annelies Boer en Monique Rolvink. Rene Rolvink en Johan van Haeren waren de grote winnaars bij het 

pokeren.                                                                                                                                                                                              

Alle organisatoren van deze avond bedankt.                                                                                                          

Er is ons gevraagd of we dit met Pasen weer willen organiseren. Als er genoeg animo is gaan we dat 

zeker doen.  

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

22 december werd er voor alle jeugd  van SOS-Kwieksport een heerlijk Kerstdiner verzorgd.                                    

Om 17.30 uur kwamen de eerst jeugdleden, netjes gekleed, binnen wandelen.                                                

Iedereen kreeg bij binnenkomst een heerlijk glaasje champagne  (zonder alcohol natuurlijk) 

aangeboden. Om 18.00 uur kon het Kerstdiner beginnen.                                                                                                              

De EC had er wel werk van gemaakt, hoor. Er was van alles te eten en te drinken.                                                               

Van saté, kippenboutjes, nasi, bami, patat, salades enz. het was heerlijk. Dat was te merken ook want 

iedereen kwam voor een 2e of zelfs voor een 3e keer opscheppen.  Na dit overheerlijke                                                 
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heerlijke eetfestijn was het tijd voor het dessert.                                                                                                                      

Nou dat loog er ook niet om. Er waren soesjes, fruit, ijs en nog veel meer overheerlijke nagerechten.                             

Hierna werden er nog, bij de Kerstboom, teamfoto’s gemaakt.  Na deze fotosessie ging iedereen naar 

buiten voor het afsteken van de sterretjes. Inmiddels kwamen de eerste ouders aan om hun kroost op te 

halen. Het was een hele leuke, gezellige en smakelijke avond.       

Nieuwjaarsreceptie                                                                                                                                                                          
5 januari was er de nieuwjaarsreceptie.                                                                                                                                           

Gelukkig waren de laatste wedstrijden deze dag om 14.30 uur afgelopen, zodat iedereen naar deze 

receptie kon komen.                                                                                                                                                                     

Jammer genoeg was de opkomst niet erg groot. (waar waren al de (spelende) leden???)                                                                                                                                                                

Onder het genot van een drankje werd het toch nog gezellig samen zijn. 

 

 

TERUGBLIK OP DE WEDSTRIJDEN 

We zijn nu zo’n halverwege het zaalseizoen waarbij, als ik zo terugkijk, heel veel leuke en spannende 

wedstrijden zijn gespeeld. De ene wedstrijd gaat het beter dan de andere,  maar er wordt fanatiek en met 

heel veel plezier gehandbald . Het is genieten om naar alle teams te kijken. Dus kom ook eens voor je eigen 

wedstrijd of blijf wat langer na je eigen wedstrijd naar andere wedstrijden kijken en natuurlijk  om ze aan te 

moedigen.                                                                                                                                                                                                

Onze (nieuwe) Dames recreanten hebben hun eerste wedstrijden gespeeld. Het was wel even wennen zo’n 

eerste keer, maar bij de tweede wedstrijd ging het al een stuk beter. (zie uitslagen). 

Door de TC was mij  verteld dat ik wat meer wedstrijdverslagen of leuke berichtjes zou krijgen van diverse 

mensen. Helaas heb ik nog niet ontvangen.  

 

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.          

 

mailto:piet@timstarren.nl
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Wedstrijdverslagen                                                                                                                                                                                             

 Dit seizoen spelen we als enig gemengd team in poule 1 (heren) met sterke tegenstanders. Zondag 27 oktober 2019 

de  1ste (thuis)wedstrijd tegen onze vrienden van Saturnus Leiden HC1. 

De wedstrijd ging gelijk op, met rust was het 8-8, maar gelukkig trokken wij aan het langste eind en wonnen deze 

sportieve wedstrijd met 20-18. 

 

 

Zondag 3 november 2019 de 2e (uit)wedstrijd tegen VENECO/VELO HC1#. 

Ook deze tegenstander was ons bekend. 

Al vrij snel stonden we voor en gingen de rust in met een 10-11 voorsprong, in de 2e helft wisten we deze voorsprong 

uit te bouwen tot enkele doelpunten. 

Helaas was de vechtlust op het eind weg waar onze tegenstander gretig gebruik van maakte en verloren we de 

wedstrijd uiteindelijk met 28-25. 

 

Zondag 10 november 2019 de 3e (thuis)wedstrijd tegen HVV70 HC1#. 

Grote tegenstanders met veel spelers van 14 en 15 jaar. 

De doelpunten volgden elkaar op en met rust was het 10-12.                                                                                                                                    

De 2e helft ging ook gelijk op, maar wisten helaas net niet de stand gelijk te trekken en hadden de wedstrijd                           

met 21-22 verloren. 
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Zondag 17 november 2019 de 4e (thuis)wedstrijd tegen Hellas HC1. 

Al snel kwamen we op voorsprong met aantrekkelijk handbal en gingen de rust in met 22-10. 

Ook in de 2e helft zetten we deze trend door en wisten de wedstrijd te winnen met 38-22. 

 

Zondag 24 november 2019 een (uit)wedstrijd tegen Hercules HC1#. 

De 1ste helft konden we deze tegenstander nog bijhouden (ruststand 13-12), maar in de 2e helft waren ze toch een 

maatje te groot en verloren we de wedstrijd met 36-27. 

__________________________________________________________________________________ 

Zondag 1 december 2019 een (thuis)wedstrijd tegen EHC HC1 de nr 1 van poule 1 vorig seizoen. 

Een zeer sterke tegenstander die in de poule nog niets hadden verloren. 

Al snel kregen we te maken met verschillende systemen en hun snelheid. 

We stonden met rust al met 5-16 achter en verloren de wedstrijd met 13-34. 

Zondag 8 december 2019 een (uit)wedstrijd tegen WPK/Westlandia HC1. 

Een bekende tegenstander die kampioen waren in poule 2. 

Dit was een wedstrijd waarbij de doelpunten om en om vielen, ruststand 14-13. 

In de 2e helft bleef dit zo doorgaan en was spannend tot de laatste seconde. 

Het tegendoelpunt viel een seconde te laat en wisten we de wedstrijd met 27-28 te winnen. 

 

Zondag 15 december 2019 een (thuis)wedstrijd tegen Oliveo HC1. 

De laatste wedstrijd van het jaar 2019. 

Door een aanpassing in onze tactiek, wat goed uitpakte, gingen we de rust in met 15-8 en wonnen we de   wedstrijd 

met 31-21, een mooie afsluiter van dit jaar.        
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 Uitslagen afgelopen zaalwedstrijden                                                                                                                  

 Uitslagen  7/8 en 4 december   2019 
                
 GEJ 1  jeugd     Warmunda 1   -  SOS-Kwieksport 1    10  -   8 
 GDJ 1 jeugd   Stompwijk’92   -  SOS-Kwieksport 1               20  -  12                              
 GDJ 2 jeugd    Westlandia 4   -  SOS-Kwieksport 2     6  -  15                                                                                                                   
 HCJ 1  jeugd     Westlandia 1   -  SOS-Kwieksport 1   27  -  28 
 DBJ 1 jeugd  Olympia’72   -  SOS-Kwieksport 1   26  -  15    
 Dames 1 DIOS 2    -  SOS-Kwieksport 1   17  -  10  
 Dames 2 Olympia’72   -  SOS-Kwieksport 2   20  -  16   
        Heren 1 Foreholte 1    -  SOS-Kwieksport 1   28  -  27 

 Dames  Recr. SOS-Kwieksport   - TOGB  2       01  - 13 

 
 Uitslagen  15/16 en 12 december 2019    
 GEJ 1  jeugd     SOS-Kwieksport 1  -  VELO     12  -  12 
 GDJ 1 jeugd   SOS-Kwieksport 1  -  Schipluiden 1               23  -  14                              
 GDJ 2 jeugd    SOS-Kwieksport 2  -  Foreholte 2    30  -    4                                                                                                                   
 HCJ 1  jeugd    SOS-Kwieksport 1  -  Oliveo 1    31  -  21 
 DBJ 1 jeugd  SOS-Kwieksport 1   -  Schipluiden    12  -  19  
 Dames 1 SOS-Kwieksport 1   -  WHC 1    23  -  22  
 Dames 2 SOS-Kwieksport 2   -  Verburch 4    13  -  11                                       
 Heren 1 SOS-Kwieksport 1   -  Ventura      Niet opgekomen                   
 Dames  Recr.. SOS-Kwieksport-   -  SAVOSA        8   -   9  
                                                                                                                                                                               
 Uitslagen  4/5 januari 2020    
 GEJ 1  jeugd     SOS-Kwieksport 1  -  Foreholte 4    15  -    7 
 GDJ 1 jeugd   SOS-Kwieksport 1  -  Hellas 2                24  -  19                              
 GDJ 2 jeugd    SOS-Kwieksport 2  -  EHC 3    17  -  10                                                                                                                   
 HCJ 1  jeugd    SOS-Kwieksport 1  -  Quintus 1    15  -  31 
 DBJ 1 jeugd  SOS-Kwieksport 1   -  TOGB     19  -  17  
 Dames 1 SOS-Kwieksport 1   -          Vrij  
 Dames 2 SOS-Kwieksport 2   -          Vrij                                       
 Heren 1 SOS-Kwieksport 1   -  Westlandia 2     38   - 30                                 
 Dames  Recr.. SOS-Kwieksport-   -            Vrij 
       
Dit waren de laatste uitslagen van het jaar 2019 
        

                     Heel veel succes en handbal plezier de komende zaalwedstrijden !                                                                                                                                         
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Gezocht  

 

 

 
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.  
 
 

Nieuwe leden 
                                                 

                                          Jammer genoeg geen nieuwe leden te melden 

 
 
 

Ziekenboeg 
 

 
      Gelukkig geen geblesseerden gemeld 
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5-€uroclub 
 

 Meedoen aan de vijf euro club . 

 Wist u dat er ongeveer 90 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 bijvoorbeeld het koffiezetmachine, geluidsinstallatie, AED apparaat, enz. 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 kost slechts vijf euro per maand 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 en bij onze penningmeester. 

  Jarigen van de maand januari   
  

 Mick Steegers    01 - 01 

 Lorenzo de Boer   04 - 01 

 Mitchel Koolstra   06 - 01 

  Darren Spoor    08 - 01 

 Feike van Schie   10 - 01 

 Lefurn Spier    11 – 01           

 Radjesh Kalloe   13 - 01  

Shelley van Soelen   17 - 01  

Aya Abou Khier   20 - 01 

Gaby Visser    25 - 01 

Sara Brugnetti    26 - 01 

Ceyda Bektes    29 - 01 

Rikki Verkijk    29 - 01 

 

 

                                           Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd namens de hele vereniging ! 
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Verhaaltje    
Beste SOS-Kwieksporters en Ouders, belangstellenden en oud-leden 

Op de eerste plaats wil ik alle leden, ouders van de jeugdleden, belangstellenden, oud-leden en 

natuurlijk onze trouwe sponsors een heel gezond en voorspoedig 2020 toewensen en voor SOS-

Kwieksport een jaar zonder zorgen. 

Het jaar 2019 is al weer verleden tijd en wat hebben we als SOS-Kwieksport bereikt in dat hele jaar ?  
We hebben natuurlijk leuke en goede momenten meegemaakt, we hebben met de jongste jeugd ook 
handballend leuke successen behaald, leuke feesten gehad een goed jeugdkamp, maar we zijn nog steeds 
een hele kleine vereniging met slechts 1 heren senioren team en met moeite 2 dames senioren teams en 
sinds kort een dames recreanten team, een incompleet bestuur en diverse commissies zijn of helemaal niet 
in werking of met te weinig mensen. 

Helaas dat is veel te weinig om als vereniging een gezond bestaan te hebben. We moeten echt aan het 
werk om nieuwe leden te vinden voor de senioren en natuurlijk ook voor de jeugd. Anders kan het wel 
eens verkeerd aflopen met SOS-Kwieksport. Tevens moeten we een compleet bestuur hebben en alle 
commissies moeten voldoende bemand of bevrouwd (is dit goed nederlands ?) zijn. Hebben we wel 
feeling voor onze vereniging, doen we er met z’n allen wel alles aan om nieuwe leden te vinden? Hebben 
we bij onze familie, kennissen en vrienden wel genoeg aandacht geschonken om SOS-Kwieksport te 
promoten. Hebben we onze familie, kennissen en vrienden wel eens uitgenodigd om naar een training en 
of wedstrijd te komen kijken, of nog beter om ze eens uit te nodigen voor een proeftraining? Hebben we 
op school of werk wel eens uitgebreid over de mooie sport handbal gepraat, de resultaten van het 
Nederlands damesteam waren geweldig, WERELDKAMPIOEN, dus genoeg gespreksstof om het handbal te 
promoten.  Als we dit jaar niets doen en dat geldt voor iedereen dan kan het wel eens afgelopen zijn met 
onze vereniging. Ben ik te pessimistisch ?  Ik hoop het, maar jullie moeten als je optimistisch wilt zijn het 
wel waarmaken. 

Laten we nu eens met z’n allen spelers, speelsters, ouders, belangstellenden en oud leden de schouders er 
onder zetten en echt zorgen voor een positief klimaat door niet over alles te zeuren, maar er voor te 
zorgen dat het ledental van onze vereniging weer een stijgende lijn te zien geeft. 

Dus promoot onze vereniging bij iedereen die je kent, dus nogmaals vraag ze voor een proeftraining, 
vraag ze voor de 5-€uroclub, vraag ze voor een functie bij een van de openstaande commissies, vraag ze 
voor een bestuursfunctie en vraag ze of ze eens naar een wedstrijdje van een van onze teams willen 
komen kijken, praat dan op een positieve manier over het handballen en over onze vereniging. 

Ik hoop dat we nu allemaal echt wakker worden voor het te laat is !! 

Jammer dat dit 1ste verhaaltje in het nieuwe jaar niet positief is, ik zou het heel graag anders willen maar 
zet je schouders er onder en ga voor een positief 2020. 

Kees van der Meer, de leuteraar 
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De vereniging Lotto 
Beste Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden  

Misschien weet u het nog niet, maar binnen de vereniging spelen wij een Lotto loterij waarvoor u 10 

nummers kunt invullen. De inleg hiervoor bedraagt € 10,00 per keer.  

Dit werd tot nu toe altijd gedaan door Daniel Broeke. Echter, Daniël heeft het erg druk met zijn werk en 

met de andere dingen die hij doet voor de vereniging. Aangezien wij het jammer vinden om hiermee te 

stoppen ga ik, Annelies Boer, het van hem overnemen per 01-01-2020 

De trekking van deze loterij is gekoppeld aan de trekkingen van de lotto op de zaterdagavond. Op de 

superzaterdag telt alleen de eerste trekking mee. Wij willen deze loterij minimaal 4x en maximaal 6x per 

jaar houden. Het zou leuk zijn als hier heel veel leden aan mee zouden willen doen (er zijn natuurlijk leden 

die allang meespelen).  

Dan de vraag wat zit er voor mij in? 

Als er 50 mensen zijn die meedoen aan de loterij, dan levert dit € 500,00 euro per keer op. Als uw 10 

nummers getrokken zijn dan wint u € 250,00 euro (50% dus). Zijn er meer winnaars dan wordt het geld 

gedeeld. Voor de vereniging blijft er dan € 250,00 euro over, zodat het mes aan 2 kanten snijdt.  

Dus hoe meer aanmeldingen hoe meer er gewonnen kan worden!!  

Wij (Annelies Boer of Robin Hazenbroek ) komen bij u langs om te vragen of u hier aan mee wilt doen. 

U kunt het over maken of anders contant aan ons betalen. Geef bij uw inschrijving gelijk 

uw mailadres op. Zo kunnen wij u op de hoogte houden na iedere trekking hoe het er met uw nummers 

voor staat. 

Met vriendelijke groet, 

Annelies Boer 
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 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/ 

 

Beste allemaal, 

Afgelopen 15 december hebben we de kerstbingo gehad. Weer een groot succes!                                                                            

Vanwege het enthousiasme van een van de sponsoren van de kerstbingo komt het Zuiderstrandtheater met een 

actie speciaal voor ons. Let op de voorstelling waar het om gaat is reeds aanstaande donderdag 9 januari !!! 

Voorstelling                                                                                                                                                                                                    

We leven 2004, André Hazes overlijdt en de Amsterdam Arena zit bomvol met fans die hem nog een laatste 

eerbetoon willen bewijzen. Ruim 15 jaar later heeft de koning van het levenslied nog niks aan populariteit ingeboet. 

Sterker nog, Hazes is nog steeds één van de meest gedraaide artiest in Nederland. 

Martijn Fischer, alias 'de' André Hazes vertolker stapte al vaker in de rol van zijn held, waaronder in de hitmusical 'Hij 

gelooft in mij' en de film 'Bloed, zweet en tranen'. Nu is hij terug met zijn eigen theatershow op donderdag 9 januari 

om 20.00 uur in het Zuiderstrandtheater boordevol liedjes en anekdotes. Een persoonlijke en eigen ode aan Hazes. 

Thema’s als de liefde en eenzaamheid worden bezongen, naast liedjes over het alledaagse leven. Zo is Hazes van 

iedereen! 

Speciaal voor de leden van de Haagse handbalvereniging zijn er een gelimiteerd aantal 1sterangskaarten beschikbaar 

voor slechts € 25,- i.p.v. € 36,- . Vul actiecode denhaag in tijdens het boeken om gebruik te maken van de korting.  

Link:         www.zuiderstrandtheater.nl/andrehazes 

Mocht iemand interesse hebben boek dan snel!  Wij wensen u heel veel plezier bij de voorstelling. 

http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zuiderstrandtheater.nl%2Fprogramma%2F5117%2FMartijn_Fischer_zingt_hits_van_Hazes%2F%3Futm_source%3Dgenremailing%2Bhazes%26utm_medium%3DMail%26utm_campaign%3D%255B1%255D%2B%255B2020-01-09%255D%2BMartijn%2BFischer%2Bzingt%2Bhits%2Bvan%2BHazes%26rt%3D14128c4%26nbtype%3Dnewsletter%26nbsubtype%3Dnieuwsbrief%2BZuiderstrand%26mlsi%3D%26bc%3D&data=02%7C01%7C%7Caa0b39dbfade482d288608d782dd6419%7Cfdd065264d4e42e48aa35e9f06d6f813%7C0%7C0%7C637121759697858173&sdata=lrfl1jgRcdVrxlNMVYGx9%2F4i%2FguXeZ8%2BglPx4Q%2BBmC0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zuiderstrandtheater.nl%2Fprogramma%2F5117%2FMartijn_Fischer_zingt_hits_van_Hazes%2F%3Futm_source%3Dgenremailing%2Bhazes%26utm_medium%3DMail%26utm_campaign%3D%255B1%255D%2B%255B2020-01-09%255D%2BMartijn%2BFischer%2Bzingt%2Bhits%2Bvan%2BHazes%26rt%3D14128c4%26nbtype%3Dnewsletter%26nbsubtype%3Dnieuwsbrief%2BZuiderstrand%26mlsi%3D%26bc%3D&data=02%7C01%7C%7Caa0b39dbfade482d288608d782dd6419%7Cfdd065264d4e42e48aa35e9f06d6f813%7C0%7C0%7C637121759697858173&sdata=lrfl1jgRcdVrxlNMVYGx9%2F4i%2FguXeZ8%2BglPx4Q%2BBmC0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zuiderstrandtheater.nl%2Fandrehazes&data=02%7C01%7C%7Caa0b39dbfade482d288608d782dd6419%7Cfdd065264d4e42e48aa35e9f06d6f813%7C0%7C0%7C637121759697858173&sdata=H9GhEKCtUehJgwbdB%2B8kIwf7Zz4ljAAjT0y7%2BAm6MPI%3D&reserved=0


     SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                     

      Nieuwsbrief  -  Januari 2020 

 

17 

 

 

 

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:  

 

nze site  

-300 1400)  

(voorzitter@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:voorzitter@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 (nigelheidt97@gmail.com) of iemand van het bestuur. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:nigelheidt97@gmail.com
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Bericht vanuit het NHV 
 

 

 

 

Eenvoudig geld verdienen voor jouw vereniging? 
 

Beste handbalvrienden, 
 
Het Nederlands Handbal Verbond organiseert voor alle handbalverenigingen in Nederland een 
speciale HandbalNL verenigingsloterij waar jouw vereniging eenvoudig van profiteert! Meedoen is 
supermakkelijk en volledig digitaal. Leden hoeven niet langs de deuren, want de loterij is heel 
makkelijk digitaal te delen via social media, e-mail en WhatsApp. 
  
Als vereniging speel je automatisch en geheel kosteloos mee. Van alle loten die via jullie 
vereniging worden verkocht, gaat 80% van de opbrengst rechtstreeks naar jullie vereniging! Elke 
vereniging ontvangt van ons kant-en-klaar promotiemateriaal zodat je als vereniging zo min 
mogelijk zelf hoeft te doen.  
  
Een lot kost slechts €2,- en hiermee maak je kans op de hoofdprijs van €5.000,- cash voor 
degene die het lot koopt en €5.000,- voor zijn/haar vereniging 
  

Hoe het werkt: 

 
1. Loten zijn vanaf 10 december online te koop via loterij.handbal.nl. Bij aankoop van een lot 

selecteert de koper online welke vereniging hij/zij wil steunen. 

2. Van alle verkochte loten waarbij de koper jullie vereniging heeft aangevinkt, gaat 80% van de 

opbrengst naar jullie vereniging. 

3. Elke handbalvereniging in Nederland speelt automatisch en kosteloos mee. Het enige wat je 

als vereniging hoeft te doen, is de loterij onder de aandacht brengen om zo veel mogelijk 

loten voor jouw vereniging verkopen! 

4. Je ontvang van ons kant-en-klaar promotiemateriaal zoals posters voor in de kantine en een 

deelbare WhatsApp-link om de loterij bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te 

brengen!  

5. 21 januari is de trekking en wordt de totale opbrengst én natuurlijk de winnaar van de 

hoofdprijs bekendgemaakt. 

    

 
 

 

 
 

 

http://link.handbal.nl/wf/click?upn=oDtHtAE2ts-2FTEfD-2BoaZYc-2FVkvRn2qVSr87dGVt-2F6DzmszT46k2bQE-2Fb8lQ2dRJwAjtjL3xYmlRH5A18J2MdF5KW0NImGrMu3dual4VtTA6IxG59AugxWnq59lTrW0nlE5tsIm9-2BUaK1Mh5bmQmf0ghrnsgDqB3KmfOg29Nw3AxCjR-2BoRvV7BpD48y8xuEJdwqGAWFuj4OeUkAumdDtDhf6INyM5c48I6jxpTmAUxqcQ-3D_X34ZW4jfLEF53ik67O1dPDrN6Yv8WSwSIQAMfCu-2BDWBk3foU70fRWfjCMj7MxZ25BCw-2BEvHKsHBKFYiwzpDpdTZzBsJQgQxZeUIUfu3ZMHw7Lk4izO-2BFYdi3ZsVXs4wAb8VHPnZ7oPiNDCOJPkozEp2Jl8gCrY2CGJKScgaQhnYRoerJthXvKsu3-2FjJeAZJWehQWj49ZFOPRLvukKdoqh2IIaLVJawWJGK1-2BMKUNUuF78V-2F0H0KWIia4ffol-2FXFLKkXJrXAWdOlLaBuwJgY3MpwpQZwujEES5eOtHbYAiXS-2FSg9FYTHucOU9yUYwxjSCdTAM9AJ6XGcH-2F6nOusVqlVKAKGUzL47z8-2BYC5-2B-2BJwiHSdPxc2Ugjsnws8LtGdDNZjjMHtNEE-2BCOKkpO2TBxy7qoJdOdYT-2FNYh3B9aE11xP0mVetvK6Zh14SKYo1bXY7l
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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 20 89 21 72 ninamaxime2000@gmail.com  

  Daniëlle Houtman Trainster 06 41 01 18 90 Daantje_bolletje@hotmail.com 

  Sabrina Toet Begeleidster 06 13 67 70 43 Jc_denboer@hotmail.com 

          

GDJ1 Robin Hazebroek Trainster 06 31 99 85 05 robinhazebroek@hotmail.com 

  Aruna Sewtahalsing Begeleidster 06 46 09 09 96 arunasewtahalsing@gmail.com 

          

GDJ2 Kelsey van Haeren Trainster 06 38 66 48 88 Kelseyvanhaeren2307@gmail.com 

  Sandra Rolvink Trainster 06 11 19 67 00 sandradesiree123@icloud.com 

  Natasja den Boer Begeleidster 06 11 95 46 09 natasjadenboer@hotmail.com 

          

GCJ Jim de Beauvesier Watson Trainer     

  Darren Spoor Trainer 06 21 19 93 91 djs.070@hotmail.com 

  Harrie Veenhoff Begeleider 06 21 39 04 57 h.veenhoff62@gmail.com 

          

DBJ Sharona Strieker Trainster 06 38 18 22 84 sharr_1993@live.nl 

  Shirin Swikker Trainster     

  Linda Rolvink Trainster 06 39 87 28 34 lindajeamyson@gmail.com 

          

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

 
Tony Groeneveld Begeleider 06 41 43 10 34 ajgroeneveld@ziggo.nl 

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

 
Brenda Boer  Begeleider 06 14 39 04 55 brenda.boer@live.nl                         

 
Annelies Boer  Begeleider 06 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com             

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

  
 Begeleider 

  
     
 

    

          

 
 

 

mailto:ninamaxime2000@gmail.com
mailto:Daantje_bolletje@hotmail.com
mailto:Jc_denboer@hotmail.com
mailto:robinhazebroek@hotmail.com
mailto:arunasewtahalsing@gmail.com
mailto:Kelseyvanhaeren2307@gmail.com
mailto:sandradesiree123@icloud.com
mailto:natasjadenboer@hotmail.com
mailto:djs.070@hotmail.com
mailto:h.veenhoff62@gmail.com
mailto:sharr_1993@live.nl
mailto:lindajeamyson@gmail.com
mailto:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:ajgroeneveld@ziggo.nl
mailto:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:brenda.boer@live.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
mailto:caglayan68.bc@gmail.com


     SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                     

      Nieuwsbrief  -  Januari 2020 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


