Nieuwsbrief Handbal Combinatie de Liemers
04-2019
Beste handballeden,
De zaalcompetitie zit erop. We hebben samen een goed eerste
seizoen gespeeld. Helaas geen kampioenen, maar wel hele mooie
resultaten. De selectie zal nog op de dinsdagen binnen trainen ivm
de bekercompetitie. De andere teams zijn vanaf 8 april jl allemaal
lekker naar buiten gegaan. De grasmat in Loo en het beachveld in
Groessen zullen lekker intensief gebruikt gaan worden.
Organisatorisch zijn heel veel mensen op de achtergrond al weer
bezig met seizoen ’19-’20. Laten we er samen weer wat moois van
maken!
Samenwerkingsovereenkomst
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SC Groessen en s.v. Loo hebben de samenwerking voor alle
teams met een jaar verlengd. We gaan aan de slag om
volgend seizoen door te groeien naar een fusieclub.
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 08-04: start trainingen buiten
 14-04: Opening
Beachhandbalveld SC
Groessen
 3-05: 20:00 uur
Vrijwilligersavond s.v. Loo
 26-05: Handbaltoernooi HCL
met beachhandbal
 13-06: Algemene
ledenvergadering HCL
 15/16-06: Jaarfeest s.v. Loo
 24-08: Jubileumweekend SC
Groessen

Trainingstijden Buiten
Dag

Tijd

Teams

Maandag

18:00 – 19:00

C1

Kunstgras, Loo

18:30 – 19:30

C2

Kunstgras, Loo

19:30 – 20:30

Recreanten Loo (2)

Kunstgras, Loo

19:00 – 20:00

A

Beach, Groessen

18:45 – 19:45

B

Kunstgras, Loo

19:15 – 20: 15

D

Kunstgras, Loo

19:45 – 20:45

Recreanten Groessen

Kunstgras, Loo

20:30 – 21:30

Heren

Kunstgras, Loo

17:30 – 18:30

F1 + F3

Kunstgras, Loo

17:30 – 18:30

C2

Beach, Groessen

17:45 – 18:45

F

Kunstgras, Loo

18:45 – 19:45

E1 + E2

Kunstgras, Loo

19:45 – 20:45

A

Kunstgras, Loo

18:00 - 19:00

C1

Beach, Groessen

19:00 – 20:00

B

Beach, Groessen

20:00 – 21:30

Selectie D1 + D2 (+D3)

Beach, Groessen

Dinsdag

Woensdag
Donderdag
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Kalender

Veld

1

Opening Beachveld 14 april
Op zondag 14 april wordt het beach handbalveld officieel geopend. We starten eerst
om 10.30 uur met een introductieworkshop over beachhandbal in de kantine van
Sportpark de Heggeakkers. Let op! Dit is voor de mensen die zich hier al voor hebben
ingeschreven/opgegeven! (is nu dus gesloten). De officiële opening van het beachveld
is om 13:00 uur, dan kan echt iedereen een kijkje komen nemen! Ná de officiële
opening volgt een spectaculaire openingswedstrijd, zodat iedereen kan zien hoe
beachhandbal er nou eigenlijk aan toe gaat en om kennis te maken met deze
leuke/mooie zomerse sport! Daarna zijn er clinics voor de jeugdleden van HCL
georganiseerd, om hun in de praktijk kennis te laten maken met deze manier van
handballen in het zand. Er zullen ook activiteiten plaatsvinden voor de jeugd, maar
deze verklappen wij nog niet! Voor deze clinic hebben zij zich kunnen opgeven bij hun
trainer/coach!.

Teamindeling - Lidmaatschap
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Volgend seizoen spelen we met deze HCL teams
 Dames 1, 2 en 3
 Een A, B en C jeugd team
 Twee D teams
 Twee E teams
 Drie F teams
 Drie dames recreantenteam en een heren recreantenteam
We zijn hier enorm trots op. Fijn dat er weer zoveel dames, heren en jeugd lekker gaat
ballen. De teamindeling volgt eind april, begin mei.
Mocht je toch besluiten niet te gaan handballen volgend seizoen, dan horen wij dat
zsm, maar uiterlijk 30 juni as. Mocht je na 1 juli opzeggen, ben je verplicht de
jaarcontributie van HCL te voldoen.
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Innen contributie
Het innen van de contributie van het laatste kwartaal begin april is succesvol verlopen.
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Nieuwe Kader dames 2
Henk Leenders heeft afgelopen vier seizoen de dames 2 getraind. Dat heeft hij met veel
plezier en enthousiasme gedaan. De dames hadden een klik met Henk en Henk met de
meiden. Henk dank je wel voor je inzet. Je hebt er echt een team van gemaakt. Heel veel
succes in de toekomst en wie weet komen we elkaar weer tegen.
Frank Dercks wordt de nieuwe trainer/coach van dames twee. We zijn superblij dat Frank dit
gaat doen. Nynke Kemper zal Frank assisteren.
Frank is een oude bekende bij SC Groessen, nog steeds actief trainend bij de Heren van HCL.
Afgelopen twee jaar heeft hij de heren 1 van HV Duiven getraind en een bak aan ervaring
opgedaan. Wij zijn heel benieuwd hoe hij deze ervaring bij de dames gaat gebruiken.
Harry Jacobs heeft zijn contract bij dames 1 verlengt. Top Harry!
Voor dames drie zijn we druk bezig om afspraken te maken met de beoogde trainer.
Ook Fred Keurentjes zal de keepers weer onder handen nemen.
Wij zijn superblij met deze ontwikkelingen.
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Namen contactpersonen functies
Onderstaand de namen en mailadressen van de HCL organisatie, zodat je weet wie je
kunt contacten mocht je vragen hebben.
Voorzitter:
voorzitter@hcliemers.nl
Contributie:
contributie@hcliemers.nl
Penningmeester:
penningmeester@hcliemers.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@hcliemers.nl
Secretaris:
TT-Senioren:
TT-Jeugd:
Scheidsrechters:

secretaris@hcliemers.nl
tt-senioren@hcliemers.nl
tt-jeugd@hcliemers.nl
scheidsrechter@hcliemers.nl

Activiteiten:

activiteiten@hcliemers.nl

Webredactie:

webredactie@hcliemers.nl

Materialen:

materialen@hcliemers.nl

Wedstrijdsecretaris sv Loo loo@handbal.nl
Wedstrijdsecretaris Groessen groessen@handbal.nl

10

Jos Lukkezen
Marieke Roelofs
Koos Roelofs
Joyce de Kinkelder
/Nicole Gieling
Jacqueline van Dijk
Erika Robbe/Elly Burgers
Astrid Witjes/Catchery Degen
Lieke vd Berg
/Jessica Segers
Catchery Degen/Nikki
Hermsen/Gerben vd Looij
Marije Hooyman/
Itze Jansen/Chrissie v Kerkhoff
Elkce v Onna/Johanita
Cornelissen
Joyce de Kinkelder
Sabine Bloemberg

Kort nieuws
Voor het handbaltoernooi op 26 mei as zoeken we handen die ons helpen om het toernooi
op te bouwen op zaterdag 25 mei. Meld je aan bij Chantal Voetstra Heijnen 06-53843045 of
via handbaltoernooi@hcliemers.nl Vele handen maken licht werk.
Achter de schermen zijn we druk bezig met een nieuwe website voor HCL. Ben je
nieuwsgierig kijk snel naar het eerste resultaat. https://hcliemers.nl
Samen met de HCL communicatie commissie zullen we de site snel gaan vullen met
informatie.
Dank je wel voor Lieke van den Berg. Lieke heeft afgelopen jaren samen met Jessica Segers
de scheidsrechter bezetting voor s.v. Loo/HCL georganiseerd. Zij gaat verhuizen naar
Amsterdam, vandaar dat ze deze werkzaamheden niet kan voortzetten. Dank je wel voor je
inzet en betrokkenheid.
Dank je wel Anouk Wilting. Anouk heeft afgelopen jaren s.v. Loo/HCL ondersteund met
name op het jeugdvak. Op trainersvak en organisatorisch is Anouk een kei. Super bedankt.

