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Nieuwsbrief  SDS’99              

Heren A Houten/SDS99  

 

  
 

Op zondag 7 december openen we de kantine om 14.00 uur voor een 

middag gezellig darten met soep en reservegetal(!)  

Dus alle dartliefhebbers kom langs en neem familie en vrienden mee. 

 

 

Jarigen december: 

Anneke Bruggeman 01-12 

Stijn Jongbloed  08-12 

Ramon de Bree  10-12 

Lisa Roest  16-12 

Eveliene de Gooijer 18-12 

Joris de Boer  22-12 

Michelle Wiegmans 24-12 

Andres Valero   26-12 

Joke Lokker  27-12 

Rozemarijn van den Brink 28-12 

Arie Post  30-12 

 

 
 

 

 

Clubhuis SDS’99 
 

 7 december: Dartmiddag 

 14 december: Geopend 

 4 januari:  Nieuwjaarsborrel 

 15 januari AED les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Inhoud: 

 Mededelingen  

 Bardienst 

 Zaaldienst 

 Wedstijdschema 
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Activiteiten: 

 

Op zondag 14 december openen we de kantine ook om 14.00 uur. Dit is een middag voor alle leden; vanaf half 3 is er voor 

de jeugd Bingo ( 1 euro pp) en karaoke. De ouders zijn ook uitgenodigd om te blijven en zo elkaar eens buiten de 

wedstrijden te leren kennen. Er zijn broodjes knakworst en andere lekkere hapjes te eten. 

Zet de datum in je agenda ! 

 

Vanaf januari 2015 gaan we iedere laatste vrijdag van de maand weer kaartavonden organiseren. Geef het door aan 

vrienden, kennissen en familie die van kaarten en gezelligheid houden.  

  
 

Stimuleer je mede SDS ers om na de wedstrijden wat te gaan drinken in de kantine en kom op 14 december naar de 

kantine voor een gezellige club-middag. 

 

Groeten namens de barcommissie, Sandy 

 

 
Indeling bardienst: 

7 december: Bob, Arie, Peter & Sandy openen om 14.00 uur i.v.m. dartmiddag. 

14 december: Dave en Sandra met ondersteuning van  Bob en Sandy open vanaf  14.00 uur. 

4 januari: Ed en Els i.v.m. Nieuwjaarsborrel. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Hallo allemaal, 

 

Wij zijn de evenementencommissie van SDS'99. Wij zijn spontaan ontstaan na een vergadering, terwijl wij aan de bar wat 

aan het drinken waren. Het idee was we gaan in augustus een beachhandbaltoernooi organiseren. Want dat is leuk om te 

doen. Verder hadden we niet nagedacht.  

En toen moesten we ineens wat eerder aan de bak en even tussendoor het gezelligheidstoernooi organiseren en 

ondersteunde iemand van ons (dank je Juud!) een van de organisators van het 24 uurs toernooi.  

Nu hebben we zelfs een agenda voor volgend jaar opgesteld waar onder andere een Gooisch Winterkampioenschappen, 

Beachhandbaltoernooi, Gezelligheidstoernooi en een Halloweenfeest op staan. 

Helaas hebben we ook al 2 leden verloren, omdat we maar in 1 commissie mogen zitten (heel erg bedankt voor jullie hulp 

Melanie en Judith! Gelukkig blijven ze ons wel als ondersteunend lid helpen).  

De vergaderingen zijn gezellig, maar ook functioneel. Iedereen is bereid wat te doen en we weten altijd wel iemand ergens 

die ons kan helpen om aan iets te komen. Wij hebben genoeg mensen in de commissie, maar we hebben altijd 

ondersteunende mensen nodig voor de dag zelf. Dus wil je graag tijdens feesten of toernooien helpen met wat dan ook 

(ehbo, schoonmaken, bar, keuken, versieren) laat het ons dan weten!  

 

Groeten van Petra Buisman, Simone Buisman, Milja de Vendt, Mandy van den Brink en Renske Putter 

 

 

VACATURE 

De functie van secretaris is 

vacant. Durf jij de uitdaging 

aan? 

Voor meer informatie: 
handbal@sds99.nl 
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Beste SDS-leden, 

 

Wij, de klankbordgroep, willen iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld ontzettend bedanken! Het zijn er al aardig veel, 

dus we kunnen al een aardig beeld vormen. Een stukje over de resultaten volgt nog. 

Hiernaast zouden we graag de mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld willen oproepen dit alsnog te doen. En 

we willen vragen die dan voor vrijdag 19 december op te sturen naar Rozemarijn van den Brink, met het onderwerp 

vragenlijst SDS. Haar email: rozemarijn@crimm.nl 

 

We vragen dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt in de vereniging. We hebben ons gerealiseerd 

dat de vragen voor de jeugdleden best lastig zijn om in te vullen, toch zouden we het heel erg fijn vinden als met behulp 

van de ouders het toch lukt om ze in te vullen. Mocht het zo zijn dat je als jeugdlid iets kwijt wil zonder daarover in gesprek 

te gaan met ons dan kun je dat er onder schrijven. 

We hopen nog veel vragenlijsten binnen te krijgen. 

 

Een opgewekte groet,  

De klankbordgroep 

Peter Hendriksen  

Cees van den Brink  

Ben Kramer  

Ellen Scholten  

Arie Post  

Milja de Vendt  

Remon Bosman  

Rozemarijn van den Brink 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

> Leuke en interessante internetsites:  

www.sds99.nl 

www.tym.nl 

www.handbal.nl 

www.handbalhouten.nl 

www.thebootcampclub.nl 

 

 www.sds99.nl 

 SDS’99 adres: Hendrik Smitlaan 8, 1261 VA Blaricum. 

 

 

Nieuwe handbal nodig? 

SDS’99 heeft de volgende ballen in voorraad: 

>> Select handbal nr 2 à € 19,95 

>> Erima handbal nr 1 à € 14,95 

>> Select handbal mini à € 14,95 

Graag via de mail naar:  ansvandenbrink@casema.nl 

 

>Kopij nieuwsbrief aanleveren op de maandag naar: redactie@sds99.nl of jacqvisser61@gmail.com 

 
 Inmiddels hebben wij een paar externe gebruikers,  welke een deel van ons clubhuis en/of terrein huren. BVV 

gebruikt op de zaterdag onze kleedkamers en The Bootcamp club is op maandagavond aan trainen. 

Mocht er onverhoopt iemand  iets opvallen of vragen hebben, dan kan men dat naar Jacqueline Visser mailen. 

Haar mailadres is: jacqvisser61@gmail.com of per telefoon: 0643058466. 

 

 !5 januari a.s. is er weer de mogelijkheid om de reanimatie cursus te volgen. Aanvang: 19.30 uur bij SDS99;  

Kosten € 25,= p.p. 

Aanmelden kan bij Rita Teeuwissen > rita.teeuwissen@t-rope.nl  

http://www.tym.nl/
http://www.handbalhouten.nl/
http://www.sds99.nl/
mailto:jacqvisser61@gmail.com
mailto:rita.teeuwissen@t-rope.nl
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Wedstrijdverslag HC SDS99 tegen Nieuwegein: 

 

Zonder wissels begonnen jullie aan de wedstrijd tegen Nieuwegein. 

In het begin waren jullie behoorlijk onder de indruk van deze toch wel grote en brede jongens. 

Het werd dus al snel 6-1 voor de tegenstanders. 

Maar jullie lieten je niet van het veld vegen en gingen er als team tegen aan. 

Verdedigen deden jullie als de beste en het was dus zeer lastig om jullie voorbij te komen. 

Met een stand van 10-14 gingen jullie de rust in. 

Het kan nog alle kanten op zeiden wij op de tribune tegen elkaar. 

Nou en het ging onze kant op!! Jullie lieten zien wat jullie waard zijn en gingen mooi handballen. 

De keeper van Nieuwegein kreeg de ballen behoorlijk om zijn oren! 

Al snel stond het 17-17 wat een spanning!! 

Iedereen op de tribune leeft met jullie mee en genieten volop. 

En ja hoor jullie gaan Nieuwegein voorbij , wat een wedstrijd!! 

Nu laten jullie je deze punten niet meer afpakken en maken netjes de wedstrijd vol. 

Jongens jullie hebben deze overwinning dik verdiend!! 

Hier blijkt maar weer dat je als je als team sterk bent heel ver komt. 

Uiteindelijk een 20-18 overwinning. 

Zo trots!!!!! 

Tot volgende week dan hebben we een verre reis voor de boeg naar Den-Helder. 

 

 
Uitslagen 24-29 en 30 november 2014 
D recr. - Nieuwegein  13-  9  HS 1 - ’t Fortuin/VVW 34-29 
DB - Celeritas  22-15  HS 2 - Voice  20-17 
D1 - KDO 2     6-  6  HA - Cometas 28-34 
      HB - Swift A  28-42 
      HC - Nieuwegein 20-18 
 
Zaaldienst zondag 7 december 2014  
10.30 uur DS  Vrijwilligers 
12.00 uur Ouders HB 

  

 

 

Scheidsrechters aangeschreven door de bond: 

7 december 2014  

DS 11.00 uur Fortissimo 2 - Voorwaarts  M.Grootveld/K.Pranger 

DS 14.50 uur Houten 2 - Fidelitas  D . de Graaf 

14 december 2014  

DB 10.00 uur Aalsmeer - Veneco Velo  D. de Graaf 

21 december 2014  

DA 13.30 uur Voorwaarts  - de Tukkers  M.Grootveld/K.Pranger  

 
 

 

************************************************************************************************************************************ 

 

 

ZAALDIENST: 

 

In de zaaldienst tas zit een schrijven van de “taken” van de zaaldienst. Maar het is misschien goed om er een paar uit te 

lichten. Iedereen weet dan een beetje wat er van hem/haar verwacht wordt. 

 

- Score bijhouden op de scorelijst en het scorebord. 

- Wedstrijdformulieren aan coaches vragen en controleren. 

- Naam van scheidsrechter, indien nodig, en relatiecode invullen. Er zit een ledenlijst in het mapje. 

- Rust en eindstand op het formulier zetten na afloop van de wedstrijd. 

- Met de scheidsrechter zorgen dat de formulieren door beide teams en scheidsrechter getekend worden. 

- Wedstrijdformulier kan in de zaaldienst tas gedaan worden. 

- Laat het ook geen speeltuin worden in de berging!! 

- Het is niet toegestaan jeugd t/m C de zaaldienst alleen te laten verrichten. 

 

Door bovenstaande kan het verloop van de wedstrijden sneller gaan en lopen we niet teveel uit. 

Voor meer informatie kan je kijken op de flyer die in de tas zit. 
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SDS'99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen;  

                                                                             Actueel schema: www.handbal.nl   

week 49|01 t/m 07 dec 2014|Zaal 

04 dec 21:00 uur 
SDS'99 DR1 - Havas DR1 
 

Wedstrijdnr: 33495 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Klaas Bout hal 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Jan Bunt 

  

06 dec 20:10 uur 
Berdos HS1 - S.D.S.'99/Houten 
 

Wedstrijdnr: 7842 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: Europahal, de 

Veld: Veld 1 

Bos, A. (Scheidsrechter) 

Bos, P. (Scheidsrechter) 
 

06 dec 18:15 uur 
HVBS DB1 - SDS'99 DB1 
 

Wedstrijdnr: 17704 

Poule: Dames B-Jeugd Poule NW (MN) 03 

Accomm: De Kuil 

Veld: zaal 1 

  

07 dec 11:00 uur 
Baarn HS2 - SDS'99 HS2 
 

Wedstrijdnr: 28968 

Poule: Heren Senioren Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Trits 

Veld: zaal 1 

  

07 dec 10:30 uur 
SDS'99 DS1 - Nijenrodes DS1 
 

Wedstrijdnr: 16723 

Poule: Dames Senioren 2e Klasse NW (MN) 2C 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Ommeren v., R. (Scheidsrechter) 
 

07 dec 12:00 uur 
SDS'99/Houten HB1 - Hercules HB1 
 

Wedstrijdnr: 46940 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Heibloem, F. (Scheidsrechter) 
 

07 dec 12:05 uur 
D.S.O. HC1 - SDS'99 HC1 
 

Wedstrijdnr: 28909 

Poule: Heren C-Jeugd Poule NW (MN/NHN) 01 

Accomm: Slenk, de 

Veld: Veld 1 

  

07 dec 12:15 uur 
Leidsche Rijn D1 - SDS'99 D1# 
 

Wedstrijdnr: 31008 

Poule: D-Jeugd Poule NW (MN) 02 D 

Accomm: Europahal Vleuten 

Veld: zaal 1 

  

week 50|08 t/m 14 dec 2014|Zaal 

11 dec 20:00 uur 
HVBS DR1 - SDS'99 DR1 
 

Wedstrijdnr: 33543 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Kuil 

Veld: zaal 1 

  

14 dec 12:15 uur 
S.D.S.'99/Houten - V.L.C. HS1 
 

Wedstrijdnr: 24912 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1 

Verwoerd, D. (Scheidsrechter) 

Bakkenes, J. (Scheidsrechter) 
 

http://www.handbal.nl/
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week 49|01 t/m 07 dec 2014|Zaal 

14 dec 10:50 uur 
SDS'99 HS2 - S.V. Zeeburg HS1 
 

Wedstrijdnr: 26557 

Poule: Heren Senioren Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter  Arie Post 

  

14 dec 14:20 uur 
Havas DS3 - SDS'99 DS1 
 

Wedstrijdnr: 8364 

Poule: Dames Senioren 2e Klasse NW (MN) 2C 

Accomm: Indische Buurt 

Veld: zaal 1 Meijer, W.T. (Scheidsrechter) 
 

14 dec 11:00 uur 
SDS'99/Houten HB1 - AHV Achilles HB1 
 

Wedstrijdnr: 46941 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1 Bongers, H (Scheidsrechter) 
 

14 dec 10:45 uur 
ASC/LHV DB1 - SDS'99 DB1 
 

Wedstrijdnr: 16874 

Poule: Dames B-Jeugd Poule NW (MN) 03 

Accomm: De Korf Leusden 

Veld: zaal 1 

  

14 dec 10:00 uur 
SDS'99 E1 - Leidsche Rijn E2 
 

Wedstrijdnr: 26671 

Poule: E-Jeugd Poule NW (MN) 03 H/G 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter  Dennis Buisman 

  

week 51|15 t/m 21 dec 2014|Zaal 

16 dec 21:00 uur 
S.D.S.'99/Houten - 't Fortuin/VVW 
 

Wedstrijdnr: 54684 

Poule: Beker Heren Senioren Landelijk 2e ronde 2e 

ronde 

Accomm: Klaas Bout hal 

Veld: zaal 1 

Duineveld, M. (Scheidsrechter) 

Nuland van, K. 

(Scheidsrechter) 
 

 

 

Houten/SDS99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen 

07 dec 13:15 uur 
Houten/SDS'99 HA1 - Lelystad HA1 
 

Wedstrijdnr: 52937 

Poule: Heren A-Jeugd Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1Scheidsrechter Arie Post 

  

week 50|08 t/m 14 dec 2014|Zaal 

14 dec 12:10 uur 
Celeritas HA1 - Houten/SDS'99 HA1 
 

Wedstrijdnr: 52938 

Poule: Heren A-Jeugd Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Tol 

Veld: zaal 1 
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