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Nieuwsbrief  SDS’99              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitnodiging is natuurlijk ook voor de leden van nu, de 

reünie valt namelijk samen met de Nieuwjaarsreceptie! 

 

 

 

 

 

 

 

Clubhuis SDS’99 
 

 14 december: Geopend 

 4 januari:  Reünie-

Nieuwjaarsborrel 

 15 januari AED cursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Inhoud: 

 Mededelingen  

 Bardienst 

 Schoonmaakrooster 

 Zaaldienst 

 Wedstijdschema 
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Clubhuis 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: 

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/Reünie  

 

 Indeling schoonmaakrooster: 

10-12  Heren 1 en de ouders E/F jeugd 

17-12  Dames 1 en de ouders meiden D/C 

07-10  Dames rec. en de Heren A 

14-01  Heren 1 en de ouders jongens C 

21-01 Dames 1 en de ouders E/F jeugd 

28-01  Heren 2 en de oudes meiden D/C 

 

Het schoonmaken is op de woensdagavond vanaf 19.00 uur; als je een andere avond wilt, laat het dan even weten: tel 

0624943920. 

De sleutel kun je ophalen bij Cees vd Brink. 

 

Groet, Angelina 

VACATURE 

De functie van secretaris is 

vacant. Durf jij de uitdaging 

aan? 

Voor meer informatie: 
handbal@sds99.nl 
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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 

 

 

 

Reanimatiecursus: 
 

!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  

 

 

 

 

 

Foto's dames 1 - Nijenrodes ds1; gemaakt door Sylvia Wildenburg, via de link: 

https://plus.google.com/photos/106264576014313261966/albums/6090563814804618097?authkey=CKaC77yL_bKF9wE 

 

 
Dames senioren 1 in actie en in hun nieuwe tenues! 

mailto:rita.teeuwissen@t-rope.nl
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Wedstrijdverslag HC SDS99 tegen DSO: 

 

Den Helder 'the place to be' voor een handbalwedstrijd op een regenachtige zondagochtend. Jongens SDS99 C1 tegen 

DSO. Helaas met een magere bezetting van precies 7 man, maar vol goede moed want tot op heden nog maar een keer 

verloren. 

De opening was goed een mooie combi Kelvin-Tim S leidt tot een eerste score. De tegenstander echter laat er geen gras 

over groeien en het staat gelijk. SDS99 scoort vervolgens 2 doelpunten en lijkt aan de leiding te zijn echter de kansen 

daarna worden niet benut. Het spel wordt wat grimmiger en de teams gaan gelijk op. SDS99 speelt slordig en kan bij blijven 

in score door paar strafworpen. Met 9-8 achterstand gaan de jongens de break in. 

De tweede helft wordt niet veel beter benut. SDS99 blijft slordig spelen en benut de kansen niet. Scores lopen gelijk op en 

de spanning stijgt. Met nog een minuut te gaan  een mooie combi en het staat 14-15. SDS99 mag nog een laatste aanval 

inzetten, maar door slordig spel verliest ze de bal. DSO ziet een break als kans, maar deze wordt onderschept echter niet tot 

een score gebracht. De laatste seconden nog erg spannend door een overtreding door SDS99 in de zoemer van het 

eindsignaal. Deze mag nog genomen worden, maar DSO weet deze niet te benutten. Met de hakken over de sloot winnen 

de jongens C1 deze partij. 

 
 

Verslag van een toeschouwer 

Zaterdagavond 6 december 2014. 

Waar menigeen Sinterklaas vierde (waaronder ook Tessa) moesten de meiden van de B1 aantreden in Bunschoten-

Spakenburg in sporthal De Kuil om een wedstrijd te spelen tegen HVBS b1. 

Zwaar uitgedund door 5 afmeldingen en met uiteindelijk 1 wissel op de bank gingen de meiden er voor! 

Eline, de keepster, heeft in de nacht wat uitgespookt (niemand weet wat!) waardoor ze haar voet gekneusd heeft. Maar 

met Nimué hebben we een uitstekende vervanger....... 

HVBS staat op een derde plaats en wij derde van onder dus hadden we er weinig geloof in dat deze wedstrijd door ons 

gewonnen kon worden. En met maar 1 wissel op de bank......  

Het liep echter heel anders...... De wedstrijd was al een minuut of 8 onderweg voordat er eindelijk gescoord werd (door 

ons). Dat betekende dat beide ploegen goed stonden te verdedigen. Meerdere malen namen onze meiden de 

voorsprong om deze daarna toch weer te verliezen, maar het was HVBS die iedere keer de gelijkmaker moest maken. Zo 

jammer dat we dan weer 2 penalties misten...... Volgende keer toch Ingelise die laten nemen.  

Aan het eind van de wedstrijd was er weer een minutenlange periode waarin er geen doelpunten vielen, maar... we 

stonden 1 punt voor!  Toch wist HVBS  1 minuut voor tijd toch de gelijkmaker te maken.  

Die allerlaatste minuut probeerden de meiden van SDS99 uit alle macht toch nog voor te komen maar tevergeefs......Toch 

een mooie uitslag na een spannende wedstrijd tegen de nummer 3 uit de poule;  7 - 7. 

sportieve groet, Sylvia 

 

Uitslagen: 

7-12-2014 Baarn HS2 SDS'99 HS2  30 27 

7-12-2014 SDS'99 DS1 Nijenrodes DS1  22 18 

7-12-2014 SDS'99/Houten HB1 Hercules HB1 32 28 

7-12-2014 Houten/SDS99 HA1 Lelystad HA1 38 25  

7-12-2014 D.S.O. HC1 SDS'99 HC1  14 15 

7-12-2014 Leidsche Rijn D1 SDS'99 D1#  11 5 

6-12-2014 HVBS DB1 SDS'99 DB1  7 7 

4-12-2014 SDS'99 DR1 Havas DR1  15 8 

 
Zaaldienst zondag 14 december 2014  
10.00 uur  GE ouders 
10.50 uur  HS 2  Vrijwilligers/partners 
 
Zaaldienst dinsdag 16 december 2014 
21.00 uur  HS1    Vrijwilligers/partners-ouders 
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Scheidsrechters aangeschreven door de bond: 

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. 

 

  

 

 

        

SDS'99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen vanuit NHV; 

                                                                             Actueel schema: www.handbal.nl   

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) 
 

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 1Scheidsrechter 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 

 

http://www.handbal.nl/


Nieuwsbrief nr. 14/ december 2014    www.sds99.nl 

 SDS’99 adres: Hendrik Smitlaan 8, 1261 VA Blaricum   Pagina 7 

 

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 1Scheidsrechter 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 

Scherhage, M. 

(Scheidsrechter) 

Scherhage, P. (Scheidsrechter) 
 

21 dec 12:50 uur 
Tonegido/Kleine Sluis HS1 - S.D.S.'99/Houten 
 

Wedstrijdnr: 24192 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: Wieringen, de 

Veld: Veld 1 

Metin, H. (Scheidsrechter) 

Empel v., R. (Scheidsrechter) 
 

21 dec 12:00 uur 
KRAS/Volendam HB1 - SDS'99/Houten HB1 
 

Wedstrijdnr: 46990 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: Opperdam 

Veld: zaal 2 (oud) 

Raven, R. (Scheidsrechter) 

Schurink, P. (Scheidsrechter) 
 

 

 

 

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

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 
 

 

Bootcamptraining HB 
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