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Nieuwsbrief  SDS’99              

Reünie-nieuwjaarsreceptie SDS’99 2015 

 

Voor iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2015 gewenst! 

 

 
 

 

Jarigen Januari: 

Noah Bosman   03-01 

Dick van Beurden  19-01 

Peter Hendriksen  25-01 

 

 

Wij wensen de familie Teeuwissen heel veel sterkte toe in deze 

moeilijke tijd en  wensen jullie heel veel kracht voor de komende 

periode. 

Namens de Redactie SDS'99, Jacqueline Visser 

 

 

 

Clubhuis SDS’99 
 

 11 januari: Clubhuis open: Heren 

senioren 2 

 15 januari AED cursus 

 30 januari Kaartavond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhoud: 

 Mededelingen  

 Bardienst 

 Schoonmaakrooster 

 Kaartavond aankondiging 

 AED cursus aankondiging 

 Zaaldienst 

 Wedstrijdverslagen 

 Wedstijdschema 

 Zaaldienst-regels 
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IN MEMORIAM 

 

Zaterdag 3 januari 2015 is overleden   

 

     LOUIS RIGTER 

 

op 76 jarige leeftijd. 

 

Als vader  was Louis een betrokken ouder toen zijn dochters Mieke en  

Anja bij BSV speelden. Bracht al snel clubbladen rond, het laatste Magazine  

ging na een ziekenhuis opname helaas niet meer. Ook heeft Louis de scheids- 

rechterscursus gevolgd toen er een scheidsrechters tekort was en heeft nog  

lang voor BSV gefloten. 

 

SDS’99 wenst zijn dochters Mieke en Anja met hun partners en kinderen veel sterkte 

om dit grote verlies te verwerken. 

 

   Namens SDS’99 

   Ans van den Brink     

 

 

Indeling bardienst: 

11 januari : Heren Senioren 2. 

18 januari : Team Hendriksen. 

25 januari : Kantine gesloten. 

1 februari : Dave & Sandra. 

8 februari : Peter, Arie , Bob & Sandy. 

 

 Indeling schoonmaakrooster: 

07-01  Dames recr. 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 ouders 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 de Jager  

 

 

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  

 

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

mailto:rita.teeuwissen@t-rope.nl
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Onze gezellige Kaartavonden   

komen weer terug !! 
 

 
 

 

Jokeren, Klaverjassen, 

Bollen, of wat je leuk vindt 

 
 

Vrijdag 30 Januari a.s. 

Inloop vanaf 20.00 uur 

We starten om 20.30 uur 

Deelname € 3,= p.p.  

            Clubhuis SDS’99 

 



Nieuwsbrief nr. 17/januari 2015  www.sds99.nl 

 SDS’99 adres: Hendrik Smitlaantje 8, 1261 VA Blaricum   Pagina 4 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief nr. 17/januari 2015  www.sds99.nl 

 SDS’99 adres: Hendrik Smitlaantje 8, 1261 VA Blaricum   Pagina 5 

 

 

Zaaldienst  

11 januari: 

09.30 uur Ouders E jeugd 

10.20 uur Ouders D jeugd 

11.10 uur Ouders DB  

12.25 uur Ouders HA 

13.40 uur Partners/gebless.speelster 

 

Wedstrijdverslagen 
De D1 wenst alle leden van SDS een gelukkig nieuwjaar. 

Zaterdag 3 januari 2015 

Vandaag gingen we naar Volendam het was vroeg kwart voor 9 vertrokken we. Het was zo vroeg dat onze keepster nog 

niet wakker was dus die hebben we even opgehaald. 

Na 45 minuten waren we er eindelijk; snel omkleden en daarna warm lopen. 

We zagen de tegenstander langs lopen ze waren wel een kop groter dan wij, maar dat vonden we niet heel erg. 

We begonnen aan de eerste minuten ze konden heel hard schieten maar ze waren erg traag daar konden we  wel gebruik 

van maken maar dat deden we niet. Na de eerste helft stond het 5-2; na de rust begon het net zoals de eerste helft maar 

de laatste 10 minuten begonnen we pas te scoren en het is uiteindelijk 5-7 geworden 

 

 

Verslag jongens C tegen Lotus uitslag 27-10 in het voordeel van SDS’99 

Na een paar weken zonder handbal maar wel met kerstkransjes, oliebollen, en vuurwerk hadden jullie wel weer zin om een 

balletje te gooien. 

Nou dat was te zien, al vroeg in de wedstrijd namen jullie de leiding. 

In het begin kon Lotus het nog even bijhouden maar toen werden jullie wakker. 

Er werd weer mooi gehandbald, veel breaks gelopen en ook systeempjes gespeeld. 

Met een voorsprong van 11-3 gingen jullie de rust in. 

Nico gaf nog even een paar tips en daar gingen jullie weer. 

We hadden een wissel dus degene die even rust wilde kon even op de bank zitten. 

Ook in de verdediging ging het erg goed en Seth stond heel goed te keepen. 

Kortom het was een mooie wedstrijd om 2015 mee te beginnen. 

De eindstand was 10-27 de punten gingen mee in de tas! 

Jongens goed gedaan en we gaan er een mooi jaar van maken dart weet ik zeker. 

Mooi maar ook sportief!! Tot volgende week 

Cora  

  

Jullie Dames 1, 

Beste Leden van SDS, 

Ten eerste wil ik u allen een heel goed, sportief en vooral gezond 2015 toewensen. 

In mijn vorige stukje had ik afgesproken af en toe een tussenstandje door te geven over jullie Dames1. 

 

HET GAAT GOED. 

Op dit moment (de helft van de zaalcompetitie zit erop) en we staan eerste.  Sinds gisteren los van alle andere teams. TOB 

vriendschap heeft haar plicht gedaan en hebben Nijenrodes twee extra verliespunten gegeven. 

Zelf hebben wij (door eigen toedoen) een wedstrijd tegen Celeritas verloren. We praten daar dan ook niet meer over deze 

fout kunnen wij alleen zelf herstellen en wel over twee weken. 18 januari 14.45 uur spelen wij dan om ons foutje van de 

tweede wedstrijd van het seizoen goed te maken. Wij spelen dan uit dus dan ligt er ook minder druk bij de dames heb ik 

gemerkt haha. 

De rest van de wedstrijden waren wisselend. Velen waren in mijn ogen goed. Ik schijn nog wel eens onbegrijpelijke akties te 

ondernemen voor de dames maar ik vind wel dat er door de dames geknokt wordt en zo moet dat ook. Ik heb thuis al 

iemand die mij al meer dan 25 jaar niet snapt roep ik altijd maar dus dan moet het voor deze dames niet zo moeilijk te zijn 

want zij zien mij maar een paar uur per week. En als je gewoon doet wat er gevraagd wordt haha dan komt het vanzelf 

goed. 

Oke dat is met elke trainer / coach weer anders en de dames hebben de laatste jaren wel wat verandering gehad dus 

logisch dat er af en toe met een scheef oog naar mij gekeken wordt. 

 

Bij deze wil ik Sandra en Bert heel hartelijk danken voor hun invalbeurten met wedstrijden en trainingen in de maand 

november en stukje december. Deze periode was ik met iemand die maar kort in Nederland is elk jaar druk aan de slag en 
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daarna een midweekje weg. Gelukkig hebben jullie de dames kunnen blijven motiveren in toch twee keer de punten 

binnen kunnen halen. 

Daarna hebben wij na de kerstdagen het Gooisch kampioenschap voor het eerst sinds jaren weer gespeeld en ook nog 

gewonnen.  Mensen wat was ik trots op jullie dames. Ik hoop dat dit dan ook de eerste maar vooral niet de laatste trofee is 

die wij dit jaar winnen. 

 

Wat mij opvalt met dit team is dat wij tov de eerste weken veel sneller zijn gaan spelen. Overgang van de verdediging naar 

de aanval gaan steeds makkelijker. Sinds een paar weken worden ook diverse systemen lekker ingezet en wordt er zelfs uit 

deze systemen gescoord. Dit doet mij goed. 

Nu gaan we nog heel hard aan de slag om het baltempo omhoog te gooien zodat we tegenstanders helemaal gek 

kunnen maken.  

 

Jammer genoeg kunnen wij op dit moment geen gebruik maken van de diensten van Natasja Beentjes. Tijdens het Gooisch 

kampioenschap kwam een tegenstandster per ongeluk tegen haar enkel aan wat tot heel veel pijn en een flinke blessure 

heeft gezorgd.  

Natas bij deze nogmaals beterschap ik hoop dat je er weer snel bij bent. 

 

Dan wil ik bij deze ook Monique Mulder ff in het zonnetje zetten. Deze dame heeft heel veel werk verzet om te zorgen dat 

jullie Dames in een ontzettend gelikt tenue rondlopen. We hebben een heel mooi thuistenue en hele mooie 

trainingspakken. 

AUTOBEDRIJF NATHASJA 

KAPSALON ELEGANCE 

DAVE CONSTRUCTIONS 

JAN BUISMAN TIMMER EN ONDERHOUDSBEDRIJF 

RIGTER (HANDELSONDERNEMING) 

DE HANDBALSHOP.NL 

 

Hartelijk dank voor jullie bijdrage voor deze mooie tenues 

Monique bedankt dat je dit hebt geregeld . 

 

Dames bedankt voor de gezellige avond bij de Tapasbar afgelopen vrijdagavond ik heb het idee dat we die avond veel 

dingen goed hebben kunnen bespreken en die we door kunnen trachten te zetten en verder kunnen bouwen met zijn 

allen. 

 

Beste supporters van jullie Dames 1 ik ga trachten jullie binnenkort weer op de hoogte te houden met nog meer goed 

nieuws over jullie Dames 1 waar ik heel trots op ben. 

As zondag onze eerste wedstrijd van het tweede deel van het seizoen tegen Houten aanvang 13.40 uur in de Hilt 

SUPPORTERS ZIJN ALTIJD WELKOM NATUURLIJK. 

Een sportieve groet van Ronn Maas 

   

Uitslagen 3 en 4 januari 2015. 

DS - Fidelitas  22-18  HS 2 - Atlantis Dronten 22-23 

DB - Nijenrodes  13-14  HC - Lotus   27-10 

D1 - Volendam 3   5-  7 

E1 - Havas  13-  7 

 

 

Scheidsrechters aangeschreven door de bond: 

10 januari 2015 

DS 19.45 uur HVBS  - Haarle/AutoService M.Grootveld/K.Pranger 

17 januari 2015 

DS 17.45 uur Nieuwegein 3 - HVBS/Fidelitas D. de Graaf 

HS 20.45 uur Fidelitas/HVBS - Havas 2  M. Grootveld/K.Pranger 

24/25 januari 2015 

DC 19.00 uur Fortissimo - Aalsmeer  D. de Graaf 

HA 12.25 uur Aalsmeer - Volendam  M.Grootveld/ K.Pranger 
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SDS'99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen vanuit NHV; 

                                                                             Actueel schema: www.handbal.nl   

week 2|05 t/m 11 jan 2015|Zaal 

 

week 2|05 t/m 11 jan 2015|Zaal  

06 jan 20:00 uur 

Leidsche Rijn DR1 - SDS'99 DR1 

 

Wedstrijdnr: 33720 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Oudenrijn 

Veld: zaal 1  
 

 

10 jan 20:00 uur 

Maedilon / V.Z.V. HS1 - 

S.D.S.'99/Houten  

 

Wedstrijdnr: 49172 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: Zijveld, 't 

Veld: Veld 1  

Oordt van, P. (Scheidsrechter) 

Prijs, P. (Scheidsrechter)  

 

11 jan 14:30 uur 

Houten HS2 - SDS'99 HS2 

 

Wedstrijdnr: 4034 

Poule: Heren Senioren Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1  
 

 

11 jan 13:40 uur 

SDS'99 DS1 - Houten DS2 

 

Wedstrijdnr: 2735 

Poule: Dames Senioren 2e Klasse NW (MN) 

2C 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1  

Broekhuizen, F.M.M. 

(Scheidsrechter)  

 

11 jan 12:50 uur 

Vrone HB1 - SDS'99/Houten HB1 

 

Wedstrijdnr: 46972 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: Oostwal, de 

Veld: Veld 1  

Sinnige-Dekker, A. (Scheidsrechter)  

 

11 jan 10:00 uur 

Lelystad HC1 - SDS'99 HC1 

 

Wedstrijdnr: 24643 

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

Accomm: Rietlanden 

Veld: zaal 1  
 

 

11 jan 11:10 uur 

SDS'99 DB1 - KDO DB1 

 

Wedstrijdnr: 22456 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Pepijn  
 

 

11 jan 10:20 uur 

SDS'99 D1# - Wasmeer D1# 

 

Wedstrijdnr: 6469 

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

http://www.handbal.nl/
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week 2|05 t/m 11 jan 2015|Zaal  

Accomm: De Hilt Scheidsrechter Ingelise olv Ruud vB 

Veld: zaal 1  

 

11 jan 09:30 uur 

SDS'99 E1 - KRAS/Volendam E1 

 

Wedstrijdnr: 2408 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Ruud vB 
 

 

week 3|12 t/m 18 jan 2015|Zaal  

15 jan 21:00 uur 

KDO DR1 - SDS'99 DR1 

 

Wedstrijdnr: 33785 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: KDO-hal 

Veld: zaal 1  
 

 

17 jan 12:15 uur 

FIQAS/Aalsmeer E1 - SDS'99 E1 

 

Wedstrijdnr: 8802 

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

Accomm: Bloemhof 

Veld: zaal 1  
 

 

18 jan 14:10 uur 

S.D.S.'99/Houten - RKDES  

 

Wedstrijdnr: 2751 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1  

Verwoerd, D. (Scheidsrechter) 

Bakkenes, J. (Scheidsrechter)  

 

18 jan 11:10 uur 

SDS'99 HS2 - Fulmen/Fidelitas HS2 

 

Wedstrijdnr: 731 

Poule: Heren Senioren Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Floor L 
 

 

18 jan 14:45 uur 

Celeritas DS1 - SDS'99 DS1 

 

Wedstrijdnr: 28502 

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

Accomm: De Tol 

Veld: zaal 1  

Popken, P. (Scheidsrechter)  

 

18 jan 12:40 uur 

SDS'99/Houten HB1 - Oliveo HB1 

 

Wedstrijdnr: 46942 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1  

Hoef v.d., A. (Scheidsrechter)  

 

18 jan 10:00 uur 

SDS'99 HC1 - Leidsche Rijn HC1 

 

Wedstrijdnr: 14504 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Rogier en Sander 
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Houten/SDS99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen vanuit NHV 

               Actueel schema www.handbal. nl 

 

 dec 2014 t/m 04 jan 2015|Zaal 

week 2|05 t/m 11 jan 2015|Zaal  

11 jan 12:25 uur 

Houten/SDS'99 HA1 - LHV HA1# 
 

Wedstrijdnr: 52940 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrecjter ….. 

 

 

week 3|12 t/m 18 jan 2015|Zaal  

18 jan 11:55 uur 

Zaanstreek HA1 - Houten/SDS'99 HA1 
 

Wedstrijdnr: 52941 

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

Accomm: Tref de 

Veld: zaal 1  
 

week 2|05 t/m 11 jan 2015|Zaal 

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. 

- Wanneer wisselspelers op gestapelde banken hebben gezeten dan moeten de bovenste banken weer terug gezet 

 op de juiste plaats in de berging. 

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. 

Ingekomen mail van onze zaalbeheerder van de Hilt. Wij verzoeken een ieder hier gehoor aan te geven.Sportieve groet, 

namens het Bestuur SDS’99 

 Het komt de laatste tijd helaas vaak voor dat handballers en kinderen van handballers vaak warmlopen c.q. 

spelen in onze kleine sportzaal. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Er wordt dan vaak gezegd dat we niet zo moeilijk 

moeten doen, omdat de zaal dan toch leeg staat. Maar zo werk het natuurlijk niet. Wanneer een zaal gebruikt 

wordt moet deze gewoon gehuurd worden. De lichten springen automatisch aan en de vloer wordt vies wanneer 

er kinderen spelen. Dit kost De Hilt dan onnodig geld en ook De Hilt moet in deze tijden erg goed op de centen 

letten. En wie is er verantwoordelijk wanneer kinderen zonder toezicht in de zaal spelen en er iets verkeerd gaat 

met bijvoorbeeld een toestel of in de materialenberging?” 

 Graag na de laatste wedstrijd van de dag de gebruikte banken (wanneer ze opgestapeld zijn om op te zitten door 

de wisselspelers) weer terugzetten op de juiste plaats in de berging!  

Met vriendelijke groet, Robert-Jan Vos, De Hilt 
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