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Nieuwsbrief  SDS’99              

 
Verslag jongens C tegen Nieuwegein 
Op Zaterdagavond bijna, deze keer staat de wedstrijd tegen Nieuwegein 

gepland. Onze jongens versterkt door Rowan en Noah begonnen een tikkie 

nerveus aan de wedstrijd. 

Want ja het gaat wel heel goed met ze en ze staan nog steeds bovenaan dus 

vanavond winnen betekent weer punten mee naar huis en bovenaan blijven 

staan. Er was veel publiek op deze wedstrijd afgekomen, zelfs leden van SDS 

die speciaal naar Nieuwegein waren gekomen. 

Bij Nieuwegein werd er stevig getrommeld waardoor het erg gezellig was in de 

hal. Onze jongens lieten weer mooi handbal zien en deden het als team weer 

zeer goed. 

Nieuwegein bleef vechten tot het eind maar wij bleken toch sterker. 

Het publiek was zeker niet voor niets gekomen het was weer een prachtige 

wedstrijd!! Ook onze keeper stond  weer als een huis in zijn doel en gooide een 

paar prachtige breaks!! 

Jongens, heel voorzichtig gaan we denken aan misschien wel kampioen 

worden!! 

Wat zou dat fantastisch zijn en wat hebben jullie dit verdiend! 

Maar eerst even twee weken rust en dan nog twee wedstrijden te gaan. 

Die spelen jullie thuis dus dan komt er vast weer veel publiek om jullie te zien 

ballen. Ik denk dat ik namens coaches en ouders spreek als ik zeg dat we 

enorm trot op jullie zijn!! 

Ga zo door1 Cora 

 
 

Handbal ballenfestijn donderdag 26 februari in de Hilt 

Deze middag wordt door SDS99 verzorgd, Deelname is gratis.  

Het start om 14.00 uur tot 16.00 uur.  

 

Wij verwelkomen graag al onze jeugdleden met een vriendje en/of 

vriendinnetje! 

 

 
 

 

Clubhuis SDS’99 
 

 Clubhuis openingen:  

 8 maart 

 15 maart  

 22 maart 

 

 

 Kaartavonden: 

27 februari  

27 maart  
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Trainingen De Hilt. 
In overleg is besloten om de trainingen in de krokusvakantie,  

26 februari 2015, in De Hilt te laten vervallen. 

De TC. 

 

 

Boni Actie!! Wat gaan we doen Jeugd van SDS'99?? 

  

Ook dit jaar hebben we zoals jullie weten weer een leuk bedrag opgehaald voor de Jeugd -> jullie dus!! Hier willen we een 

leuke middag/avond van organiseren voor alle jeugd!!  

  

Maar wat gaan we doen? Als jullie met je team, individueel of met je teambegeleider daar eens over willen nadenken en 

alle ideeën naar ons mailen gaan wij kijken wat haalbaar is en maken er een super feest van! Stuur alle leuke ideeën naar 

JC@SDS99.nl 

  

Namens de JC, 

Jacqueline, Emma, Judith en Thera 

 

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

Tikkie Terug   door  columniste Piëtte van Hoorn 

19 januari 2015,  

“Uniek in z’n soort” 

 Moet je niet willen. Er zijn van die beroepen waarbij dat de eerste woorden zijn die door je hoofd spoken. Zo had Hitler een 

voorproever die zijn eten testte op gif. Misschien niet direct het beste voorbeeld omdat de vrijwilligheid op z’n zachtst gezegd te 

betwisten valt. Maar wat te denken van een journalist in Syrië, cameraman tijdens een live reportage van de tsunami of de verkenner 

op vijandig oorlogsgebied? Voor het klaren van iedere rotklus wordt wel een gek bereid gevonden. Binnen de handbalsport heb je er 

ook zo een. De keeper. 

Vraag aan een willekeurige Nederlander wat de invloed van een keeper is op de uitslag van een handbalwedstrijd. Het gros denkt dat 

een goalie er staat ter opvulling en in de praktijk weinig toevoegt aan het spel. “Een handbal is klein en er wordt heel hard mee 

gegooid. Als zo’n keeper er eentje pakt is het geluk of wordt er niet scherp genoeg gemikt.” Ongetwijfeld een doorn in het oog voor 

doorgewinterde keepertrainers als Anatoli Galouza, Ruud van den Broeck en Boudewijn Erbe. Specialisten die er voor zorgen dat hun 

protegés het keepersvak van toeval tot kunst verheven. 

Schijn bedriegt namelijk. Een beetje topkeeper pakt tijdens een wedstrijd zo 40% van de vijandelijke kanonskogels. Dan heb ik het 

natuurlijk over de Thierry Omeyers van deze wereld. Maar ook in de Nederlandse eredivisie staan er wel een aantal tussen de palen 

die haarscheurtjes in de dekking feilloos rechtbreien met een redding. Bijvoorbeeld Kristy Zimmerman die van iedere save een 

spectaculaire show maakt of Marieke van der Wal met honderdtachtig jaar ervaring. Heel vervelend als je eindelijk een complete 

verdediging kapot hebt gespeeld en dan vervolgens je doelpoging gekeerd ziet worden door een uitgestrekte teen. 

Ballen die op een snelheidsmeter soms de 100km/u aantikken. Als keeper zijnde moet je wel ergens een steekje los hebben zitten om 

daar vrijwillig voor te gaan staan. Dat blijkt ook wel uit de motieven om te gaan keepen. Je hoort bijna nooit dat een doelvrouw tussen 

drie latten gaat staan puur en alleen omdat zij keepen leuk vindt. Ik vond dat heen en weer rennen zo vermoeiend, ik had moeite om 

samen te werken met mijn teamgenoten, in het doel kan ik me concentreren op mijn eigen taak of van dat lichamelijke contact werd ik 

heel agressief. Zomaar een greep uit de beweegredenen van enkele keepsters waar ik voor heb gestaan. 

Dat bijzondere karakter van keepers vertaalt zich nog wel eens naar wedstrijdsituaties. De ijzige blik die ik in mijn rug voel prikken 

wanneer er een bal langs mijn blokkende armen in de kruising vliegt aan schotarm-zijde. Waarna me in klare taal duidelijk wordt 

gemaakt dat dat toch echt mijn hoek was. Dan kan ik alleen maar denken… De afmetingen van een doel zijn drie bij twee meter. Je 

hebt één taak, namelijk zes vierkante meter verdedigen en dan wil je de helft nog op mijn bord schuiven? 
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Maar diezelfde keepsters hebben al meermaals mijn hachje gered. Ik sta niet bepaald bekend om mijn lichtvoetigheid, waardoor ik nog 

wel eens op het verkeerde wordt gezet. Of wat te denken van de vele strafworpen die ik heb veroorzaakt. Toch stond ik uiteindelijk 

regelmatig met mijn vuisten in de lucht. Enerzijds uit blijdschap omdat een tegengoal werd voorkomen, maar stiekem toch ook 

vanwege de opluchting omdat mijn fout werd rechtgezet. 

Tja, het leven van een handbalkeeper gaat niet altijd over rozen. Ellebogen die overstrekken door extreem harde schoten in combinatie 

met te weinig spierspanning. Verzwikte enkels door afvallende ballen die over het hoofd worden gezien. Of vanaf zes meter een bal 

op je neus krijgen met een rode smeerboel ten gevolge. Ze doen het graag, want die ene kamikaze redding kan net het verschil maken 

tussen winst of verlies. Zoals Van Gaal het zou zeggen… The death or the gladioles. Keepers zijn nou eenmaal bikkels. 

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

 

 

 

Indeling bardienst: 
(De bar is open om half 4, behalve als de HS 2 zelf bardienst draaien, dan is de bar geopend als de heren terugkomen van 

hun wedstrijd. Zie wedstrijdschema.) 

 

Voorlopige  indeling bardienst 2015: 

8 maart  : Team Hendriksen. 

15 maart : Dave en Sandra 

22 maart : Bob ,Arie, Peter en Sandy. 

 

De bar is open vanaf half 4. 

 
 

Uitslagen  

10 – 12 -  14 – 15 februari 2015 

D recr. - Nieuwegein  13-11   HS1 - JMS/Hurry Up  28-39 

DB - Celeritas  23-18   HS2 - Voice   20-18 

D1 - KDO     3-11   HA - Cometas  21-17 

       HC - Nieuwegein  31-23 

 

 

 

Scheidsrechters aangesteld door de Bond 

1 mrt. 2015  

HS  16.10 uur Swift(A) - De Gazellen  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   

eek 8|16 t/m 22 feb 2015|Zaal recreanten 

18 feb 20:00 uur 
Havas DR1 - SDS'99 DR1 
 

Wedstrijdnr: 34089 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Indische Buurt 

Veld: zaal 1 

  

eek 9|23 feb t/m 01 mrt 2015|Zaal 

01 mrt 12:00 uur 
S.D.S.'99/Houten - CSV/Meervogels/HCV HS1 
 

Wedstrijdnr: 24233 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 

Maarsen, R. (Scheidsrechter) 

Otten, P. (Scheidsrechter) 
 

week 10|02 t/m 08 mrt 2015|Zaal 

05 mrt 20:00 uur 
SDS'99 DR1 - RKDES DR1 
 

Wedstrijdnr: 33644 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Klaas Bout hal 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Jan Bunt 

  

07 mrt 20:00 uur 
SDS'99 DB1 - HVBS DB1 
 

Wedstrijdnr: 20104 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Judith Koster 

  

08 mrt 12:00 uur 
S.D.S.'99/Houten - KRAS/Volendam 3 
 

Wedstrijdnr: 26713 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1 

Jooren, C. (Scheidsrechter) 

Oel van, G. (Scheidsrechter) 
 

08 mrt 11:55 uur 
SDS'99 HS2 - Baarn HS2 
 

Wedstrijdnr: 19689 

Poule: Heren Senioren Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Dick Beugelaar 

  

08 mrt 13:55 uur 
Nijenrodes DS1 - SDS'99 DS1 
 

Wedstrijdnr: 12750 

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

Accomm: Stinzenhal 

Veld: zaal 1 Zeldenthuis, A. (Scheidsrechter) 
 

08 mrt 11:00 uur 
FIQAS/Aalsmeer HB1 - SDS'99/Houten HB1 
 

Wedstrijdnr: 46983 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: Bloemhof 

Veld: zaal 1 Oudshoorn-v. Egmond, M. (Scheidsrechter) 
 

08 mrt 10:50 uur 
SDS'99 HC1 - D.S.O. HC1 
 

Wedstrijdnr: 18136 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Arie Post 

  

08 mrt 10:00 uur 
Wedstrijdnr: 11064 

 

http://www.handbal.nl/
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week 10|02 t/m 08 mrt 2015|Zaal 

SDS'99 D1# - Leidsche Rijn D1 
 Poule: D-Jeugd Poule NW (MN) 02 D 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Mykel Mulder obv Ruud v B 
 

 

 

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

               Actueel schema www.handbal. nl 

 

week 10|02 t/m 08 mrt 2015|Zaal 

08 mrt 12:20 uur 
Lelystad HA1 - Houten/SDS'99 HA1 
 

Wedstrijdnr: 52946 

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

Accomm: Rietlanden 

Veld: zaal 1 
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Onze gezellige Kaartavonden   

komen er weer aan !! 

 
Jokeren, Klaverjassen, 

Bollen, of wat je leuk vindt 

 
 

Vrijdag 27 Febr. en 27 Maart 

Inloop vanaf 20.00 uur 

We starten om 20.30 uur 

Deelname € 3,= p.p.  

Clubhuis SDS’99 


