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Nieuwsbrief  SDS’99              

 

 

 

 

 

Nieuw F team gestart!! 

  

Mogen wij ons even voorstellen.  

Wij zijn Phileine, Angel, Fleur, Karlijn, Floor, Tess, Quinty en Stef. 

Na de zomervakantie zijn wij gestart met handbaltrainingen. 

Deze trainingen worden gegeven door Yvonne, de moeder 

van Quinty. 

 

Afgelopen zondag, 21 september, hadden wij ons eerste 

toernooi! 

Bij Fidelitas in Amersfoort mochten wij 3 wedstrijden spelen.  

Het was best wel even wennen, maar we hebben harstikke 

goed ons best gedaan. En met de shoot outs scoorden we 

heel veel. 

 

Tussen de wedstrijden door hadden de vaders en moeders 

lekker drinken en eten voor ons meegenomen. In de kantine 

lagen kleurplaten van handbal, dus we hebben ook nog met 

elkaar gekleurd. 

 

We hebben een super leuke ochtend gehad en we hopen dat 

we snel weer een toernooi mogen spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplande activiteiten 
 

 Boni actie 4 oktober 2014 

 Basisschool Handbaltoernooi: 

 1 oktober 2014 

 

 

 

 

 Kopij nieuwsbrief aanleveren op 

de maandag naar 

jacqvisser61@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.sds99.nl 
 SDS’99 adres: 
 Hendrik Smitlaan 8 
 1261 VA Blaricum. 
 www.handbal.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sds99.nl/
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Mogen wij ons even voorstellen: De Technische Commissie bestaat uit: 

Voorzitter: Andres Valero 

Ik ben 49 jaar oud (mijn mede commissieleden roepen ‘jong’ maar na een wedstrijdje handbal op de zondag voel ik mij op 

maandag niet echt jong meer). Ik ben getrouwd met Jacqueline en wij hebben twee kinderen, dochter Laura (20 jaar) 

actief volleybalster geweest en ook passie voor handbal (maar dan vooral het herenhandbal, sorry dames) en een zoon 

Rénan (17 jaar) actief basketballer op behoorlijk hoog niveau. Zelf handbal ik nu alweer 35 jaar, begonnen bij BDC in Soest, 

vervolgens de overstap naar Laren, kort nog even bij SDO in Bussum, BSV en daarna meegegaan in de fusie naar de 

nieuwe vereniging SDS’99. Ben nog steeds actief, de laatste jaren bij heren 2, een team vol handbalgekken die het spelletje 

nog niet kunnen missen, al zegt het verstand af en toe wat anders. Drie jaar terug zat ik in de TC maar heb dat tijdelijk 

moeten stoppen i.v.m. zware studie. Deze is net afgerond dus weer met veel plezier het TC-werk gaan doen. Daarnaast 

ben ik tijdelijk de trainer/coach van de heren A. Kan ik eindelijk wat meer betekenen dat alleen handballen en aan de bar.  

Kortom, genoeg te doen voor SDS, lekker druk. 

 

Lid namens de heren kant: Dick Beugelaar 

Ik ben 54 jaar jong, heb 4 kinderen te weten Bart (27jr), Sanne (22jr), Femke (12jr) en Lars (4jr). 

Ik ben getrouwd met Nathasja die bij dames 1 speelt. We wonen sinds kort weer in het Gooi. Ik heb zelf 16 jr bij SDO 

(Bussum) gehandbald en ben daarna actief geweest als speler en trainer bij diverse verenigingen. Ik ben werkzaam als 

bedrijfsleider bij Blokker in Amsterdam. Ik ben nog niet zo heel lang lid van de TC maar ik hoop wel wat extra’s te kunnen 

doen voor SDS. Door diverse blessures kan ik helaas zelf niet meer actief aan het handbalspelletje meedoen maar ik fluit 

wel regelmatig met veel plezier voor de club. 

 

Lid namens de dames kant: Sandra Terlien 

Ik ben 47 jaar jong, heb geen kinderen en woon samen met Dave Ouwerkerk (bekend  van Dave Constructions). Ik 

handbal vanaf mijn 7e jaar. In eerste instantie bij Laren (alwaar ik 2e divisie gespeeld heb met vele dames die nog steeds 

ballen bij dames 1 of bij de recreanten). Toen Laren samenging met BSV ben ik niet veel later overgestapt naar SDS. Ik ben 

op dit moment niet spelend lid i.v.m. een vervelende duim blessure die maar niet wil overgaan. Doordat ik zelf niet meer 

speel en wel in het bezit ben van een trainersdiploma train ik nu de E-tjes met heel veel plezier. Verder ben ik veel achter de 

bar te vinden. 

 

Wij zijn een kleine groep mensen die soms heel vaak bij elkaar moeten komen (begin en eind van het seizoen) en zodra 

alles loopt en speelt dan komen we wat minder vaak bij elkaar. 

Het fundament van onze commissie staat, maar we zijn uiteraard nog op zoek naar wat mensen. 

Hieronder een overzichtje van wat wij nog zoeken: 

 

 TC lid namens de heren jeugd kant 

 TC lid namens de dames jeugd kant 

 Coach gemengde E 

 Coach dames B 

Lijkt het je wat, of wil je wat meer info….schiet een van ons even aan! 

 

Hoe communiceert de TC en met wie: 

 Een TC lid communiceert over technische/ beleidsmatige zaken alleen met trainer(s)coaches of met de voorzitter. 

 Indien een lid en/of ouder vragen heeft over technische en/of beleidsmatige zaken dient hierover contact 

gezocht te worden met de desbetreffende teambegeleider. 

 De teambegeleider zal indien nodig contact opnemen met de trainer. 

 Indien nodig zal de trainer contact zoeken met de TC. 

 

Wij hopen op een leuk, gezellig en sportief seizoen. 

 

Groeten van Andres Valero, Dick Beugelaar en Sandra Terlien 
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Barschema  t/m 12 okt 2014 

28 sept:  11.00 uur t/m 15.00 uur  : Sandra en Dave. 

5 okt:  geen thuiswedstrijden. 

12 okt:  geen thuiswedstrijden. 

 

!! ER ZIJN WEER CONTROLES OP HET GEBRUIK VAN ALCOHOL ONDER DE 18. NIET ALLEEN DE VERKOOPAAN EEN PERSOON 

ONDER DE 18 IS STRAFBAAR,OOK WANNEER IEMAND ONDER DE 18 ALCOHOL DRINKT BIJ ONS CLUBGEBOUW IS DIT 

STRAFBAAR.  

 

We zijn altijd op zoek naar een extra team om ook bardiensten te draaien, meerdere teams maken licht werk, dus wie 

belangstelling heeft meld je aan.( sandyc@ziggo.nl.) 

 

 

Schoonmaak clubhuis 

24-09-2014   Dames recr.                           Bar en keuken 

                      Heren A                                  kleedkamers en toiletten 

01-10-2014   Heren 1                                   bar en keuken 

                      Ouders/dames B                   kleedkamers en toiletten 

 

Schoonmaak is op de woensdagavond vanaf 19.00 uur, sleutel clubhuis is af te halen bij Cees van de Brink. 

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 

Wellicht komt een andere avond je beter uit, laat het even weten, tel: 0624943920. 

Angelina 

S D S’99 
Sterk Door Samenwerking 

Sterk = groot in aantal: sterke troepen, honderd man sterk 

Door = volkomen, helemaal 

Samenwerking = coöpereren, meewerken, meedoen 

Het nieuwe seizoen is weer gestart. Alles moet zijn weg weer vinden, 

iedereen moet weer wennen!! 

Maar laten we 1 ding afspreken met elkaar…….jong en oud: 

We gaan ons Sterk maken Door Samen te werken!!! 
 

Als je iets leent, breng het terug> denk niet een ander doet dat wel. 

Speel je de laatste wedstrijd van de dag of train je als laatste> haal de netten eraf en berg ze op daar 

waar ze horen. 

Kijk, als je als laatste uit de kleedkamer vertrekt, even achterom en zorg dat de kleedkamer netjes is 

als je weggaat. 

Afval gewoon in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren. 

Lege glazen even terug brengen naar de bar. 

Als iedereen een handje helpt hoeft de barman/vrouw b.w.v.s. niet de netten op te hangen, een wedstrijdje te coachen, 
een wedstrijd te fluiten, de netten eraf te halen, de theebladen bij de dug-outs weg te halen, geleende doekjes uit het 
gras op te ruimen en de kleedkamers na te lopen en dan ook nog eens de gasten te voorzien van een hapje en een 

drankje. Vele handen maken deze taken zoveel makkelijker en zeker ook leuker. 
GROETJES SANDRA 

 



Nieuwsbrief nr. 3/september 2014 Pagina 5 

 

 

 

 

WIJZIGINGEN SCHEIDSRECHTERS: 

12.00 uur de Md1 scheidsrechter Sandra (nieuw) 

12.00 uur de Mc1 scheidsrechter Dick (nieuw) 

13.00 uur de Mb1 scheidsrechter Arie (nieuw) 

13.00 uur de Ds 1 scheidsrechter Dick (oud) 

 

Scheidsrechterindeling: 

ek 37|08 t/m 14 sep 2014|Veld 

week 39|22 t/m 28 sep 2014|Veld 

28 sep 13:00 uur 

SDS'99 DS1 - Westsite DS4 
 

Wedstrijdnr: 43361                                                 Dick Beugelaar 

Poule: Dames Senioren Poule NW (MN) 02 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 1 

  

28 sep 13:00 uur 

SDS'99 DB1 - GOconnectIT/Fortissimo DB1 
 

Wedstrijdnr: 43347                                                 ARIE 

Poule: Dames B-Jeugd Poule NW (MN) 01 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 2 

  

28 sep 12:00 uur 

SDS'99 DC1 - Westsite DC1 
 

Wedstrijdnr: 45901                                                  DICK 

Poule: Dames C-Jeugd najaar Poule NW (MN) 03 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 2 

  

28 sep 12:00 uur 

SDS'99 D1 - LHV D2 
 

Wedstrijdnr: 45893                                                 SANDRA 

Poule: D-Jeugd najaar Poule NW (MN) 04 D 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 1 

  

week 40|29 sep t/m 05 okt 2014|Veld recreanten 

30 sep 20:30 uur 

SDS'99 DR1 - DSOV DR1 
 

Wedstrijdnr: 36489                                                Jan Bunt  

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 1 
 

 

 
INGEKOMEN verzoek: 

 

Geachte heer of mevrouw/Beste Sportliefhebber, 

 

De reden dat ik u deze e-mail stuur ,is omdat dit e-mail adres als contact e-mail adres staat opgegeven bij het NHV. 

Via deze weg zou ik u willen vragen of u mij kunt helpen met het volgende : 

 

Enige tijd geleden hebben mijn koppelmaat/genoot en ik besloten en om niet (samen) verder te gaan, daar ik echter wel 

de ambitie heb om verder te gaan met (koppel)fluiten, ben ik op zoek naar iemand die dit samen met mij zou willen doen. 

Mijn vraag is dan ook aan u, weet of kent u iemand die dit ook is. 

 

Mijn eigen profiel: 

 

Naam: Frank Buchner 

Leeftijd: 29 

Woonplaats: de Kwakel 

Werkzaam als:  Servicedesk Medewerker (Makelaardij) 

Voornaamste karaktereigenschap: Rustig. 
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Een korte opsomming van mijn ervaring(en): 

 

Op mijn 15de de HS2 afgerond, in 2006/2007 de JSP afgerond(toen was het nog project),in 2008/2009 begonnen met 

koppelfluiten, en in 2012/2013 de JSO nogmaals gedaan. 

Afgelopen NK's groen licht gekregen voor promotie naar de 2e divisie, en tweemaal naar de Partille Cup in Zweden 

geweest. 

 

Waar ben ik naar 'op zoek', 

 

Leeftijd: 20-35 

Woonplaats op ongeveer anderhalf uur rijden (op landelijk niveau maakt dit niet zoveel meer uit) 

 

Ambitie om minimaal op 2e divisie niveau te fluiten, en eventueel hoger. 

Bereid zijn om snel te klimmen. 

Opbouwende kritiek kunnen ontvangen, en kunnen uitdelen. 

 

Uiteraard hoop ik dat u mij kunt helpen om met die persoon in contact te komen. 

Alvast heel erg bedankt voor uw tijd en eventuele moeite. 

 

Met vriendelijke groet, 

Frank Buchner 

frankbuchner@caiway.nl 

  

Ontvangen wedstrijdverslagen: 
 

Onder een kort verslagje van meiden C. 

 Vandaag onze eerste wedstrijd na de vakantie. 

Helaas waren Nouschka en Myrre er niet bij. 

Gelukkig wilde Nimue en Ingelise graag meedoen. 

We moesten tegen Legmeervogels C1. Het waren grote meiden, en ze verdedigden best wel hard. 

Door leuke acties, mooie doelpunten en goed verdedigen wonnen we de wedstrijd met 20-10. 

Een goed begin van het veldseizoen.  

  

Groetjes Tessa. 

 

HC1 d.d.14 september jl. 

Het zonnetje scheen op deze zondag morgen en onze jongens speelde lekker thuis bij onze mooie clubhuis. 

Ouders lekker op de stoel in het zonnetje. 

Met de wedstrijd van vorige week nog in ons achterhoofd hadden wij en jullie er zin in. 

Er werd weer lekker gehandbald. 

Al gauw bleek dat er weer kansen op winst lagen. 

Jullie worden steeds meer een team en kunnen elkaar steeds beter vinden. 

Wisseltjes werden ingezet en goed afgemaakt, weer een genot om naar te kijken. 

Eindstand was niet 20-14 maar 20-15 heb ik inmiddels begrepen. 

Een stand om trots op te zijn!! 

Wij kijken al weer uit naar de wedstrijd van volgende week. 

Gr Cora 

 

Uitslagen 16 – 18 – 21 september 2014. 

DS - Baarn  22-16   HS - Havas 26-15 

D recr. - HV BS  11-  7   HA - Celeritas 22-12 

DS - Leidsche Rijn 39-  6   HB  - Havas 31-15 

DB - Leidsche Rijn 13-26   HC - Celeritas 16-13 

D1 - Wasmeer   8-  8     

E1 - Fidelitas   7-  7 

 

 

Scheidsrechters aangeschreven door de bond. 

28 september 2014 

DS 12.50 uur Fidelitas - SV Zeeburg  M.Grootveld/K.Pranger 

4/5 oktober 2014  

HS 20.15 uur Voice  - Koedijk  D. de Graaf 

HS 12.10 uur Havas  - CSV/Meervogels M.Grootveld/K.Pranger 
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SDS'99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen 

25 sep 20:00 uur 
Leidsche Rijn DR1 - SDS'99 DR1 
 

Wedstrijdnr: 36482 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Fletiomare/Vleuten 

Veld: Veld 1 

  

28 sep 13:00 uur 
SDS'99 DS1 - Westsite DS4 
 

Wedstrijdnr: 43361 

Poule: Dames Senioren Poule NW (MN) 02 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 1 

  

28 sep 11:40 uur 
ASC'91 HC1 - SDS'99 HC1 
 

Wedstrijdnr: 45903 

Poule: Heren C-Jeugd najaar Poule NW (MN) 02 

Accomm: Parelhoenstr./A'foort 

Veld: Veld 1 

  

28 sep 13:00 uur 
SDS'99 DB1 - GOconnectIT/Fortissimo DB1 
 

Wedstrijdnr: 43347 

Poule: Dames B-Jeugd Poule NW (MN) 01 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 2 

  

28 sep 12:00 uur 
SDS'99 DC1 - Westsite DC1 
 

Wedstrijdnr: 45901 

Poule: Dames C-Jeugd najaar Poule NW (MN) 03 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 2 

  

28 sep 12:00 uur 
SDS'99 D1 - LHV D2 
 

Wedstrijdnr: 45893 

Poule: D-Jeugd najaar Poule NW (MN) 04 D 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 1 

  

week 40|29 sep t/m 05 okt 2014|Veld 

30 sep 20:30 uur 
SDS'99 DR1 - DSOV DR1 
 

Wedstrijdnr: 36489 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Oostermeent/Blaricum 

Veld: Veld 1 

  

04 okt 19:30 uur 
HVBS DS1 - SDS'99 DS1 
 

Wedstrijdnr: 43555 

Poule: Dames Senioren Poule NW (MN) 02 

Accomm: Vinken/Bunschoten 

Veld: Veld 1 

  

04 okt 18:30 uur 
HVBS DB1 - SDS'99 DB1 
 

Wedstrijdnr: 43538 

Poule: Dames B-Jeugd Poule NW (MN) 01 

Accomm: Vinken/Bunschoten 

Veld: Veld 1 
 

 

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

28 sep 11:05 uur 
FIQAS/Aalsmeer HA1 # - Houten/SDS'99 HA1 
 

Wedstrijdnr: 49013 

Poule: Heren A-Jeugd 1e Klasse NW (NHN/MN) 

Accomm: Hornweg Aalsmeer 

Veld: Veld 1 Polak, C. (Scheidsrechter) 
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Adressenlijst velden 2014/2015 

Celeritas - Bunnik  Tolhuislaan 3  Bunnik  030-6564877 
ASC’91  - Amersfoort  Parelhoenstraat 12 Amersfoort 033-4701211 
Berdos  - Bergen  Groeneweg 9  Bergen  06-15663355 
Baarn  - Baarn   Geerenweg   Baarn  035-5415571 
Heracles -Ookmeer/ A’ dam Dr. Meuerlaan 1 Amsterdam 020-6139604 
DSOV  - Vijfhuizen  Zijdewinde 3  Vijfhuizen 023-5581574 
Aalsmeer - Aalsmeer  Hornweg 187  Aalsmeer 0297-323363 
Fidelitas - Amersfoort  Zielhorst 8  Amersfoort 033-4551998 
Fortissimo - Cothen  Kersenakker 29  Cothen  0343-562488 
Havas  - Almere  Klein Brandt 1  Almere  036-5333877 
Houten  - Houten  Warinenpoort 3  Houten  06-24845743 
HVBS  - Bunschoten/                                                          Bunschoten/ 
   Spakenburg  De Kronkels 1  Spakenburg  
Leidsche Rijn - Vleuten  Europaweg 48  Vleuten  030-6662936 
Legmeervogels- Uithoorn  Randhornweg 100 Uithoorn 0297-563681 
LHV  - Leusden  Bavoortseweg 27 Leusden 06-10390706 
Lotus  - Hoofddorp  Hoofdweg 861  Hoofddorp 023-5633512 
Najaden - Almere  Meerveldstraat 54 Almere  036-5316454 
Nieuw Vennep - Nieuw Vennep  Oosterdreef 3  Nw. Vennep 06-55308974 
Nijenrodes - Breukelen  Broekdijk Oost  Breukelen 0346-251199 
Omega  - Vianen  Langeweg 3  Vianen  06-24999949 
Shot  - IJsselstein  Zomerdijk 41  IJsselstein 030-6883720 
Nieuwegein - Nieuwegein  Aert de Gelderhage 41 Nieuwegein 030-6022696 
Vido  - Purmerend  van IJsseldijstraat 62 Purmerend 0299-433972 
VLC/Lacom - Nrd. Scharwoude Dr. Wilminkstraat 3 Nrd.Scharwoude 0226-314072  
Vrone  - St.Pancras  Boeterslaan 3  St. Pancras 072-5642522 
Volendam - Volendam  Sportlaan 10  Volendam 0299-364972 
Wasmeer - Hilversum  Minckelerstraat 207 Hilversum          035-6859768 
Westsite - Amsterdam  Overschiestraat 198 Amsterdam 020-6174455 
Zaanstreek - Zaandam  Dr.H.G.Scholtenstr. 16 Zaandam 075-6350940 
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