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Nieuwsbrief  SDS’99              

Tenniskamp!! 

Helaas gaat het Tenniskamp inclusief Handbalclinic (van 13 t/m 17 

oktober),welke in ons clubhuis zou plaatsvinden door omstandigheden niet 

door. 

Iedereen die zich vrijwillig wilde inzetten voor dit kamp hoeft dus niet te 

komen!! 

 

Wij willen iedereen bedanken voor jullie inzet & aanbod, en hopen een 

volgende keer weer een beroep op jullie te kunnen doen!! 

Groetjes van de JC 

 

INSTUIF in de Hilt 

Donderdagmiddag 16 Oktober: In de “Hilt”, onze vaste clinic van  

14:00 – 16:00 uur voor alle jeugdleden van SDS’99 en vriendjes, 

vriendinnetjes, neefjes, nichtjes of wie er maar gezellig mee wil doen!                               

 

De week van de scheidsrechters 

Scheidsrechters, ze zijn heel erg belangrijk voor de vereniging, maar ook om 

het spelletje  te kunnen spelen. Hoe gaan wij ze in het zonnetje zetten in de 

week van de scheidsrechters? Er werd geroepen een bosje bloemen en 

verschillende soorten bier, een flesje wijn, doucheschuim. De standaard 

leuke attenties. Maar ook de makkelijke. Wij wilden iets wat ze konden 

gebruiken. Waar ze aan zagen dat wij ze waardeerden en hopen dat ze 

nog heel lang doorgaan. En waar ze nog lang aan ons als vereniging 

kunnen denken. 

Dat werden dus handdoeken met erop geborduurd SDS’99. In de kleuren 

van SDS’99. Maar hoe kwamen 31 attenties bij de scheidsrechters? Want het 

was te kort dag om ze op een avond bij elkaar te krijgen. En zondag werd er 

niet gespeeld. We hebben besloten om de handdoeken eventjes persoonlijk 

bij iedereen langs te brengen.  

 
Eventjes werd een hele dag in de auto zitten. Overal vriendelijk nee zeggen 

tegen het super lief aangeboden kopje koffie/thee, want we moesten nog 

even. Overal een stralende scheids tegenkomen die eerst wat verbaasd 

keek en daarna verbaasd vroeg of we echt iedereen af gingen. En dat ze 

dan binnenkort maar weer een wedstrijdje moesten fluiten. Wij hebben alle 

(toekomstige) scheidsrechters gedaan.  
 

 

 

 

Geplande activiteiten 
 

 15 oktober BSO Jump In, Huizen; 

16 oktober Instuif in de Hilt, 

Eemnes. 

 1 november: Halloween feest bij 

SDS’99 

 Boni Actie 1 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 Kopij nieuwsbrief 
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Mensen met de intentie om te fluiten. Want daar gaat het om, dat je het wilt doen of je het nu wel of niet 

gedaan heb. Sommige hadden alleen nog maar gefloten bij het schoolhandbal, andere fluiten al jaren via de 

bond. Voor allemaal een dikke handdruk, 3 kussen en diep respect en grote dank namens alle leden van 

SDS’99. Scheidsrechters bedankt! Dat was een dagje autorijden zeker meer dan waard. 

Groeten Ellen en Renske 

          
 

Beste leden, 

 

Het seizoen is al gestart met enkele ploegen in de zaal en onze ALV is ook geweest (ik heb helaas wel veel leden gemist?) 

Hierbij wil ik allereerst alle Vrijwilligers bedanken dat zij dit seizoen zich weer gaan inzetten voor SDS'99, TOP!! 

Daarbij wil ik ook de commissieleden (ook Vrijwilligers) bedanken voor hun enthousiasme omdat zij alle zaken in en rond de 

vereniging vorm geven en achter de schermen erg veel werk verrichten, HULDE!  

Dan een speciaal verzoek om onze trainers/coaches (ook Vrijwilligers) dit jaar te ondersteunen in hun strijd tegen, niet 

alleen de tegenstanders maar ook vaak de ouders (die overigens het beste willen voor hun kinderen). Mijn vraag als 

voorzitter is, om de trainers te complimenteren, om hem/haar te steunen en te helpen. Help hun ook als andere ouders 

commentaar hebben door die personen er op aan te spreken. Dit is ook het beleid wat SDS'99 voorstaat in:  

Sportiviteit & Respect. 

Als wij deze Vrijwilligers complimenteren met het feit dat zij hun vrije tijd geven aan SDS'99 dan wordt dit jaar een topjaar. 

Naast sportieve resultaten zullen we nog een behoorlijke slag moeten maken met onze financiële resultaten dus help ons 

ook met veel meer nieuwe leden. SDS'99 staat voor : Sterk Door Samenwerken. Laten we dat dit jaar veel en vaak 

uitdragen. 

Met sportieve groeten 

Gert-Jan Teeuwissen 

voorzitter 

 

Boni Actie 

De tussenstand van de actie is te volgens op: www.bonisupermarkt.nl/jeugdsponsoractie  

Zeg het voort.... deel een bericht op Facebook, laat ooms, tantes, opa’s, oma’s enz. mee sparen! 

Schoolhandbal weer een groot succes 

 

Het was mooi weer om te handballen en de kinderen genoten van het spelletje. De inzet van alle teams was enorm 

waardoor het toernooi een groot succes is geworden. 

Foto’s via de link: 

https://plus.google.com/photos/111551746648940911294/albums/6065300793634551809?authkey=COrYtrLPl_rlTw 
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Handbal clinics: 

SDS’99 verzorgt aankomende herfstvakantie vele handbalclinics! Altijd goed om handbal meer bekendheid te geven en 

hopelijk komen er nog nieuwe leden van!  

Woensdag 15 oktober:  Een handbalclinic bij “BSO Jump In”.                                                                                         

Verzorgt door Emma, Sylvia en enkele meiden B of C!  

Donderdagmiddag 16 Oktober: In de “Hilt”, onze vaste clinic van 14:00 – 16:00 uur voor alle  

jeugdleden van SDS’99 en vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes of wie er maar gezellig 

mee wil!                                 

Verzorgt door Justin, Tessa, Emma en eventueel andere jongens B! 

 

Alle vrijwilligers die dit weer mogelijk maken, alvast super bedankt voor jullie inzet!  Maak er een feestje van voor alle 

kinderen! 

JULLIE KOMEN TOCH OOK! 

 

 

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 
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Eind 2007 is vanuit een groep ouders van jongeren met een verstandelijke beperking het initiatief 

ontstaan om een kleinschalige woonvorm met zorgverlening op te zetten in Eemnes. Dit initiatief is 

enerzijds ingegeven door het besef dat de kinderen niet eindeloos thuis kunnen wonen en verzorgd 

worden. Want dat is niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen en het is niet goed voor de andere 

gezinsleden die soms ook in hun ontwikkeling geremd worden. Anderzijds was er het besef dat de ouders 

passende maatregelen moesten nemen om de kinderen voor te bereiden op het moment dat de ouders te 

oud zijn om hen te verzorgen of niet meer leven.  

 

Visie op wonen. De woongroep is gericht op jongeren met een verstandelijke beperking, die met behulp 

van een ondersteunend netwerk, zoveel mogelijk de regie over het eigen leven voeren. Het wonen is erop 

gericht persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, zelfstandigheid te vergroten  en vereenzaming te 

voorkomen. 

Iedere jongere heeft de beschikking over een eigen appartement met een woonkamer, een slaapkamer, 

kookvoorziening en eigen sanitair. Het appartement heeft een oppervlakte van ca.  45 m². En ieder 

appartement beschikt over een eigen buitenruimte (balkon/terras).  

De bewoners richten hun eigen appartement in en onderhouden het zo goed mogelijk. Zij zorgen zelf voor 

het schoonhouden van hun appartement al of niet met hulp van de begeleiding. In het kader van het ‘ 

leren’ wonen gaan zij zo veel mogelijk huishoudelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld meehelpen in de 

keuken en het wassen van de eigen kleding in de wasruimte. 

Visie op het samenleven. Een belangrijk aspect van het wonen in deze woongroep is het integreren in de 

plaatselijke samenleving. De jongeren willen een volwaardig lid van de Eemnesser maatschappij worden. 

Dit zal volgens de weg der geleidelijkheid gaan. Zo zal een aantal van hen een werkplek of dagbesteding 

vinden in Eemnes. Daarnaast zal er tijdens het dagelijkse doen van de boodschappen veelvuldig contact 

zijn in de winkels. Maar ook deelname aan sport en culturele activiteiten zorgen ervoor dat de jongeren 

van Happy Home zich in Eemnes thuis gaan voelen. En dat de plaatsgenoten hen met andere ogen zullen 

zien en leren waarderen als 16 jonge mensen die in Eemnes op hun plek zijn. 

SDS’99 heeft twee teams, de HB en het combi team HS1, die deze jongeren een warm hart toedragen en 

op hun trainingsshirts Happy Home dragen. Ook zullen zij dit seizoen enkele acties doen t.b.v. deze groep 

jongeren en hun helpen te integreren in Eemnes en omstreken 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Bezetting bar zaalseizoen SDS 99. 

Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering hebben we besloten de bar iedere zondag om 15.30 uur te openen.  

( uitgezonderd de zondagen dat er vrijwel geen wedstrijden worden gespeeld) 

Sluitingstijd is naar eigen inzicht van de bar-teams en ook afhankelijk van de opkomst.  

De omzet van de bar is erg belangrijk voor SDS’99 dus we hopen dat dat een stimulans is voor de leden om af en toe op 

zondag wat te komen drinken en/of eten in onze mooie kantine.   

We zullen ook  af en toe weer zorgen voor wat lekkers te eten en dat van te voren  in de nieuwsbrief aankondigen. 

We zoeken nog steeds naar een team om af en toe mee te draaien achter de bar! 

Voorlopige indeling: 

26 oktober: Team Hendriks 

2 november: Bob/Sandy/Peter/Arie 

9 november: Dave en Sandra ( eventueel aangevuld Piet en Angelina?) 

16 november: Bob/Sandy/Peter/Arie 

23 november: Team Hendriks 

30 november: Dave en Sandra( eventueel aangevuld met Piet en Angelina) 

7 december: Bob/Sandy/Peter /Arie 

14 december: Team Hendriks 

 

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.) 
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Schoonmaak clubhuis 

15-10-2014 Herfst vakantie 

22-10-2014         Dames 1                               Keuken en Kantine 

                            Ouders/dames D                Kleedkamers en toiletten 

 

De schoonmaak is op Woensdagavond vanaf 19.00 uur, sleutels clubhuis af te halen  bij Cees van de Brink 

Bij verhindering zelf voor vervanging zorgen. 

Wellicht komt een andere avond je beter uit, laat het dan even weten. 

Telefoonnummer 0624943920, Angelina 

 

Uitslagen  8 en 12 oktober 2014  

D recr. - Nieuwegein   5-13 

HS 1 - Heracles 28-14(veld) 

HS 1 - RKDES  30-30(combi) 

HA - Sittardia 14-31 

HB - Oliveo  31-33 

 

 
Ontvangen wedstrijdverslagen: 

Zondag 12 oktober, openingstoernooi zaalseizoen in Sporthallen Zuid in Amsterdam. 

Geen foto's gemaakt deze keer, daarom een verslag....... 

 

Onze meiden B hadden zich opgegeven voor dit toernooi. Het is een leuk toernooi waar je de 'Amsterdam'kant ook eens 

leert kennen. En waar je vast een beetje gevoel krijgt voor de gladde vloer; het is toch anders als buiten handballen. 

 

De meiden zaten in een klein poultje van maar 4 teams, dus maar 3 wedstrijdjes van 22 minuten. Dat was maar goed ook 

want we hadden geen wissels. Ilse van de C was erbij om ons team te completeren. De tegenstanders waren Vido uit 

Purmerend; HSV'69 uit De Hoef en Zaanstreek uit Zaandam. 

Al onze tegenstanders hadden genoeg wissels op de bank zitten. Gelukkig kregen we de zwaarste tegenstander (bleek 

later) als eerst. We hadden nu nog genoeg energie om ze het in ieder geval een beetje moeilijk te maken. Vido uit 

Purmerend was een (klein) maatje te groot voor ons; de meesten waren 2e jaars B en ieder geval langer dan onze meiden. 

Misschien als wij wel wissels hadden was de uitslag mogelijk anders geweest. Maar door goed verdedigen hebben we de 

wedstrijd niet uit onze handen laten glippen: de eindstand was 9 - 5 voor Vido. 

 

Gelijk er na hadden we onze 2e wedstrijd tegen HSV'69. Deze meiden waren net als wij 1e jaars B en waren een beetje te 

lief in het veld. Daar maakten onze 'stormrammen' Ingelise, Sanne en Emma korte metten mee. En als ze een keer op het 

doel schoten was de bal heel goed te houden door Eline. Ondanks de vermoeidheid die op begon te spelen wonnen onze 

meiden de wedstrijd met 13 - 3. 

Gelukkig kregen we daarna een pauze van bijna een uur voor onze laatste wedstrijd tegen Zaanstreek. De meiden hadden 

alle tijd om even wat te eten en te drinken en weer op te laden. We hadden al gezien dat Zaanstreek niet echt een 

probleem zou geven. Eline had ook deze keer geen moeite om de ballen van Zaanstreek te stoppen. De scheidsrechter 

was deze keer erg streng, de penalty's en 2x 2 minuten tijdstraf (bij ons) werden vol verve toegepast. Ondanks dat wonnen 

we deze wedstrijd met 10 - 2. 

Ik heb weer genoten van het spel, in de zaal durven we veel meer. De drie-wissels, het halen vanuit de hoek, Ingelise met 

haar breaks en kanonskogels, de 'slow-motion' worpen van Nimué, de harde schoten van Emma, Gwendy die heel goed 

stond te verdedigen (daardoor 2 minuten tijdstraf, Nimué trouwens ook!), Sanne en  Ilse die op de cirkel de tegenpartij het 

erg lastig maakten of de middenspeelster op afstand hielden en Eline die goed stond te keepen!  

Het was weer leuk! 

sportieve groet 

Sylvia 

 

 

 

 

 

 

Veld-team 

HS1 SDS’99 
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SDS'99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen 

k 43|20 t/m 26 okt 2014|Zaal 

25 okt 10:15 uur 
KRAS/Volendam E1 - SDS'99 E1 
 

Wedstrijdnr: 9068 

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

Accomm: Opperdam 

Veld: zaal 1 (nieuw) 

  

26 okt 14:10 uur 
S.D.S.'99/Houten - U.S. HS2 
 

Wedstrijdnr: 22093 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 

Verwoerd, D. (Scheidsrechter) 

Bakkenes, J. (Scheidsrechter) 
 

26 okt 15:30 uur 
SDS'99 HS2 - Houten HS2 
 

Wedstrijdnr: 8508 

Poule: Heren Senioren Poule NW (MN) 01 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 

  

26 okt 13:45 uur 
Houten DS2 - SDS'99 DS1 
 

Wedstrijdnr: 21302 

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

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1 

  

26 okt 11:15 uur 
SDS'99/Houten HB1 - Internos HB1 
 

Wedstrijdnr: 46937 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 

  

26 okt 10:00 uur 
SDS'99 HC1 - Lelystad HC1 
 

Wedstrijdnr: 4201 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 

  

26 okt 12:00 uur 
KDO DB1 - SDS'99 DB1 
 

Wedstrijdnr: 9153 

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

Accomm: KDO-hal 

Veld: zaal 1 

  

26 okt 12:55 uur 
Nijenrodes DC2 - SDS'99 DC1 
 

Wedstrijdnr: 26446 

Poule: Dames C-Jeugd Poule NW (MN) 04 

Accomm: Stinzenhal 

Veld: zaal 1 

  

26 okt 10:00 uur 
Wasmeer D1# - SDS'99 D1 
 

Wedstrijdnr: 19615 

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

Accomm: De Lieberg 

Veld: zaal 1 

  

 

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

week 41|06 t/m 12 okt 2014|Zaal 

 

26 okt 14:30 uur 
LHV HA1# - Houten/SDS'99 HA1 
 

Wedstrijdnr: 52931 

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

Accomm: De Korf Leusden 

Veld: zaal 1 
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Nieuws vanuit het NHV: Promotie spreekbeurtpakket 

Beste handbalvrienden, 

Meer dan 1000 jeugdleden hebben, in de afgelopen periode, een gratis spreekbeurtpakket bij het NHV aangevraagd. Dit 

pakket bestaat onder meer uit flyers, stickers en een poster. Zo zijn na al die leuke spreekbeurten inmiddels al zo’n 27.000 

kinderen op de basisschool in aanraking gekomen met handbal door een actief klasgenootje. Dat is natuurlijk erg goed 

nieuws, want dat betekent dat er ook kinderen bij jullie in de buurt misschien wel nader willen kennismaken met handbal! 

Deze jeugdleden zijn zo onze eigen handbalambassadeurs! Want misschien zijn de kinderen uit hun klas wel zo enthousiast 

geworden dat ze een keertje willen meetrainen of lid worden. 

Via onze site kunnen de jeugdleden nu onder andere een voorbeeld PowerPoint presentatie en filmpjes downloaden. Ook 

kunnen ze er achtergrondinformatie vinden, onder andere over de geschiedenis van handbal, het veld en de spelregels. 

We weten inmiddels dat de kinderen die een spreekbeurt gaan houden over handbal ook graag nog per post wet extra 

materialen willen ontvangen om het geheel nóg leuker te maken. Het pakket bestaat uit stickers voor de kinderen in de 

klas, een spelregelflyer, een poster, uitnodigingskaarten voor klasgenootjes om een gratis training bij de vereniging te 

kunnen bijwonen én een sleutelhanger. 

Stickers 

De spreekbeurtaanvrager ontvangt het aantal stickers aan de hand van de opgegeven aantal klasgenoten. 

Spelregelflyer 

De spreekbeurtaanvrager ontvangt één spelregelflyer. 

Poster 

De poster heeft twee bruikbare kanten. Op de ene kant staat een handbalveld met leuke tekeningen over handbal die ze 

kunnen gebruiken tijdens de spreekbeurt. Op de achterkant staat een actiefoto van een handbaltopper als Estavana 

Polman, Lois Abbingh, Marieke van der Wal, Bobby Schagen, Bartek Konitz, Luc Steins of Dennis Schellekens. De jeugdleden 

kunnen bij de aanvraag zelf kiezen naar wie hun voorkeur uitgaat. De poster kunnen ze, na de spreekbeurt, ophangen op 

hun kamer. Daarbij ontvangt de spreekbeurtaanvrager ook een brief van de gekozen speler of speelster. 

Uitnodigingskaart voor klasgenootjes 

In het pakket zitten een aantal uitnodigingskaarten. Deze kaarten kunnen worden uitgedeeld aan klasgenootjes. In een 

bijbehorende brief leggen we uit wat de bedoeling is van deze kaart. De opzet is dat ze klasgenootjes vragen om een keer 

gratis meetrainen bij de vereniging. Wij weten dat sommige verenigingen zelf al acties hebben, zoals drie keer gratis 

meetrainen. Dit kunnen jullie de klasgenoten van de spreekbeurtaanvrager dan gewoon aanbieden. Als er klasgenootjes 

gaan meetrainen bij de club of zelfs lid worden, dan maakt de spreekbeurtaanvrager ook nog kans op prijzen. Wij verloten 

een training van een NHV-trainer of een Meet&Greet met spelers of speelsters van het Nederlands Team. Zie ook de brief. 

Het promoten van het spreekbeurtpakket 

Wij zijn ervan overtuigd dat onze jeugdleden de belangrijkste handbalambassadeurs zijn! Daarom vinden we het 

spreekbeurtpakket dan ook één van deze belangrijkste mogelijkheden om de handbalsport te promoten bij een grote 

groep kinderen! 

Wij willen dit graag samen met jullie extra onder de aandacht brengen. Daarom ook de volgende vraag: willen jullie 

promotie maken voor het handbal-spreekbeurtpakket? Hierbij een voorbeeld bericht dat jullie kunnen plaatsen op de 

website van de vereniging. Mocht je als vereniging ook gebruik maken van social media dan kan een bericht op Facebook 

en/of Twitter natuurlijk ook helpen bij de promotie. Hierbij twee videoboodschappen van Bobby Schagen, Patrick Miedema 

en Nicky Verjans die jullie kunnen gebruiken bij de promotie van het spreekbeurtpakket! Let op: één videoboodschap kan 

gebruikt worden tot en met 20 oktober 2014 en de andere videoboodschap kan altijd worden gebruikt. Als de kinderen 

een spreekbeurtpakket aanvragen voor 20 oktober, dan maken ze kans op kaarten voor zichzelf en hun hele team voor de 

wedstrijd Nederland-Noorwegen op 2 november in Almere. 

Wij hopen dat door de spreekbeurten van onze jeugdleden heel veel basisschoolkinderen enthousiast worden over 

handbal! Kijk ook op onze website voor meer informatie over het spreekbeurtpakket. 

Als er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag. Jullie kunnen contact met ons opnemen via 

onze servicedesk of via telefoonnummer 026-7071420. 

http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/Jeugd/Spreekbeurtpakket_NHV/Voorbeeld_Power_Point_presentatie_Spreekbeurt.ppt&email=sds99@handbal.nl&nieuwsbId=9493
http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/Jeugd/Spreekbeurtpakket_NHV/sprongworp_jongen_text_c-sans_copy.pdf&email=sds99@handbal.nl&nieuwsbId=9493
http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/Jeugd/Spreekbeurtpakket_NHV/spelregelboekje.pdf&email=sds99@handbal.nl&nieuwsbId=9493
http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/Jeugd/Spreekbeurtpakket_NHV/spreekbeurt_plaat.pdf&email=sds99@handbal.nl&nieuwsbId=9493
http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/Jeugd/Spreekbeurtpakket_NHV/NHV-Posters-A2_Polman.pdf&email=sds99@handbal.nl&nieuwsbId=9493
http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/Jeugd/Spreekbeurtpakket_NHV/NHV-Posters-A2_Polman.pdf&email=sds99@handbal.nl&nieuwsbId=9493
http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/Jeugd/Spreekbeurtpakket_NHV/NHV-Poster-A2-LoisAbbingh.pdf&email=sds99@handbal.nl&nieuwsbId=9493
http://server4.osnieuwsbrief.nl/nieuwsbrief_redirect.php?url=http://www.handbal.nl/userfiles/Annemiek/Jeugd/Spreekbeurtpakket_NHV/NHV-Posters-A2_van_der_Wal.pdf&email=sds99@handbal.nl&nieuwsbId=9493
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