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Nieuwsbrief  SDS’99              

 
 

 
Boni  Jeugd Sponsor Actie 

A.s. zaterdag zijn wij weer aan de beurt om SDS’99 te promoten. 

Zaterdagochtend 1 november:  

 Jongens A en Meisjes B van 10.00 – 11.30 uur,                                                          

 Meisjes D en Gemengde E van  11.30 – 13.00 uur. 

 Kom in je SDS’99 trui of shirt……. 

  

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! 

 
 
 

 

 

Geplande activiteiten 
 

 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 

aanleveren op de 
maandag naar 
jacqvisser61@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Inhoud: 

 Mededelingen  

 Bootcamp club 

 Schoonmaakrooster 

 Bardienst 

 DS1 

 Teamindelingen 

 Wedstrijdverslagen 

 Wedstijdschema 

 

 

 

 

 

Nog niet 

aangemeld?  

Geen 

probleem op 

de avond aan 

de deur te 

koop! 

 

Jullie komen 

toch ook? 

http://www.bonisupermarkt.nl/jeugdsponsoractie
http://www.sds99.nl/
http://www.handbal.nl/
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Countdown nog maar 6 dagen en de GRATIS The Bootcamp Club Fit-Test komt er aan! Zet allemaal 2 november in je 

agenda, want dit wil je niet missen... 

 

Wat: Fit-Test 

Wanneer: zondag 2 november 2014 

Tijd: 10u tot 11:30u 

Waar: Tafelberg, Blaricum Huizen 

Hoeveel kost het: NIKS!  

Tijdens deze dag zullen de deelnemers getest worden op verschillende belangrijke onderdelen van het Bootcampen, 

leggen een parcours af, Planken en gooien er Burpees uit om uiteindelijk te zien wie dé fitste bootcampers zijn van 't Gooi. 

Omdat we zo een leuke samenwerking met jullie SDS’99 hebben en gebruik mogen maken van jullie velden lijkt het ons leuk 

om jullie sporters en natuurlijk ook het gehele bestuur uit te nodigen om deel te nemen aan onze fittest. Ik denk wel dat jullie 

club een naam hoog heeft te houden dus ik daag jullie handballers uit om te laten zien hoe fit jullie zijn.  

Aankomende zondag mogen jullie als gehele club een gooi doen naar de titel ‘fitste bootcamper van ’t Gooi’. Vecht jezelf 

naar de overwinning en laat zien dat je de beste van de streek bent. Wij hebben een leuk parcours uitgestippeld, dus het 

belooft een mooie strijd te worden. Als extra olie op het vuur nodigen wij ook nog een de voetballers, tennissers, 

handballers en andere sporters uit om te kijken wie zich met recht de ‘fitste bootcamper/sporter van ’t Gooi’ mag noemen.  

PRIJZEN: 

De winnaars, zowel bij de mannen als bij de dames, krijgen een jaar lang gratis ‘bootcampen’ bij The Bootcamp Club ’t 

Gooi! T.w.v 450 euro!  

Om deel te nemen aan de fit test, meld je aan! 

Nóg geen lid, volg onderstaande stappen: 

- Registreer je op www.thebootcampclub.nl 

- Log in  

- Reserveren in Blaricum 

- En schrijf je in voor de fit test dag op 2 november 

 

Schoonmaak clubhuis 

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 

 

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: 

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.) 

 

 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thebootcampclub.nl%2F&h=7AQEGPtgk&enc=AZOgS0FVjW8llyHhDuyrB06iNaO9thefWNmmQjJ41XfHesoMy4GSSpAdQtwANnr7SZU&s=1
mailto:sandyc@ziggo.nl
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De Start van jullie Dames 1 SDS. 

Mij werd verzocht een stukje te schrijven over het wel  en wee van jullie  Dames 1 voor dit seizoen.                                                       

Ik ben de nieuwe trainer/coach van deze zeer gemotiveerde Damesgroep. 

Mijn naam is Ron Maas.  

Diverse mensen kennen mij reeds door mijn periode als trainer coach van de toenmalige heren 1. 

Mijn handbaltijd is begonnen toen mijn dochter 7 was en bij Najaden begon. Mijn reactie was dat dit een sport voor 

meiden was en niet voor jongens/mannen. Die mening heb ik snel moeten bijdraaien. Mijn dochter schoof van Najaden 

snel door naar Havas en binnen zeer afzienbare tijd was onze zoon ook besmet met het handbalvirus. 

Na twee jaar aan de kant kijken werd mij gevraagd te komen assisteren bij de meiden C. Dit hield in dat ik ook een 

scheidsrechterscursus begon te volgen en heel veel informatie heb gekregen van de coach van de meiden C.  

Deze dame viel na een jaar uit een daar stond papa Ronn. Ja je kan die meiden niet laten vallen. 

Dit beviel mij goed maar ook binnen de club vond men het goed gaan en na twee jaar meiden C en wat opmerkingen 

mijn kant op richting de HS1 van Havas werd ik gebeld of ik deze heren wilde oppakken en heropvoeden en zorgen dat er 

weer speelplezier zou terugkomen. Dit zou alleen het buitenseizoen zijn maar ik ben er drie jaar blijven hangen.  

Na Havas aan de slag geslagen bij de Jongens A van BDC Soest en daarna doorgeschoven naar de heren 1 van SDS. 

Oeps toen was mijn plezier op het eind van het seizoen weg en dat kwam dan niet door de heren maar vooral door alle tijd 

die ik erin had gestoken. 

Daarna lekker een aantal jaar niets gedaan, wel diverse aanbiedingen gehad maar steeds nee gezegd. Tot ik maart jl via 

de Social Media benadert werd door een aardige dame die vroeg of ik een trainer/coach wist voor een Dames 1 team. 

Mijn antwoord was: “sorry Sandra maar ik ben er al een tijdje uit en ik zie dat zelf ook niet meer zitten.” Goh het leek of ze 

op dat antwoord gerekend had want ik kreeg diverse vragen wat ik dan wel zou willen en hoe ik iets zou willen etc etc etc. 

En na een weekje nadenken heb ik aangegeven dat ik het trainerschap/coachschap in overweging wilde nemen. 

Juni jl hebben we, na drie oefentrainingen en diverse gesprekken, besloten met elkaar in zee te gaan. 

 

En ik heb er veel zin in maar vooral jullie damesgroep stimuleerde mij heel erg om te starten. 

Jullie Dames groep bestaat uit: 

Jennifer Huurman – Melanie Rigter – Ellen Scholten – Yvonne van Vliet – Natasja Vos – Emma Lanphen – Petra Weijers – (in 

de zaal Natasja Beentjes – Jet de Rijcke) – Nieuw in ons midden Lynn de Vet  en niet te vergeten mijn rots in de branding 

voor alle extraatjes van het team en vooral als tweede keepster achter Emma Monique Mulder. 

 

Jullie  dames groep wilde dit jaar hun lat hoog leggen maar dat hield in dat er hard gewerkt moest gaan worden. Het 

buitenseizoen is niet mijn favoriete deel van het seizoen. Ik duik nml en ik ben tot eind september/half oktober dan ook 

vaker onder dan boven water te vinden. Maar de trainingen kon ik wel oppakken. Jammer genoeg moesten deze 

trainingen plaatsvinden op de buitenvelden van SDS en BHC maar daar was niets anders aan te doen.  

Training 2 gebeurde al waar ik altijd bang voor ben. Tijdens een oefening kwamen Monique en Emma samen in een flinke 

botsing. Monique twee maanden uitgeschakeld Emma zag er niet goed uit maar gelukkig (volgens mij mocht ze niet 

spelen) stond zij er dat weekeind met onze eerste oefenwedstrijd toch onder de lat in Huissen bij Arnhem waar wij twee 

oefenwedstrijden speelden.  

Met hulp van Thera want niet iedereen kon, had ik de mogelijkheid om eens te kijken wat jullie dames in de zaal konden 

laten zien.  

De eerste wedstrijd werd met 2 punten verschil verloren de tweede wedstrijd met maar 10 minuten rust ertussen wonnen wij 

met 9 punten verschil. Oeps en dat na een paar weekjes trainen. 

 

Die zaterdagavond heb ik heel veel gezien en heel veel opgestoken maar ik wist dat er nog wel wat puntjes veranderd 

moesten worden maar we hadden nog wel ff. 

 

Die week weer hard getraind en zaterdagochtend om 10.15 uur verzamelen voor een trainingsweekeind in Valkenswaard. 

Sommige dames hadden tassen bij zich alsof ze een week weg gingen. Sommige coaches laten dan gewoon hun koffertje 

met schone kleding thuis liggen. Maar we gingen op pad. 

Ik had bewust voor een zwaar toernooi gekozen. Het was alleen tegen tweede divisie en hoofdklasse teams. Elkaar tergen 

heet zoiets. Je grenzen verleggen. Leren elkaar te steunen en vooral leren accepteren dat dingen niet helemaal lukken. 

Maar vooral heeeel veeel leren. 

Met alleen maar verlieswedstrijden en een hele gezellige zaterdagavond/nacht zijn we op zondag als laatste naar huis 

gegaan. Jullie dames vonden het minder maar vonden wel dat ze veel geleerd hadden want ze waren op één helft na 

niet helemaal afgemaakt. 

Daarentegen was ik wel trots op ze want ze hadden mij laten zien dat ze als een team konden strijden. Jullie dames waren  

een goede weg ingeslagen. 

 

Dinsdag en donderdag weer voortborduren op het weekeind (een rustige training was op zijn plaats dacht ik maar jullie 

dames wilden weer knallen).  

Zaterdagavond een oefenwedstrijd tegen Nieuwegein, een team van ons eigen nivo. Spannend hoe staan we er nu.  

Jullie Dames deden wat ik gehoopt had. En rolden Nieuwegein op en dat met de hulp van een B meisje Ingelise Huurman. 

En dat zonder een aantal van onze eigen dames. Lekker hoor. 
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Ondertussen was het buitenseizoen begonnen en daar zou ik niet coachen. Twee keer ben ik mee geweest en wat ik zag 

vond ik eng. Er werd op breaks gelopen (doodeng met asfalt) er werd geknokt. Maar bovenal werd er steeds dik 

gewonnen.  

Ik wil dan ook de dames die ingevallen hebben vanwege het feit dat er toch wat blessures op de veldtrainingen waren 

gevallen bij deze bedanken en dat zijn:  Thera en Let uit de Damesrecreanten en Ingelise en Sanne uit de Dames B, Hartelijk 

dank voor jullie inzet en ik ben bang dat ik nog wel eens gebruik wil maken van jullie diensten. 

 

Eindstand buitencompetitie van jullie Dames 1  SDS: 

Sds eerste  5 gespeeld 5 gewonnen 126 doelpunten voor en 48 tegen   

Ja daar trainden wij dus voor; heerlijk om te zien  

Op de tweede plek baarn met een verlieswedstrijd maar 105 doelpunten voor en 80 tegen. Dus er zit progressie in. 

 

Eind van het veldseizoen een team uitje geregeld door Natasja Beentje we gingen samen met de jongens C crossfietsen en 

daarna heerlijk barbecueën. Wat een zware middag was was een heel gezellig einde. Ik wil dan ook vanaf hier ook Natas 

hartelijk danken voor het organiseren van dit. Jammer dat we misschien een lid kwijtraken doordat hij helemaal opging in 

het fietscrossen maar van zijn moeder mocht ik hem niet stimuleren om die sport te gaan doen maar je deed het goed 

hoor Mykel Mulder. En ik hoop wel dat Pepijn weer opgeknapt is na zijn vervelende valpartij daar. 

 

Na deze dag uit was er nog een oefenwedstrijd tegen Havas. Lekker in onze eigen de Hilt sporthal hebben wij afgelopen 

donderdag onze voorbereiding afgesloten. Ook hier werd gewonnen en volgens mij konden wij met een redelijk gerust hart 

de zaal in. 

 

Gister was het dan zover.  

 

Om 13.45 uur wintertijd  Dames moesten wij aantreden tegen Houten DS2 in Houten. 

Laat dat nou net op de weg liggen vanaf SDS langs mijn huis? Dan maar als opening van het zaalseizoen een lekkere 

brunch voorbereid bij mij thuis voor de Dames. Alleen Mel kon er niet bij zijn. Jammer meis maar komt wel weer een keer 

goed. 

Lekker gegeten, uitbuiken naar Houten en je daar goed voorbereiden op deze opening.  

Er werd zenuwachtig gestart (oh ja coach Ron was zelf ook nerveus hoor ik had wederom mijn tas thuis laten staan)  

Veel balverlies de eerste minuten maar ons publiek begon zich te roeren op de tribune en ik dus ook. 

Toch wat plekjes wisselen en kijken of het dan wel ging.  

Op dat moment na 10 minuten stond het AL 3-3 tjonge tjonge minstens 6 ballen verspeeld, weggegooid, niet goed 

gevangen en het tempo veeeeeeel te laag. 

Ok dan wat wisselen en jullie dames nog iets meer opporren.  

Ruststand 5-10 in ons voordeel maar tevreden was ik niet. Want dit was niet zoals ik het verwacht had en misschien zou de 

tegenstandster ook nog wakker worden en dan is 5 puntjes heel miniem. 

Basis erin en knallen vanaf moment 1 in de tweede helft.  

Oeps dat was niet tegen dovemansoren gezegd. We liepen heel snel uit breaks bleven doorlopen rust kenden we niet echt 

en ondanks toch nog wel wat slordig balverlies was de eindstand 9-30 dus konden we alsnog met opgeheven hoofd de 

kleedkamer in . 

Jullie dames zijn op de goede weg volgens mij. De eerste wedstrijden in de voorbereiding konden we de laatste tien 

minuten van elke helft niet meer vooruit nu kunnen we 2x 30 minuten knallen.  

 

Ik ben er trots op wat ik gister zag en ik hoop dat we as zondag weer zo voor de dag kunnen komen tegen Celeritas dat 

gister van het jonge  BDC heeft verloren met drie punten verschil. 

Ik hoop dan ook dat er genoeg publiek zal zijn om onze dames aan te moedigen. 

 

U bent in ieder geval allemaal welkom. 

Tot in de zaal  

Ron Maas 
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Wedstrijdverslagen: 

Verslag jongens C SDS tegen Jongens C Lelystad  uitslag 21-11 

 

Na  twee weken vrij en een uurtje langer slaap begonnen jullie met veel zin aan de wedstrijd. 

De eerste wedstrijd weer in de zaal en jullie begonnen sterk. 

Veel mooi handbal maar jammer genoeg wilde de bal er niet in. 

Maar jullie herpakten jullie snel en toen ging het beter, veel breaks en mooie wisseltjes. 

Met een goed gevoel de rust in dus. 

Na de rust hielden jullie vol en liepen jullie uit op Lelystad, die overigens geen wissels hadden. 

Jongens dit was zeker een goede start van het zaalseizoen. 

Ga zo door en we kunnen weer eindeloos van jullie genieten. 

Tot volgende week in Vleuten. 

Cora 

 

HS SDS99/Handbal Houten: Bron Gooi en Eemlander van 27 oktober 2014. 

 
Uitslagen 25 en 26 oktober 2014. 

DS - Houten 2 30-  9  HS 1 - U.S. 2  27-20 

DB - KDO    7-14  HS 2 - Houten 2 28-20 

D1 - Wasmeer   6-  9  HA - LHV  23-19 

E1 - Volendam   2-  9  HB - Internos 34-38 

     HC - Lelystad 21-11 

Zaaldienst zondag 2 november 

10.00 uur Ouders E jeugd 

10.45 uur Vrijwilliger!! 

 

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. 

- Wedstrijdormulier kan in de zaaldienst tas gedaan worden. 

- Laat het ook geen speeltuin worden 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. 
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SDS'99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen;  

                                                                             Actueel schema: www.handbal.nl   

week 44|27 okt t/m 02 nov 2014|Zaal 

30 okt 19:00 uur 

SDS'99 DR1 - KDO DR1 
 

Wedstrijdnr: 33188 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Klaas Bout hal 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Jan Bunt 
 

 

02 nov 14:45 uur 
De Blinkert HS1 - S.D.S.'99/Houten 
 

Wedstrijdnr: 5953 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: R.v.d.Geesthal 

Veld: Veld 1 

Mak, A. (Scheidsrechter) 

Vriend, M. (Scheidsrechter) 
 

02 nov 12:50 uur 
Fulmen/Fidelitas HS2 - SDS'99 HS2 
 

Wedstrijdnr: 3666 

Poule: Heren Senioren Poule NW (MN) 01 

Accomm: Nieuwland 

Veld: zaal 1 

  

02 nov 10:45 uur 
SDS'99 DS1 - Celeritas DS1 
 

Wedstrijdnr: 1446 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Fhijnbeen, H. (Scheidsrechter) 
 

02 nov 09:30 uur 
Snelwiek HB1 - SDS'99/Houten HB1 
 

Wedstrijdnr: 47007 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: Asterlo 

Veld: zaal 1 

  

02 nov 12:15 uur 
Leidsche Rijn HC1 - SDS'99 HC1 
 

Wedstrijdnr: 30290 

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

Accomm: Europahal Vleuten 

Veld: zaal 1 

  

02 nov 10:00 uur 
SDS'99 E1 - FIQAS/Aalsmeer E1 
 

Wedstrijdnr: 8640 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Dennis Buisman 

  

ek 45|03 t/m 09 nov 2014|Zaal 

08 nov 19:15 uur 
Nieuwegein D1# - SDS'99 D1# 
 

Wedstrijdnr: 109 

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

Accomm: Galecop 

Veld: zaal 1 

  

09 nov 12:40 uur 
S.D.S.'99/Houten - Zaanstreek HS1 
 

Wedstrijdnr: 49145 

Poule: Heren Senioren (L) Hoofdklasse E 

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1 

Slot, J.G.B. (Scheidsrechter) 

Piek, J. (Scheidsrechter) 
 

09 nov 14:55 uur 
Zaanstreek HS3 - SDS'99 HS2 
 

Wedstrijdnr: 28622 

Poule: Heren Senioren Poule NW (MN) 01 

Accomm: Tref de 

Veld: zaal 1 

 

 

 

http://www.handbal.nl/
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week 44|27 okt t/m 02 nov 2014|Zaal 

 

09 nov 11:50 uur 
SDS'99 DS1 - Auto Smeeing/BDC DS2 
 

Wedstrijdnr: 2041 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Arie Post 

  

09 nov 11:00 uur 
SDS'99/Houten HB1 - Olympia '89 HB1 
 

Wedstrijdnr: 46938 

Poule: Heren B-Jeugd (L) Divisie Landelijk 

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1 Heibloem, F. (Scheidsrechter) 
 

09 nov 10:45 uur 
Wasmeer DB2# - SDS'99 DB1 
 

Wedstrijdnr: 19005 

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

Accomm: De Lieberg 

Veld: zaal 1 

  

 

 

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

week 44|27 okt t/m 02 nov 2014|Zaal 

02 nov 15:00 uur 
Houten/SDS'99 HA1 - Zaanstreek HA1 
 

Wedstrijdnr: 52932 

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

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1 

  

week 45|03 t/m 09 nov 2014|Zaal 

09 nov 14:00 uur 
Houten/SDS'99 HA1 - GOconnectIT/Fortissimo HA1 
 

Wedstrijdnr: 52933 

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

Accomm: De Slinger 

Veld: zaal 1 
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