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Nieuwsbrief  SDS’99              

 
De gouden fluit en Nederland-Noorwegen 

 

Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover! We mochten als VIP naar de 

wedstrijd Nederland-Noorwegen. In het geheim had Ans geregeld dat Dick de Graaf 

de Gouden Fluit kreeg van het NHV. Eerst zou hij die gewoon van ons krijgen, maar 

Ans bedacht dat het wel leuk zou zijn als iemand van het NHV dat wilde doen. En 

misschien was het ook leuk als er wat familie kwam kijken bij de uitreiking. Dick had 

zijn familie onder aan de trap niet gezien en liep nietsvermoedend de Vipruimte in. Er 

begon misschien wel een klein lichtje te branden toen de meneer van het NHV die 

ons begeleidde vroeg wie Dick de Graaf was.  

De familie van Dick kwam boven en hij was absoluut verrast, want wat deden zij hier? 

Dat werd nog even in het midden gelaten en uiteindelijk werden wij meegevraagd 

door de technisch directeur van het NHV. 

Hij begon te vertellen dat hij van alles geweest is, ook een blauwe maandag 

scheidsrechter. Maar nadat hij halverwege zijn eerste wedstrijd bedacht dat als ze nu 

gelijk speelden, hij ze beiden een punt gaf en dus tevreden hield. Zo geschiedde en 

hij besloot dat hij niet zo geschikt was om te fluiten. Gelukkig hebben wij ook mensen 

zoals Dick, die al 43 jaar!!! fluiten. Wat geweldig! En om een heel lang verhaal kort te 

maken, Dick verdiende de gouden fluit. Van SDS99 kreeg hij een leuke cadeaubon. 

Zijn vrouw kreeg van SDS99 een mooie bos bloemen, want zij was hem op de 

zondagen altijd kwijt. Omdat wij hem wilden lenen. Ook heel erg bedankt hiervoor.  

De wedstrijd en het VIP arrangement waren leuk. Wij hebben genoten van alles.  

NHV super bedankt ook voor deze prijs.  
 
      

 Zaterdag 11 oktober en 1 november hebben wij ons als vereniging 

laten zien bij de Boni te Eemnes. Deze middagen waren als jeugdige promoters 

aanwezig : Fae, Isabel, Stef, Tess, Ans, Nouschka,Tessa, Zoë, Seth, 

Stijn, Rowan, Milo, Sander, Rogier, Maik, Bas, Pepijn, Thomas, Pascal, Myrre, Juul, 

Damian, Anika, Sofie, Judith,Sanne T, Isa, Esmee en Dannii.  

Zij hebben hard gewerkt om onze vereniging onder de belangstelling te brengen. 

Ons muntenaantal steeg hierdoor aanzienlijk. Veel klanten gaven de munten aan 

onze jeugdleden. Ook hebben de jeugdleden flyers uitgedeeld voor 

Ledenwerving, je weet maar nooit. Wij zijn als jeugd commissie trots op onze actieve 

jeugdleden die deze middagen er waren.  

Jeugdleden bedankt!!!  

De jeugd commissie 

 

Geplande activiteiten 

 9 november Mini-F toernooi  
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Programma F/mini toernooi SDS’99 

Zondag 9 november 2014 

Sporthal De Hilt in Eemnes 

 

Veld 1      Scheidsrechter 

10.00 uur  Fulmen/Fidelitas – Houten  Ellen    

10.17 uur  Nijenrodes – Leidsche Rijn 1  Ellen 

10.34 uur  Fulmen/Fidelitas- Nijenrodes Renske 

10.51 uur  Houten 1 – Leidsche Rijn 1  Renske 

11.08 uur  Nijenrodes – Fulmen/Fidelitas Mykel 

11.25 uur  Leidsche Rijn 1 – Houten 1  Mykel 

 

Veld 2      Scheidsrechter  

10.00 uur SDS’99 – Leidsche Rijn 2  Emma 

10.17 uur Houten 2 – Wasmeer   Emma 

10.34 uur SDS’99 – Houten    Sandra 

10.51 uur Leidsche Rijn 2 – Wasmeer  Sandra 

11.08 uur Houten 2 – SDS’99   Kelvin 

11.25 uur Wasmeer – Leidsche Rijn 2  Kelvin 

 

De klankbordgroep 

 

Na een bewogen zomer en veel werk achter de schermen willen we ons graag voorstellen aan de club. Op de ALV is de 

klankbordgroep al te sprake gekomen en is er besloten dat wij een commissie zijn en deel van het algemeen bestuur. 

We zouden graag alle leden willen vertegenwoordigen in het algemeen bestuur. Natuurlijk kunnen wij niet andermans 

gevoelens en gedachtes invullen. We willen daarom met mensen in gesprek gaan. We zullen zelf contact zoeken met 

mensen maar jullie kunnen ook met ons contact opnemen. We zullen luisteren naar de frustraties, en ook vragen naar hoe 

jij voor je ziet dat de vereniging weer gezond verder kan. 

Om dat te kunnen doen sturen wij binnenkort een vragenlijst naar iedereen. Het zou heel erg fijn zijn als iedereen deze 

invult. Op die manier kunnen we helder krijgen wat de club nodig heeft. Hiernaast kan iedereen zijn stem laten horen en 

kun je ook je steentje bijdragen. 

We zitten in een ontzettend positieve flow en hebben er heel veel zin in om er mede voor te zorgen dat de club weer een 

gezond bestaan kan opbouwen. Zoals Eddie zei in de ALV, ‘’we gaan op zoek naar onze nieuwe identiteit’’.  

Wil je ons benaderen mail Peter Hendriksen dan even: hendriksenpeter@hotmail.com 

 

Een positieve groet van de Klankbordgroep, 

 

Peter Hendriksen, 

Cees van den Brink, 

Remon Bosman, 

Ben Kramer, 

Ellen Scholten, 

Arie Post, 

Milja de Vendt en 

Rozemarijn van den Brink. 

 

mailto:hendriksenpeter@hotmail.com


Nieuwsbrief nr. 9/november 2014 Pagina 3 

 

 SDS99 HALLOWEEN NIGHT 

Halloween feest!  

Afgelopen zaterdagavond was het zover, pakken en maskers werden uit de kast getrokken en zo nodig naar de stomerij 

gebracht. Schmink werd ingekocht en gezichten werden mooi gemaakt. Er vloeide die avond heel wat bloed ;). Het leuke 

was dat iedereen zijn best had gedaan om zich om te kleden. Er was een heuse vampier en een getrouwd stelletje was 

samen aan het spoken.  Horrorclown en  waren buiten op vers bloed aan het jagen. Het was in 1 woord geweldig. Wij 

hebben genoten en wij hopen jullie ook.  

Er zijn ook heel veel foto’s gemaakt door Sylvia, mocht je die willen zien, houd onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/evenementensds99?fref=ts )of de website (www.sds99.nl )goed in de gaten,; De link is: 

https://plus.google.com/photos/106264576014313261966/albums/6077592411159962721?authkey=CJv7nb-X8LTi6gEWij 

hopen jullie volgende keer weer te zien! 

Groeten de Evenementencommissie 

 

Jeugd activiteiten  

 

Het is alweer even geleden dat het herfstvakantie was maar alsnog wil ik daar wat over vertellen.  

 

’s Maandags zou er een clinic zijn voor de tennis. Helaas ging deze niet door vanwege een te kleine  

groep.  

 

Woensdag middag was er een clinic bij de sport BSO Jump In. Deze werd verzorgd door mijzelf. Ik kreeg deze dag 

gelukkig hulp van Sylvia en haar dochter Eline. Ik ging van ongeveer 20  kinderen uit. Tot mijn verbazing kwamen er 

31 kinderen. De leeftijden varieerden van 4 tot 11 jaar. Lekker veel energie was er dus aanwezig.  Met behulp van 

de begeleiders hebben we de groep op leeftijd in tweeën  gesplitst.  Om de vaardigheden van handbal te leren 

hebben we een aantal spellen gedaan (samenwerken, tippen, rennen en gooien). Met wedstrijdjes hebben we de 

clinic afgesloten. Het was een enorm succes. De kinderen waren erg enthousiast en gingen voldaan weg!  

 

Donderdags was er een clinic in de Hilt. Deze was verzorgd door Justin. Helemaal super dat hij dit weer wilde doen. 

Justin had hulp van zijn broertje Kelvin en een paar meiden B. Dit waren Emma, Ingelise, Tessa, en Nimue.  

Top dat jullie erbij waren meiden. Er waren ook veel meiden D aanwezig waardoor ook ikzelf weer van de partij 

was om hier en daar bij te springen.  Het was een erg geslaagde middag met veel animo. In totaal waren er  zo’n 20 

kids. Veel leuke spelletjes gedaan waaronder  estafette, pionnen schieten en natuurlijk aan het einde een 

wedstrijdje. In de pauze werden we getrakteerd op limonade en wat lekkers door de Hilt medewerkers waarvoor 

onze  hartelijke dank. 

 

Sportieve groet, 

Emma Lanphen 
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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: 

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

16 november: Bob/Sandy/Peter/Arie 

23 november: Team Hendriksen 

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

7 december: Bob/Sandy/Peter /Arie 

14 december: Team Hendriksen 

 

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.) 

 

 

>Kopij nieuwsbrief aanleveren op de maandag naar jacqvisser61@gmail.com 

 

Wedstrijdverslagen: 

 

HC Leidsche Rijn-SDS’99 

Met veel zin en zonder wissels begonnen jullie aan de wedstrijd. 

Er werd goed gespeeld en vooral goed verdedigd. 

We kwamen als snel op voorsprong, maar Leidsche Rijn kwam terug. 

Jullie hielden het koppie erbij en bleven goed handballen en verdedigen wat in deze wedstrijd heel belangrijk 

was. 

We gingen we met voorsprong de rust in. 

Leidsche Rijn ging wat harder spelen maar jullie bleven goed staan. 

Af en toe een beetje hard spel soms wel dan niet eens met de scheidsrechter, maar jullie lieten je niet klein 

krijgen. 

Jongens ik vind het knap zoals jullie gegroeid zijn zowel aanvallend als verdedigend. 

Het was een spannende wedstrijd om naar te kijken. 

Tim van de Veer sterkte met je voet, erg jammer dat je niet mee kon doen. 

Deze punten hebben we weer binnen tot volgende week!! 

Een trotse teambegeleidster 

 
Uit de Gooi-en Eemlander van maandag 3 november 2014: 

 
 

 

Uitslagen 30 okt. en 2 nov. 2014 

DS       - Celeritas  16-17   HS 1 – De Blinkert  29-22 
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D recr.- KDO     9-10   HS 2 - Fidelitas 2 26-21 

E1       - Aalsmeer  10-19   HA    - Zaanstreek 29-15 

       HB    - Snelwiel  30-32 

       HC    - Leidsche Rijn 15-13 

Zaaldienst zondag 9 november 

11.50uur DS1-DBC: vrijwilliger/partner DS1 

 

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. 

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. 

 

 
Wedstrijd Nederland-Noorwegen 

         

SDS'99 wedstrijdschema e.e.a onder voorbehoud van wijzigingen;  

                                                                             Actueel schema: www.handbal.nl   

week 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 

 

http://www.handbal.nl/
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week 45|03 t/m 09 nov 2014|Zaal 

Veld: zaal 1 

 

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 

  

09 nov 10:00 uur 

Nieuwegein E1 - SDS'99 E1 

 

Wedstrijdnr: 14468 

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

Accomm: Galecop 

Veld: zaal 1 

  

week 46|10 t/m 16 nov 2014|Zaal 

15 nov 20:30 uur 

CSV/Meervogels/HCV HS1 - S.D.S.'99/Houten 

 

Wedstrijdnr: 6912 

Poule: Heren Senioren (L) 

Hoofdklasse E 

Accomm: Lelie, de 

Veld: Veld 1 

Kouwenberg, A. 

(Scheidsrechter) 

Dijk, H. (Scheidsrechter) 

 

16 nov 14:20 uur 

HMS/Achilles DS1 - SDS'99 DS1 

 

Wedstrijdnr: 22522 

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

Accomm: Nieuw Zuilen 

Veld: zaal 1 

  

16 nov 10:50 uur 

SDS'99 HC1 - Succes Schoonmaak/VOC HC1 # 

 

Wedstrijdnr: 1398 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Bas Kramer en Maik Scholten 
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week 45|03 t/m 09 nov 2014|Zaal 

16 nov 10:00 uur 

SDS'99 D1# - LHV D2 

 

Wedstrijdnr: 8166 

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

Accomm: De Hilt 

Veld: zaal 1 Scheidsrechter Zoë Hettinga olv Ruud v B 

  

week 47|17 t/m 23 nov 2014|Zaal  

18 nov 20:00 uur 

Maedilon / V.Z.V. HS1 - S.D.S.'99/Houten 

 

Wedstrijdnr: 54079 

Poule: Beker Heren Senioren Landelijk 1e 

ronde 1e ronde 

Accomm: Zijveld, 't 

Veld: Veld 1 

Duineveld, M. 

(Scheidsrechter) 

Nuland van, K. 

(Scheidsrechter) 

 

18 nov 20:00 uur 

HMS/Achilles DR1 - SDS'99 DR1 

 

Wedstrijdnr: 33338 

Poule: Dames Recreanten Poule NW (MN) 01 

Accomm: Oudenrijn 

Veld: zaal 1 

  

 

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

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 

  

week 46|10 t/m 16 nov 2014|Zaal 

15 nov 19:00 uur 

Aristos (A) HA1 - Houten/SDS'99 HA1 

 

Wedstrijdnr: 52934 

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

Accomm: Aristoshal 

Veld: zaal 1 
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Onderstaand artikel komt van de internetsite van www.tym.nl. Wij hebben toestemming gekregen om dit artikel over te 

nemen.   

Dit artikel (http://www.tym.nl/tym-test-zaalschoenen-voor-kinderen-weinig-grote-verschillen-tussen-merken-9323/) is met 

toestemming overgenomen van Tym.nl. www.Tym.nl (link naar onze homepage) is een website voor ouders over sport en 

bewegen voor kinderen. Je vindt hier onder andere informatie over motorische vaardigheden, blessures en blogs van 

ouders. 

test zaalschoenen voor kinderen 

Misschien zit je kind op een zaalsport, misschien heeft het alleen zaalschoenen nodig voor de gymles op school. Feit is dat 

de meeste kinderen dit soort sportschoenen in de kast hebben staan. Heeft jouw kind nieuwe zaalschoenen nodig? De 

Tym-test voor zaalschoenen helpt je bij het uitzoeken van de beste zaalschoenen voor kinderen. 

Bekijk ook de testuitslagen voor voetbalschoenen, kunstgrasschoenen en hardloopschoenen op www.tym.nl. 

We hebben vijf paar zaalschoenen laten testen door kinderen en door sportfysiotherapeut Jules van de Veen, 

gespecialiseerd in voet- en loopanalyse. De kinderen keken naar het uiterlijk van de schoen, pasvorm en comfort. Jules 

lette op de ondersteunende eigenschappen van de schoenen. De cijfers van de kinderen en de cijfers van Jules tellen 

beide voor 50% mee. Klik op de onderstaande afbeelding om de volledige testuitslag te zien. 

Testuitslag zaalschoenen  

Adidas kwam als grote winnaar uit de bus als het om uiterlijk van de schoen gaat. De kinderen vonden vooral de Nike-

schoen lekker zitten. Jules benoemde de Asics schoen als een fantastische handbalschoen, maar minder voor bijvoorbeeld 

badminton, waarbij je veel sneller wendbaar moet zijn. 

Jules: ‘Bij zaalschoenen zijn drie belangrijke functionele eigenschappen van de schoen het buigpunt, de hielkap en de 

stevigheid van het bovenwerk.’ Hoe je zelf de punten kunt beoordelen van een goede sportschoen, zoals het buigpunt, de 

hielkap en de pasvorm, vind je hier. 

Jules: ‘Over het buigpunt mag je bij zaalschoenen iets minder kritisch zijn. Zaalschoenen mogen over het algemeen meer 

buigen, zodat je makkelijker kunt versnellen op de ondergrond.’ 

‘Er is weinig verschil tussen leren schoenen of schoenen van hoogwaardig kunststof. Beide materialen ademen even veel. 

Hoogwaardig kunststof is zelfs vormvaster en het heeft minder onderhoud nodig’, aldus Jules. 

Een schoen die iets minder goed scoort op deze onderdelen, is niet per definitie een slechte schoen, benadrukt Jules. 

‘Alleen op de onderdelen ondersteuning en aansluiting scoort deze dan minder. Als je kind een afwijking in de voet heeft 

en ondersteuning nodig heeft van een schoen, gaan deze punten spelen. Hoe meer je kind met de voeten naar binnen 

geknikt staat, hoe belangrijker de genoemde functionele eigenschappen zijn.’ 

Met dank aan VSO-Papendal/VSO-Netwerk, Kennemer Duincamping Bakkum en Bovenlander Hockeykampen. 

Lees ook de bijdrage van sportarts Jessica Gal over sportschoenen.  

 

http://www.tym.nl/
http://www.tym.nl/
http://www.tym.nl/tym-test-voetbalschoenen-voor-kinderen-adidas-verslaat-nike-9321
http://www.tym.nl/tym-test-kunstgrasschoenen-voor-kinderen-asics-laat-concurrentie-achter-zich-9317
http://www.tym.nl/tym-test-hardloopschoenen-voor-kinderen-asics-beste-nike-mooiste-9314
http://www.tym.nl/
http://www.tym.nl/media/2BX_TYM_Infographic_zaal-screen.pdf
http://www.tym.nl/waar-let-je-op-bij-het-kopen-van-sportschoenen-voor-kinderen-9325

