
 

 

 

      

 

 

 

 

 

VAN DE REDACTIE 

 
De volgende nieuwsbrief  kopij inleveren voor maandag  
 6  mei 2019 voor 20.00 uur  

aan: redactie@sds99.nl 
 
Als bijlage in lettertype Calibri in worddocument 
 
Foto’s apart aanleveren als bijlage 
 
 
Als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen 
kunt u dit via redactie@sds99.nl aan ons laten weten. 
 
Verjaardagkalender april 
 
20 april Nicole Skomorowski 
 Damian de Jong 
24 april Anita Smet 
 Jan van den Brink 
26 april Dick de Graaf 
27 april Simone Buisman 
29 april Ingelise Huurman 
 Christiaan van Boheemen 
30 april Mandy van den  Brink 
 
Verjaardagkalender mei 
 
  1 mei Nynke Bosman 
  8 mei Juliette Wiegmans 
12 mei Linda Majoor 
 Abel  Cozzolino-Bronzwaer 
13 mei Mail Scholten 
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Nieuwsbrief  SDS’99              
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

11 mei 16:00 uur   
SDS '99 HC1# - Voice HC1 
Wedstrijdnr: 20195 
Poule: Heren C-jeugd  
Accom: SDS'99/Sportpark Oostermeent (V) 
Scheidsrechter: 
 
12 mei 10:30 uur   
SDS '99 E1# - Leidsche Rijn E1 
Wedstrijdnr: 21602 
Poule: E-Jeugd  
Accom: SDS'99/Sportpark Oostermeent (V) 
Scheidsrechter: 
 
12 mei 11:40 uur   
SDS '99 D1# - Houten D2 
Wedstrijdnr: 21143 
Poule: D-Jeugd  
Accom: SDS'99/Sportpark Oostermeent (V) 
Scheidsrechter: 
 
12 mei 12:40 uur   
SDS '99 DC1# - Houten DC1 
Wedstrijdnr: 19998 
Poule: Dames C-Jeugd  
Accom: SDS'99/Sportpark Oostermeent (V) 
Scheidsrechter: 
 
12 mei 13:55 uur   
SDS '99 DA1 - S.V. Zeeburg DA1 
Wedstrijdnr: 12955 
Poule: Dames A-Jeugd  
Accom: SDS'99/Sportpark Oostermeent (V) 
Scheidsrechter: 
 

 

 



 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
15 mei 20:00 uur   
SDS '99 DMW1 - Auto Smeeing/BDC  
Wedstrijdnr: 12913 
Poule: Dames Midweek  
Accom: SDS'99/Sportpark Oostermeent (V) 
Scheidsrechter: 
 
18 mei 19:00 uur   
HVBS DC1 - SDS '99 DC1# 
Wedstrijdnr: 19830 
Poule: Dames C-Jeugd  
Accom: HVBS/Sportpark De Vinken (V) 
 
19 mei 10:00 uur   
Leidsche Rijn D3 - SDS '99 D1# 
Wedstrijdnr: 20630 
Poule: D-Jeugd  
Accom: Leidsche Rijn/Sportpark Fletiomare 
 
19 mei 10:15 uur   
Nijenrodes E4 - SDS '99 E1# 
Wedstrijdnr: 21809 
Poule: E-Jeugd  
Accom: Nijenrodes (V) 
 
19 mei 12:40 uur   
Leidsche Rijn HC2# - SDS '99 HC1# 
Wedstrijdnr: 20180 
Poule: Heren C-jeugd  
Accom: Leidsche Rijn/Sportpark Fletiomare 
 
19 mei 15:40 uur   
LHV DA1 - SDS '99 DA1 
Wedstrijdnr: 13016 
Poule: Dames A-Jeugd   
Accom: LHV/Sportpark Buining (V) 
 

 

 





Save the date! Save the date!  

 

Dit jaar bestaat SDS’99 20 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden.  

 

In het weekend van 28 & 29 september 2019 zijn er allerlei activiteiten 

voor jong en oud gepland waar jullie later mee over te horen krijgen.  

Op zaterdagavond 28 september is er een bbq en feest voor alle (oud-) 

leden van HV Laren, BSV en SDS’99. 

https://www.animaatjes.nl/plaatjes/floaties-feest/plaatjes-floaties-

feest-398008https://www.animaatjes.nl/plaatjes/floaties-

feest/plaatjes-floaties-feest-398008 

Op zondag 29 september doen we dat nog eens dunnetjes over 

met een borrel in de middag. Ben jij ooit lid geweest van een van 

deze verenigingen of heb jij vrienden die dat lang geleden waren?  

Deel dit met ze en hopelijk zien we ze dan op zaterdag 28 september.  

Voor meer informatie of vragen kunt u een mail sturen naar 

henkenregina@hetnet.nl 

 

Groeten de reüniecommissie   

Uitslagen  2 – 6 – 7 april 2019    Uitslagen 10 – 14 – 17 april 2019  

D recr. - Leidsche Rijn 2 14-15  D recr. - HV BS 2     9-14 

DA - Nieuwegein  29-15  DA - KDO   27-19 

DC - HV BS 2  13-12  D1 - Shot’73  25-20 

D1 - Fortissimo  11-13  HC - ASC’91  23-20 

HC - Nijenrodes  18-24  D rcr.  - Nieuwegein 3  12-11 

Toernooien. 

De tijd van toernooien breekt weer aan. Met de Pasen gaan 

een aantal teams van SDS’99 naar Belgie om aan een 

toernooi deel te nemen. 

Allemaal succes en heel veel plezier met elkaar!!  

 

 



 

 

WEDSTRIJDVERSLAG JONGENS  C 1      SDS - ASC 

Jongens C1 heeft in Amersfoort een spannende wedstrijd gespeeld. Tegen een tegenstander(ASC) 

waarvan ze eerder in de zaal verloren hadden. 

ASC begon sterk met goede spelers en twee wissels terwijl SDS geen wissels had. Ook was hun basis 

keeper er niet, die taak werd overgenomen door Jarno (eerste helft) en Kaj (tweede helft). 

Gelukkig verdedigden we goed en liep de aanval soepel met creatieve combinaties. Het ging redelijk 

tegelijk op maar toch gingen we met 11-8 voor SDS rusten. 

De druk liep op in de tweede helft. De wedstrijd werd steviger maar bleef wel sportief. Toen in de 

eindperiode ASC moe was kon SDS het afmaken: 20-23 voor ons. We hebben goed gespeeld en 

doorgezet waardoor we zonder wissels deze prestatie hebben neergezet. Echt teamwork! 

 

Kaj Hilgersom(jongens C1) 

 

 



Hoi Allemaal, 
 
Ik heb vast een opzet gemaakt voor de bardienst voor het komende beach handbal toernooi. 
Omdat ik erg weinig animo heb voor de keuken en we besloten hebben om een aparte 
kraam te maken (buiten) waar we naast de ongezonde frituur  ook broodjes, panini's, tosti's 
en smoothies verkopen heb ik een indeling gemaakt waarbij 3 mensen de bar en keuken 
runnen en 2 mensen de tent met broodjes.  
 
Bij de vergadering dachten we voor de broodjestent aan Mignon, Mathilde en Jose, we 
zagen jullie die tent al succesvol runnen, maar er zijn meer mensen voor nodig en ik weet 
ook niet of jullie dat leuk vinden(.Ik wil zelf ook wel meedraaien bij de broodjes) 
Er zijn nog veel gaten in de indeling en voor 1 en 2 juni kunnen de begin en eindtijden nog 
wijzigen. 
 
Het schema voor de toernooien maak ik nog even op deze manier omdat dat gemakkelijk 
schuiven is, ik neem over wat er verder in de app staat aangemeld. 
 
Dus..... Wie vind het leuk om in de broodjestent te staan en wie kan er nog wat bardiensten 
draaien? 
 
Verder mis ik ook nog bar medewerkers voor: 
 
Za 20 april(9.15-14.00)  
 
Za 04 mei(9.15-14.00) 
 
Zo 12 mei(15.30-18.00 moet nog iemand bij) 
 
Zo 26 mei is nog half leeg. 
 

 
we wensen iedereen een vrolijk Pasen   

 

 

 

vvvvv 



Bardienst Beach handbal 2019. 

Za 1 juni:  

   BAR+KEUKEN(3):   BROODJESKRAAM(2): 

7.30-12.00  Sandra+Dave+Ed   11.00-15.00: Jose Hunt(?)+ 

12.00-16.00  Kris Lanphen+Mignon+ ?  15.00-19.00: 

16.00-20.00  Mignon+Bob+Sandy 

 

Zo 2 juni: 

   BAR+KEUKEN(3):   BROODJESKRAAM(2): 

7.30-12.00  Sandra+Dave+Ed   11.00-15.00: Aylin Seven(?) + 

12.00-16.00  Bob+Sandy+?    15.00-19.00: Mignon(?) + 

16.00-20.00   

 

Za 22 juni: 

   BAR+KEUKEN(3):   BROODJESKRAAM(2): 

7.30-12.00  Dave+Sandra+    11.00-15.00: 

12.00-16.00  Mignon+    15.00-19.00: 

16.00-20.00  Mignon+Bob+Sandy 

 

Z0 23 juni: 

   BAR+KEUKEN(3):   BROODJESKRAAM(2): 

7.30-12.00  Dave+Sandra    11.00-15.00: 

12.00-16.00  Mignon+Bob+Sandy   15.00-19.00: 

16.00-20.00  Mignon+ 

 



  
 

 

 

 



Kampioenen zaal. 
 
Nadat in de zaal de kampioenen, DA en D1, al door hun ouders in het 
zonnetje waren gezet, werd het op zondag 7 april  nog eens door het 
bestuur van SDS’99 gedaan.  
Na een toespraakje van de voorzitter, Dave, geassisteerd door Gerard, 
kregen ze allemaal een medaille en ieder team een beker.    
De DA kregen van Ellen, de coach, ook nog een attribuut om na de 

wedstrijd en training te gebruiken. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Koningsspelen bij SDS’99 

Afgelopen vrijdag is er voor alle scholen in 

Blaricum gelegenheid geweest om kennis te 

maken met Beachhandbal. Door het weer en 

medewerking van Ruud, Florence, Maik, 

Thomas, Esmee, Luca,  Mylan , Gerard en Ed 

is het een geslaagd evenement geworden. 

Klasse!! 

 

 



 

 

Alle leden bedankt dat jullie op SDS’99 hebben gestemd. 

 

 

Een heel mooi bedrag voor de club binnen gehaald en Rabobank bedankt. 

 
 


