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Beste SOS-Kwieksporters, 

Allereerst wil ik een ieder, die mij met leuke kaarten, appjes en de hele originele "opkikker" 

een voorspoedig herstel hebben gewenst, hartelijk bedanken. Gelukkig kan ik jullie melden, 

dat het steeds beter met me gaat en langzaam maar zeker de taken weer kan oppakken. Ik 

kan iedereen aanraden een strijd met een auto als voetganger niet aan te gaan, want, echt, 

dat verlies je. 

Heel goed nieuws is, dat Monique onze nieuwe secretaris is geworden, hetgeen al door de 

extra ALV bekrachtigd is en ik wens haar een leuke tijd in het bestuur toe en hoop op een 

goede samenwerking. 

Het plaatsen van de nieuwe lichtmast is door de extra ALV weer een stap dichterbij 

gekomen. De verwachting is, dat we komend veldseizoen hiervan gebruik van kunnen 

maken. 

Een punt van zorg is en blijft het ledenaantal van onze vereniging; we hebben nog steeds 

geen jeugdteam(s)! De gemeente Den Haag is de afdeling sportcoördinatoren aan het 

reorganiseren, lees bezuinigen. Maar we moeten met zijn allen toch in staat zijn nieuwe 

leden, met name jeugd, te werven en behouden. Ik verzoek iedereen zijn of haar steentje bij 

te dragen door werving en ook, zeer belangrijk, het geven van trainingen aan onze 

jeugdleden. Twee of drie keer per seizoen een training geven is toch niet al te veel gevraagd! 

Verder nodig ik iedereen uit voor de ALV  op 29 november en wens allen een gezellige paar 

uurtjes tijdens de Griekse avond. 

Tot ziens in Zuidhaghe of in ons clubhuis ! 

André van de Linde 

06 - 14 30 85 54 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING 29-11-2021                                        
Aanvang 19.30 uur in ons clubhuis aan de Bentelostraat 100 

Beste SOS-Kwieksporters, 

Hierbij wil het bestuur jullie uitnodigingen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 
(ALV). Zoals het er nu nog naar uitziet wordt de vergadering gewoon gehouden in het 
clubhuis. Hieronder treffen jullie de benodigde informatie en agenda voor de ALV. 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken 

3. Concept notulen algemene ledenvergadering 2020 

4. Jaarverslag 2020-2021 

5. Financieel verslag 2020-2021 

• Verslaglegging penningmeester en kascommissie  

• Dechargeverlening financieel verslag seizoen 2020-2021 

6. Pauze 

7. Begroting seizoen 2021-2022  

• Benoeming kascommissie  

8. Bestuur 

• Aftreden bestuursleden 

• Hugo Goldman, Natasja Boer  

9. Toekomst SOS-Kwieksport 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

De notulen van de ALV 2020, het jaarverslag 2020-2021, financieel verslag 2020-2021 en de 
begroting voor het seizoen 2021-2022 zullen wij u óf voor de vergadering nog toesturen óf 
deze liggen voor u klaar tijdens de ALV.  

Graag tot 29 november aanstaande! 

Het bestuur van SOS-Kwieksport 
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Bericht van Gemeente Den Haag en Handbalvereniging SV Atomium’61. 

Beste huurder van sporthal Zuidhaghe, 

 

In de afgelopen zomervakantie zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de 

luchtbehandelingsinstallatie in de accommodatie. Helaas is het toen niet gelukt de 

werkzaamheden volledig af te ronden. Eén onderdeel was niet voorradig en zal in week 47 en 

48 vervangen moeten worden. 

 

De werkzaamheden vinden plaats buiten de sporthal. U kunt dus van de sporthal gebruik 

blijven maken, maar de luchtbehandelingsinstallatie zal de genoemde twee weken niet 

functioneren. Het door ons geraadpleegde ingenieursbedrijf heeft positief advies gegeven 

over de luchtkwaliteit in de sporthal zonder een werkende luchtbehandelingsinstallatie, mits 

er met de deuren open wordt gesport. De doorlaat bij natuurlijke ventilatie is ruim voldoende 

voor de afmetingen van de sporthal. 

Door het openzetten van de deuren zal het waarschijnlijk kouder zijn in de sporthal dan 

gebruikelijk. Het advies is u hier goed op te kleden. 

 

Excuses voor het ongemak                                                                                                                                                                                                                                    

Met vriendelijke groet, 

Michiel Hoekema 

Coördinator Verhuur en Contracten 

De wedstrijden in week 47 ( 27 november 2021) van DS 1 en HS 1 zijn verplaats naar 

sporthal HOOGEVELD. Wat betreft de trainingen dat horen jullie nog. 
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Rotterdam, 12 oktober 2021                                                                                                                                                                                             

Aan alle tegenstanders Betreft: betaald parkeren bij Sv Atomium’61                                                                                                               

Helaas, ook in Vreewijk, de wijk waar wij gevestigd zijn, komen we er niet onderuit: per 1 

november a.s. wordt er betaald parkeren ingevoerd. En wel op maandag t/m zaterdag van 

9.00 – 23.00 en op zondag van 12.00 - 23.00. In de straten van Lombardijen, de wijk naast 

Vreewijk, kan nog wel gratis geparkeerd worden. Eén van deze straten is de Smeetslandsedijk 

die achter onze buitenaccommodatie langs loopt. Via de parkeerplaats bij de manege is men 

dan zo op onze accommodatie aan de Sparrendaal. Bij wedstrijden in sporthal de Enk kan er 

in de straten aan de andere kant van de dijk geparkeerd worden.                                                                                                                                                   

Hopende jullie voldoende op de hoogte te hebben gesteld, het bestuur van Sv Atomium’61 

 

Sv Atomium’61 I Sparrendaal 91 I 3075 ZK Rotterdam I 010-432150 

 

Corona Update NHV 04-11-2021 

Op dinsdagavond 2 november heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat er passende 

maatregelen nodig zijn vanwege het oplopende aantal besmettingen. Daarbij wil het kabinet 

de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. 

Het NHV heeft overlegd met NOC*NSF en de andere sportbonden over de afgekondigde 

coronamaatregelen. Zoals aangegeven door het Kabinet moeten die nieuwe maatregelen 

ingaan op 6 november. 

Coronatoegangsbewijs voor de sport 

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. De inzet van een 

coronatoegangsbewijs verkleint de kans dat het virus hier kan rondgaan. Voor 

georganiseerde indoor sportbeoefening vanaf 18 jaar dien je in het bezit te zijn van een 

coronatoegangsbewijs. Voor de handbalsport betekent dit dat zowel bij trainingen als 

wedstrijden iedereen een QR-code dient te tonen. Vrijwilligers en mensen die functioneel 

aanwezig moeten zijn worden van deze regel uitgezonderd. Zowel bij professionele als 

amateurwedstrijden is het coronatoegangsbewijs verplicht voor het publiek vanaf 18 jaar. 

Het NHV geeft echter het dringende advies aan verenigingen om van iedereen die de locatie 

bezoekt een coronatoegangsbewijs te vragen. 

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt 

of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen 

die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. 

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn 

opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  November 2021 

 

7 

  

gebruikt worden. Binnen de sporthallen dient men in het bezit te zijn van een 

coronatoegangsbewijs en is een mondkapje dus niet verplicht. 

Meer aandacht voor de basisregels 

Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet 

gevaccineerd bent. Onder de basisregels wordt verstaan:  

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd 
bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij 
gevaccineerd zijn. 

• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. 
• Schud geen handen. 
• Was vaak en goed je handen. 
• Hoest en nies in je elleboog. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

Competities gaan door 

De handbalcompetities kunnen binnen de huidige maatregelen doorgang vinden. Maarten-

Jan de Koning, manager competitie, zegt hierover: “Het is voor de handbalsport belangrijk 

dat wij onze leden sport kunnen blijven aanbieden. Wij zijn blij dat dit binnen de huidige 

maatregelen nog steeds mogelijk blijft, maar betreuren de manier waarop. Natuurlijk wordt 

er veel gevraagd van onze verenigingen, leden en vrijwilligers, maar wij hebben de afgelopen 

periode gezien dat wij tot veel instaat zijn wanneer wij met z’n allen de schouders er onder 

zetten. ” 

Zie ook Corona regels vanuit de gemeente Dn Haag op bldz. 33 en 34 

 

 

 

   

                                                                         en                                                                                                                  

   De zaalcompetitie is een paar weken geleden gestart en dat is maar goed ook, want als je 

afgelopen weken buiten had moeten spelen had dat meer op waterpolo geleken.                      

Ook de trainingen op woensdag- en vrijdagavonden worden al een aantal weken in 

Zuidhaghe gegeven. Het is fijn dat we deze zaal hebben en daar moeten we dan ook goed 

gebruik van maken.                                                                                                                                                 
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Daarom vragen we aan iedereen kom zoveel mogelijk naar de trainingen en blijf niet zomaar 

weg. Kan je echt niet komen trainen, dat kan altijd gebeuren, geef dat dan even door aan de 

trainer of begeleider.                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

Iedereen weet dat we geen jeugd teams meer hebben, dat moet natuurlijk wel snel 

veranderen.                                                                                                                                                    

Maaaaar, gelukkig hebben we wel een aantal jeugdleden (jammer genoeg net niet het aantal om een 

team te voormeren) die graag willen trainen. Daar zoeken we trainers/sters voor die op de 

vrijdagavonden van 18.30 tot 19.30 uur training wil geven aan deze groep.                                 

Het zou natuurlijk prachtig zijn dat door deze trainingen zich meer jeugdleden zouden 

aanmelden en we hierdoor weer jeugdteams kunnen inschrijven voor de competitie.   

Natuurlijk blijven we op zoek naar nieuwe leden zowel bij de jeugd, senioren en recreanten. 

Ons Dames recreantenteam kan nog best wat dames gebruiken. Het zou ook fantastisch zijn 

als we een Heren recreanten team kunnen opstarten. Dus oud leden heb je zin om eens in 

de 3 weken een partijtje te handballen, meld je aan.    

Wij zouden ook graag weer een jeugdcommissie willen opstarten. Deze commissie heeft de 

verantwoordelijkheid over “alle jeugd gebeuren”, zoals bv. jeugdactiviteiten,                                           

teams samenstelling, jeugdkamp enz.                                                                                                                                      

Zo hopen we weer een bloeiende jeugdafdeling te krijgen.                                                                                     

Als er mensen zijn die in deze commissie plaats willen nemen en dit wel zien zitten, meld je 

aan.  Met zijn allen moet het toch lukken om weer een hele goede en gezellige jeugdafdeling 

te krijgen.                       

 

 

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jeugdsport Coördinatoren                                                                                                                                                   

Voor meer informatie over de jeugdsport coördinatoren 

 kunt u terecht op: https://www.swsdh.nl/over-ons/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 

https://www.swsdh.nl/over-ons/
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Uitslagen   
 Donderdag  30 - 09 - 2021                                                                                                                                     

Dames Recr.  VENECO/VELO   -    SOS-Kwieksport 1  19 - 12 

 Zondag   03 - 10 – 2021                                                                                                                                          

DS 1  SOS-Kwieksport 1    -   De Treffers  15 - 11 

 Dinsdag   05 - 10 - 2021                                                                                                                                         

DS1  Vires et Celeritas 1    -   SOS-Kwieksport 1        19 - 24                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                           

Donderdag  07 - 10 - 2021                                                                                                                                                                

Dames Recr, VENECO/VELO 3    -   SOS-Kwieksport 1 10 - 14     

Zondag   10 - 10 – 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HS 1    HVV’70 1       -    SOS-Kwieksport 1          20 - 28 

DS 1    Northa 1             -    SOS-Kwieksport 1        22 - 22  

 Zondag 24 - 10 - 2021   (zaal competitie)                                                                                                                                              

HS 1  Oliveo 2  -    SOS-Kwieksport 1  17 - 20 

DS 1  DIOS 2   -    SOS-Kwieksport 1  23 - 21 

 Zaterdag  30 - 10 - 2021                                                                                                                                   

DS 1  SOS-Kwieksport 1 -    Oliveo 2   11 - 13 

Hierbij een overzicht van uw actuele verenigingsprogramma  
in de periode 01-11-2021  t/m  12-12-2021 

 
Dit is onder voorbehoud, er kunnen altijd nog wijzigingen komen. 
     

Woensdag 03-11-2021 
20:00 uur Dames Recr.  EHC 1           -   SOS-Kwieksport 1       EHC-European Sports Dome
                         

 
Vrijdag 05-11-2021 
20:30 uur HS1   SOS-kwieksport 1  -   EHC 2   Zuidhaghe   
 

https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/#club:accommodatie:EHC-European%20Sports%20Dome:ZZ620BJ
https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/#club:accommodatie:EHC-European%20Sports%20Dome:ZZ620BJ
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Zondag 07-11-2021 
12:50 uur DS 1  Vires et Celeritas    -   SOS-Kwieksport  De Mammoet 

 

12:10 uur HS 1  Saturnus Leiden 1   -   SOS-Kwieksport 1     5-Meihal 
  

 
Zaterdag   13-11-2021                                                                                                                                    
21.00 uur HS 1  SOS-Kwieksport 1  -   Warmunda/MSV 1 Zuidhaghe  
 

Woensdag 17-11-2021 
19.00 uur Dames recr. S0S-Kwieksport 1     -   Gemini 1   Zuidhaghe  
 

Zaterdag 27-11-2021 
19:15 uur DS 1   SOS-Kwieksport 1   -   Northa 1  Hoogeveld 

 

20:45 uur HS 1   SOS-Kwieksport 1   -   Northa 1   Hoogeveld 
 

Zondag 05-12-2021 
10:45 uur DS 1  HVOS 2           -   SOS-Kwieksport  Olympia 

 

15:45 uur HS 1  Hercules 3           -   SOS-Kwieksport 1     Sportcentrum TU  
 

Woensdag 08-12-2021 
20.30 uur Dames recr. Hillegom 1           -    S0S-Kwieksport 1      De Tweesprong 
 

Zondag 12-12-2021 
12:50 uur DS 1  WHC 2            -    SOS-Kwieksport  Loosduinen 

15:00 uur HS 1  Hellas 4           -    SOS-Kwieksport 1     Hellashal  
 

Trainingstijden: Zaal 

Woensdag avond  

Dames senioren   19.00 - 20.00 uur  

Heren senioren 20.00 - 21.00 uur 

Vrijdag avond 

Jeugd   18.30 - 19.30 uur 

Dames senioren 19.30 - 20.45 uur 

Heren senioren  20.30 - 22.00 uur 

 

WIJZIGINGEN DOORGEVEN !  
 Mochten er leden zijn die gaan verhuizen, een ander e-mail adres krijgen of een ander 
 telefoonnummer nemen, dan graag dit doorgeven aan het secretariaat of 
 wedstrijdsecretariaat.  
 Mail naar: secretaris@soskwieksport.nl.  of iemand van het bestuur.  
 

 

https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/#club:accommodatie:Olympia:ZX544V2
https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/#club:accommodatie:Sportcentrum%20TU:ZX226CQ
https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/#club:accommodatie:De%20Tweesprong:ZQ092ZH
https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/#club:accommodatie:Loosduinen:ZQ109YD
https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/#club:accommodatie:Hellashal:ZQ103WR
mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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Komende Activiteiten 
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Ieder lid van onze vereniging heeft 5 loten gekregen om te verkopen. Daar zijn we natuurlijk  
heel erg blij mee. Maar doordat we minder leden hebben zijn er nog al wat loten over.         
Daarom de vraag aan iedereen spelende leden, 5 €uroclub leden, donateurs enz. help ons 
deze loten te verkopen of zelf nog een aantal van deze loten te kopen. 
Wil en kan je ons helpen, neem dan contact op met onze penningmeester                                           
Daniël Broeke. Tel: 06 44274134  
    

Zo werkt het! 
Het idee is eigenlijk heel simpel. Vanaf de landelijke startdatum op 18 september verkoopt 

jullie vereniging loten van € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 per lot) 

direct naar de club! Dat is de kracht van de Grote Clubactie, al vanaf het allereerste 

verkochte lot! 

 
 

Afgelopen Activiteiten 

VVS herenjeugdkamp 29 t/m 30 oktober 
Hierbij  een kort verslagje van dit weekend.  
Even vooraf, het was jammer dat een aantal heren door allerlei omstandigheden niet 
meekonden.                                                                                                                                                            
Tot op de dag van vertrek wisten we nog niet waar we naar toe zouden gaan. Vrijdag 
ochtend moesten we ons om 7.30 uur melden in Delft voor een overheerlijk sta ontbijt. Daar 
stonden twee rijen statafels met daarop onze namen, want we waren in twee groepen 
verdeeld: “Kamp Bier” en “Kamp Schnitzel”. Na dit ontbijt met gebakken eitje enz. kregen we 
op onze app waar we naar toe moesten. Dat was naar Hoensvoet 2 Oosterhout. Daar 
aangekomen (sommigen waren wat later, zaten in Noord Brabant) was er een sporthal, met  
podium, waar we een Line-dans-cursus aangeboden kregen. Eerst maar een biertje (10.30 
uur!) om wat moed te verzamelen. Er werd door iedereen fanatiek en leuk meegedaan. Na 
dit dansfestijn was het tijd voor een kleine versnapering (bier) en tijd om naar de volgende 
activiteit te gaan. We kregen door dat Eindhoven onze volgende bestemming was. Dat was 
een groot park waar koffie, thee en koek klaar stond.  De groepen werden in tweeën 
gedeeld. Een deel van Kamp B en van Kamp S gingen, tegen elkaar, met pijl en boog schieten 
en de andere groepen gingen laser gamen. Na een half uur werd er (eerst een biertje) van 
activiteit gewisseld. Na al dat schieten werden er kleedjes uitgerold en was er een heerlijke 
picknick met als drinken melk en bier. Inmiddels kregen we een app, dat Maastricht de 
volgende locatie was.                                                                                                                                                     
In Hotel Botel Maastricht aan de Maasboulevard moesten we ons melden. Na aankomst, 
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onderweg kregen we door wie bij wie sliep, werden de kamersleutels uitgereikt. Er moest 
nog wel wat geschoven worden, want twee wat oudere mannen in een stapelbed, ging 
natuurlijk niet. Nadat iedereen zich verfrist had gingen we op pad voor het diner in de 
binnenstad van Maastricht. Het was een heel leuk restaurant. Daar kon gekozen worden uit 
een Saté schotel offff (natuurlijk) de heerlijke Schnitzel. Dat was smullen en met een heerlijk 
biertje erbij was het heel gezellig. Hierna kregen we de volgende opdracht. Er was een 
kroegentocht uitgezet (te gek) en bij elke kroeg kon je een sticker verdienen, die je in het 
boek, die we s ’morgens  hadden gekregen, konden plakken. De kroegentocht was erg 
geslaagd maar de stickers waren zoek. Om 24.00 uur moest iedereen de kroeg uit en gingen 
naar ons Botel. Gelijk slapen, dat ging natuurlijk niet, eerst nog even napraten op de kamer 
met een heerlijk biertje.  Ongeveer 2.30 uur sliep iedereen. Het ontbijt zou om 8.30 uur klaar 
staan en, niet te geloven, iedereen zat fit en vrolijk aan het ontbijt. Op de app kregen we 
bericht dat we sportieve kleding moesten aantrekken. Deze keer gingen we naar Valkenburg, 
waar Grotfietsen op het programma stond. Daar aangekomen kregen we de info die nodig 
was om de grot te betreden. Ten eerste was dat 163 treden naar beneden en daarna 7 km 
fietsen in het donker. De wat ouderen gingen wel mee naar beneden maar zagen het toch 
niet zo zitten om te gaan fietsen. Dus zij die 163 treden weer naar boven. Boven 
aangekomen moest zowat iedereen aan de beademing. De fietsgroep  vond het heel gaaf en 
hadden in plaats van 7 km, 10 km gefietst. Hierna moesten zij ook die trap op en dat viel 
voor menigeen niet mee. Inmiddels was het lunchtijd en werden we, via de app, naar de 
Rodelbaan Valkenburg gestuurd. Met de kabelbaan omhoog en daar stond onze lunch al 
klaar. Na deze lunch was het plan om te gaan rodelen. Maar door het natte weer was dat, 
jammer genoeg, niet mogelijk. Er was wel een andere activiteit nl. Bounce Adventure. Dat is 
een netten parcours bestaande uit een aantal netten op verschillende hoogtes. Je gaat de 
hoogte in en springt op de netten en glijd met de glijbanen naar beneden. Heel intensief 
maar erg leuk. Inmiddels was het tijd om naar het Botel terug te gaan. Even opfrissen om 
naar de volgende activiteit te gaan. Lopend door Maastricht kwamen we aan bij een Escape 
Room.  In groepjes van 5 werden we, na wat kleine aanwijzingen, in een ruimte met allerlei 
opdrachten opgesloten en moesten we maar uitzoeken hoe hier uit te komen. Niet elke 
groep kon binnen de gestelde tijd uit de ruimte komen. Het was erg leuk en spannend.  
Inmiddels was het al aardig laat en donker geworden en was het tijd voor de inwendige 
mens. We kregen een nieuwe locatie opgegeven waar we lopend naar toe moesten. Het was 
Snacktaria St Michel en De Oud Harmoniezaal waar het diner en de Bonte avond gehouden 
zou worden. Na zo’n 3 kwartier lopen, ja ja ook de oudjes, kwamen we uitgeput aan en 
waren we wel toe aan iets fris (biertje) en een lekker hapje. De hamburgerschotel was 
heerlijk. Hierna vond de leiding het tijd om met de avond te beginnen. Voorgaande jaren 
moest iedereen, een leuk stukje instuderen. Maar door al dat Corona gebeuren was daar 
niets van gekomen. De leiding had daarvoor in de plaats een quiz gemaakt. Steeds moesten 
3 man uit het “Kamp B” tegen 3 man uit “Kamp S” het tegen elkaar opnemen en de juiste 
antwoorden geven. Het waren hele leuke vragen en wat de tussenstand aangaat ging het 
gelijk op. Bij de laatste opdracht moesten de groepen in een rij gaan staan en antwoord 
geven op de gestelde vraag. Wist je het antwoord dan mocht je blijven staan en moest de 
tegenspeler gaan zitten. Was het antwoord fout moest je gaan zitten. Deze opdracht werd 
gewonnen door “Kamp B”. Hierna was het tijd voor karaoke of een partijtje snookeren. Het 
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werd een hele gezellige avond, jammer dat het al zo snel 24.00 uur was en we, lopend, naar 
ons Botel moesten. Daar aangekomen werd er op het dek van de boot nog lekker nagepraat 
onder het genot van, ja je raadt het al, een biertje. Gelukkig konden we een uurtje langer 
slapen (wintertijd) want het was toch nog laat geworden. Half negen was het ontbijt en 
daarna was het inpakken geblazen. Ook dit keer kregen we een app waarin stond waar we 
naartoe moesten. Dat was naar een parkeerplaats op de weg naar Breda. Daar werden we 
via bospaden naar een plek gebracht waar een kunstschilder (Jeroen) stond. Daar kreeg 
iedereen de opdracht om op een doek van 5 x 5 cm een mooi boszicht te schilderen.  Ik moet 
zeggen dat er hele mooie kunstwerken bijzaten. Toen we bij de auto’s aankwamen kregen 
we een app dat we naar Klein Zwitserland in Gilze moesten rijden. Wat zouden we nu weer 
gaan doen? Daar aangekomen werden we verrast. We gingen golfen. Maar niet met een 
klein balletje, maar met een voetbal. We gingen voetbal golfen. Gelukkig was het nog steeds 
droog en werd er heel goed gespeeld. Dit was toch weer iets heel nieuws. Net toen we weg 
wilde gaan moesten we nog even de baan op want Rik was zijn autosleutels verloren. 
Gelukkig werden deze gevonden en konden we op weg naar de laatste locatie. Bij Van der 
Valk Hotel Princeville in Breda was de (laatste) late lunch. Na de lekkere soep met 
ontzettend veel ballen, broodje kroket en allerlei lekkere broodjes was het tijd voor het 
laatste stukje rijden naar ons clubhuis. Onder het genot van de laatste biertjes werd de 
uitslag gegeven welk team er dit weekend gewonnen had. Dat was het team van “Kamp B”. 
Natuurlijk klopte daar niets van en was het volgens “Kamp S” weer een corrupte bende.                    
De leiding was erg blij dat alles goed verlopen was, want ze waren toch wel huiverig wat er 
allemaal zou kunnen gebeuren.                                                                                                                 
B.v. zaal afbreken bij line dansen, pijlen meenemen, boot laten zinken, restaurant afbreken, 
verdwalen in de grotten enz. Maar al deze dingen zijn niet gebeurd en het was een 
fantastisch en gezellig kamp. 
Namens alle deelnemers willen we de organisatie (Rick, Nigel, Jeroen en Kevin) heel hartelijk 
bedanken voor het organiseren van dit VVS kamp. Het was geweldig en heel gezellig. 
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     Helaas hebben zich de afgelopen maand geen nieuwe leden 

    aangemeld 
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 Jill Goldman is een paar weken geleden geopereerd maar vanwege complicaties 

 moest zij weer geopereerd worden. Gelukkig mocht zij vorige week maandag weer 

 naar huis. Het gaat het nu redelijk goed met haar maar heeft nog veel last.                              

 Jill namen de hele vereniging heel veel sterkte en beterschap gewenst 

   
  
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

  Luuk Peeters       4 - 11 

  Linda Rolvink   28 - 11 

  

  

  

     Jarigen                                        Namens de hele vereniging 
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Wat info over zaken die het Bestuur en het Stichtingsbestuur zoal doen:                                                                                                                                                                                                      

Hierbij een aantal zaken die afgelopen weken gedaan zijn en wat aankomende weken staat 

te gebeuren. 

• Het bestuur is afgelopen maandag  bijeen geweest. Het grootste probleem blijft het 

leden aantal. Hoe dit op te lossen? Als er mensen zijn die hier ideeën over hebben 

laat het ons weten 

• Wat de lichtmasten betreft is de subsidie aanvraag de deur uit. Nu even afwachten 

en hopen dat deze aanvraag goed gekeurd wordt. Zodra dat erdoor is kan de nieuwe 

mast geplaatst worden. 

• Het Stichtingsbestuur  is 2 weken geleden bijeen gekomen.                                                                      
Er zijn in de afgelopen weken een aantal zaken in orde gebracht, zoals vernieuwen 
terras verlichting, muurtje bij terras gerepareerd, dak gerepareerd na inbraak, enz. 

 
Als er iets niet in orde is in het clubhuis, terras enz., of dat er iets kapot gaat,  

meld het ons, dan  proberen wij dat zo snel mogelijk op te lossen.   

 

 

Mocht iemand nog vragen hebben aangaande het bestuur of stichting clubhuis, dan kan men 

zich richten tot de voorzitter bestuur André van de Linde of voorzitter stichting                                               

Piet van der Starren. 

K  
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We zijn en blijven op zoek naar nieuwe leden, zowel senioren als jeugd.                                                      

Wij willen daarom heel actief  aan ledenwerving gaan doen.                                                                           

Maar de vraag is hoe we dit het beste kunnen oppakken??????                                                                                                                                                                          

Hebben jullie nog goede/leuke ideeën om nieuwe leden naar onze vereniging te krijgen, laat 

het ons weten.                                                                                                                                                                     

Bij de gemeente zijn ze bezig met reorganiseren en daarom weten we niet wat er met de  

jeugdsport coördinatoren gaat gebeuren. Zij (zijn) waren een goede verbinding tussen de 

scholen en onze vereniging.                                                                                                                          

Mocht dit onverhoopt geen doorgang meer vinden dan moeten we naar andere oplossing 

zoeken om zodoende toch jeugd naar onze vereniging te krijgen.                                                               

Wat ook kan is, door veel (mond) reclame te maken en zo onze vereniging te promoten. 

Maar daar hebben we wel de hulp van alle leden nodig                                                                                      

Sporten is goed voor iedereen dan is sporten bij SOS-Kwieksport een goede uitkomst !                                                                                                               

Dus neem vrienden, familie, buren enz. mee naar de training. Dan kunnen ze zien dat 

Handbal een leuke sport is, zeker bij onze vereniging  SOS-Kwieksport.                                       

Ledenwerving is op dit moment ook de prioriteit. Want dat er nieuwe leden naar onze 

vereniging moeten zien te krijgen, is echt van levensbelang.      

                                                                                 En met jullie hulp moet dat toch lukken.                                                                                                                               

Oud (jeugd)leden zijn natuurlijk van harte welkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Jeugd leden van SOS-Kwieksport                                                         
 help je vereniging met                                                                                      
het werven van nieuwe (jeugd)leden 

 Neem vriendjes/vriendinnetjes, kennissen     
  mee, zeker in deze tijd. 

 

Help je vereniging aan nieuwe leden 

 Ook oud-leden die gestopt zijn en misschien nog twijfelen, kom weer eens langs. 
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Voor diverse commissies zoals:     
     Technische Commissie 
     Communicatie Commissie 
     Jeugdcommissie 
Help onze vereniging. Het kost per week maar een paar uurtjes van je tijd. En hoe meer 
vrijwilligers des te minder tijd per persoon en hoe gezelliger het wordt. Dus meld je aan bij 
één van de bestuursleden.  

 

 

Onderstaand het programma en de indeling van het Nederlands 
Dames Handbalteam voor het WK in Spanje 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

WK handbal 1 t/m 19 december 2021 in Spanje. 

De oranje dames spelen in voorbereiding op het WK van 25 t/m 28 november een toernooi in Bergen 
in Noorwegen. 25 november 18.15 uur tegen Noorwegen, 17 november 14.30 uur tegen Rusland en 
op 28 november 13.30 uur tegen Zuid Korea. 

De Team NL Handbaldames verdedigen in Spanje de wereldtitel die het team in december 2019 in 
veroverde in Japan. Op het WK is Nederland ingedeeld in groep D met Zweden-Puerto Rico-en 
Oezbekistan. 

Alle poulewedstrijden worden gespeeld in Torrevieja . 
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De eerste drie landen uit de acht poules plaatsen zich voor de hoofdronde. De landen die op de 4e 
plaats in de poule eindigen spelen om de Presidents Cup en de plaatsen 25 t/m 32.  

In de hoofdronde spelen de teams uit de groepen A/B, C/D, E/F, en G/H drie wedstrijden tegen 
elkaar. De behaalde punten in de poulefase tegen de doorstromende teams worden meegenomen. 

De beste twee landen per hoofdronde kwalificeren zich voor de kwartfinales. De halve finales 
worden gespeeld op 17 december en de finale staat gepland op 19 december 

Wedstrijdschema WK 

- vrijdag 3 december 18.00 uur Nederland Puerto Rico 
- zondag 5 december 18.00 uur Oezbekistan-Nederland 
- dinsdag 7 december 20.30 uur Mederland-Zweden 

De voorlopige selectie: 

1. Loïs Abbingh  - Odense Handbolt (DEN)                      
2. Britt van der Baan  - TuS Metzingen (GER) 
3. Debbie Bont  - Metz Handball (FRA) 
4. Sarah Dekker  - HSG Bensheim Auerbach (GER) 
5. Rinka Duijndam  - Thuringen HC (GER) 
6. Kelly Dulfer  - SG BBM Bietigheim (GER) 
7. Merel Freriks  - Borussia Dortmund (GER) 
8. Tamara Haggerty  - IK Säve hof (SWE) 
9. Laura van de Heijden - Borussia Dortmund (GER) 
10. Yara ten Holte  - Borussia Dortmund (GER 
11. Dione Housheer  - Odense Handbolt (DEN) 
12.  Lynn Knippenborg - Neckersulmer Sport – Union (GER) 
13. Jill Kooij   - Neckersulmer Sport – Union (GER) 
14. Harma van Kreij  - RK Krim Mercator (SLO) 
15.  Nyala Krullaars  - Kobenhavn Händbolt (DEN)  
16. Angela Malestein - FTC Rail-Cargo Hungaria (HUN) 
17. Kim Molenaar  - Otto Work Force/VOC 
18. Lynn Molenaar  - Molde HK (NOR) 
19. Anouk Nieuwenweg  - Neckersulmer Sport – Union (GER 
20. Larissa Nusser  - Kobenhavn Händbolt (DEN)  
21. Estavana Polman -Team Esbjerg (DEN) 
22. Claudia Rompen -  - Skanderborg Händbold (DEN) 
23. Myrte Schoenaker - HSG Blo0mberg-Lippe (GER) 
24. Inger Smits  - SG BBM Bietigheim (GER) 

25. Danick Snelder   - SG BBM Bietigheim (GER)                           

26. Zoë Sprengers  - TSV Bayer 04 Leverkusen e.V (GER) 

27. Maxime Struijs  - Bad Wildungen Vipers (GER) 
28. Djazzmin Trabels  - Fuchse Berlin (GER) 
29. Nikita van der Vliet - Nykobing F.Händboldklub (DEN)                    
30. Kelly Vollebregt  - Odense Handbold (DEN) 
31. Tess Wester  - CSM Bucurest (ROM) 
32. Bo van der Weterinh - Odense Handbold (DEN 
33. Pipy Wolfs  - Otto Work Force/VOC 
34. Tessa van Zijl  - Borussia Dortmund (GER) 
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5-€uroclub 

 
 

 

 

Meedoen aan de vijf euro club . 

Wist u dat er ruim 95 personen lid zijn van de vijf euroclub ? 

Dat de opbrengst grotendeels voor de vereniging is en daar duurzame goederen van worden 

aangeschaft, welke van de normale contributie onmogelijk gekocht kunnen worden ? 

Zoals bijvoorbeeld de koffiezetmachine, geluidsinstallatie, AED apparaat, kassa, enz. enz.  

Er een feestavond en een gratis eetavond per seizoen georganiseerd wordt met een loterij waarbij de 

deelnemers - gratis - kans maken op leuke prijzen ? (zie Activiteiten) 

Het kost slechts vijf euro per maand om lid te worden van deze vijf euroclub.  

Wilt u meer weten van de vijf euroclub, inlichtingen bij het bestuur en aanmelden kan  

middels aanmeldformulier in ons clubhuis en bij onze penningmeester 
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Twee verliefde tieners zitten op een bankje. Het meisje vraagt aan de jongen: “Wil je zien 
waar ik aan mijn blindedarm ben geopereerd?” “Ja, graag!”, antwoordt de jongen enthousiast. 
“Daar, in dat grote gebouw met al die ramen…” 

Hoe noem je hooligans op het vliegveld? 

Vlieg tuig! 

Als er een gat in zit, dan zit er geen gat in. Zit er geen gat in, dan zit er een gat in. 
Wat is het?                                                                                                                                          
Antwoord                                                                                                                                                
Een wc bril… 

 

 

 

 

Er komt een man bij een garage en zegt: “Ik wil graag twee ruitenwissers voor m’n Lada.” 
Waarop de garagehouder zegt: “Oké, dat lijkt me een prima deal.” 

Waarom staan er klaprozen naast de weg?                                                                             
Antwoord                                                                                                                                                     
Om te applaudisseren als je langs komt… 

Hoe noem je een postduif tegenwoordig?                                                                                
Antwoord                                                                                                                                            
Een e-meeuw… 

“Wat was het een fantastische wedstrijd, scheids!”, zegt de trainer van het verliezende elftal 
tegen de scheidsrechter. “Jammer dat u niet gekeken heeft!”                                                                                                                                                                                       
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Wist u dat …… 

  

 …………..    HS 1 heel goed kunnen line dansen                                                                                                                              
 …………..    na een enkel biertje dat steeds beter ging                                                                                                                          
 .………….    HS 1 ook heel goed met pijl en boog kunnen schieten                                        
 …………..    we wel heel blij waren dat daar geen gewonden bij zijn gevallen.                                                                                                                   
 …………..    de heren van het VVS-kamp noch steeds naar stickers zoeken                                                                                                                                    
 …………..     de boot, waar de heren logeerde, gelukkig niet gezonken is                                
 …………..    dit toch best een heel groot wonder is                                                                                
 …………..    het VVS-kamp weer geweldig leuk en ontzettend gezellig was            
 …………..    Rick gelukkig ook thuis is gekomen                                                                  
 …………..    hij  zijn autosleutels bij het voetgolven had weggeschopt                                 
 …………..    Andre Rieu ook bij het heren kamp aanwezig was (zie foto schilder)                        
 …………..    heel veel heren na dit kamp helemaal gesloopt waren                                      
 …………..    we niet weten of dat door de activiteiten komt of door de vele 

                                                                                                                                                       
 …………..    we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe leden, zowel jeugd als  
        senioren                                                                                                                                   

 …………..    Dat dit echt noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze  

        vereniging                                                                                                                                           
                                                                                                                              
 …………..    je extra loten, Grote Clubactie, kan kopen bij onze penningmeester                                                                                                                                                 
 …………..    we de website van SOS-Kwieksport willen actualiseren.                                                        
 ……………    We mensen zoeken met ideeën om dit te doen                                                                   
 ……………    Dat je dat aan Nigel Heidt of het bestuur kunt doorgeven                                                                                                                     
 …………..    We mensen zoeken , zowel senior als jeugd, die  maandelijks leuke  
              berichtjes voor de Nieuwsbrief en de website willen schrijven.              
         Mopjes zijn ook welkom                                                                                                                                                 

 .…………..   je de vereniging kan steunen, door mee te doen aan     
       SponsorKliks  (niet vergeten, zie bladz. 24 & 25)                                      
      zeker in deze coronatijd, nu er zoveel digitaal besteld wordt. 

 ............    je ook  de vereniging kan ondersteunen om mee te doen aan                                        
       de Verenigings Lotto of  VriendenLoterij (zie bladz. 23 & 25/26 ) 
 …………..    als je leuke zoekplaatjes, raadseltjes of mopjes hebt, je deze kunt 
         sturen naar piet@timstarren.nl 
 …………..    we ook nog steeds op zoek zijn naar (bord)sponsoren en donateurs  

    …………..    hier ook uw “Wist-u-datje” had kunnen staan                                                                                           

 ..…………    je deze leuke, interessante berichtjes kan doorgeven aan Piet van der 

        Starren.  E-mail   piet@timstarren.nl of redactie@soskwieksport.nl  

 

mailto:piet@timstarren.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:redactie@soskwieksport.nl
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 DE WEDSTRIJDEN 
 
Doordat het wedstrijdschema heel vaak wordt veranderd (soms wekelijks), hebben we besloten 
het wedstrijdschema niet meer in de Nieuwsbrief te plaatsen. Op het moment dat we deze 
namelijk versturen, is de kans groot dat deze de volgende dag alweer is gewijzigd.  
Op onze website kun je bovenaan de pagina een link vinden die je verwijst naar de website van 
het NHV. Hier vind je altijd het meest actuele wedstrijdschema. 
 

 

Directe link: http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/ 

 
 
 

de Vereniging 

Lotto 
Beste Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. 

Nog even ter herinnering en misschien heeft u het over het hoofd gezien, maar binnen de 

vereniging spelen wij een Lotto loterij waarvoor u  10 nummers kunt invullen. De inleg 

hiervoor bedraagt € 10,00 per keer.  

http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/
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De trekking van deze loterij is gekoppeld aan de trekkingen van de lotto op de 

zaterdagavond. Op de superzaterdag telt alleen de eerste trekking mee. Wij willen deze 

loterij minimaal 4x en maximaal 6x per jaar houden. Het zou leuk zijn als hier heel veel leden 

aan mee zouden willen doen (er zijn natuurlijk leden die allang meespelen).  

Dan de vraag wat zit er voor mij in?                                                                                                                                                

Als er 50 mensen zijn die meedoen aan de loterij, dan levert dit € 500,00 euro per keer op. 

Als uw 10 nummers getrokken zijn dan wint u € 250,00 euro (50% dus). Zijn er meer 

winnaars dan wordt het geld gedeeld. Voor de vereniging blijft er dan € 250,00 euro over, 

zodat het mes aan 2 kanten snijdt.  

Dus hoe meer aanmeldingen hoe meer er gewonnen kan worden!!  

Wij , Annelies Boer en Robin Hazebroek zouden het heel fijn vinden als u mee wilt doen.  Bel 

of mail ons even, Zie bladz. 27 voor onze tel, nr. of mail adressen  

U kunt het over maken of anders contant aan ons betalen. Geef bij uw inschrijving gelijk uw 

mailadres op. Zo kunnen wij u op de hoogte houden na iedere trekking hoe het er met uw 

nummers voor staat. 

Met vriendelijke groet,     Annelies Boer 

 

 

 

 

 

SPONSORKLIKS 
 

Wilt u SOS-Kwieksport financieel helpen, zonder dat het u                                           
een cent kost ?  

 
 

Bestelt u wel eens on-line ?  
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Sponsoring vanuit je luie stoel 
 
Wist je dat het sponsoren van SOS-Kwieksport wel heel erg gemakkelijk is?                                                       
Tenminste, als je weleens iets via internet bestelt.                                                                                                                         
Via Sponsorkliks kun je bij tientallen websites - zoals Thuisbezorgd, Coolblue, Mediamarkt, 
Booking.com, Bol.com, Zalando en Wehkamp - bestellen. Je betaalt gewoon dezelfde prijs als 
anders, alleen betaalt de webwinkel een bedrag aan SOS-Kwieksport.  
Het enige dat je daarvoor moet doen, is de website bezoeken via Sponsorkliks.                  
Dat gaat heel eenvoudig: 

1. Heel simpel: ga naar www. Sponsorkliks.com 
2. U ziet dan hun pagina met de vraag: voor welke vereniging doet u mee ?  
3. U vult in: SOS-Kwieksport en ziet direct ons verenigingslogo.  
4. Daarna kiest u uw favoriete webshop en winkelt daar zoals u dat altijd al deed.  
5. Dat is alles ! Uiteraard kunnen wij niet zien wie wat heeft gekocht.  
6. Verder merkt u niets meer van SponsorKliks, maar onze vereniging ontvangt wel een 

percentage van het aankoopbedrag als commissiegeld in de clubkas.                                                                                                              
Let op: je bestelt en betaalt direct bij de webwinkel. SOS-Kwieksport en Sponsorkliks hebben 
geen inzage in je bestelling. Gebruik alleen bovenstaande link, of die op de website, anders 
weet de webwinkel niet naar wie het sponsorbedrag moet                                                                                                                                                                            

 
Inmiddels zijn ruim 300 favoriete webwinkels aangesloten bij SponsorKliks.com ! 
 Zoals bijvoorbeeld CoolBlue, Bol.com, Wehkamp, Booking.com, Albert Heijn, Decathlon, Independer,  
Ali Express en Disneyland. Dus ook uw speelgoed, pizza’s, restaurants, vakanties, mobieltjes en 
boodschappen bestellen via www.sponsorkliks.com  
Besteld u bijvoorbeeld via Thuisbezorgd.nl ontvangen wij zelfs € 1,00 per bestelling !  
Wilt u dus SOS-Kwieksport GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online 
aankopen doet via de SponsorKliks pagina van SOS-Kwieksport. Voor u een kleine moeite, 
voor ons directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen ? 
Vertel dit daarom door aan andere mensen die SOS-Kwieksport een warm hart toedragen ! 
Doen !  
U kunt dit ook nog even rustig nalezen op onze vernieuwde website www.soskwieksport.nl  
Via 'Vrienden’ en ‘SponsorKliks’ in het menu komt u op de pagina van SponsorKliks. 
Onderaan in de tekst treft u de link SOS-Kwieksport SponsorKliks aan. Door deze aan te 
klikken komt u direct op onze pagina bij SponsorKliks.com en kunt u direct doorklikken naar 
uw favoriete webwinkel.                                                                                                                                      
Vergeet niet om het door te vertellen ! Alvast erg bedankt !!  
Extra Service                                                                                                                                                                                                             

Schrijf u zich bij www.sponsorkliks.com                                                                                                                                        

in voor hun nieuwsbrief, dan ontvangt u van hen bericht in uw mailbox                                                                                   

indien er bij een webwinkel een kortingactie is.                                                                                             

Help de club: SponsorKliks 
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DE 

VRIENDENLOTERIJ 
 

BankGiro Loterij samengevoegd met 

VriendenLoterij 

18 augustus 2021                                                                                                                                             
De BankGiro Loterij, onderdeel van de Goede Doelen Loterijen, is per 16 augustus 2021 
samengegaan met de VriendenLoterij en opereert vanaf nu onder die vlag. De vernieuwde 
VriendenLoterij steunt nu niet alleen organisaties die zich inzetten voor het welzijn van 
mensen, maar ook culturele instanties en organisaties.                                                                                                                           
Het afgelopen jaar hebben we in iedere Nieuwsbrief de VriendenLoterij laten terugkomen.                        
                                                                                                                                                                         
Toch merken we dat er nog veel onduidelijkheid is over de sponsoring van de 
VriendenLoterij. 

We vragen u niet om zelf mee te gaan spelen!! (Uiteraard mag dit wel) 
  
Iemand die al meespeelt bij de VriendenLoterij speelt altijd mee voor een goed doel.  
Ook als deze persoon nooit een goed doel heeft opgegeven. Dan vult de VriendenLoterij dit 
zelf in, ongemerkt.  
Mensen die al meespelen met de VriendenLoterij steunen dus ongemerkt een goed doel.  
Dit kost de persoon die meespeelt met de VriendenLoterij niets extra’s!!  
Onze vereniging (sponsorcode 310132) is aangesloten bij de VriendenLoterij en kan daarom 
ook uw goede doel zijn! Kijk op www.vriendenloterij.nl  
Vraag na bij buren, kennissen, familie, collega's, etc. of zij ook meespelen met de 
VriendenLoterij en laat ons dit weten.  
Het omzetten van goede doel kan ontzettend gemakkelijk:  

 Neem het formulier mee uit de kantine  

 Download het formulier van onze site  

 Bel de vriendenloterij (0900-300 1400)  

 Neem contact op met Daniël (penningmeester@soskwieksport.nl) 
Als jij de gegevens doorstuurt van iemand die al meespeelt,  
krijg je van ons een aanbrengpremie van € 10,00!  

 

 
 
Van elk meespelend lot dat SOS-Kwieksport als goede 
doel heeft, ontvangt onze club € 77, - per jaar! 

mailto:penningmeester@soskwieksport.nl
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STEUN JE CLUB: 
LEVER GEBRUIKT FRITUURVET 

IN! 
 
Heb jij thuis een frituurpan en wordt het frituurvet regelmatig vervangen?                                                                                 
Dan kan je eenvoudig onze club steunen: door het apart inzamelen van gebruikt frituurvet!                              
Frituurvet: Geld voor je club     
                                                                                                                                                                                                  
Lever je gebruikte frituurvet  in bij de daarvoor bestemde gele container op ons clubhuis                           
Iedere volle container levert ons maar liefst € 30,- op! Hiervan kunnen we jaarlijks allerlei                          
activiteiten organiseren. Daarnaast draag je ook nog eens bij aan een beter milieu.  
                                                                                                                                                                                                     
Goed voor het milieu én goed voor onze club!                                                                                                        
Gebruikt frituurvet kan op een duurzame manier gerecycled worden tot biodiesel.                                                  
Dit is een concrete oplossing voor CO2 vermindering en levert onze club ook nog geld op.  
 

Elke volle gele bak betekent €30,- voor de jeugd! 
  
Wat moet je doen?  
Giet het afgekoelde frituurvet in de originele verpakking of in een andere af te sluiten plastic                                      
fles terug. Doe deze verpakking in de daarvoor bestemde gele container die staat bij ons 
clubhuis. De opbrengsten worden vervolgens op het rekeningnummer van de vereniging 
gestort.   
                                                                                                                                                                                                           
Wat kan je inleveren?  
• Vloeibaar/ vast frituurvet  

• Frituurolie  

• Overige plantaardige oliën  
 
Meer weten?                                                                                                                                                                             
Wil je meer weten over deze inzamelactie? Ga dan naar 
www.clubactie.nl/frituurvetinzamelen of vraag informatie bij Annelies Boer.                                                                                                                                                       
Alvast bedankt voor je steun!! 
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ZIJN WIJ AL VRIENDEN OP 

FACEBOOK? 

 

Handbal Vereniging SOS-Kwieksport heeft een eigen Facebook 

pagina. Hierop plaatsen wij alle nieuwtjes, activiteiten, foto’s etc.    

 Zijn we nog geen vrienden op Facebook?  
  Voeg ons dan snel toe en blijf op de hoogte! 

 

 

 

 

 WEBSITE 
 
Dank zij Nigel Heidt wordt onze website onderhouden.                                             
Als er andere/nieuwe/betere ideeën zijn om deze website te verbeteren neem 
dan contact op met Nigel Heidt(nigelheidt97@gmail.com) of iemand van het 
bestuur. 
 

 

 
 

                          
 

 

mailto:nigelheidt97@gmail.com
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ONZE 

KLEDINGSPONSORS 
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ONZE 

KLEDINGSPONSORS 
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    SOS-Kwieksport    
FANSHOP 

 

 

            
             
 

     De enige echte       

    Polo van        

    SOS-Kwieksport      

             

    Beschikbaar in       

    M - L - XL - XXL       

             

    Te Bestellen voor      
     € 25,00      Paraplu 

                    
Ruim 1 meter 

rond 

 
              
   SOS-Kwieksport    Nu € 16,00 

   Sleutelhanger           

        

 
  

    
   met of zonder     

 

  
   winkelwagenmuntje       
             
   Slechts € 2,50       
                
 

                   
             
    Ballen in diverse      
             
    kleuren en maten   SOS-Kwieksport 

          MINI tenue 

     € 25,00       
           € 8,00 

                 

                     
Stickers en Balpennen zijn ook nog steeds verkrijgbaar! 

                  

    Interesse Informeer bij     Daniël     Broeke           
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Contactpersonen 
en Informatie 

  

 

  

 Opgericht 18 september 1935   IBAN nr:  NL 35 INGB 0000 5522 90 
     

 Website: www.soskwieksport.nl   E-mail Bestuur : bestuur@soskwieksport.nl 

 Email:info@soskwieksport.nl     E-mail Redactie: redactie@soskwieksport.nl  

 Algemeen Bestuur       

 Voorzitter André van de Linde 06 - 14 30 85 54 voorzitter@soskwieksport.nl 

 Algemeen Secretaris Monique Rolvink 06 - 52 32 44 77 secretaris@soskwieksport.nl  

 Penningmeester Daniël Broeke 06 - 44 27 41 34 penningmeester@soskwieksport.nl  

 Bestuurslid (TC /JC) Robin Hazebroek 06 - 31 99 85 05 robinhazebroek@hotmail.com  

 Bestuurslid (JC)   Natasja den Boer          06 - 11 95 46 09  natasjadenboer@hotmail.com  

 Bestuurslid - Vz. EC Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30     ec@soskwieksport.nl  

 Bestuurslid  Hugo Goldman 06 - 13 39 85 03 hugojoke@ziggo.nl  

 Ondersteunend bestuurslid                                                                                Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl  

 Commissies    

 Wedstrijd secretariaat   wedstrijdsecretariaat@soskwieksport.nl  

 Wedstrijd secretariaat Mieke Jansen 06 - 44 88 65 75 amgjansen@casema.nl  

 Scheidsrechters Coördinator Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com  

 Technische Commissie Vacant    

 Evenementen Commissie Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30 ec@soskwieksport.nl  

 Kantine Commissie Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com  

 Sponsor Commissie vacant  voorzitter@soskwieksport.nl  

 Communicatie Commissie vacant  voorzitter@soskwieksport.nl  

 Redactie    

 Redactie "Nieuwsbrief" Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 redactie@soskwieksport.nl 

         

 Adressen 

 Postadres   Adres secretaris (postadres) 

 Voorzitter Stichting Clubhuis Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl  

 Gebruik Clubhuis Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com  

 Adres Clubhuis (Geen POST adres !)  070 - 3 66 90 76 Bentelostraat 100, 2545 NT Den Haag 

 Adres Sporthal Zuidhaghe Patricia & Hans 06 - 17 86 30 77 Beresteinlaan 625.H, 2542 JR Den Haag 

mailto:info@soskwieksport.nl
mailto:secretaris@soskwieksport.nl
mailto:penningmeester@soskwieksport.nl
mailto:robinhazebroek@hotmail.com
mailto:natasjadenboer@hotmail.com
mailto:ec@soskwieksport.nl
mailto:hugojoke@ziggo.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@soskwieksport.nl
mailto:amgjansen@casema.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
mailto:ec@soskwieksport.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
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Trainers en 
begeleiders 

 

 

  

 

Team Naam   Telefoonnummer E-mailadres 

GDJ   Trainer   
   Begeleidster   
      
GDJ   Trainster   

  Trainster   
   Begeleidster   
      
DBJ   Trainster   
   Begeleider   
      
Dames 1  Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

 Daniëlle Houtman Begeleider  06 41 01 18 90 Daantje_bolletje@hotmail.com 

  Jill Goldman Team verantw.  06 22 95 16 23 hj.goldman@ziggo.nl 

     

     

Heren 1 Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

     Begeleider     

     
 Dames 
recreanten  Begeleider   
  Daniëlle Houtman Begeleider 06 41 01 18 90 Daantje_bolletje@hotmail.com 

          

     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

 

 

 

 

mailto:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:Daantje_bolletje@hotmail.com
mailto:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:Daantje_bolletje@hotmail.com
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Corona update Gemeente Den Haag 4 november 2021 
 

Beste bestuurders van sportverenigingen en huurders van Haagse sportaccommodaties, 
 
Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken helaas weer hard gestegen en steeds 
meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het demissionaire kabinet heeft in de 
persconferentie van 2 november jl. dan ook aangekondigd per 6 november extra 
maatregelen te treffen om deze verspreiding van het coronavirus af te remmen. De 
maatregelen, onder andere in de vorm van de verplichte QR-controle, raken ook de sport. 
Hieronder leest u wat dit voor u betekent. 
 
Buitensporten 
 
Na het Tweede Kamerdebat over de coronamaatregelen van afgelopen woensdag heeft het 
demissionaire kabinet besloten af te zien van het verplichte coronatoegangsbewijs voor 
amateur buitensporten. Ik ben zeer blij met dit besluit. Voor u scheelt dit in een deel van de 
zorgen rondom de praktische uitvoering en de inzet van vrijwilligers. De overgebleven extra 
maatregelen vormen alsnog een flinke uitdaging voor u. 
 
Op de sportlocaties buiten is het niet verplicht dat sporters en toeschouwers gecontroleerd 
worden op de QR-code. Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te 
houden. Gaan sporters of toeschouwers naar de kleedkamer, het toilet of de kantine, dan 
moeten zij wel gecontroleerd worden. Ook voor het terras bij de sportkantine geldt de 
verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca. 
 
Om u te ondersteunen bij deze controle en bij het benadrukken van de basisregels, stellen 
we posters beschikbaar. Indien u hier interesse in heeft, meld u dan bij uw sportconsulent 
[2]. 
 
Binnensporten 
 
Voor sporten in de gemeentelijke zwembaden en sporthallen moet per 6 november wel bij 
binnenkomst een QR-controle gedaan worden. Dit geldt voor sporters en toeschouwers 
vanaf 18 jaar, in alle binnenruimten inclusief de sportkantine. 
 
Een vervelende boodschap, maar gelukkig kunt u hiermee wel uw geliefde sport blijven 
beoefenen.  In alle gemeentelijke zwembaden en sporthallen is op de momenten dat er 
sportactiviteiten zijn met sporters of toeschouwers van 18 jaar en ouder een medewerker 
aanwezig die de verplichte QR-controle doet. Ook op de momenten, dat u als vereniging of 
huurder gebruik maakt van de accommodatie. Bij verwachte drukte (bijvoorbeeld bij de start 
van een activiteit of bij een wedstrijd) vragen wij u zelf extra capaciteit voor controle te 
regelen. Indien blijkt dat op sommige (rustige) momenten de controle anders ingevuld kan 
worden, zullen we daar naar handelen. Dat is op dit moment nog lastig te overzien. 
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Ik weet dat bovenstaand vraagstuk u bezighoudt. U zal ongetwijfeld nog meer (praktische) 
vragen hebben. Aan de verdere uitwerking van de nieuwe maatregelen en de consequenties 
voor het gebruik van de zwembaden en sporthallen wordt gewerkt. Hiervoor zijn we ook 
afhankelijk van de protocollen en reactie van het NOC*NSF, de Vereniging Sport en 
Gemeenten en de sportbonden en het Rijk. Zodra er meer duidelijk is, ontvangt u de 
aangepaste protocollen en zal ook onze FAQ [3] zijn bijgewerkt. 
 
 
Tot slot hoop ik dat de nieuwe maatregelen ons niet teveel belemmeren in het sporten, het 
plezier en het samenzijn. Ik wens u allemaal veel sportplezier en bovenal gezondheid toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter van Veen 
 
Directeur Sport 
 
Gemeente Den Haag 

  


