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Beste SOS-Kwieksporters, 

Uiteraard wens ik iedereen een zeer gelukkig en gezond 2022 toe. Het is te hopen, dat we in 

dit nieuwe jaar terug kunnen gaan naar "ons oude leven" zonder Covid met al zijn varianten. 

Laten we vooral hopen, dat er weer gehandbald kan worden in de zaal en/of op het veld! 

Laten we dit nieuwe jaar echt op zoek gaan naar nieuwe (jeugd)leden, zodat onze vereniging 

weer wat bloeiender wordt. Dit is hard nodig, ook om ons clubgebouw weer wat rendabeler 

te maken. Ik hoop, dat iedereen hieraan wil werken. We gaan binnenkort samenwerken met 

het Sesam College, die met ons de vereniging gaan "doorspitten" om te kijken, wat we 

kunnen verbeteren. 

Blijft gezond!! En hopelijk tot ziens in de zaal of op het veld. 

 

André van de Linde, voorzitter 

06 - 14 30 85 54 
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Zoals in de vorige Nieuwsbrief al stond, kon de ALV van 29 november 2021, door de nieuwe 
Corona regels, geen doorgang vinden. Zodra de coronaregels weer teruggedraaid worden, 
hopelijk na 14 januari, gaan we deze ALV zo snel mogelijk houden.                                                                                                                                
Heeft u vragen of ideeën voor het bestuur geeft dit dan door.   

Nog een vraagje:                                                                                                                                            
Als er wijzigingen zijn zoals adres, e-mails enz. geef dat dan even door, zodat 
wij dit kunnen aanpassen.   Alvast bedankt.                              

 

Vanuit het NHV  

 

Corona Update 20-12-2021 

Op zaterdag 18 december heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gehouden over 

de Corona maatregelen. In de persconferentie is er aangekondigd dat er vanaf zondag 19 

december 05:00 uur een lockdown van kracht is. De maatregelen zullen in ieder geval van 

kracht zijn tot en met vrijdag 14 januari. 

Handbalwedstrijden voorlopig afgelast 

Voor de handbalsport heeft dit grote gevolgen voor de competitie. Alle geplande 

wedstrijden in de amateursport mogen vanaf zondag 19 december geen doorgang 

vinden. Maarten-Jan de Koning, manager Competitie, zegt hierover: “Wij vinden het 

enorm jammer dat we het laatste speelweekend van 2021 niet kunnen afronden en 

genoodzaakt zijn om de wedstrijden voor zondag 19 december af te gelasten. De sport 

heeft een belangrijke functie in de samenleving en wij hopen dan ook dat deze lockdown 

van korte duur zal zijn.” 

Het NHV heeft vanwege de geldende maatregelen en de sluiting van binnensportlocaties 

besloten om de wedstrijden tot en met zondag 16 januari 2022 af te gelasten. Het NHV 
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vindt het belangrijk dat spelers eerst de training weer kunnen oppakken, voordat zij in 

wedstrijdverband gaan handballen. 

Het NHV zal alle wedstrijden die gepland staan tot en met 16 januari uiterlijk op 

maandag 27 december als afgelast verwerken. Alle wijzigingen en afgelastingen zullen 

zichtbaar zijn in de HandbalNL App. Wij roepen jullie op om de HandbalNL App goed in 

de gaten te houden omtrent jouw geplande wedstrijden. 

Voor de topcompetities blijft een uitzondering van kracht. De teams in de BENE-League 

en Eredivisie voor dames en heren mogen blijven trainen en wedstrijden blijven spelen 

onder de reeds geldende voorwaarden. 

Trainingen buiten toegestaan 

Alle binnensportlocaties zijn vanaf zondag 19 december gesloten. Buitensportlocaties 

mogen wel open blijven voor alle leeftijden tussen 05:00 en 17:00 uur. Voor volwassenen 

vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter 

afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge 

wedstrijden spelen op de eigen club. 

Vervolg handbalseizoen 

Het NHV gaat zich komende weken beraden over de gevolgen van de maatregelen op de 

competitie en het vervolg van het handbalseizoen in 2022. Meer informatie hierover zal 

t.z.t. via de website kenbaar gemaakt worden. 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de inzet voor de handbalsport en de 

verenigingen. Wij hopen dat iedereen gezond blijft en we elkaar in het nieuwe jaar weer 

zo snel mogelijk op het handbalveld mogen ontmoeten. 

 

 

   

                                                                         en                                                                                                                  

Natasja den Boer (jeugd) en Hugo Goldman (bestuurslid technische zaken) zijn gestopt met 

hun functie in het bestuur. Zij hadden al een tijdje geleden aangegeven dat zij tot de ALV 

(november 2021) hun  functie zouden blijven uitoefenen. Nu de ALV  geen doorgang kon 

vinden zijn met ingang van dit jaar gestopt.                                                                                                  

Natasja en Hugo bedankt voor jullie grote inzet voor de vereniging. Wij zullen, zodra het kan, 

net als we nog moeten doen bij de voorgaande afgetreden bestuursleden,  op gepaste wijze 

afscheid nemen. Nogmaals heel erg bedankt. 
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Het is altijd prettig om na een gezellige Kerst, met heerlijk (veel) eten en snoepen, en de 

Oudejaarsavond, met oliebollen en appelflappen, de aangekomen kilootjes weer kwijt te 

raken. Dat deden we natuurlijk altijd met lekker trainen en handballen. Maar door die 

verrekte Corona is dat nu niet mogelijk. De zalen zijn zeker tot en met 14 januari gesloten.                      

Laten we hopen dat we na 14 januari weer gewoon mogen gaan sporten. Is dat niet mogelijk  

dan moeten we, zeker om de conditie op pijl te houden, naar mogelijke ander alternatieven 

gaan zoeken. Zoals b.v. buiten conditie trainen. Wij zijn ons aan het beraden  hoe we dat het 

beste kunnen doen. Als er leden zijn die nog andere ideeën of oplossingen hebben laat het 

ons weten.  Zodra er een oplossing is gevonden, laten we dit zo spoedig mogelijk horen. 

Door deze coronamaatregelen is het nog eens extra moeilijk om nieuwe (jeugd)leden naar 

onze vereniging te krijgen. En nieuwe leden zijn echt nodig. Om onze vereniging te 

behouden is het echt noodzakelijk dat het leden bestand een stuk omhoog moet.                                    

Om dit te realiseren hebben we echt de hulp van iedereen, senior/recreanten/jeugd-leden, 

bij nodig. Daarom hopen we dat iedereen zich wil inzetten om onze vereniging te 

promoten, zodat we, zodra het weer kan, nieuwe (jeugd/senior/recreant) leden kunnen 

verwelkomen.                                                                                                                                                                   

Het jaar 2022 moet dus echt het jaar worden dat er nieuwe leden zowel jeugd, senioren en                       

recreanten naar onze vereniging komen.                                                                                                                          

Ook oud leden zijn zeker van harte welkom.  Dus als er oud leden (Dames en Heren) zijn die 

zin hebben om eens in de 3 weken een partijtje te handballen of mee willen gaan doen aan 

walking handball zijn welkom.    

 

Oproep                                                                                                                                                                     

 

Nu Natasja gestopt is (erg jammer) bij onze jeugdafdeling, zijn we opzoek naar mensen die 

samen met het bestuur een jeugdcommissie willen opstarten. Deze commissie krijgt de 

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

teams samenstelling, jeugdkamp, enz.                                                                                                                                      

Hierdoor 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.                       
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Jeugdsport Coördinatoren                                                                                                                                                   

Voor meer informatie over de jeugdsport coördinatoren 

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

 
   
 

  

Uitslagen   
Zondag  27-11-2021                                                                                                                                     

DS 1   SOS-Kwieksport 1   -    Northa 1   23 - 25 

Zondag   05-12-2021                                                                                                                                          

DS 1   HVOS 2    -    SOS-Kwieksport 1  18 - 11                                        

HS 1   Hercules 3    -    SOS-Kwieksport 1  25 - 31 

Zondag   12-12-2021    
HS 1   Hellas 4           -    SOS-Kwieksport 1 17 - 38 
                                                                                                                                                                       

Woensdag 08-12-2021                                                                                                                

Dames recr.  Hillegom 1               -    SOS-Kwieksport 1     afgelast 

Zondag 12-12-2021                                                                                                                         
DS 1   WHC 2                 -    SOS-Kwieksport   afgelast                                  
 
Zaterdag 18-12-2021                                                                                                                                      
DS 1   SOS-Kwieksport 1          -    De Treffers 1  afgelast                        
HS 1   SOS-Kwieksport 1            -    WHC 2   afgelast 
 

 

 Hierbij een overzicht van uw actuele verenigingsprogramma  
in de periode 08-01-2022  t/m  13-02-2022 

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

Zaterdag 8-01-2022 ???? 
19:15 uur DS 1  SOS-Kwieksport 1     -    DIOS 2  afgelast     
20:45 uur HS 1  SOS-Kwieksport 1     -    Oliveo 2  afgelast 
 
 

https://www.swsdh.nl/over-ons/
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Zaterdag 15-01-2022 
17:15 uur HS 1  EHC 2             -   SOS-Kwieksport 1    afgelast 
 

Zondag  16-01-2022 
14:45 uur DS 1  Oliveo 2            -   SOS-Kwieksport 1 afgelast 
 

Woensdag 19-01-2022 
20:00 uur   Dames recr. Vires et Celeritas 1  -   SOS-Kwieksport 1 Dick van Dijkhal 

 
Vrijdag 21-01-2022 
19:15 uur DS 1  SOS-Kwieksport 1      -    Roda’71 1  Zuidhaghe 

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

 

Zaterdag 22-01-2022 
19:15 uur DS 1  SOS-Kwieksport 1      -    Vires et Celeritas 1 Zuidhaghe 

20:45 uur HS 1  SOS-Kwieksport 1      -    Saturnus Leiden 1 Zuidhaghe 

 

Zondag 30-01-2022 
11:15 uur HS 1  Warmunda/MSV 1    -    SOS-Kwieksport 1  De Geest 

 
Woensdag 02-02-2022 
19:00 uur   Dames recr. SOS-Kwieksport 1    -    Gemini(Z) 1 Zuidhaghe 

 

Zaterdag 05-02-2022 
19:15 uur DS 1  SOS-Kwieksport 1      -    Ventura 3  Zuidhaghe 

20:45 uur HS 1  SOS-Kwieksport 1      -    Rijnstreek 1  Zuidhaghe 

 

Zaterdag 12-02-2022 
20:00 uur HS 1  Northa 1             -    SOS-Kwieksport 1 Duinwetering Sporthal 

 

Zondag 13-02-2022  
12:15 uur DS 1  Northa 1  -    SOS-Kwieksport 1 Duinwetering Sporthal 
  

 

Trainingstijden: Zaal (KAN VOORLOPIg, tot 14 januari 2022, niet)  
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 
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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.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Komende Activiteiten 

5-€uroclub                      

                         Wij zouden tijdens de Griekse eetavond,                                             
die helaas geen doorgang kon vinden, de trekking van de 5-€uroclub loterij doen.                                   
Daarom zijn we van plan dit zo snel mogelijk ,waarschijnlijk digitaal, te gaan doen.                                            
Dat hoort u zo snel mogelijk.                                                                                                                      
Natuurlijk houden we dan ook zo snel mogelijk de  Griekse  Avond 

 

    Rommelmarkt 
   Ook deze activiteit gaan we ook weer zo spoedig mogelijk, 
     zodra het weer mag, organiseren. 
 
 

 1 juni Regionale Schoolhandbal Toernooi bij onze vereniging 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
  

mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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   Afgelopen Activiteiten 

19 december2021 hielden wij onze digitale Kerstbingo 

Er hadden zich weer velen aangemeld om met deze leuke Kerstbingo mee te doen. 
Zaterdag 11 december kon iedereen tussen 11.00 – 13.00 uur bij onze Kerst-drive bij ons 
clubhuis zijn Goodiebag ( met heerlijke kerstversnaperingen, Kerstmondkapje enz.) inclusief 
Bingokaarten ophalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met deze Goodiebag was iedereen klaar voor deze gezellige online bingo op 19 december. 
Iedereen ontving een mail zodat je via een klik op de link via Teams kon deelnemen aan deze 
Kerstbingo. Op zondag 19 december werd er om 10.00 uur proefgedraaid en dat lukte 
iedereen, zodat we deze dag om 19.00 uur konden starten.                                                                
Om 18.30 uur waren we al online en startte om precies 19.00 uur de Kerstbingo. Alles liep op 
rolletjes, als er iemand bingo had, moet hij een foto van zijn bingokaartje maken en via een 
WhatsApp doorsturen en werd deze gecontroleerd.                                                                                                     
In de huiskamers was het erg gezellig en was de spanning te snijden.                                                                 
Er waren hele mooie prijzen te winnen, Kerst attributen, levensmiddelen manden, 
kaasplanken met alles erop en eraan, enz. Als hoofdprijs waren er twee kaartjes voor de 
musical Aladin. Het werd een heel gezellige en geslaagde avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jill en Mariska heel hartelijk bedankt voor het organiseren van deze Kerstbingo en inkoop 
van de mooie en gave prijzen. Tim, Nigel en Piet bedankt voor het draaien van deze Bingo.  
En natuurlijk iedereen die mee heeft geholpen deze avond tot een succes te maken. 
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Uitslag van de Grote Clubaktie 
 
 

 
Zie bladz. 30 t/m 33 

 
 

 
 
 
 
 

 

     
 

     Jammer genoeg deze maand nog geen nieuwe leden te melden. 

 

 

 

 

 

 Tim van der Starren is nog steeds geblesseerd aan zijn achillespees.                     

 Gelukkig gaat het iets beter. Tim heel veel beterschap en laten we hopen dat je weer 

    snel kunt handballen. 
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  Mick Steegers      1 - 01 

  Mitchell Koolstra    6 - 01 

  Darren Spoor      8 - 01 

  Feike van Schie  10 - 01 

  Bianca van der Starren 18 - 01 

  

  

     Jarigen                                        Namens de hele vereniging 
 

 

 

 

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. 

• 19 januari 2022 heeft het bestuur een gesprek met het Sesam College, die gaan 

kijken of zij ons met raad en daad kunnen helpen om de vereniging weer op het 

goede spoor te krijgen.  

• Over de lichtmasten hebben we nog geen nieuws, dus is het nog even afwachten.  

• Afgelopen maand is er een pomp van de verwarming vervangen en de wifi 

aangepast. 

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

meldt 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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Herhaalde oproep 
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:   Bestuursfunctie  
     Technische Commissie 
     Communicatie Commissie 
     Jeugdcommissie 
     Trainers 
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.  
 

EuEEhe 

   EK-Handbal Nederland Heren  

Bondscoach Erlingur Richardsson heeft 18 spelers geselecteerd voor zijn definitieve 

selectie voor het Europees kampioenschap.  

Het EK wordt van 13 tot en met 30 januari 2022 georganiseerd in gastlanden Hongarije en 

Slowakije. De Oranjeheren zijn op het EK ingedeeld in groep B met Portugal, Hongarije en 

IJsland. Nederland speelt alle poulewedstrijden in Boedapest.  

Het Nederlandse Herenteam gaat in totaal vijf oefenwedstrijden spelen in aanloop naar het 

eindtoernooi. Afgelopen dagen speelde de ploeg tegen Japan (30-33 verlies), Tunesië (33-28 

winst) en Polen (33-27 verlies). Na de jaarwisseling verzamelt het team zich opnieuw. De 

voorbereiding op het EK wordt dan vervolgd met een oefenstage in Zweden. Twee keer 

neemt Nederland het op tegen het thuisland. Op 6 en 8 januari gaan beide landen de strijd 

met elkaar aan. De EK-selectie zal ook in Zweden aantreden. 

Op 11 januari stapt de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson in het vliegtuig naar 

Boedapest voor het EK. Twee dagen later, op 13 januari wacht het thuisland Hongarije in de 

eerste wedstrijd. Om 20:30 uur klinkt het beginsignaal. Alle wedstrijden van het Nederlands 

team worden uitgezonden op Ziggo Sport.    
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Datum Wedstrijd Categorie Locatie 

06 januari 2022 Zweden - Nederland 

Oefenstage Zweden – 19:00 

uur 
 

08 januari 2022 Zweden - Nederland 

Oefenstage Zweden – 16:00 

uur 
 

13 januari 2022 Nederland - Hongarije  EK – 20:30 uur Budapest Sports Hall 

16 januari 2022 Ijsland - Nederland EK – 20:30 uur Budapest Sports Hall 

18 januari 2022 Nederland - Portugal EK – 20:30 uur Budapest Sports Hall 

  Een aantal van onze HS 1 gaan daar een aantal dagen naar toe 

    om de heren daar aan te moedigen. 

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.   

   

https://heren.handbal.nl/events/nederland-polen-2/
https://heren.handbal.nl/events/zweden-nederland/
https://heren.handbal.nl/events/nederland-hongarije/
https://heren.handbal.nl/events/ijsland-nederland/
https://heren.handbal.nl/events/nederland-portugal/
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Een vrouw rijdt met haar auto langs een vrachtwagen en zegt: 'Hoi, ik ben Lisanne en u 
verliest uw lading.' Het stoplicht slaat weer op groen en ze rijden door. Even later staat 
Lisanne weer naast de vrachtwagen en zegt: 'Ik heet Lisanne en u verliest uw lading.' Het 
raam van de vrachtwagen gaat open en de vrachtwagenchauffeur zegt: 'Ik heet Henk en ik 
strooi zout.' 
 

Hoe noem je een grote zwerm bijen bij elkaar? 
Een bijeenkomst 
 
'Hoe heet je?' 'Bert zonder p.' 'Maar er zit toch helemaal geen p in Bert?'                                                   

'Dat zeg ik toch! Bert, zonder p.' 

Waarom zijn oenen heel blij als ze na een half jaar een puzzel hebben opgelost? 
Antwoord: Omdat op de doos staat: 4 tot 6 jaar. 

 

Een boogschutter komt thuis en zegt tegen zijn vrouw: 'Ik heb je gemist. 
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Wist u dat ……………… 

 
………… …    de digitale Kerst Bingo weer een groot succes was                                                                                                                              
……………    dat iedereen weer fanatiek meedeed 
…………..     er geen foute Bingo’s zijn gevallen 

 …………..     er tijdens de Kerst-drive bij ons clubhuis heerlijke warme   
         chocolademelk met kaneelbollen werden uitgedeeld  
 ……………    er in de Goodiebag hele leuke dingen zaten 
 ……………    we dit misschien met Pasen weer willen organiseren 
 ……………    we natuurlijk wel hopen dat het weer gewoon in het clubhuis gegeven 
         kan worden 
 ……………    als je niet hebt meegedaan je echt iets gemist hebt  
 ……………    de trainingen en het handballen door die verrekte Corona weer een 
         paar weken stil liggen  
 ……………    hier al uw leuke wist-u-datjes hadden kunnen staan 
 ……………    er toch wel leden zijn die leuke gebeurtenissen beleven 
 …………..     je dat dan kunt door geven aan Piet vd Starren (piet@timstarren.nl) 
         of   redactie@soskwieksport.nl                                                                                          
                                                                                                                                                    
 …………..    we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe leden, zowel jeugd, senioren, 
        recreanten                                                                                                                                   
 …………..    dat dit echt noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze  
        vereniging                                                                                                                                           
 …………..  We mensen zoeken, zowel senior als jeugd, die  maandelijks leuke  
              berichtjes voor de Nieuwsbrief en de website willen schrijven.              
               Moppen en leuke anekdotes zijn ook welkom 
 .…………..   je de vereniging kan steunen, door mee te doen aan SponsorKliks   
     (niet vergeten, zie bladz.18/19&20)                                       
 .............  je ook de vereniging kan ondersteunen om mee te doen aan                                        
         de Verenigings Lotto of  VriendenLoterij (zie bladz. 18 & 21 ) 
 ……………   we ook nog steeds op zoek zijn naar (bord)sponsoren en donateurs  

       

 

 

 

   
 

 

 

 

 

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 het 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.  

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 

http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/
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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 ?  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sponsoring vanuit je luie stoel 
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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)   Vacant              

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

 Bestuurslid  Vacant   

 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 

Monique Rolvink 06 - 52 32 44 77 Hooghalenstraat 13, 2545WJ Den Haag  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:ec@soskwieksport.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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Grote Clubactie Trekkingsuitslag 2021 

Hoofdprijzen 

1e prijs € 100.000,- 3674512 

2e prijs Auto Seat mii electric, 4 jaar zorgeloos rijden     0345595 

3e prijs Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,-     2615579 

Overige prijzen 

4e - 5e prijs Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,-     0374204 3474092 

6e - 15e prijs 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 4 personen 

1012813 1582365 1737922 2191164 2210642 2891937 2960869 3155649 3691315 4195003 

16e - 25e prijs 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 2 personen 

1273270 1459450 1520801 1777501 2226705 2547797 2763059 3959377 4002166 4043258 

 

26e - 125e prijs Masita cadeaubon t.w.v. € 100,- 

0022011 0088494 0114958 0116455 0200522 0211710 0244585 0280521 0281088 0300533 

0311742 0373850 1062379 1138739 1156667 1170345 1174957 1224001 1300727 1344894 

1350998 1444237 1484192 1500097 1517051 1589153 1620952 1625306 1654015 1659003 

1675706 1680957 1688476 1753288 1759826 1836285 1845653 1893591 1915894 2016536 

2083259 2096197 2157668 2199534 2206373 2224564 2226847 2254647 2275616 2342405 

2356057 2432335 2444542 2449415 2458630 2581020 2592533 2664167 2696348 2713711 

2859651 2922915 2985763 3007546 3025823 3054605 3160599 3182666 3186148 3221790 

3314948 3316488 3348373 3361307 3455004 3504947 3530384 3539658 3540724 3551103 

3570371 3592402 3617503 3633948 3674637 3712872 3822704 3825728 3848860 3853369 

3855189 3856000 3857724 3951822 4049252 4106827 4114879 4160013 4234962 4244753 

 

126e - 225e prijs Rondvaart Blue Boat voor 2 personen 

0000575 0028831 0085299 0102676 0116217 0133666 0229374 0338991 0342703 0362734 

1077168 1113297 1134198 1162353 1206454 1222827 1226091 1233024 1245577 1253958 

1259194 1267564 1271415 1271904 1282938 1285494 1289881 1322973 1390413 1401767 

1421325 1521427 1530577 1623409 1628265 1636412 1713823 1744239 1758723 1781036 
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1886395 1995496 2104064 2124567 2160670 2169246 2206066 2223261 2239726 2286794 

2337624 2360675 2374211 2404668 2466873 2482647 2520510 2537011 2574069 2587320 

2593047 2600409 2609802 2619932 2701375 2760134 2761760 2854184 2968933 2979093 

3114176 3141274 3184360 3205113 3316538 3316809 3318207 3331297 3392117 3444733 

3448659 3461395 3475504 3530827 3553127 3553426 3585140 3657490 3680057 3726690 

3738554 3805947 3872352 3873089 3909695 3948727 4037048 4136574 4159298 4249252 

226e - 325e prijs 2 toegangstickets THIS IS HOLLAND 

0131248 0140130 0175584 0176272 0193341 0343416 0346204 0358556 0361608 0369987 

0370844 1017435 1024022 1040266 1058493 1077465 1090827 1147025 1214008 1226043 

1232992 1287433 1310186 1336219 1376326 1403045 1463964 1614894 1653661 1683981 

1684604 1697294 1732219 1790462 1819952 1830132 1843000 1857515 1882513 1886859 

1989716 2035530 2067530 2074260 2129601 2140812 2172297 2232902 2286770 2287910 

2305135 2328149 2497594 2659219 2688198 2735560 2779130 2820789 2826505 2860074 

2889215 2891263 2929849 2930795 2931817 3012548 3047202 3117914 3161600 3173620 

3214449 3215335 3249308 3327106 3334019 3334264 3353255 3367237 3382946 3417293 

3483738 3505338 3508774 3595055 3719818 3720170 3741567 3766351 3848569 3856686 

3897641 3901872 3918471 3919150 3925823 3940426 3990917 3993925 4178761 4254883 

326e - 425e prijs Familiefotoshoot fotoshoot.nl t.w.v. € 35,- 

0046747 0075857 0077313 0104598 0114059 0118460 0121456 0128998 0136787 0140237 

0150344 0157773 0209985 0268454 0344361 0346385 0376501 1016773 1063168 1076228 

1109556 1134634 1222573 1316153 1443214 1464396 1539147 1554945 1579015 1590957 

1621871 1641388 1665304 1710628 1787128 1795154 1809537 1853766 1984202 1991950 

1999199 2024556 2045714 2083757 2088233 2103983 2121734 2170286 2177658 2234032 

2246578 2266112 2317744 2364033 2395073 2404519 2414293 2422903 2449743 2451262 

2458336 2477882 2521558 2542826 2616675 2651566 2663009 2679548 2689745 2714009 

2727511 2752386 2766447 2786788 2999273 3018649 3212250 3227064 3244622 3263963 

3294635 3403362 3448446 3558406 3626439 3635892 3689646 3785597 3862618 3866432 

3893252 3919597 3960136 3975604 4125416 4185735 4208774 4211088 4216901 4238837 
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426e - 525e prijs Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 30,- 

0002079 0165671 0166869 0185980 0210278 0248961 0272265 0278235 0285926 0296569 

0299741 0371319 1009080 1014482 1034361 1099844 1360426 1388258 1481260 1489468 

1495751 1537487 1544205 1550962 1580210 1625070 1702655 1723793 1744813 1788897 

1790840 1909899 1911710 1924042 1937123 1957380 2013952 2029866 2078457 2079151 

2100830 2153997 2200231 2206562 2212923 2254261 2279084 2281892 2283166 2292639 

2315459 2328343 2348096 2359698 2395820 2440636 2501893 2571514 2574775 2588023 

2655350 2660064 2691974 2725060 2910333 2967918 3004772 3082470 3128050 3152107 

3250384 3253146 3306371 3384292 3429157 3454931 3551368 3602552 3623148 3643251 

3645764 3653717 3675094 3682370 3695968 3761518 3777797 3786027 3837596 3866933 

3868769 3961592 3962774 3987409 4010718 4014972 4030710 4061251 4077749 4233723 

526e - 725e prijs Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 15,- 

0013596 0035640 0083989 0086189 0087357 0112297 0158040 0166394 0215861 0253048 

0265354 0287901 0342542 0356873 0358706 0367293 0368025 0377482 1008580 1010617 

1032505 1043650 1055352 1081409 1083380 1106105 1129512 1134365 1145166 1211466 

1230125 1252163 1270463 1271967 1286192 1296980 1302340 1306469 1309351 1313961 

1351437 1353448 1386261 1386429 1393451 1402139 1415678 1434513 1461679 1501266 

1517321 1534723 1574241 1586311 1609827 1628456 1649440 1657520 1673236 1682320 

1701253 1701291 1719294 1726940 1741697 1789313 1806254 1863126 1888316 1919065 

1950093 1953401 1972348 1977276 1990101 2030085 2034107 2044981 2051896 2112244 

2115805 2128352 2165621 2179089 2179268 2192756 2243688 2250032 2275222 2289134 

2343001 2345356 2387442 2407549 2422277 2429532 2439618 2441137 2455870 2456978 

2457098 2501203 2516187 2549331 2558289 2598830 2612476 2639337 2659501 2687989 

2692066 2700279 2739549 2771494 2831114 2841668 2854053 2870098 2880550 2904297 

2906661 2929400 2933018 2942033 2943584 2951599 2951730 2979086 2992121 3013693 

3051866 3053362 3099174 3119145 3119568 3135741 3154793 3181588 3186944 3193525 

3224643 3227528 3229999 3242486 3259802 3278873 3284524 3307974 3316678 3320425 

3323847 3326499 3329816 3343688 3358957 3361891 3385986 3409815 3437285 3438987 

3444136 3447508 3453042 3465573 3475596 3524966 3552775 3572256 3595933 3606955 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Januari 2022 

 

 

33 

3613544 3657255 3677675 3693208 3696386 3697116 3705993 3728317 3749058 3753453 

3781941 3815177 3822423 3827623 3831081 3878753 3904301 3920289 3922987 3939339 

3973387 3980844 4018021 4025015 4027207 4030146 4072107 4105494 4108258 4235410 

Prijzen op eindcijfers 

Laatste 4 cijfers Bordspel 5 Points       0969 

Laatste 3 cijfers Fotoboek Smartphoto         811 

Laatste 2 cijfers Bookchoice abonnement 2 maanden         00 

Prijs op eindcijfer Greetz € 5,- cadeaubon           

Prijs innen? 

Heb je een prijs gewonnen op jouw lotnummer? Verzilver dan jouw prijs via de lotchecker van de 

Grote Clubactie:  

https://lotchecker.clubactie.nl/.  

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan de 

Grote Clubactie onderdeel is, een  

vergunning verleend op 6 december 2016 onder kenmerk: 10293. Voor meer informatie: 

www.ssnl.nl. Speel bewust 18+. Het lot 2021  

is geldig tot en met 7 december 2022. Wijzigingen op het prijzenpakket en typefouten zijn door de 

Grote Clubactie te allen tijde  

voorbehouden. Aan de getoonde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


