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Beste SOS-Kwieksporters, 

Eindelijk, echt eindelijk kan er weer gespeeld en getraind worden, al zullen er best wat 

wedstrijden uitvallen vanwege besmettingen in heel wat teams. Het NHV denkt erover om 

de zaalcompetitie te verlengen, maar diverse verenigingen maken hier bezwaar tegen. Zij, 

net als onze vereniging, vinden de veldcompetitie (omzet kantine e.d.) heel belangrijk. We 

wachten af, wat de uitkomst zal zijn. 

Houdt wel in de gaten, dat de Coronapas verplicht is tijdens trainingen en wedstrijden!! Dit 

geldt ook voor het publiek, dat weer aanwezig mag zijn. Zij dienen wel afstand van elkaar te 

houden (1 1/2 meter) en bij het binnenkomen, verplaatsen en verlaten van de tribune is het 

dragen van een mondkapje verplicht. 

Ook onze jeugd kan/mag weer trainen; hiervoor zijn we op zoek naar leden, die hen willen 

trainen (vrijdag 18.30 - 19.30 uur). Geef je alsjeblieft op bij het bestuur, als je dit uurtje aan 

onze jeugd wil besteden. Ze wachten op jullie! 

Het eerste overleg met Sesam is geweest. Zij komen met een aantal essentiële vragen over 

onze toekomst, die we tijdens de ALV zullen moeten bespreken. Op het moment, dat we 

groen licht krijgen van de regering, zullen we jullie voor deze vergadering uitnodigen. 

Verder is de stichting druk bezig met de gemeente om de omgevallen lichtmast te 

vervangen. Helaas gaat dit moeizaam door ambtelijke fouten bij de gemeente, maar we 

hopen, dat de mast vòòr het veldseizoen zal staan. 

We blijven op zoek naar vrijwilligers voor jeugdtrainingen, jeugdcommissie, technische 

commissie! Geef je op, wanneer je iets wil doen voor de vereniging. Zonder vrijwilligers kan 

onze kleine vereniging niet bestaan! 

Tot ziens in de zaal en hopelijk gauw op het veld!  

André van de Linde, voorzitter 

06 - 14 30 85 54 
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Zoals hierboven door André al is geschreven gaan we zo spoedig mogelijk een ALV houden. 

Dit is ook wel erg belangrijk i.v.m. de toekomst van onze vereniging.                                                                                                                               
Heeft u vragen of ideeën voor het bestuur geeft dit dan door.   

 
Vanuit het NHV  
Corona Update 16-01-2022 

Het NHV laat alle (jeugd)competities vanaf morgen weer hervatten. 

Door versoepelingen is het weer toegestaan wedstrijden te spelen. Ook publiek is onder 
bepaalde voorwaarden welkom. De bond heeft daarom besloten de competitie deze week al 
te herstarten. 
Korte voorbereidingstijd 
Competitieleider Maarten-Jan de Koning: “Alle wedstrijden zullen per direct herstart 
worden. Wij begrijpen dat niet alle 
teams per direct willen herstarten vanwege de korte voorbereidingstijd. We zullen daarom 
deze week coulance bieden.” 
Verenigingen, sinds vorige week weer in training, hebben de mogelijkheid om de duels tot 
en met zondag 30 januari af te melden wanneer een team deze wedstrijd op een later 
moment wil spelen. De vereniging is verantwoordelijk om de tegenstander in te lichten. 
Vanaf 31 januari 

Vanaf 31 januari is het niet meer mogelijk om competitiepartijen af te melden met als reden 

een te korte voorbereidingstijd. 

Corona en sport 

Iedereen mag binnen en buiten sporten. Sportwedstrijden zijn toegestaan. En onder 
voorwaarden is ook publiek bij die wedstrijden toegestaan. Er gelden voorwaarden, onder 
andere voor het dragen van mondkapjes en het gebruik van het coronatoegangsbewijs.  

Spelregels voor sport 

Iedereen mag overdag en 's avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van 
openingstijden van de sportlocatie. 
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De volgende regels gelden: 

• Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 
jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen.  

• Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van 
voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in kantines, kleedkamers of toiletten. Er zijn 
uitzonderingen. 

• Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en 
wedstrijden tegen andere clubs. 

• Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur. 
• Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. 
• Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 

jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht. 
• Houd u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
• Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de 

openbare ruimte. 

Coronatoegangsbewijzen 

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder: 

• op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, 
trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden. 

• die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals de kantine, 
kleedkamers en toiletten. 

Een coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek: 

• bij amateursport binnen vanaf 18 jaar. 
• bij professionele sportwedstrijden (topcompetities) binnen en buiten vanaf 13 jaar. 

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor: 

• vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op 
de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen 
coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor 
de sport vervullen in een binnensportlocatie.  

• professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste 
divisie en voor sporters in topcompetities. 

• afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden 
van de afhaalfunctie in sportkantines. 

Mondkapjes 

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/coronatoegangsbewijs-regelen


SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Februari 2022 

 

 

6 

• binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten. 
• binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantines. 

Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst. 

Regels voor publiek bij sport 

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden 
en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich 
aan de volgende regels: 

• Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst 
o Bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder. 
o Bij professionele sportwedstrijden: binnen en buiten verplicht voor iedereen 

van 13 jaar en ouder. 
• Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Blijf zoveel mogelijk 

op dezelfde plek staan als er geen vaste zitplek is bij de amateursport. 
• Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen. 

Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan 
met de 1,5-meter-regel. En binnen maximaal 1.250 bezoekers hebben. 

 

   

                                                                         en                                                                                                                  

 

Eindelijk is het dan zover, we mogen weer Handballen (met publiek, zie regels publiek 

hierboven) en Trainen. Afgelopen weekend had er al gehandbald mogen worden maar dat 

gaf voor de verenigingen nogal wat problemen, zoals veel zieken en te korte voorbereiding 

op de competitie. Maar a.s woensdag en zaterdag gaan we dan toch van start. Publiek is 

gelukkig weer welkom, dus  kom onze teams weer gezellig aanmoedigen 

Nu er weer gehandbald en getraind mag worden, is het tijd dat we nieuwe (jeugd)leden 

naar onze vereniging zien te krijgen. En nieuwe leden zijn echt hard nodig.                                                        

Om het bestaansrecht van onze vereniging veilig te stellen is het echt noodzakelijk dat                   

het leden bestand een stuk omhoog moet.                                                                                                        

Dat zal niet makkelijk zijn, maar met de hulp van iedereen, alle leden, senior en 

jeugdleden, moet dit toch mogelijk zijn. Daarom hopen we dat iedereen zich wil inzetten 

om onze vereniging te promoten, zodat we nieuwe (jeugd/senior/recreant) leden kunnen 
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verwelkomen.  Dus neem vrienden, kennissen, familie, buren enz. mee naar trainingen of 

wedstrijden, zodat zij kunnen zien wat een leuke en spannende sport handballen is.                                                                                                                                                                  

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 zij welkom.                                                                                                               

Iedereen is van harte welkom om eens lekker mee te doen tijdens een training.                                         

Kom gewoon eens langs en doe mee.   

 

2e Oproep                                                                                                                                                                     

We zijn op zoek 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, ledenwerfactie, enz.                                                                                                                                      

Hierdoor hopen we weer een bloeiende jeugdafdeling te krijgen.                                                                                     

Als er leden/ouders zijn die in deze commissie plaats willen nemen en dit wel zien zitten, 

meld je aan bij het bestuur. 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/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
   
 

  

Uitslagen   
Door de Corona lockdown mochten er de afgelopen maand geen wedstrijden  gespeeld 

worden.   

 Hierbij een overzicht van uw actuele verenigingsprogramma  
in de periode 01-02-2022  t/m  06-03-2022 

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

https://www.swsdh.nl/over-ons/
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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 
  

Zaterdag 19-02-2022 
19:15 uur DS 1  SOS-Kwieksport 1      -    HVOS 2  Zuidhaghe 

20:40 uur HS 1  SOS-Kwieksport 1      -    Hercules 3  Zuidhaghe  

 

Dinsdag 22-02-2022 
20:30 uur   Dames recr. Hillegom 1            -     SOS-Kwieksport 1  De Tweesprong 
 

Zondag 27-02-2022  
12:10 uur DS 1  WHC 2             -    SOS-Kwieksport 1 Loosduinen 
  

Maandag 07-03-2022 
20:30 uur   Dames recr. DWS 1             -     SOS-Kwieksport 1  Groenoordhal 

 

Zaterdag 12-03-2022 
19:15 uur DS 1  SOS-Kwieksport 1      -    WHC 2  Zuidhaghe 

20:45 uur HS 1  SOS-Kwieksport 1      -    Hellas 4  Zuidhaghe 

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.  

 

mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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Komende Activiteiten 

5-€uroclub                      

              We mogen eindelijk weer wat meer,                                                                    
zodat we weer wat kunnen gaan organiseren.                                                                    

De uitgestelde   …………… Eetavond, met loterij                                                                          
gaan we zo snel mogelijk organiseren.                                                                                                               

De planning is eind februari/begin maart.                                                                                                                                   
Zodra dit bekend is hoort u dat van ons 

 

Wij zijn ook  van plan weer een paar gezellige avonden te organiseren, zoals  

• Dartavond 
 

 

• Pokeravond 
 
 
 

    Rommelmarkt 
   Ook deze activiteit gaan we ook weer zo spoedig mogelijk 
                              organiseren. 
 
 

 1 juni Regionale Schoolhandbal Toernooi bij onze vereniging 
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     Jammer genoeg deze maand nog geen nieuwe leden te melden. 

 

 

 

 

 

  

   
 Verschillende leden, oud leden, ouder en supporters van onze vereniging, 
 hebben de afgelopen maand het Corona Virus  Omicron opgelopen.                                
  Gelukkig hadden de meesten onder hen milde ziekte verschijnselen.                   
  Het is en blijft een vervelend ziekte wat je zomaar kan oplopen.                      
   Iedereen die nog ziek is, heel veel beterschap    
    en wat het belangrijkste is blijf gezond.  
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  Angelique Bekooy-de Graaf   5 - 02 

 

  Valentijnsdag                14 - 02 

 

  Ivette Grot               21 - 02 

      

  

      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 er een gesprek tussen het bestuur en het Sesam College plaats 

gevonden. Tijdens dit gesprek werden een aantal punten besproken, zoals 

ledenbestand, toekomst van de vereniging, samenwerking met andere verenigingen 

en buurtverenigingen, enz. Er wordt een plan van aanpak gemaakt en daar word op  

8 februari 2022  verder over gesproken.  

• Over de lichtmasten hebben we eindelijk goed nieuws, het is zo goed als zeker dat de 

subsidie voor de lichtmasten is goedgekeurd. Zodat deze zo spoedig mogelijk 

geplaatst kunnen worden.   

• Afgelopen maand zijn we bezig geweest met het opruimen van de EHBO kamer en de 

bestuurskamer. 

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 
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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                                                                                       
 Technische man/vrouw met verstand van verwarmingsketels e.d. 
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  

 

 

 

𝗪𝗢𝗪 𝗪𝗔𝗧 𝗘𝗘𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧!!                                                                                                            

De TeamNL Handbalheren winnen na een hele spannende wedstrijd met 28-31 van   

Hongarije  

Hierna moesten de Heren tegen IJsland, deze werd met minimaal verschil verloren 29-28.  
De laatste wedstrijd in deze poule moest Nederland gelijk spelen of winnen Portugal. Na een 
spannende strijd werd deze wedstrijd gewonnen met 32-31. Door, voor het eerst in de 
geschiedenis, naar de volgende ronde. Daarin moesten ze tegen Frankrijk, Montenegro, 
Denemarken en Kroatië.                                                                                                                                
Frankrijk - Nederland   34 – 24                                                                                                                   
Montenegro – Nederland 30 – 34                                                                                                     
Denemarken – Nederland 35 – 23                                                                                                                       
en als laatste 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Februari 2022 

 

 

14 

De TeamNL Handbalheren hebben hun laatste wedstrijd in de Main Round op het Europees 

Kampioenschap gelijkgespeeld tegen Kroatië: 28-28. Daarmee behaalde de ploeg van 

bondscoach Erlingur Richardsson een historische tiende plaats. 

 

Loting voor strijd om WK-ticket TeamNL Handbalheren bekend 

De TeamNL Handbalheren spelen in april tegen de winnaar van kwalificatiefase 1 Portugal of 

Zwitserland om een ticket voor het WK2023. Dat heeft de loting in Boedapest vanmiddag 

uitgewezen. Het land dat het beste resultaat behaalt over twee wedstrijden kwalificeert… 

 

  

 

 

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://www.handbal.nl/blog/2022/01/26/handbalheren%e2%80%afspelen-hun-laatste-wedstrijd-op-ek-gelijk-tegen-kroatie/
https://www.handbal.nl/blog/2022/01/29/loting-voor-strijd-om-wk-ticket-teamnl-handbalheren-bekend/
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                           Er staan 2 kaarsen op tafel. 

                          Zegt de ene tegen de andere: zullen we samen uitgaan?                                                                                                                 

 

Weet je wanneer de Hollanders hebben leren zwemmen?                                                                      

Toen ze moesten beginnen tol te betalen aan de brug ! 

 

 

 

 

 

 

Een klein mannetje zit in een bar naar zijn glas te staren. 

Een half uur lang beweegt hij zich totaal niet. 

Er komt een levensgrote trucker binnen en deze gaat naast hem zitten. 

Hij pakt het glas van het mannetje en leegt het in een teug. 

De arme man barst in snikken uit. 

De trucker draait zich naar hem toe en zegt: "Kom op man, het was maar een geintje hoor! Ik 

bestel wel even een nieuwe voor je." 

"Nee, zegt de man, "dat is het niet. 

Vandaag is de ergste dag uit mijn leven. 

Ik heb me vanmorgen verslapen en was daardoor te laat voor een belangrijke vergadering. 

Mijn baas werd zo kwaad, dat hij me op staande voet heeft ontslagen. 

Toen ik naar mijn auto wilde gaan, bleek deze gestolen te zijn. 

Terwijl ik aangifte deed, zeiden ze op het politiebureau dat ze niets voor me konden doen. 

Vervolgens nam ik dus maar een taxi. Nadat ik betaald had en de taxi was weggereden, 

merkte ik dat ik mijn portefeuille op de achterbank had laten liggen. 

Thuisgekomen trof ik mijn vrouw in bed aan met mijn beste vriend. 

Totaal gedeprimeerd ben ik toen maar naar deze kroeg gegaan. 

En nu ik eindelijk de knoop heb doorgehakt en zelfmoord wil plegen, kom jij binnen en drinkt 

mijn vergif op..." 
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   ……………… 

 
………… …    we weer mogen handballen                                                                                                                              
……………    er ook weer publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn 
…………..     een aantal heren van H1, een week naar Hongarije zijn geweest 

 …………..     zij daar waren om het Nederlands Handbal team aan te moedigen 
 ……………    het een hele belevenis was om daar in een stadion van 20.000 mensen 
        te staan 
 ……………    het daar een echt een feestje was 
 ……………    ze ook nog in beeld kwamen op de TV 
 ……………    zij net als de spelers met Corona terug kwamen 
 ……………    ondanks de Corona dit niet hadden willen missen 
 …………..    het Nederlands heren team geweldig heeft gespeeld  
 ……………    SOS-Kwieksport de spelers van het Nederlands team heel erg willen 
        bedanken voor deze spannende wedstrijden  
 …………..    we ze ook veel succes wensen bij de volgende wedstrijden  
 ……………    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) 
         ofredactie@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 
   

       

 

 

 
 

 

 

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 ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Februari 2022 

 

 

19 

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 

 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Februari 2022 

 

 

20 

 

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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Richtlijnen voor sport 
Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs verplicht 

 

 

Houd je aan de basisregels 

 

1,5 meter afstand verplicht, behalve tijdens het sporten 

 
Kleedkamers, toiletten en douches open 

 
Sportkantines open tot 22.00u 

 
Publiek is toegestaan  

 
Mondkapje binnen verplicht, behalve tijdens het sporten 
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Regels coronatoegangsbewijs 

 

Voor sporters buiten is een CTB niet vereist 

 

 
Voor binnenruimtes op sportlocaties is vanaf 18 jaar een CTB verplicht 

 
Voor alleen het afhalen van eten of drinken in sportkantines is een CTB niet verplicht 

 
Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn is een CTB niet verplicht 


