De Stuiter
HANDBALSEIZOEN
2019 - 2020

Afdeling: HANDBAL – NIJHOF BROEKLAND

Voorwoord
Hallo handballiefhebbers,
Inmiddels is het seizoen al weer volop bezig. De eerste veldcompetitie van dit seizoen zit er al weer op
en alle teams hebben ook al een aantal zaalwedstrijden gespeeld. Door middel van deze Stuiter willen wij
u, leden en ouders, graag informeren over de gang van zaken binnen onze vereniging.
Dit seizoen spelen we met 14 teams competitie, spelen het F1 en F2-team toernooien en wordt ook het
aantal kabouters steeds groter. Leuk om te zien dat ons dorp toch zo’n ‘grote club’ is. Echter, dit zorgt er
ook voor dat we veel vrijwilligers nodig hebben om iedereen te kunnen laten handballen. Zo was het een
uitdaging om voor alle teams de trainers en coaches in te vullen. Fijn dat dit toch weer gelukt is!
Ook op andere gebieden hebben we veel vrijwilligers nodig, denk naast het trainen en coachen aan
scheidsrechters en de invulling van bestuursfuncties en commissies. Maar ook voor het draaien van
kassa- en zaaldiensten, bardiensten en het organiseren van toernooien en activiteiten hebben we
vrijwilligers nodig. Dus wilt u wat voor de handbal doen? Laat het dan weten!
Natuurlijk hopen wij u weer te mogen begroeten bij alle wedstrijden van onze jeugd en damesteams. Ze
kunnen allemaal uw steun gebruiken.
Mochten er nog vragen of suggesties zijn over deze Stuiter of over andere zaken die te maken hebben
met de handbal, dan horen wij dat graag. Mail daarvoor naar secretariaat.handbal@svbroekland.nl of
schiet één van de bestuursleden aan tijdens een wedstrijd.
Hopelijk staat ons weer een mooi, gezellig en succesvol handbalseizoen te wachten.
Iedereen veel succes en plezier!
Het bestuur

Competitie en activiteiten
Veldcompetitie
De veldcompetitie bestaan uit twee aparte competities: voor het zaalseizoen uit een competitie, en na het
zaalseizoen een competitie. Veldwedstrijden worden gespeeld door de teams D- en E-teams.
De wedstrijden vinden buiten plaats en onze thuiswedstrijden worden op het handbalveld van
sportcomplex De Muggert in Wesepe gespeeld.
Zaalcompetitie
De thuiswedstrijden worden gespeeld in de Nijhof Sporthal in Broekland. De competitie loopt van eind
september t/m april.
Beachcompetitie
De Nederlandse Handbalbond organiseert sinds afgelopen jaar een beach handbal competitie:
handballen op zand. In Broekland ligt een heel mooi beach veld, waar deze wedstrijden op gespeeld
kunnen worden. De beach competitie wordt na het zaalseizoen gespeeld.
Speelwijze D-jeugd, E-jeugd en F-jeugd
Het jeugdhandbal veranderen is geen doel op zich. De sport aantrekkelijker, leuker en kindvriendelijker
maken wel. Daarom is een speelwijze ontwikkeld, die de basis legt voor een betere ontwikkeling van de
kinderen én aansluit bij de handbalvisie van nu.
Het idee erachter? De jongste jeugd moet kunnen handballen op een manier die past bij hun lichamelijke
en geestelijke ontwikkeling. Plezier staat hierbij centraal!
Doel 1 = handbal kindvriendelijker & aantrekkelijker maken. Kinderen willen bewegen. Als kinderen hun
bewegingsdrang kwijt kunnen, wordt handbal leuker en uitdagender voor meisjes én jongens. Daarom
krijgt VERDEDIGEN een andere betekenis: geen doelpunten voorkomen, maar de bal onderscheppen!
Doel 2 = jeugd voorbereiden op het moderne handbal.
Doel 3 = meer jongens en meisjes winnen voor deze flitsende sport.
De beschrijving van deze speelwijze staat op: www.handbal.nl.
Tijdsduur wedstrijd
Dames Midweek: 2 x 25 minuten
Senioren: 2 x 30 minuten
A-Jeugd: 2 x 30 minuten
B-Jeugd: 2 x 25 minuten
C-Jeugd: 2 x 25 minuten

D-Jeugd: 2 x 20 minuten
E-jeugd: 2 x 20 minuten
F-jeugd: 2 x 20 minuten
Kabouters: 2 x 10 minuten

Activiteiten en acties
Naast de reguliere competitie worden er binnen de vereniging ook een aantal activiteiten georganiseerd.
Dit bevordert het verenigings- en teamgevoel.
Daarnaast worden er acties georganiseerd om extra inkomsten te werven. Begin november komen onze
leden daarom bij u langs met heerlijke speculaas. En in maart verkopen onze leden potgrond.

Algemene mededelingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Iedereen is verplicht zich na de trainingen en wedstrijden te douchen, met gebruik van badslippers.
Als je om medische redenen niet kan douchen geef dit dan door aan de leiding.
Laat je sieraden thuis.
Doe je lange haar vast met een band of elastiek. Géén haarknippen en sierspeldjes.
Kom niet te vroeg bij de sporthal met de training en wedstrijden. Dit voorkomt problemen in en
rondom ‘t Horsthuis.
Fiets op slot, in verband met de vele diefstallen bij de sporthallen.
Iedereen is verplicht na de wedstrijd afscheid te nemen van de tegenstanders en de
scheidsrechter(s).
Van onze leden wordt verwacht dat ze tijdens de trainingen en/of wedstrijden een algemeen
beschaafd Nederlands taalgebruik hanteren. Dus: absoluut geen gescheld, geen beledigend
taalgebruik tegen scheidsrechter(s), train(st)ers, leid(st)ers, speel(st)ers, publiek of wie dan ook.
Respecteer de beslissing van de scheidsrechters en geef na afloop opbouwende kritiek of een
compliment.
Voor eventuele problemen bij de jeugdteams (B tot en met Kabouters), voor zover niet op te lossen
door leid(st)er of train(st)er, neem contact op met de Jeugdcommissie.

Gedragsregels van ‘t Horsthuis
SV Broekland is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen, en wil graag het
goede voorbeeld geven. Met ingang van zaterdag 2 februari 2019 zetten we daarom de stap naar een
rookvrij sportterrein. Hiermee willen we de jeugd beschermen tegen het schadelijke meeroken en de
verleiding om te gaan roken.
Buiten:
- Fietsen alleen stallen in het fietsenrek.
- Auto's alleen parkeren op de parkeerplaats. Het is verboden auto’s te parkeren voor de entree van
de sporthal.
- Bekertjes, papier, afval en dergelijke dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden
gedeponeerd.
- Vergroot de sociale controle, durf elkaar te wijzen op foute gedragsregels.
Kleedkamers:
- Kleedkamers niet overbodig vervuilen en na gebruik aanvegen.
- Teambegeleiders controleren na de wedstrijd of er vernielingen zijn, ook controleren zij de
kleedkamer van de tegenstander.
- Respect voor onze schoonmaakvrijwilligers.
- Niet roken in de sporthallen en sportkantines.

Sporthal:
Het team dat als laatste de zaal gebruikt, dient deze aan te vegen met de grote zwabber. Dit geldt
zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden.
Het team dat als laatste de zaal gebruikt, dient de doelen op te ruimen (mits ze zeker weten dat ze
de volgende dag als eerste weer nodig zijn). Dit geldt zowel voor de trainingen als voor de
wedstrijden.
Kantine:
- Stoelen recht zetten bij het verlaten van de kantine.
- Verpakkingsmateriaal van snoep/ijs en snackbakjes in de vuilnisbakken gooien, niet in glazen,
kopjes en asbakken proppen.
- Stoelen zijn om op te zitten, tafels om aan te zitten.
- Sporttassen in de garderobe, niet in de gang.
- Consumpties uit de kantine dienen direct afgerekend te worden. Deze kunnen niet opgeschreven
worden, om ze later te betalen!!
- Teambegeleiders horen deze gedragsregels onder de aandacht van de sporters te brengen Het is
niet toegestaan om consumpties, chips, flesjes drinken en dergelijke mee te nemen naar de zaal.

Betrokkenheid leden/ouders
Vervoersregeling jeugd
Voor de wedstrijden heeft het bestuur een vervoersregeling getroffen voor de jeugdteams. Alle ouders
van onze jeugdleden worden geacht hieraan hun steentje bij te dragen. Aan het begin van het seizoen
krijgen de jeugdleden van hun coach een lijst waarop staat wie wanneer en waarheen moet rijden. Mocht
er zich iets voordoen, waardoor u niet kunt rijden, dan wordt u verzocht zelf te ruilen met iemand van de
vervoerslijst en dit door te geven aan de leiding zodat deze niet in de problemen komt.
Het is de bedoeling dat iedereen tegelijk vertrekt en dezelfde route aanhoudt. In principe worden de
vervoerskosten niet vergoed.
Let op: alle kinderen moeten een gordel om, ook achter in de auto. Kinderen tot een lengte van 1,35 m
moeten in een autostoeltje.
De vervoerslijsten zijn zo gemaakt dat alle kinderen een rijbeurt toegezegd krijgen. Dat wil zeggen: als
twee zusjes in verschillende teams spelen hebben ouders net zoveel rijbeurten als wanneer twee zusjes
in hetzelfde team spelen.
De vervoerslijsten zijn zo gemaakt dat de coaches evenredig veel rijbeurten hebben als andere ouders.
De keren dat ze niet hoeven te rijden, stappen ze dus als passagier in.
Voor sommige teams kan er in de praktijk misschien een auto minder nodig zijn dan op het schema staat.
Bijvoorbeeld in het geval dat er één speelster niet meegaat of wanneer er mensen zijn die meer dan 4
passagiers mogen vervoeren.

De ouders die rijden naar de thuiswedstrijden in Wesepe (dus niet de coaches!) zetten eventueel het
scorebord klaar en zorgen ervoor dat de kinderen in de rust ranja krijgen.
Vervoer senioren/recreanten
De senioren en dames midweek zorgen zelf voor vervoer en stemmen dit onderling af.
Zaaldienst zaterdagwedstrijden
Tijdens de zaalcompetitie worden ouders ingedeeld voor de zaaldienst. De coaches van de teams
regelen dit. Voor een uitleg over de taken van de zaaldienst, zie elders in deze Stuiter.
Zaal- en kassadienst zondagwedstrijden
De B-jeugd, A-jeugd en de senioren draaien bij thuiswedstrijden volgens schema zaal-, kassa- en
koffiediensten.
Kampioenschap
Indien een team kampioen wordt, dan wordt er bij de jeugd vaak een rondrit door het dorp georganiseerd.
De ouders dienen een dergelijke rondrit zelf te regelen, het bestuur regelt dit niet!
Daarbij merken wij op dat de handbal geen verzekering heeft indien er iets gebeurt tijdens deze rit. In dat
geval is de bestuurder van het voertuig juridisch verantwoordelijk.

Ongevallen/blessures
Als men aan het begin van het seizoen is geblesseerd, en de verwachting is dat de blessure langere tijd
gaat duren, geef dit dan door aan het secretariaat. Bij een langdurige blessure kan in sommige gevallen
na 3 maanden gedeeltelijke teruggave van de contributie aangevraagd worden. Dit geldt niet voor de
bondskosten!

Aanmelden & afmelden leden
Het aanmelden van nieuwe leden kan door invulling van het aanmeldingsformulier, en een goed lijkende
digitale pasfoto (inleveren bij het secretariaat, secretariaat.handbal@svbroekland.nl). Het
aanmeldingsformulier staat op onze site (www.svbroekland.nl). Spelen mag je pas als je bent aangemeld
bij de Handbalbond.
Afmelden kan alleen schriftelijk voor 1 maart bij het secretariaat. Dit om te worden afgemeld van de
ledenlijst van de bond. Als dit niet gebeurt, is er wel een jaar contributie verschuldigd. Een afmelding
houdt wel in dat de wedstrijden van het lopende seizoen nog gespeeld moeten worden. Je kunt niet
halverwege het seizoen stoppen met de wedstrijden (buiten blessures etc. om).

Afmelden training of wedstrijd
Indien men niet kan trainen, moeten alle leden zich zo vroeg mogelijk afmelden bij de train(st)er. Voor de
voorbereiding van een training is het voor de train(st)er belangrijk te weten hoeveel mensen er komen.
Indien men niet kan spelen, moet men zich zo vroeg mogelijk afmelden bij de coach, zodat deze
eventueel nog voor invallers kan zorgen.
Ouders: zorg ervoor dat uw kind zich tijdig afmeld voor training en/of wedstrijd.
Regels voor afmelden
Het uitgangspunt is dat iedereen aanwezig is bij een training en een wedstrijd, je speelt tenslotte in een
team, en je teamleden rekenen op je.
Mocht je echt een keer niet kunnen trainen/spelen: overleg dit dan met je coach of trainer.
Van de mensen die geblesseerd zijn, wordt wel verwacht dat ze zoveel mogelijk bij de wedstrijden en
trainingen aanwezig zijn. Als je dit niet doet, raak je de betrokkenheid bij je team kwijt, en weet je niet wat
er allemaal speelt in het team. Dit maakt het extra moeilijk om weer te gaan beginnen, als je weer beter
bent.

Contributie 2019-2020
Ieder lid is contributie verschuldigd. De hoogte hiervan wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Het
innen gebeurt middels automatische incasso, dat eind oktober plaatsvindt.
Wie nog geen machtiging heeft ingevuld, kan contact opnemen met het secretariaat.
Het rekeningnummer van de vereniging is NL63 RABO 0373 0504 45.
Er is een kledingfonds opgestart door de handbalvereniging. Het wedstrijdtenue (shirt en broek) wordt
door SV Broekland afdeling handbal aangeschaft voor alle spelende bondsleden. Hiervoor is een
contract met Intersport Schutte afgesloten. Voor vragen over dit kledingfonds of materialen in het
algemeen,
kan
er
contact
gezocht
worden
met
de
materialencommissie:
materialencommissie@outlook.com.
De leden betalen jaarlijks een bijdrage voor het gebruik van deze kleding aan SV Broekland. De bijdrage
zal gelijktijdig met de contributie worden geïncasseerd. De kleding blijft eigendom van SV Broekland.
Senioren en dames midweek betalen €15 en de jeugd €10 per jaar voor het kledingfonds.
Dames midweek
Dames 1 en 2
Dames 3
A jeugd
B jeugd
C jeugd
D jeugd
E jeugd
F-jeugd
Kabouters

Contributie
€ 171,€ 270,€ 215,€ 200,€ 186,€ 176,€ 160,
€ 155,
€ 71,€ 1,- per training. Dit dient eind december (€ 15,-) en aan het eind van
seizoen (€ 20,-) te worden betaald.

Benodigdheden training en/of wedstrijd & uiterlijke verzorging
Het sporttenue van Nijhof/Broekland is een oranje shirt, zwarte hummelbroekjes en zwarte sportsokken.
Het wedstrijdtenue (shirt en broek) wordt door SV Broekland afdeling handbal aangeschaft voor alle
spelende bondsleden. Voor sokken dien je zelf te zorgen.
Algemene afspraken:
- Lange haren s.v.p. vastbinden, geen haarknippen en sierspeldjes.
- Gelieve sieraden thuis te laten.
- Geef s.v.p. met competitiewedstrijden geen geld en geen snoep mee aan uw kind. Fruit is een
gezond alternatief.
- Geef uw kind naar de training geen eten mee, de training duurt maar een uur.
- Geef uw kind naar toernooien een lunchpakketje met wat drinken en fruit mee.
- Altijd douchespullen meenemen naar wedstrijden en toernooien. Vergeet niet de badslippers (om
voetwratten te voorkomen) en een plastic zak voor de natte was mee te nemen.
Benodigdheden training:
- Gymschoenen waarmee je niet buiten sport, en zonder zwarte zool.
- Eventueel kniebeschermers
- Sokken
- T-shirt
- Korte broek
- Handdoek en washand
- badslippers (tegen het oplopen van voetwratten)
- Zeep o.i.d.
- Kam of borstel
- Schoon ondergoed
Benodigdheden wedstrijd:
- Gymschoenen. Let op bij binnenwedstrijden: Gymschoenen waarmee je niet buiten sport, en zonder
zwarte zool.
- Eventueel kniebeschermers
- Zwarte sportsokken
- Handdoek en washand
- Badslippers (tegen het oplopen van voetwratten)
- Zeep o.i.d.
- Kam of borstel
- Schoon ondergoed
- Bij buitenwedstrijden een trainingspak en naast het trainingspak moet er reserve kleding
meegenomen worden, want wanneer er in de regen gehandbald wordt, zal het trainingspak nat zijn.

Trainers
Tijdens de schoolvakanties is er geen training voor de basisschooljeugd.
Dames midweek:
Dames 1 en 2:
Dames 3:
A1:
B1:
B2:
C1:
C2:
D1:
E1:
F1:
F2:
Kabouters:

Mirjam Neulen en Sharon Neulen
Richard Groote Schaarsberg
Mirjam Neulen en Sharon Neulen
Janine Duteweert, Merle van Dam en John Holleboom
Janine Duteweert, Merle van Dam en John Holleboom
Mirjam Neulen, Kely van Dartel en John Holleboom
Mirjam Neulen, Kely van Dartel en John Holleboom
Rianne Valk en Wendy Swartjes
Lisette van der Kolk, Lynn Doorn, Lynn van der Sligte, Lieke Nijhof, Lisette Nijhof,
Jorien Verwaarst, Tara van Dartel, Aimee Journée, Liv Koggel
Lisette van der Kolk, Lynn Doorn, Lynn van der Sligte, Lieke Nijhof,
Marije Groot Lipman, Ria van Egmond, Ria Schoot, Linda Schutte, Tara van Dartel,
Aimee Journée, Liv Koggel
Marije Groot Lipman, Ria van Egmond, Ria Schoot, Linda Schutte
Marije Groot Lipman, Ria van Egmond, Ria Schoot, Linda Schutte
Marije Groot Lipman, Ria van Egmond, Ria Schoot, Linda Schutte

Taken leiding van alle teams
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bij thuiswedstrijden:
a) ontvangst scheidsrechter.
b) zorgen dat het veld wordt klaargemaakt en afgeruimd.
c) zorgen dat wedstrijdbal, map, waterfles, EHBO-koffertje enz. aanwezig is.
Eventueel zorgen voor reserveshirts bij uitwedstrijden (te verkrijgen bij Mirjam Neulen)
Vanaf seizoen 2015-2016 werkt het NHV met digitale wedstrijdformulieren en digitale pasjes. Zie
voor uitleg hierover elders in deze Stuiter.
Zorg er voor dat na de wedstrijd iedereen afscheid neemt.
Zorg bij thuiswedstrijden voor 2 wedstrijdballen.
Zijn er problemen in je team, geef dit dan door aan een bestuurslid of de jeugdcommissie. Die zullen
proberen een oplossing te vinden.
Let erop dat de speelsters de juiste sokken dragen, en dat de lange haren vastgebonden zijn met
een elastiek.

Voor de leiding van de teams geldt het volgende: mochten er extra spelers uit andere teams mee moeten
spelen, omdat er geblesseerden zijn in je eigen team, regel dan zelf een extra auto.

Taken wedstrijdtafel
De secretaris en tijdwaarnemer hebben belangrijke taken bij een goed verloop van handbalwedstrijden:
zij ondersteunen de scheidsrechters en zijn als zodanig een verlengstuk van de scheidsrechters. Het is
daarom van belang geconcentreerd de wedstrijd en de handelingen en signalen van de scheidsrechters
te volgen en hier correct naar te handelen.
Om goede ondersteuning te verlenen zijn er duidelijke regels opgesteld voor de taken van de secretaris
en de tijdwaarnemer. Onderstaande beschrijving zit in iedere tas, evenals een formulier om scores op bij
te houden.
- Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd van secretaris of tijdwaarnemer te wisselen!
- Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd de wedstrijdtafel te verlaten!
Taken secretaris:
Controleert aantal spelers en officials in de
wisselzone
- Houdt de score bij
-

Houdt toezicht op het gedrag van spelers en
officials tijdens de wedstrijd
Houdt toezicht op de juiste wijze van wisselen
van spelers

Taken tijdwaarnemer:
- Bijhouden speeltijd, time-outs en tijd van
tijdstraffen
- Geeft aan wanneer tijdelijk uitgesloten spelers
weer mee mogen spelen
- Controleert aantal spelers en officials in de
wisselzone
- Geeft rust- en eindsignaal
-

Houdt toezicht op het gedrag van spelers en
officials tijdens de wedstrijd
Houdt toezicht op de juiste wijze van wisselen
van spelers

Belangrijke zaken met betrekking tot de tijd:
- Indien de wedstrijdtafel affluit, moet ook direct de tijd worden stopgezet.
- Als de scheidsrechter een time-out aangeeft, moet direct de tijd worden stopgezet.
- Een tijdelijke uitsluiting (dus 2-minuten straf) gaat pas in als de scheidsrechter aanfluit voor
hervatting van de wedstrijd.
- Niet affluiten tijdens de uitvoering van een vrije worp en 7-meter als de speeltijd verstreken is! Als de
tijd verstreken is en er moet nog een vrije worp of 7-meter worden genomen, dient eerst het directe
resultaat worden afgewacht (bv een doelpunt-uitworp-inworp) en dan pas wordt het eindsignaal
gegeven.
- TIP: laat de klok altijd oplopen! Dan gaat de zoemer niet en de klok loopt synchroon met de klok van
de scheidsrechter.
- Maak duidelijke afspraken met de scheidsrechter over de tijd, de tijdklok en het affluiten.

Digitale Wedstrijdformulier
Het digitaal wedstrijdformulier (afkorting: DWF) geldt als vervanging voor het papieren wedstrijdformulier.
Zowel speelsters als coaches als scheidsrechters kunnen deze gebruiken!
Het DWF is eigenlijk hetzelfde als de papieren versie, maar nu toegankelijk via een app die je op je
telefoon of tablet kan downloaden. Met het DWF kun je aangeven welke speelsters de wedstrijd gaan
spelen, kunnen de uitslagen doorgegeven worden, maar ook de straffen die eventueel door
scheidsrechters worden uitgedeeld. Ook voor speelsters is de app handig, want je ziet alle wedstrijden
die jij met je team nog moet spelen, de uitslagen van de gespeelde wedstrijden en de standen. Er zijn
nog meer mogelijkheden met de app, die kun je vinden in de handleiding die door het NHV is opgesteld.
De app heet HandbalNL en kun je vinden in de Appstore of Playstore.
Hoe moeten coaches het DWF gebruiken?
Het DWF moet vooraf aan de wedstrijd ingevuld worden door de coach, zowel bij thuis- als uitwedstrijden
(je kunt dit al een avond van te voren doen). Coaches zijn ook gekoppeld aan een team en kunnen zich
op die manier ook registreren. Voordat een wedstrijd wordt gespeeld, opent de coach de desbetreffende
wedstrijd en vult vervolgens het formulier in. Je kunt zelf speelsters toevoegen of verwijderen (als iemand
bijvoorbeeld ziek is of afwezig door vakantie). Zodra alles goed is ingevuld, verschijnt er onder in het
scherm een knop Verstuur naar official. Let er op dat het thuisteam de scheidsrechter toevoegt in het
DWF. Zodra beide teams het formulier naar de official hebben gestuurd, is de opgave ook voor beide
teams inzichtelijk. De status in jouw app is dan ook veranderd van Wacht op team naar Wacht op official.
Dan heb je alles op de juiste manier ingevuld!
Vervolgens zal de scheidsrechter een bericht krijgen op zijn of haar telefoon en kan de formulieren van
beide teams controleren. Als dit akkoord is, drukt hij/zij op Spelersopgaaf akkoord. Aan het einde van de
wedstrijd kan de uitslag worden ingevuld en zodra op Vastleggen is geklikt, is alles correct ingevuld en
afgeleverd. In dat geval is er geen papieren wedstrijdformulier meer nodig! Alle betrokkenen krijgen dan
een berichtje dat alles gelukt is.
Wat als jij als midweek/senior of A-jeugdlid een wedstrijd fluit?
In dat geval geldt precies hetzelfde als bovenstaande. Het is dus heel belangrijk dat iedereen zich
registreert en de app op zijn/haar telefoon zet. De scheidsrechter moet de uitslagen doorgeven, dus als jij
een jeugdwedstrijd fluit, ben jij degene die de uitslag moet doorgeven. Het thuisteam moet jouw naam
koppelen aan de wedstrijd en vervolgens ontvang jij bericht als beide teams hun DWF hebben ingevuld
en kun je de uitslag naar het NHV versturen. Het wedstrijdsecretariaat zal zoveel mogelijk van te voren
de jeugdscheidsrechters koppelen aan de wedstrijd, zodat het thuisteam dit niet meer hoeft te doen.
Mocht dit koppelen een keer niet gebeuren of er van scheidsrechter worden gewisseld, dan zal het
thuisteam dit zelf moeten doen.
Is er iets fout gegaan als coach of scheidsrechter?
Laat dit dan aan het wedstrijdsecretariaat weten (wsec.handbal@svbroekland.nl), zij kan namelijk de
uitslag op dezelfde speeldag of uiterlijk 1 dag erna nog handmatig wijzigen.
Tevens is Hans Kappert vaak aanwezig in de sporthal, bij problemen kan hij ook helpen.

Meer informatie?
Meer gedetailleerde informatie over het toevoegen van een scheidsrechter, spelers of het invullen van
het wedstrijdformulier, kun je vinden in de handleidingen die het NHV heeft opgesteld. Mocht je nog
vragen hebben, stuur dan een e-mail naar secretariaat.handbal@svbroekland.nl. Mochten er tijdens of
voorafgaand aan de wedstrijd problemen zijn, dan kun je met Elise Boksebeld bellen (06-53544146).
Scheidsrechters
Met ingang van seizoen 2015-2016 is met de Sallandse verenigingen het een en ander afgesproken met
betrekking tot de omgang met scheidsrechters. Eén van deze punten is dat iedere vereniging een
contactpersoon heeft die gebeld of gemaild kan worden, als er zich incidenten hebben voorgedaan met
betrekking tot de scheidsrechter en het fluiten tijdens de wedstrijd. Het gaat hier dan om incidenten en dit
heeft geen betrekking op het wel of niet komen opdagen van een scheidsrechter of een onterecht
gegeven penalty!
Voor Nijhof/Broekland is de contactpersoon: Evelyn de Haan, evelyn.journee@gmail.com of telefonisch:
06-42588906.

Sportvelden
Vereniging
Heeten
HHZD
Lettele
LHC
SV Schalkhaar
Voorwaarts
Wesepe

Sportveld
Sportpark
de Kampen
De Spil
Heidepark
de Horsterhoek
de Laene
De Muggert

Adres
Dorpsstraat 3
Stationsweg 8
Sportweg 1
Verbindingsweg 2b
Horsterhoekweg 9
Kerklaan 2a
Boxbergerweg 38a

Postcode
8111 AA
8141 SC
7434 RZ
8151 PP
7433 SV
7391 AN
8124 PH

Plaats
Heeten
Heino
Lettele
Lemelerveld
Schalkhaar
Twello
Wesepe

Sporthallen
Vereniging
ABS
Achilles

Sporthal
de Uutvlog
Mheenpark

Artemis
CVO

Kon. Beatrix centrum
de Wieken
de Koekoek
De Trefkoele
Keizerslanden
Sportcentrum Triominos
Kermisland
Sportcentrum Triominos
Sprengendal
Sporthal de Triangel
sportpark Heeten
Hoogerheyne
’t Mossink
Tijenraan
De Uutvlog
Heidepark
De Belte
Lentemorgen
de Hooiberg
Sourcy Center
De Reehorst
MFC Klarenbeek De Pauw
de Achterberg
Schalkhaar
Jachtlust
De Hooiberg
De Lange Slag
Sporthal Zwolle Zuid
WRV hal

Dalfsen
DSC
Duiven
ESCA
Groessen
Haarle
HV Havana
Heeten
HHZD
HV Holten
Kwiek
Lettele
LHC
Nieuw Heeten
OBW
Overwetering
Pacelli
Reehorst
SC Klarenbeek
SDOL
SV Schalkhaar
Voorwaarts
Wesepe
Wijhe '92
Zwolle

Adres
Pr. Margrietlaan 14
Zilverschoon 112
Kon. Wilhelminastraat
14
Molenstraat 15
Koekoeksweg 24
Ruigedoornstraat 108
Lebuïneslaan 3
Eltensestraat 4
Kermisland 1
Ettensestraat 4
Veldkampsweide 1-2
Griftdijk Noord 9b
Dorpsstraat 3
Brinkweg 50
Keizersweg 22
Zwolsestraat 68a
Pr. Margrietlaan 14
Verbindingsweg 2b
Zwarteweg 24
Lentemorgen 3
Hooiberglaan 9
Zegendijk 3a
Bennekomseweg 26
Bosweg 12-14
Heuvelweg 40
Garderegimentsw. 23
Jachtlustplein 7
Hooiberglaan 9
De Lange Slagen 29
van der Heydenstraat 2
Buitengasthuisstraat 8

Postcode Plaats
7437 VD Bathmen
7322 GK Apeldoorn
7031 AC
8171 CE
8171 VH
7721 BR
7415 DM
6922 JB
6825 JC
6922 JB
7448 RB
6663 AA
8111 AA
8141 NH
7451 CS
8101 AE
7437 VD
8151 PP
8112 AD
6903 CT
8121 RA
7136 LS
6717 LM
7382 CC
8105 SZ
7433 MA
7391 BW
8121 RA
8131 DP
8014 ZZ
8041 AB

Wehl
Vaassen
Vaassen
Dalfsen
Deventer
Duiven
Arnhem
Duiven
Haarle
Lent
Heeten
Heino
Holten
Raalte
Bathmen
Lemelerveld
Nieuw Heeten
Zevenaar
Olst
Zieuwent
Ede gld
Klarenbeek
Luttenberg
Schalkhaar
Twello
Olst
Wijhe
Zwolle
Zwolle

Tenue tegenstander
WELKE KLEUR DRAAGT DE TEGENPARTIJ? ZOEK HET OP!
Club
ABS
Achilles
Artemis
CVO
Dalfsen
DSC
Duiven
ESCA
Groessen
Haarle
HV Havana
Heeten
HHZD
Holten
Klarenbeek
Kwiek
Lettele
LHC
Nieuw Heeten
OBW
Overwetering
Pacelli
Reehorst
Schalkhaar
SDOL
Voorwaarts
Wesepe
Wijhe ‘92
Zwolle

Shirt
Wit
Wit
Rood
Oranje
Rood
Geel
Oranje
Wit
Groen
Wit/rood
Rood
Groen/wit
Blauw
Rood
Blauw
Rood
Wit
Wit/blauw
Wit/zwart
Blauw
Geel
Rood
Rood/wit
Blauw
Wit
Oranje
Geel
Rood
Geel

Broek
Zwart
Zwart
Zwart
Blauw
Zwart
Zwart
Wit of zwart
Groen
Zwart
Rood
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Blauw
Zwart
Blauw
Blauw
Zwart
Blauw
Groen
Zwart
Wit of zwart
Blauw
Blauw
Zwart
Rood
Rood
Zwart

Sponsoring/Vrienden van de handbal
Als vereniging kunnen we niet zonder sponsoren. Binnen de vereniging hebben we een coördinator die
samen met de sponsorcommissie de sponsormogelijkheden aan de man probeert te brengen. Die
coördinator is Dinand Vosman, de contactpersoon voor de handbal binnen de sponsorcommissie is
Renze Wilbrink.
De sportvereniging Broekland kent 600 leden, waaronder 160 handbalsters. Daarnaast bezoeken vele
honderden supporters en belangstellenden ons prachtige sportcomplex ’t Horsthuis’. Dames 1 speelt in
de Hoofdklasse haar thuiswedstrijden op zaterdagavond, waarbij de tribunes vol zitten. U leest het,
wanneer een bord van u in de sporthal hangt, wordt die ook echt gezien!
Het sponsorbeleid is gericht op een wisselwerking tussen u of uw onderneming. Algemeen is bekend dat
sponsoring een kwestie van gunnen is, echter vinden wij als SV Broekland dat de promotie van u of uw
bedrijf goed uit de verf moet komen. De sponsorcommissie heeft een brochure waar tal van
sponsormogelijkheden worden uitgelegd, van € 50,-- per jaar tot € 350,-- per jaar.
Mocht u geïnteresseerd zijn in onze handbalvereniging, en haar willen ondersteunen middels één van de
mogelijkheden, dit geldt voor zowel bedrijven als particulieren, neem dan contact op met
Renze Wilbrink.

