
 

 

Juni 2017 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Van de redactie 
Nog een paar dagen en dan kunnen de ballen in het vet. Nog een trainingsavond en dan 
begint de zomervakantie voor de handballers en de vrijwilligers van HV Reehorst. En dat mag 
ook wel want wat is er nog veel gebeurd de laatste weken. 
 
Op Hemelvaartsdag zijn we met een bus vol kinderen en coaches naar Eindhoven geweest. 
De rest van de vereniging sloot zich daar aan. Op een kurkdroog grasveld werden vele 
wedstrijden gespeeld. Veel gewonnen, ook soms verloren, maar het was reuze gezellig.  
De jongens C gingen uiteindelijk met een beker (tweede plaats) naar huis.  
Helaas moesten drie van de kids eerst nog even langs het ziekenhuis voordat ze naar huis 
mochten, maar gelukkig viel de schade erg mee. 
 
Ruim een week later het jaarlijkse Handbalkamp. Reeds 39 kinderen hadden zich opgegeven. 
Dit jaar was gekozen voor een locatie dicht bij huis. Scouting Lunteren was onze gastheer. 
Een mooi huis, met 4 slaapzalen en veel ruimte er omheen.  
Ook dit jaar hadden de leiders weer hun best gedaan om nieuwe spelen te bedenken. En dat 
alles met het thema Hollywood. 
 
Een groep fanatieke vrijwilligers heeft de afgelopen weken vele trainingsuren gemaakt bij 
Het Streek. Alles om een poging te doen volgend jaar een volledig C-jongensteam te maken. 
De reeks werd afgesloten door een clinic, die werd verzorgd door het NHV. Helaas viel daar 
de opkomst een beetje tegen, maar onze eigen jongens hebben een leuke avond gehad. 
En hopelijk zien we de 5 jongens die wel gekomen waren, straks in september op de training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De jongens C hebben nog twee toernooien afgewerkt. Eerst bij HV Achilles, waar een fraaie 
tweede plaats werd behaald, en wederom een beker. Afgelopen weekend werd het seizoen 
afgesloten met een vijfde plaats op het toernooi van White Demons. Helaas geen beker, 
maar wel een leuke afsluiting van het seizoen. 
 
Afgelopen zondag was de jaarlijkse vrijwilligersdag. We waren te gast bij Cees Klinkenberg 
die ons een rondleiding gaf in het Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum. We 
begonnen de dag met koffie en gebak. Daarna via het Museonder naar de beeldentuin en 
het museum. Duizenden schilderijen van bekende en minder bekende schilders. 
Na het museum was het tijd voor wat beweging. Dus op de fiets een stuk het park in. 
Onderweg nog reeën gespot. Michel heeft zelfs nog een everzwijnenfamilie gezien. 
De dag werd afgesloten een heerlijke Chinese maaltijd van China Town. Met als toetje 
heerlijk slagroomijs. 
 

 
 
Vanaf deze plaats wens ik iedereen een fijne zomervakantie. Iedereen mooi weer en veel 
plezier toegewenst. En hopelijk allemaal weer uitgerust en fit bij de start van het nieuwe 
seizoen. 
 
Tot slot wens ik jullie veel leesplezier. 
 
Evert 
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   “De Spil” 
 



 

 
 
 
Zondag 3 september organiseert HV Reehorst het jaarlijkse familietoernooi. 
Een toernooi waar iedereen voor kan inschrijven. Wil je recreatief meedoen of 
competitief meld je aan? 
 

 
 
Voor alle leden, jeugdleden, ouders. Maak een team en geef je op bij Loek. 
Binnenkort krijg je een inschrijfformulier toegestuurd. Vul deze in en stuur hem 
naar loekleclair@zonnet.nl.  
 

 
 

 



 

 

Handbal Inside 
 
Agenda seizoen 2017-2018 
 
Zondag 3 september familietoernooi in De Reehorst 
 
Dinsdag 5 september: eerste training vanaf 18.00 uur in de Reehorst 
 
Donderdag 7 september: eerste donderdag training vanaf 18.00 uur 
 
Zaterdag 9 september: deelname dames senioren trial in Westervoort 
 
Zaterdag 30 september start zaalhandbalcompetitie HS1 en DS! 
 
=======================  
 
Schoolhandbal-handbal in de wijken-clinics en bootcamp 
 
HV Reehorst is een bescheiden club, wel met ambities en wil veel werk maken van 
jeugdhandbal. Na het succesvolle schoolhandbaltoernooi zijn wij ook in staat gebleken 
gedurende vier dagen les te geven aan Het Streek aan de Zandlaan. Doel was door deze 
trainingen het jongens handbal te stimuleren en samen met het NHV tot een bootcamp te 
komen.  
Van de pakweg 180 jongens en meisjes, die in die week trainingen hebben bezocht, waren er 
10 die hadden toegezegd naar de bootcamp van donderdag 22 juni te komen. Helaas 
kwamen er slechts 5-6 jongens, positief was dat er twee of drie aangaven dat zij het komend 
seizoen willen handballen.  
Echter voor een compleet jongensteam heb je toch al snel een man of 9-10 nodig en de 
teller staat nu op 6 of hooguit 7. Wij hebben nog tot 29 juni om te beslissen of wij onze 
inschrijving gestand kunnen doen.  
Wie nog jongens kent die wellicht willen handballen, reageer dan meteen, anders is het 
waarschijnlijk te laat. Ik wil wel de jongens van A-B en C bedanken voor hun medewerking, 
want de bootcamp zelf was prima voor elkaar. De prima trainingen bij het Streek stonden 
o.l.v. Jeff, Jochem, Wim de Man, Simone, John, Martijn, Annemieke en Leo en technische 
ondersteuning van Paul. 
 
Welkom nieuwe leden: 
 
Als ik goed geïnformeerd ben, kunnen wij in het volgend seizoen beschikken over de 
kwaliteiten van Andrea Nordbo (DS), Stefan Meijwes (HS) en Tillmann Scheider (HS). Andrea 
speelde een paar maanden geleden al een keer mee als ALO-lid en je hoeft geen 
handbalprofessor te zijn om te zien dat zij een prima versterking is voor het damesteam.  



 
 
Gaan de planken uit de vloer? Stefan en Tillmann zijn ons niet onbekend en zullen zeker hun 
rol gaan spelen bij de heren senioren, die zoals wij weten na hun kampioenschap uitkomen 
in de tweede divisie. Jammer is dat Sjoerd Venendaal naar HaStu vertrekt en dat is nu net de 
tegenstander waar HV Reehorst de eerste wedstrijd tegen gaat spelen in de komende 
competitie op zaterdagavond 30 september. Noteer hem vast…. 
 
Marco Meijeringh en Paul van Noesel 
 
Gaan de kar trekken bij de dames en heren senioren. Marco is meteen begonnen met het 
inventariseren van de mogelijkheden en wil ook nadrukkelijk met de dames junioren aan de 
slag.  
Ben Nihof ondersteunt Marco, waar mogelijk. Paul van Noesel ondertekende vorig seizoen 
een overeenkomst, teneinde de mannen naar de tweede divisie te leiden. Dat is heel goed 
gelukt en Jos Boers namens het MT team en Paul zijn het eens over verlenging van dit 
contract.  
Michel Kwaaitaal heeft afscheid genomen van de heren senioren als mede 
coach/ondersteuner.  
 
Jeugd technische zaken: 
 
Daniel Laverman is Jeugdcoördinator en vandaag (zaterdag 24 juni) hebben wij een aantal 
zaken doorgenomen. Annemieke gaat stoppen met begeleiden E jeugd en wij danken haar 
voor haar inzet en toewijding. Zij gaat samen met Justin naar LHC in Leusden.  
Leo de Wit stopt in principe met trainen D-jeugd. De TC is op zoek naar trainers voor deze 
belangrijke groepen en wij roepen ouders op ons te helpen met wedstrijdbegeleiding.  
Op dit moment hebben wij D1 en D2 ingeschreven in de competitie, jammer is dat wij toch 
nog zeer late afmeldingen hebben ontvangen en dat kan ons in de problemen brengen. 
De TC gaat ervan uit dat iedereen die niet voor 1 mei heeft opgezegd gewoon spelend lid is 
voor het volgend seizoen. Immers wij hebben op dat moment al ingeschreven.  
 
De heren junioren B mogen zich verheugen in de komst van Jeff de Quay, hij gaat samen met 
Luc Lourens de HJB naar een hoger plan brengen. Daniel zelf traint de meisjes C en krijgt 
assistentie van David Schalk.  
De dames Junioren gaan samenwerken met de senioren en Daniel praat nog met een 
kandidaat-trainer voor de donderdagavond. Indien de jongens C toch doorgaan en er dus 
een nieuw team start Leo eventueel met de eerste trainingen.  
 
Ook op dit moment komen er nog mailtjes binnen van ouders, die hun zoon of dochter 
willen laten handballen. Wij kunnen voor de E en D jeugd kinderen plaatsen, die in oktober 
met de competitie mee willen spelen. Voor de jongens C is het keiharde noodzaak dat er 
zeker 3 aanmeldingen komen. De meisjes C zijn al tijden op zoek naar een keepster! Wie 
helpt ze uit de brand? 
 



 
Inlichtingen: Daniel Laverman en Leo de Wit(0629335775) 
 
 
Gezocht: trainer(s) en begeleiding voor de D1 en D2 info bij Daniel Laverman 
 
Rondleiding Nationaal Park De Hoge Veluwe voor onze vrijwilligers 
 
Afgelopen zondag is een groep van ruim 20 vrijwilligers van HV Reehorst o.l.v. Cees 
Klinkenberg te gast geweest in ons Nationaal Park De Hoge Veluwe. Wij kregen een fraaie 
rondleiding van Cees en wij zagen de enorme kunstschatten die daar in de bossen verstopt 
zijn. Vincent van Gogh was de grote trekpleister. Terug in Ede werden wij onthaald op een 
uitstekende “chinees” , kortom het was een feestelijke dag en het MT team bedankt Evert 
en Madeleine en Maurice en Cees voor hun inzet.  
Het MT team wil op deze wijze alle vrijwilligers bedanken voor hun toewijding en inzet voor 
het afgelopen seizoen en hoopt dat wij het volgende seizoen wederom op jullie mogen 
rekenen. Voor de vrijwilligers, die er helaas niet bij konden zijn geldt uiteraard hetzelfde. 
 
Leo de Wit 
(Statutair voorzitter HV Reehorst) 
 

 

 



 

Stand van zaken nieuwe sporthal 
 
Er zit nog weinig schot in de zaak met onze eigen sporthal. 
Woensdag de 21e juni was wel de officiële start van de bouw van de Topsporthal op het 
Kenniscentrum in Ede; de verwachting daar is dat de bouw in april of mei 2018 gereed moet 
zijn. Een hele prestatie, waar wij nog lang niet aan kunnen denken. 
 
De architect die de eerste plannen bij de Gemeente heeft ingediend, heeft helaas 
aangegeven geen tijd meer te hebben voor de verdere aanpassing van de plannen en om 
deze met de stedenbouwkundige te bespreken. Ook een tweede architect heeft aangegeven 
dat, hetgeen wij met ons budget willen realiseren aan sporthal, in zijn ogen niet haalbaar is. 
 
We vestigen dus nu onze hoop op de hallenbouwer in Veenendaal die mogelijk binnen de 
nieuwe kaders van onze financiering wel in staat is een gedegen sporthal neer te zetten. 
Deze hallenbouwer gaat nu de tekeningen van de architect aanpassen aan zijn materiaal 
toepassing en probeert zo met kleuraanpassingen er een mooi ontwerp van te maken. 
 
Deze tekeningen en met onze toelichtingen wil de afdeling bouwkunde van de Gemeente 
bespreken met de afdeling stedenbouw zonder dat wij hiervoor vooraf leges moeten 
betalen. Dit wordt pas 17 augustus. 
Daarnaast hebben we opdracht gegeven aan een Ingenieursbureau om te onderzoeken 
welke kosten er gemoeid zijn met het verplaatsen van de leidingen van gas, water en elektra 
die straks onder de sporthal komen te liggen en dus moeten worden verlegd. Deze eis stelt 
ook de gemeente om duidelijkheid te krijgen over de reële bouwkosten. 
 
Als beide resultaten bekend zijn en de stedenbouwkundigen akkoord gaan met het ontwerp 
van de hallenbouwer, wil de Gemeente meewerken aan de afgifte van een 50% 
garantstelling voor de financiering. Deze financiering zal dan wel verhoogd moeten worden 
tot € 500.000, waar we eerst uitgingen van een benodigde lening van € 300.000. 
 
Lukt dit allemaal niet, dan gaan we vrolijk over op plan B, onze trainingen en wedstrijden 
houden in sporthal De Peppel. De grootste discussie dan zal gaan over het (deels) in gebruik 
en beheer krijgen van de kantine-faciliteiten voor onze vereniging. Mogelijkheden hiervoor 
zijn zeker aanwezig en deels al besproken met Sportservice Ede.  
 
Want, met ingang van het seizoen 2018-2019 zullen we mogelijk niet meer in de sporthal De 
Reehorst terecht kunnen. De tijd dringt dus!! 
 
Na de vakantie hopen we over het een of het ander meer duidelijkheid te hebben. 
 
Wim de Rek 
MT commercieel 
 



 

Vriendenloterij 
 
In het clubblad van maart hebben we de opbrengst doorgegeven van de Vriendenloterij t/m 
december 2016. 
 
De opbrengsten over het eerste kwartaal van 2017 zijn ook bekend en reeds uitbetaald aan 
de penningmeester. 
 
Periode Aantal loten Opbrengst 
Januari 2017 33 €   221,75 
Februari 2017 31 €   208,25 
Maart 2017 31 €   208,25 
Totaal 95 €   638,25 
 
Samen met de opbrengst uit 2016 heeft deze Vriendenloterij ons al bijna € 1.500 aan extra 
inkomsten gebracht. 
Wel zien we dat het aantal geïncasseerde loten heel langzaam terugloopt. 
 
Desondanks een mooi resultaat dat we als vereniging goed kunnen gebruiken. 
 
Laat je het ons wel even weten als er een (grote) prijs op één van jullie loten is gevallen. 
 
 
Wim de Rek 
MT Commercieel 
 

 
 

 



 

Grote Club Actie  
 
Ieder jaar begint de Grote Club Actie vroeger met werven. Zo ook dit jaar. Alleen dit keer zat 
er een jubileumactie gekoppeld aan de inschrijving. De Grote Club Actie bestaat 45 jaar en 
daardoor zijn er iedere maand prijzen te winnen voor de inschrijvende verenigingen. 
 
Wij hebben alvast ingeschreven in de maand mei. Dat betekent dat we straks weer loten 
gaan verkopen. Echter dit jaar hebben we de eerste prijs al binnen. Want toen ik onlangs 
thuis kwam lag er een envelop van 1m bij 40 cm op tafel. Eerst dacht ik aan 
reclamemateriaal, maar het bleek om een cheque ter waarde van €1000,- te gaan. Wij 
waren de winnaars van de maand mei. 
 

 

  
Evert van den Broek 
MT Activiteiten 
 
 



 

Vrijwilligersdag 
 
Afgelopen zondag was de jaarlijkse vrijwilligersdag. We waren te gast bij Cees Klinkenberg 
die ons een rondleiding gaf in het Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum. We 
begonnen de dag met koffie en gebak. Daarna via het Museonder naar de beeldentuin en 
het museum. Duizenden schilderijen van bekende en minder bekende schilders. 
 
Voor de niet-kenners onder ons had onze gids Cees Klinkenberg achtergrondinformatie bij 
de verschillende schilderijen en kunstwerken. 
 

 
 
Na het museum was het tijd voor wat beweging. Dus op de fiets een stuk het park in. 
Onderweg nog reeën gespot. Michel heeft zelf nog everzwijnen gezien. 
 
De dag werd afgesloten een heerlijke Chinese maaltijd van China Town. Hier sloten nog een 
paar mensen aan die helaas niet eerder aanwezig konden zijn. Met als toetje heerlijk 
slagroomijs. 
 
Ondanks het wisselvallige weer, was het een zeer geslaagde dag. Maurice en Madeleine 
bedankt voor jullie hulp. Uiteraard Cees ook van harte bedankt namens de deelnemers en 
hopelijk volgende keer meer deelnemers, en mooi weer. 
 
Evert van den Broek 
MT Activiteiten 
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Handbalkamp 2017 
 
Vrijdag 2 juni ging het jaarlijkse HV Reehorst handbalkamp van start. Liefst 39 kinderen 
hadden zich opgegeven en arriveerden rond 18.30 bij Het Houten Hes in Lunteren. 9 Leiders 
stonden de kinderen op te vangen.  
Na het melden en het eerste ontvangstwoord werden de slaapzalen verdeeld. Een voor de C-
jongens, de gang voor de C-meiden en de jongens en meiden van de d en e werden over 
twee slaapzalen verdeeld. Jongens bij jongens en meisjes bij meisjes. 
 
Zoals gezegd 9 leiders die weer hun uiterste best hadden gedaan om een vol programma op 
te stellen. Twee dames deden de keuken, de rest zorgde voor de spellen. Iedere avond een 
avond- en nachtspel. En ik denk dat het team er weer in geslaagd is om leuke spellen te 
verzinnen.  
 

 
 

Ik hoop dat iedereen het net zo naar zijn zin heeft gehad als wij en hopelijk gaan jullie 
volgend jaar weer mee. 
 
Tot slot wil ik Simone, Jolanda, Carla, Sanne, Daniël, Luc, David, Jos, Martijn en Michael 
bedanken voor hun inzet.  
 
Evert van den Broek 
Jeugdcommissie 



 

Kamp, en wat doet de keuken? 
 
Op vrijdag 2 juni was het zover. Na maanden van voorbereiding en research voor het 
jeugdkamp (Wie lust was? Hoeveel eet een gemiddelde puber? Heeft er iemand een 
allergie? Zijn er kinderen vegetarisch?) kon onze missie om iedereen het qua eten en drinken 
naar de zin te maken beginnen. 
 
Onze eerste uitdaging was de eerste grote inkoop voor 39 kids en 9 volwassenen van de 
leiding te volbrengen. Gewapend met een stationcar met neergeklapte achterbank, een 
pinpas en een megalange boodschappenlijst gingen we op pad. Gelukkig kennen we de weg 
in Ede en zijn we het vaak met elkaar eens zodat de inkoop probleemloos en vlot verliep. 
 
Voor de eerste avondmaaltijd hebben we onze hulplijn Roy ingeschakeld die vanaf de 
snackbar waar hij werkt voor iedereen patat en een snack meenam. Dag 1 was culinair 
geslaagd! 
 
Dag 2 begon met een buitenontbijt, gevolgd door hotdogs voor de lunch. Tussendoor was 
het noodzakelijk om de voorraad wat aan te vullen en gingen wij op zoek naar de AH in 
Lunteren. Dat bleek voor ons een behoorlijke opgave….. We verdenken de gemeente 
Lunteren ervan de AH tijdelijk te hebben gecamoufleerd zodat HV Reehorst niet alle 
schappen leeg zou halen. Uiteindelijk kwam ook dit goed zodat we toch voor alle kids 
voldoende eten en drinken konden inslaan. 
 
Zaterdagavond stond een BBQ op het programma. Helaas hebben we niet zoveel geluk met 
BBQ’s op kamp de laatste jaren. Ook dit keer werd een BBQ geleverd die het niet goed deed. 
Uiteindelijk werd een tweede BBQ geleverd en was de BBQ toch nog erg lekker en een 
gezellig samenzijn (met dank aan onze koks Daniël en Michael). 
 
Zondag begon de dag weer met een buitenontbijt met voor ieder die daar zin in had een 
gekookt eitje. Tussen de middag stond er nog een broodje hamburger op het menu. 
 
Ook wij van de keukenbrigade hebben een heel leuk en gezellig kamp gehad. We willen 
hierbij alle kids bedanken die hun corveedienst met “veel enthousiasme” hebben volbracht. 
Rob Geus van De Smaakpolitie zou trots op jullie zijn! 
 
Wat ons betreft op naar weer een super HV Reehorst kamp in 2018! 
 
Jolanda van den Bovenkamp 
Simone Scholing 



 
 

 
 
 



 

Verjaardagen 

 

Verjaardagen 
 

Juli Augustus 

  1 Eren Aydin 
  3 Nel Jansen 
  4 Simone Scholing 
  5 Arno Saarloos 
  9 Toos van de Weerd 
10 Paul van Noesel 
11 Michel Meijwes 
11 Daniëlle van den Ham 
11 Michael van Zetten 
13 Marco Meijeringh 
14 Tess van den 
Bovenkamp 
16 Sander van Riet 
17 Robin Onderstal 
22 Wim de Rek 
28 Jamie Lee van Londen 
29 Bo Tjallinks 
29 Lisa Neilen 
30 Dyada de Groen 
30 Robin Kars 
31 Hajar Aznadi 

 

  6 Harry Hesseling 
  6 Ricardo Helsemans 
  8 Saskia van Oel 
10 Luc Lourens 
13 Duuk Ebbers 
15 Annemieke Keuken 
15 Michael van de Berg 
19 Ruben Bal 
20 Maike van Wezel 
25 Roxanne van 
Tongeren 
25 Ryvano de Groen 

 

Van harte gefeliciteerd 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
China Town 

Hakselseweg 15A Ede 
 

Thuisbezorging, catering en 
afhaal van Chinese maaltijden 

 
Bel 0318 – 632077 

www.chinatownede.nl 

 
 

 
 
 


