
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Van de redactie 
Hierbij het paasnummer van de Break Out. Dit keer letterlijk en figuurlijk een vrolijk Pasen. In 
Nederland op dit moment zomerse temperaturen, en op het gezicht van Wim een smiley. Hoe dat 
komt lezen jullie verderop. 
 
Nu het seizoen er op zit een kleine terugblik van onze voorzitter. Uiteraard met een vooruitblik op 
komend seizoen.  
 
Overigens werd het seizoen door de meeste teams succesvol afgesloten. De heren sloten een 
wisselvallige periode af, met een fraaie overwinning. De dames wonnen hun laatste wedstrijden, 
hopelijk nemen ze deze stijgende lijn mee naar het komend seizoen. 
Een extra vermelding voor HB, zij werden afgelopen maand kampioen en mogen nu naar het NK-
breedtesport op 12 mei. Heren veel succes! 
 
Na deze Break Out zal nog een Break Out van dit seizoen uitkomen. Dat zal tevens de laatste zijn mijn 
hand. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt aan de BO. Echter er is een aantal redenen 
waarom ik ga stoppen met de Break Out. 
De eerste reden is dat het best wel veel werk is om de Break Out in elkaar te zetten. De afgelopen 
maanden merk ik zelf dat ik daar minder tijd voor kan vinden.  
Ten tweede is dat de verspreiding van nieuws via Facebook en Instagram en de website nu beter 
geregeld is. In feiten loop je altijd achter het nieuws aan. Veelal wordt het dan een herhaling van 
zetten. 
 
Mocht er onder jullie iemand zijn die zich geroepen voelt om de Break Out over te nemen, kan dat 
uiteraard. Meld je dan even bij mij of een van de andere MT-leden. Want zoals ik al zei het is wel leuk 
werk. 
 
Verder wens ik jullie nog veel leesplezier. 
 
Evert 

 
 

 
 

Agenda trainingstijden: 
 
Dinsdag 16 april laatste dinsdagtraining van dit seizoen! 
 
Dinsdag 28 mei: in voorbereiding oefenwedstrijd HS1-Hastu aanvang 20.00 uur! 
 
Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag PSV-toernooi voor HJB-DJA-DJB-D-jeugd en jongens 
C! Wij huren een bus en deze wordt deels gesponsord door IPSS Engineering BV uit 
Wageningen en deels door de HV Reehorst. Er kunnen 60 man mee, eerst de spelers en 
trainers/coaches dan eventuele scheidsrechters en vervolgens ouders die graag mee 
willen.  
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Ledenadministratie 
 
Wanneer je bent verhuisd of een ander mailadres hebt 
gekregen, willen jullie deze wijziging aan mij door geven via de 
mail? 
 
Het seizoen loopt ten einde. Het seizoen loopt van 1-7 t/m 30-6  
en er is een opzegtermijn van 2 maanden Mochten er nog 
leden zijn die willen opzeggen dan dienen zij dat voor 1 mei 
kenbaar te maken.  
 
Dit dient schriftelijk te gebeuren via een brief of mail aan de 
ledenadministratie. 
 
Ledenadministratie HV Reehorst 
Theo Bouwmeister 
bouwmeistertheo@gmail.com 
 



 

Goed seizoen 2018-2019 verdient navolging 
 

Het eerste seizoen in sporthal ’t Riet is goed verlopen. Natuurlijk hadden wij drie jaar geleden de hoop 
dat wij dit jaar in onze “eigen” sporthal zouden spelen, maar dat bleek een brug te ver. Wim de Rek 
zal aangeven hoe de huidige stand van zaken is. 
 
Wat betreft het technische gedeelte kunnen wij heel tevreden zijn. Onze mannen in de tweede divisie 
en tweede klasse afdeling spelend, kregen te maken met een nieuwe trainer/coach in de persoon van 
Sander Barents en zij kunnen terugzien op een uitstekend seizoen. Ondanks de beperkingen m.b.t. 
het aantal beschikbare spelers/ blessures, die helaas altijd voor komen en andere ongewisheden 
zoals het plotseling wegblijven van leden zijn, zij er in geslaagd in het linkerdeel van het bekende rijtje 
te eindigen.  
Sander is er ook in geslaagd de jongere spelers veel speeltijd te geven, wat zich uitbetaalde in 
klinkende overwinningen tegen het eind van de competitie, terwijl er meerdere “dragende” spelers niet 
inzetbaar waren.  
 
De jongens B junioren vierden vorige week hun kampioenschap en ook zij leverden hun sportieve 
bijdrage bij HS2 en zelfs HS1. Het bestuur van HV Reehorst en trainer-coach Sander Barents waren 
het snel eens over voortzetting van onze overeenkomst en dat betekent dat onze jeugdige talenten 
zich hier in Ede verder kunnen ontwikkelen.  
Het draagvlak voor beide teams kan best wel wat verder omhoog, ik roep jullie op om leden te werven 
voor de heren selectie en ook de juniorengroep, waar het nog ontbreekt aan een keeper(s). 
 
De dames senioren nemen na dit seizoen afscheid van trainer/coach Marco Meijeringh. Marco is er 
ruim twee jaar geleden ingestapt heeft veel werk gemaakt van de trainingen en coaching, maar vindt 
het op dit moment voldoende zo. Het valt niet mee deze positie in te vullen, er is wel een gesprek 
gaande, maar dat heeft nog niet geleid tot “witte rook”.   
 
De groep dames junioren A heeft het o.l.v. Tillmann prima gedaan, immers er is veel en enthousiast 
getraind, een belangrijke graadmeter. Het komende seizoen staat in het teken van “integratie” bij de 
dames senioren. Ik weet dat Robbert van Oel hiermee bezig is, het wordt nog een hele uitdaging. Ik 
hoop wel dat alle dames senioren en junioren A bereid zijn positief in dit verhaal te staan, wij zijn 
simpelweg een te kleine vereniging om brokken te maken.  
 
Jeugd 
 
De afgelopen week stond in het teken van de “Koningsspelen”, waarbij handbal al jaren een 
prominente rol vervult. Zo’n 300 kinderen waren op donderdag 11 april op de drie uitgezette velden 
aan het trainen en uiteraard “partijtje spelen”. Met behulp van studenten van DUO en onze eigen 
vrijwilligers en het goede weer konden wij terugzien op een perfecte “handbal” dag. Op vrijdag was het 
de beurt aan kinderen uit de jongere klassen. 
 
Jeugdcoördinator Daniel en Simone buigen zich over de invulling van trainers/coaches voor het 
volgende seizoen. Nieuwe leden vinden hopelijk hun weg naar de handbalclub, waarbij de problemen 
m.b.t. de jongens C in het oog springen. Zoals bekend is de inschrijvingstermijn voor het volgend 
seizoen al verstreken, echter als het lukt om nog een paar jongens in de leeftijd van 13-16 erbij te 
krijgen is het misschien nog mogelijk een jongens C team op te richten.  
 
Wie helpt ons uit de brand? 
 
Leo de Wit (Statutair voorzitter HV Reehorst) 
 
 



 
 
 

 
 



 

Nederland-Slovenië, oplopen met het D-jeugdteam HV 
Reehorst 

 
Wat begon als een grapje met een foto van ons D-jeugd team onder een oproep van het NHV voor 
het oplopen met het Nederlands Heren handbalteam werd werkelijkheid. Ach dacht Loes (coach D), 
hoe groot is de kans dat je wordt uitgekozen.  
YES we werden dus wel uitgekozen om op te lopen met het team van Slovenië. Na de eerste schrik 
(van blijdschap), en het delen van deze geheime missie met ouders begon het in te zinken. We 
wilden het nog geheim houden voor de kinderen want dit was natuurlijk wel een mega kans, en dan 
ook nog de wedstrijd te mogen zien. Toen we het vertelden waren de kids natuurlijk heel blij.  
 
Deze spannende avond vond plaats na de schoolsportolympiade waar het merendeel van de 
kinderen aan meededen. Dit werd natuurlijk een latertje dus moe waren ze al een beetje maar de 
spanning had toch wel de overhand. 
En daar gingen we dan, mooi aangekleed, haren in de gel of staart in je Reehorst-outfit op naar 
Almere. We vertrokken om 16.15 uur want we hadden bedacht dat een wedstrijd niet met een lege 
maag kon dus op naar de MC Donald, dat was natuurlijk geen straf.  
Alles liep vlotjes en om 18.30 uur moesten we ons melden, merkbaar nam de spanning wat toe bij de 
kinderen want dit was natuurlijk wel heel speciaal, en helemaal als je ook nog een vip-bandje om 
krijgt.  
 
En daar loop je dan door de gangen en mag je niet praten, en daar zit of loopt dan natuurlijk net 
iemand langs van het Nederlands handbalteam.  
In de kleedkamer kregen we duidelijk instructies hoe ons te gedragen tijdens het oplopen. Geen 
Kauwgum, niet praten, oplopen van klein naar groot, niet aan je neus zitten of haren want je bent 
live op tv en dat kan echt niet hoor. Met oplopen de hand pakken van de speler? Doe maar niet want 
er zit hars op de handen, pak maar bij de pols, en op je hurken zitten tijdens het volkslied want je 
bent in beeld.  
En de belangrijkste regel handen op je rug, want dan kun je niet per ongeluk aan je neus zitten. En 
dan is het zover, ook de begeleiding was zichtbaar onder de indruk en de kinderen kregen een 
ervaring om nooit meer te vergeten. 
 
Wat hebben ze het keurig gedaan, de wedstrijd was super spannend we zaten in de feesthoek en wat 
was het gewoon GAAF. (Zie de filmpjes op facebook en Instagram van HV Reehorst). Na afloop 
natuurlijk nog wat handtekeningen verzameld op t-shirt, bal en zelfs op de sportschoen.  
 
Moe en voldaan richting huis waar de kinderen in de auto nog aan het zingen waren en een enkeling 
bijna in slaap viel. Half elf waren we weer bij de sporthal, de kids waren weer volop wakker toen ze 
hun ouders zagen en alles moest verteld worden, hier en daar wel met een verloren stem die van al 
het meezingen, schreeuwen en aanmoedigen in Almere was blijven liggen. Nagenieten gaan we nog 
heel lang. 
 
Loes bedankt voor deze actie…zoals Sophie al zei      BEST DAY EVER……… 
 
Ciska, Marijn, Loes en Simone 
(D-Jeugd) 
 



  
 

  



 

Stand van zaken nieuwe sporthal 
 
Ik open deze keer met een smiley, omdat er wat schot begint te komen in 
de procedure rond de voorbereidingen voor onze eigen 
sporthal. 
 
De gemeenteraad heeft op 4 april unaniem ingestemd met een subsidie 
van € 69.000 voor de procedure voor het uitvoeren van onze plannen. 
In hoofdzaak betreft het extra ambtelijke kosten rond de wijziging 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning en een aantal 
uitvoeringskosten. 
 
Het een en ander moet nog wel worden vastgelegd in een “anterieure” overeenkomst. Daarin moet 
ook het voorstel voor de groenstructuur rond de sporthal worden opgenomen, de kosten van het 
verleggen van de kabels, leidingen en de riolering. 
 
Bij het laatste overleg met het “sprintteam” van 2 april waren ook vertegenwoordigers van de 
Omgevingsdienst de Vallei (OddV) aangeschoven. Het is nu de bedoeling dat lopende de procedure 
van de wijziging van het bestemmingsplan, ook de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt 
meegenomen. Dit bespoedigt de gehele procedure behoorlijk, omdat maar 1 keer eventuele 
bezwaren van de omwonenden behandeld hoeven te worden. Voor dat laatste gaan we de buurt 
alvast uitnodigen om kennis te nemen van onze plannen 
 
We moeten nu dus snel de aanvraag de deur uit doen en de juiste tekeningen bijvoegen. In dit kader 
is ook een opdracht verstrekt voor een bodemonderzoek rond het verleggen van het fietspad en het 
afgraven van het talud voor de sporthal. 
 
Ook hadden we een overleg met de afdeling Ecologie over de herinrichting van de groenstructuur 
rondom de sporthal. Aan de hand van het ecologisch onderzoek hoeven we geen stappen te 
ondernemen. Wel moeten we heel nadrukkelijk het groen compenseren dat verdwijnt door de bouw 
van de hal; dat betreft dan met name het verlegde fietspad en het afgraven van het talud. 
 
Zij hadden een mooi plan gemaakt en aan ons voorgelegd. Het talud moet in ieder geval bewaard 
blijven omdat dit ecologisch waardevol is; dat willen ze betrekken bij het totale plaatje, waardoor het 
hekwerk rondom het complex verplaatst moet worden naar achter het talud en de bestaande 
beukenhaag ook verwijderd moet worden.  
Hiernaast moet er nieuwe aanplant met heestergroepen komen. Het verlegde fietspad hoeft niet 
opnieuw van asfalt worden voorzien, maar mag met rode dubbelklinkers en hoeft maar 2 meter 
breed te worden. 
 
Speciaal voor de korfballers moet er, naast de buitenberging, extra fietsstallingsruimte komen; dat 
moeten we dan gelijk meenemen in het inrichtingsplan. 
We gaan dus weer terug naar de tekentafel, maar zien hierin wel een behoorlijke voortgang. 
 
Wim de Rek 
MT  Ontwikkeling Sporthal 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
Standen per 15-04-2019 
 
 
Hier hadden de eindstanden van de competitie moeten staan. Helaas heeft de Handbalbond haar 
website aangepast, en de mogelijkheid om de standen te downloaden geschrapt. Uiteraard had ik 
jullie de eindstanden gegund, maar de standen overtypen gaat mij net te ver. Daarom verwijs ik jullie 
voor de eindstanden naar https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/. 
 
Overigens zijn deze ook te vinden via het Facebook-account en het Instagram-account van HV 
Reehorst. Nog geen volger? Ga snel naar Facebook of Instagram en ga HV Reehorst volgen. 
 
Nog wel even melden dat HB kampioen is geworden in hun poule. Mannen nogmaals gefeliciteerd! 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 



 

Verjaardagen 
 

 

Verjaardagen 
 

April Mei 
  2 Leo de Wit 
  8 Simone Bijsterbosch 
  9 Lars Neutel 
12 Ellie Mackaay 
13 Sanne Hendriks 
13 Benthe van Veldhuizen 
14 Indy Visser 
19 Carla Mulder 
19 Stefan Meijwes 
20 Mattia Ferrari 
23 Isa Selderbeek 
30 Ramon Tettero 

 

  1 Robert van Oel 
  1 Noa Meijeringh 
  6 Michel Kwaaitaal 
  8 Gerard Haalboom 
10 Dennis Kreuninger 
10 Cynthia ter Haar 
22 Cees Klinkenberg 
22 Tim Lumenta 
22 Alicya Hagedoorn 
24 Evert van den Broek 
24 Noa Koevoets 
28 Marjolein Cohen 
29 Minke Gerritsen 
30 Mandy van Hoek 
30 Rachel van Hoek 

 

Van harte gefeliciteerd 



 
 
 

 



 
 

 


