
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Van de redactie 
 
Het was natuurlijk ijdele hoop. Iemand die spontaan zich aanbood om de Break Out te gaan maken. 
Misschien is er ook wel geen behoefte meer aan een clubblad, is er meer behoefte aan snellere social 
media.  
Natuurlijk gaat dat sneller, en zeker wat wedstrijdinformatie betreft. Toch staat er regelmatig 
belangrijke informatie in de Break Out, die zich wat minder leent voor social media. Denk hierbij aan 
de informatie over de sporthal en MT Techniek. Neem daarbij de sponsors die toch zeker wel 
aandacht verdienen, en er is zeker bestaansrecht voor een nieuwsblad als deze. 
Misschien moet de opzet anders worden. Genoemd is al een periodiek verschijnend nieuwsbrief 
(wekelijks/tweewekelijks) met daarin het belangrijkste nieuws.  
Uiteraard zijn andere ideeën welkom. Net als iemand die dit op wil pakken. 
 
Overigens verwelkomen we twee nieuwe shirtsponsors in deze BO. Dames 1 heeft een nieuwe 
sponsor Robel Autogarage. En voor de D1 verschijnt IPSS Engineering op het shirt. 
Beide sponsors van harte welkom! 
 
Tot aan de algemene ledenvergadering zal ik na deze nog een keer een BO laten verschijnen. Daarna 
stopt het definitief, als er geen opvolger is.  
 
Want zeg nou zelf, zijn jullie niet benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. de sporthal. Wim is nog 
steeds druk met de toekomstige hal, die steeds dichterbij komt. Wim houdt ook tijdens zijn vakantie 
ons op de hoogte. 
 
Uiteraard ontbreekt het nieuws van de voorzitter ook niet. Wie kijkt er niet naar uit? 
 
Op naar het eerste spelweekend. Zoals jullie wellicht weten zal het eerste weekend van start gaan 
met een groot feest. Sanne heeft woord bij de daad gevoegd en pakt uit met een Tiroler feest. Komt 
allen naar de wedstrijden kijken en daarna met z’n allen het seizoen inluiden. 
 
Tot slot wens ik jullie weer veel leesplezier. 
 
Evert 
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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? 
 
Ledenadministratie HV Reehorst 
Theo Bouwmeister 
bouwmeistertheo@gmail.com 
 



Openingsfeest HV Reehorst 
 
De eerste handbalavond van het seizoen is bekend en dit jaar wordt de avond afgesloten met een 
spetterend openingsfeest! Dit alles gaat plaats vinden op zaterdagavond 5 oktober, sporthal ’t Riet 
en sportcafé Dick’s Inn. Dames 1 speelt die avond om 19.30 uur en heren 1 om 20.40 uur, hierna zal 
het feest beginnen.  
 
Houd de datum vrij in je agenda en trek de lederhose maar vast uit de kast! 
 



 
 

Mededelingen start seizoen 2019-2020 
 
Organisatie: 
 
Het bestuur van HV Reehorst (MT team)  bestaat thans uit 7 leden en bevat de volgende disciplines: 
 
MT- TC zaken ( Robbert van Oel senioren M en V – Daniel Laverman ( Jeugdcoördinator) en Leo de 
Wit die tevens de rol van voorzitter op zich neemt.  
Financieel: Maurice van Montfort 
Nieuwbouw sporthal: Wim de Rek-PR  
Jeugdzaken: Evert van den Broek - Sanne Hendriks 
Kantinezaken: Martijn de Wit  
Secretaris: Marianne Kamminga. 
Theo Bouwmeister regelt de inschrijving van nieuwe leden en Carla Mulder is de WS ( 
wedstrijdsecretaris) 
 
Scheidsrechters: 
 
Er is een vacature SKP ( kontaktpersoon). Zolang deze functie niet is ingevuld wordt er per 
wedstrijdweekend een team aangewezen die de scheidsrechters aanwijst. Wij maken geen 
onderscheid meer in DS1 en 2 en Heren 1 en 2 , deze teams lopen door elkaar heen. 
Harry Dallinga is bereid in overleg scheidsrechters te begeleiden. Het is van belang de 
scheidsrechters tijdig in te delen en dit door te geven aan het WS ( Carla).   
De scheidsrechters moeten wel beschikken over een smartphone, zij worden via de handbalapp 
opgegeven. Uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd dient alles in de app te staan. 
 
Nieuwe spelregel: protesteren tegen een beslissing van de scheidsrechter is meteen 2 minuten straf 
en dus geen gele kaarten meer! 
 
Nieuwe leden welkom! 
 
Hierbij heet ik onze nieuwe leden, die voor het eerst wedstrijden gaan spelen, van harte welkom. 
Zover ik het nu kan overzien kunnen alle teams nog wel wat versterking/uitbreiding gebruiken. Ik 
denk vooral aan het tweede heren- en damesteam en de jongens C. Jongere jeugd kan altijd meteen 
instromen.  Met name  het D1  komt op dit moment tekort vanwege een late opzegging!  
De jongste jeugd traint iedere dinsdag en donderdag vanaf 18.00 uur en de oudere jeugd volgt tot 
20.00 uur. Daarna trainen de junioren en senioren. De recreanten dames en heren trainen vanaf 
21.00 uur. 
 
Het seizoen is al begonnen, een handbalverhaal van de voorzitter  
 
De heren senioren zijn al in de derde week van de voorbereiding, zij speelden tot nu toe 6 
wedstrijden. De selectie zit goed in elkaar, met veel jeugdspelers en A junioren die ook hun kansen 
krijgen en die moeten pakken.  
Trainer/coach  is Sander Barents en hij wordt ondersteund door Robbert van Oel, Martijn de Wit ( 
hs2) en Latif Dorafshan .  Voor het komend seizoen regelen zij ook met elkaar de trainingen van de 
dames senioren.  
Coach bij de dames senioren- 1 is Ben Nihof. Voor de coaching van DS2 ( jeugdig team) zijn wij nog op 
zoek naar een coach en ook een paar speelsters. 



De heren A-jeugd worden begeleid door Daniel Laverman en Stefan Meijwes. De dames junioren B 
worden getraind door Demi Janssen en David Schalk.  
De jongens C worden getraind door Leo de Wit, hiervoor is een vacature, de coaching doet Richard 
Stap. 
De E en D jeugd worden gemanaged door o.a. Simone Bijsterbosch-Jamie-Lee van Londen-Marjolein 
Cohen-Joyce Leuverink-Femke  ten Hove, Aline Mulder (E), Hester en Annuska voor de D2 en Loes en 
Ciska voor de D1. 
John Thiele helpt leden bij blessures en ook ter voorkoming van blessureleed en valt thans in als D 
jeugdtrainer. 
Dames en heren recreanten worden getraind door Loek Leclair en gecoacht door Carla Mulder ( DR) 
Lisa Cuje ( DS1) gaat de nieuwe kledinglijn regelen, welkom Lisa! 
 
22 september oefenwedstrijden! 
 
Een goede gelegenheid voor onze jeugd te oefenen en voor scheidsrechters om het vak te leren! 
 
10.00 uur E jeugd  scheidsrechter:  Rachel Hoek 
10.45 uur D 2 jeugd   Mandy Hoek 
11.30 uur D 1 jeugd   Leo de Wit 
12.15 uur C jongens   Cynthia ( dames recr) 
13.00 uur DJB    Kim Nihof 
13.50 uur HJA    Maurice v Montfort 
 
NB!  Ik hoop dat deze scheidsrechters kunnen. Indien dat niet lukt, probeer eerst een teamgenoot 
in te zetten. 
   
Nieuwe sporthal Hand-en Korfbal een stap dichterbij! 
 
De vergunning voor de start van de bouw is naderbij. Er is overleg gestart inzake aanstellen 
bouwcommissies-overleg inzake gezamenlijke exploitatie kantine ( een heet hangijzer) en de 
bijeenkomst ledenlening die inmiddels afgerond zijn. Toch is er nog enig voorbehoud want leegstand 
in de gemeente Ede m.b.t. sporthallen dreigt. 
 
 
Leo de Wit (Statutair voorzitter HV Reehorst) 
 
 

 



 

 
 
Autogarage Robel Arnhem  is jouw betrouwbare garage in Arnhem. Bij ons kun je  terecht voor alles 
wat met het onderhoud en reparatie van jouw auto te maken heeft. Door onze jarenlange ervaring in 
auto reparaties weten we elk probleem vlot en vakkundig op te lossen. Natuurlijk gaan we daarbij 
altijd zorgvuldig met jouw auto om.  
 
Wij zijn dit jaar trotse sponsor van het damesteam en willen alle leden van de club laten profiteren. 
Is jouw auto toe aan onderhoud?  Dan ontvang je t/m september 2020 15 procent korting wanneer 
je onderhoud in onze garage laat uitvoeren. 
 
Plan nu je onderhoud in via; www.robelmobiel.nl 
 
Of bel naar: 088-2022211 
 

   
 
 



 

Stand van zaken nieuwe sporthal 
 
Er is sinds de rapportage in het vorige clubblad veel gebeurd, en gelukkig in positieve zin. 
De anterieure overeenkomst is getekend en daarmee is vastgelegd welke kosten wij maximaal gaan 
betalen voor de voorbereiding en de ambtelijke kosten rond het bestemmingsplan. Ook heeft het 
College het subsidie hiervoor vastgesteld. 
De omgevingsvergunning is ingediend en begin juli gepubliceerd in Ede Stad; vanwege de 
vakantieperiode is de besluitvorming hiervoor opgeschoven omdat met name de brandweer nog een 
lichtje moet laten schijnen. 
 
Aan de bewoners van de nabij gelegen huizen hebben we een folder uitgedeeld met daarin onze 
plannen voor de sporthal. Wij hebben hen uitgenodigd op 30 augustus om deze toe te lichten. Slechts 
1 echtpaar heeft de moeite genomen om naar deze plannen te kijken; en zij waren enthousiast. Dat 
zegt natuurlijk nog niets, want de werkelijke bezwaren kunnen pas worden ingediend als de 
omgevingsvergunning is verleend. 
 
Dan zoeken we voor de werkelijke bouw nog de nodige mensen met verstand van zaken als het 
onderhandelen over prijzen met aannemers en eventuele onderaannemers; het bestek moet nog 
verder worden uitgewerkt en er zal toch ook afstemming moeten komen over het gezamenlijk 
gebruik van de kantine en kleedkamers. 
Wij zien graag een aantal leden of kennissen van leden die ons hierbij kunnen helpen. Meldt je even 
aan bij Wim de Rek!!! 
 
En dan de krachtsinspanning van de laatste 4 weken. In de financiering van de bouw is opgenomen 
dat wij als verenigingen elk een bedrag inleggen van 25.000 euro dat door de leden bijeengebracht 
wordt in de vorm van een ledenlening. Dat bedrag lenen wij als vereniging dan weer door aan de 
Stichting Combi Project die ook zorgt voor de lening van de Bank Nederlandse Gemeenten onder 
garantstelling van de Gemeente en SWS elk voor 250.000 euro. 
 
Over dit onderwerp hebben wij 2 bijeenkomsten belegd om nadere uitleg te geven over de wijze van 
financieren en het rendement dat daarmee behaald kan worden. 
We kennen allemaal de rente die we van onze spaarcenten krijgen via de bank; dat ligt ruim onder de 
1 procent. Via de lening aan onze vereniging en rekening houdend met het fiscale voordeel, omdat de 
jaarlijkse rente van 8% weer als gift aan ons wordt gegeven, bereikt het gros van de leden een 
rendement van bijna 3%. 
Je moet het geld dan wel ongeveer 8 jaar kunnen missen en we willen het graag 31 oktober bij ons op 
de bank hebben staan. 
 
Iedereen heeft inmiddels de informatieset gekregen en de formulieren voor de lening- overeenkomst 
met de fiscale opgave van de jaarlijkse gift. 
Wij wachten in spanning af hoeveel (meer) de inleg van de leden en oudleden zal zijn. 
Maar laten we daarbij ook vooral de ouders van leden en hun grootouders betrekken; zij hebben vaak 
al een appeltje voor de dorst gespaard (sommige wel een kist vol). 
 
Wim de Rek 
MT commerciee 
 



 
 



 

  
 
 
 
Beste ouders en kinderen van HV Reehorst, 
 
Zaterdag 14 september start de Grote Club Actie. Net zoals voorgaande jaren doen we dit 
jaar weer mee en willen we zoveel mogelijk geld ophalen.  
 
Dit jaar zijn extra inkomsten belangrijker dan ooit. Door het wegvallen van inkomsten uit de 
kantine, ook voor de jeugdcommissie, kunnen we wel extra inkomsten gebruiken om leuke 
activiteiten te kunnen organiseren dit jaar.  
 
Net als voorgaande jaren krijg je per verkocht lot € 0,50. En voor degene die de meeste loten 
verkoopt wacht weer een verrassing. 
 
Deze week zal ik de boekjes met loten uitdelen, maar je mag pas 14 september beginnen 
met verkopen! Voordat je op pad gaat, lees hieronder de aanwijzingen: 
 

- Je krijgt een boekje met 20 machtigingen. 
- Laat de machtiging invullen door de koper. Let op koper moet 18 jaar of ouder zijn! 
- Let er op dat alle gegevens leesbaar ingevuld zijn. Let op IBAN, niet alleen 

rekeningnr. Denk ook aan het aantal loten. En natuurlijk de handtekening. 
- Scheur het gedeelte met Bedankt!, en geef dit aan de koper. 
- Als je boekje vol is lever je deze in bij je coach/trainer of Sanne. Je kunt een nieuw 

boekje vragen en vrolijk doorgaan met verkopen. 
- Alle boekjes moeten uiterlijk 14 november ingeleverd zijn, ook als je niets verkocht 

hebt. 
- De trekkingsuitslag wordt 12 december bekend gemaakt. 
- Je kunt je ook aanmelden voor de verkoopwedstrijd via 

https://clubactie.nl/lotenverkopers_win_acties.html, dit kan vanaf 14 september. Als je je 
hiervoor aanmeldt kan je gave prijzen winnen zoals een Nintendo Switch, een fiets, 
dagje pretpark en nog vele andere prijzen.  

 
Het is dit jaar ook mogelijk om loten online te verkopen, dit kan via onderstaande link. Deze 
kan je delen via social media, zoals facebook, whatsapp en dergelijke. HV Reehorst zal een 
bericht met de link posten op facebook en dergelijke, deze kan je dan delen met je 
persoonlijke pagina.   
https://toolbox.clubactie.nl/actie/HandbalverenigingReehorst 
 
 
Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. 
 
Sanne Hendriks 
Jeugdcommissie 



 
 

 
 

 



 

Verjaardagen 
 

 

Verjaardagen 
 

September Oktober 
  5 Ciska Lam Bosch 
  6 Latif Dorafshan 
  6 Rosanne Luimes 
  6 Lisa Cuje 
10 Rene Scholing 
10 Annuska van der Vegte 
16 David Schalk 
22 Dewi Scholing  
23 Sander Barents 
28 Gerco Koudijs 
30 Remco van Dijk 

  

  4 Joyce Leuverink 
  4 Loes Bosman 
  4 Caillou Dyon 
  9 Theo Bouwmeister 
10 Jan-Willem Rijken 
10 Debbie Eekhuis 
10 Juan Carlos Rots 
11 Harry Dallinga 
11 Madeleine 't Hart 
11 Daniël Laverman 
15 Chantal Snijder Thielle 
15 Noa Rigter 
16 Jan van Reenen 
18 Simone Rijpma 

 

Van harte gefeliciteerd 
 
 
 



 
 
 

 

 



 


