Nieuwsbrief juni 2018
Op een avond in augustus ….
…. gaan we de velden en het buitenterrein
schoonmaken: onkruid weghalen, vegen etc.
Zodat we het nieuwe seizoen goed kunnen
beginnen.
Bedrijfshulpverlening

De datum plannen we in overleg met de trainers
die dan al hun trainingen zijn gestart. Oproep om
mee te komen helpen volgt!

op maat.
o6 509 288 56
info@blushetvuur.nl
www.blushetvuur.nl
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Van de technische commissie: seizoen 2018/2019
In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen tref je hierbij alvast wat informatie over het nieuwe seizoen.

Teamindeling Jeugd
Omdat de teams voor het nieuwe jaar al eind april moeten worden opgegeven, hebben we met diverse ouders en
kinderen gesprekken gevoerd over de indeling. Het is altijd lastig om alle leeftijdsgroepen weer goed bezet te
krijgen en moeilijk om ieder jeugdlid in de gewenste groep in te delen. Het afgelopen seizoen zijn er veel
jeugdleden bijgekomen en hebben we gelukkig weinig opzeggingen gehad. De F jeugd zal ook het komend
seizoen in toernooivorm spelen, er zal met de ouders overlegd worden, wanneer en hoe vaak er toernooitjes
bezocht gaan worden, ook zullen we zelf een veld- en zaaltoernooi organiseren.
Het gemengd D jeugd wordt met ingang van het nieuwe seizoen gesplitst in een jongens D en meisjes D team.
Op dit moment zijn er 7 jongens D, we verwachten echter in het nieuwe seizoen nog een paar jongens erbij.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zal er een beroep worden gedaan op 3 jongens die al 2 jaar met de C jongens
meespelen, maar nog de D leeftijd hebben. De A dames zullen in de zaal in de topklasse uitkomen.
De indeling op basis van de huidige leden is als volgt:

F jeugd gemengd

E jeugd gemengd

D jongens

D meisjes

Yenthe

v. Ginneken

Puck

Janssen

Kevin

Ginneken

Bibi

de Haan

Fiene

vd. Hoorn

Yara

van Ooijen

Joris

Oerlemans

Lieve

de Jong

Danique

van der Meer

Isaac

Dunlop

Daniel

van
Burgsteden

Bente

van Kampen

Lizzy

van der Meer

Oscar

Jonker

Thomas

Groener

Daphne

Meijer

Mila

Schouten

Lasse

Kindt

Sam

Vergouwen

Mila

Wasch

Floortje

Verzuu

Boris

Steenbeek

Rodin

Douwma

Marijn

de Jong

Odin

Kindt

Benjamin

Petersen

Milan

van der Hal

Maura

de Wit

Niels

Veen

Jorik

Kaptein

Gwen

v. Garderen

Mees

Visser

Suze

van Leur

Cecilia

Thier

Romy

van Rooijen

Tess

Van Duijn

Pien

Visser

Djim

van Ravenhorst

Julie

Schouten
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C jongens

Dames B

Dames A

Jop

Mascle

Marleen

Bleuel

Eline

Augustijn

Nick

Schneiders

Amy

v. Dongen

Lonneke

v. Dalen

Saro

Sebastiani

Jill

v. Garderen

Annika

Dam

Roel

Tijmensen

Jet

Heck

Bibi

Janssen

Maurits

Hartog

Matilde

Kneulman

Janne

Matton

Robin

Hey

Nina

Matton

Irene

Nijland

Joppe

Deelstra

Liz

Aling

Femke

Tijmensen

Casper

Augustijn

Suzanne

Augustijn

Liz

v. Toren

Justin

Keuken

Danielle

Meijer

Maxime

Zandbrink

Tijmen

Visser

Tess

Rademaker

Maryse

Velthuijsen

Sacha

Winden

Roos

Visser

Jade

Stomphorst

Demi

Winterswijk

Xanne

Zandbrink

Trainingen
De trainingen starten in principe weer in de eerste week na de schoolvakantie, dus op maandag 27 augustus,
tenzij er met de trainer (s) andere afspraken worden/zijn gemaakt. Dames A en B trainen b.v. door in de vakantie.
De trainingstijden op het veld blijven vooralsnog ongewijzigd, tenzij er met een trainer door omstandigheden
andere afspraken moeten worden gemaakt. We zijn n.l. nog met trainers in gesprek die wellicht een training gaan
verzorgen. Nadat de tijden definitief zijn, zal het trainingsschema op onze website worden geplaatst.
Ouders: Wilt u er attent op zijn dat uw kind met goede sportschoenen (goed voetbed en demping) naar de training
gaat en geen te zware maaltijd vlak voor de training nuttigt?

Concept Poule-indelingen
Tenslotte heb ik onderstaand de poule indeling voor het veld en de zaal vermeld. Er kunnen nog wijzigingen
optreden door het terugtrekken van aangemelde teams.
Ik zal de trainers/coaches vragen om de app groep aan te passen, eventuele wijzigingen zullen dan via
WhatsApp worden gecommuniceerd.
Namens de TC wens ik iedereen een prettige vakantie en een heel fijn jeugdkamp toe.
Tot 27 augustus 2018,
To Schoenmakers
Trainerscoördinator LHV
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Veldcompetitie

Za = wedstrijd
op zaterdag

Heren 1

Heren 2

Dames A

Dames B

DS midweek

Poule NW
HS-02

Poule NW
HS-04

Poule NW-MN
DA-01

Poule NW-MN
DB-04

Poule NW-MN
DMW-02

Celeritas

ASC'91

Havas

ASV

Auto Smeeing BDC

Havas 2

BHC

LHV

Fortissimo

HVBS 2

HCLB

Fulm/Fidelitas

Nieuwegein

HVBS 2

LHV

Lelystad 1

Lelystad 2

SDS'99

LHV

Nieuwegein 3

LHV 1

LHV 2

S.V.

Omega Za

SDS

Najaden 2

SDS'99

KDO

Jongens C

Jongens D

Meisjes D

Gemengd E

F jeugd

Poule NW
HC-02

Poule NW-MN
GD-02

Poule NW-MN
GD-08

Poule NW-MN
GE-08
3 teams spelen

ASC'91

Fulmen/Fidelitas

ASV

ASV

DSS

Harderwijk Za

Harderwijk 2 Za

Celeritas 2

Leidsche Rijn

HCLB

HVBS Za

HVBS 2 Za

LHV

Houten

LHV 2

LHV

Najaden

Leidsche Rijn 2

Nijenrodes 2

Nijenrodes 3

SDS'99

LHV 1

SDS'99

Shot

in toernooi vorm

Vrone
Zaanstreek
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Zaalcompetitie
Heren 1

Heren 2

Dames A

Dames B

DS midweek 1

DS midweek 2

Poule NW
HS-1A

Poule NW
HS-04

Topklasse West
2 –DA

Poule NW-MN
DB-03

Poule NW-MN
DMW-02

Poule NW-MN
DMW-03

LHV 1

LHV 2

LHV

LHV

LHV 1

Celeritas

HMS/Achilles
2

Leidsche Rijn 2

WPK/Westlandi
a

Leidsche Rijn
2

SDS'99

KDO 3

Nijenrodes

HMS/Achilles 4

Leidsche Rijn

HVBS 2 Za

ASV

Harderwijk

Westsite

Lelystad 2

KSV

Fortissimo

Leidsche Rijn

Nieuwegein 4

Lelystad

HCLB 2

Foreholte

ASV

HVBS

Houten

HCLB

BHC

KRAS
Volendam

Voice Za

Smeeing BDC

HVBS 3

Eemland 3

Blinkert 3

Westfriezen

Havas 2

Nieuwegein

Havas

Nieuwegein 2

Achilles/Omega

Vrone

HSV'69

LHV 2

SDS'99

Celeritas 2

Tornado

KDO 2

U.S. 3

Maedilon/VZV

Jongens C

Jongens D

Meisjes D

Gemengd E

F jeugd

Poule NW
HC-02

Poule NW-MN
GD-04

Poule NW-MN
GD-06

Poule NW-MN
GE-06

3 teams spelen
in
toernooivorm

LHV

LHV 1

LHV 2

LHV

Nijenrodes

Nieuwegein

Nijenrodes 2

Celeritas 2

Havas

Smeeing BDC

Wasmeer 2

HVBS 2 Za

Fulm Fidelitas

Voice Za

HVBS 2

Nijenrodes 4

ASC'91

Celeritas

Houten 3

Leidsche Rijn 4

Leidsche Rijn
2

Houten 2

Leidsche Rijn 4

Houten 2

SDS'99

Shot

ASV

Shot 2

Harderwijk

Leidsche Rijn 3

SDS'99

SDS'99

Fortissimo

Harderwijk 2 Za

Harderwijk Za
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Beide dames B teams veldkamioen: gefeliciteerd!
Uit de Leusderkrant, met dank aan een trotse vader ;-)
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LHV Clubfoto 2018 en sok 2.0
Op de clubfoto van LHV 2018, gemaakt tijdens het familietoernooi op zondag 17 juni, staan 96 leden!
In de kantine zal de 40 x 60 cm foto aan de muur vervangen gaan worden. Wil je ook een eigen afdruk van de
foto, dan kun je die bestellen door het bedrag over te maken op NL55INGB0004352390 tnv K. Pranger ovv
formaat en aantal foto’s en waar je de foto afgeleverd wilt hebben. Beschikbare formaten:
● 40x30 voor 25 euro
● 20x30 voor 6,50
● 15x22 voor 5 euro.
De foto zal ook weer gebruikt worden voor de vernieuwing van de LHV website.
Als vervolg op de clubfoto komt er ook de mogelijkheid om in te schrijven op de LHV sok 2.0. In samenwerking
met Hummel kan er een Hummel kwaliteit sok met LHV logo gemaakt worden, kosten rond de 12 euro per paar.
Er moeten minstens 150 paar besteld worden met 15 paar per maat. Geef als je in wilt schrijven op de nieuwe
sok, via email bij mij aan welke maat en hoeveel paren je wilt. Geef je bestelling van de 2.0 sok uiterlijk op 1
augustus door, dan kunnen we snel besluiten hoe verder te gaan met de LHV sok 2.0.
Klaas Pranger

Clubfoto 2015
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Samenwerking met Match and Work
Buurvereniging Antilopen heeft een mooi initiatief genomen voor samenwerking met de organisatie Match and
Work en ons uitgenodigd aan te sluiten. Dat doen we heel graag. Wat houdt het in? Hieronder lees je een tekst uit
het nieuwsbericht dat Antilopen eerder op haar website heeft gezet. Als LHV zullen we in eerste instantie
aansluiten door klussen op gebied van schoonmaak en onderhoud buitenruimte aan te bieden. Maar we hebben
zeker ook de intentie om te kijken op welke manier wij de nieuwe medewerkers ook meer kennis kunnen laten
maken met LHV. Zodat we met recht van Antilopen medewerkers naar Clubgebouw medewerkers kunnen gaan!
Match and Work (bron: website Antilopen)
“De samenwerking tussen Match and Work en Antilopen heeft als uitgangspunt om mensen in te laten stromen
die van toegevoegde waarde zijn voor Antilopen. We noemen deze mensen Antilopen medewerkers. Het gaat
hierbij om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je kunt denken aan dagbesteding,
ontwikkeltrajecten of re-integratie trajecten.
Uit cijfers blijkt dat het percentage mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ondanks de inspanning die
gemeentes, instanties en bedrijven doen om hen aan de slag te krijgen, vaak niet leiden tot het gewenste
resultaat om deze mensen ook aan de slag te houden. Hierin ligt de grote uitdaging van Match and Work. Zij
werken op basis van maatwerk en persoonlijke ontwikkeling. Match and Work borgt de continuïteit op de
werkvloer (ons clubgebouw) middels een professionele begeleider en voldoende Antilopen medewerkers.
Belangrijke aspecten voor Match and Work is de cultuur binnen Antilopen, de Antilopen medewerkers moeten
zich echt thuis voelen binnen onze club. Tevens koppelt Match and Work werkzaamheden aan competenties,
zodat hun medewerkers zich ook (ieder op zijn/haar niveau) kan ontwikkelen.
Lees meer op de website: www.matchandwork.nl/
De samenwerking
De intentie is om de samenwerking tussen Antilopen en Match and Work vanaf eind
juli/ begin augustus 2018 te starten. Op die manier kunnen de Antilopen medewerkers
rustig het gebouw leren kennen en klussen oppakken. Het is de bedoeling dat de groep
van maandag t/m vrijdag overdag aanwezig is.
Bij de werkzaamheden die zij gaan oppakken kun je denken aan: het schoonmaken
van alle ruimtes, het maken van verse tosti’s, het klaarmaken snoepzakjes,
voorraadbeheer van schoonmaak artikelen, groenonderhoud en diverse andere
incidentele klussen zoals bijv. helpen bij verven of ramen lappen.
Natuurlijk is het ook belangrijk dat de Antilopen medewerkers hier iets voor terug krijgen, denk hierbij aan een
warm welkom in een sociale vereniging, een lekkere lunch, werkkleding van Antilopen, meetrainen, gezelligheid
op zaterdag als ze komen kijken. Kortom erbij horen!
Enthousiaste Gemeente
Grotendeels zullen de deelnemers bestaan uit medewerkers met een dagbesteding indicatie vanuit de WLZ.
Mocht je zelf nog mensen kennen die het leuk vinden om te werken en zich te ontwikkelen bij Antilopen dan
kunnen zij zich aanmelden bij Match and Work: email Match and Work of 06 82990652.
Daarnaast is Match and Work in gesprek over dit project met de Gemeente Leusden. De gemeente is namelijk de
samenwerkingspartner wat betreft de re-integratie trajecten. Gelukkig is de gemeente enthousiast over ons plan
en kunnen we de samenwerking verder vorm gaan geven.”
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LHV nu ook op Instagram
Na Facebook is LHV nu ook te vinden op Instagram.
Daarmee hopen we beter aan te sluiten bij de wereld van
onze jeugdleden.
Mooi is dat een van onze jeugdleden, Sacha van Winden uit
de dames B, het account heeft gemaakt en beheert.
Dus volg ons nu ook via
Instagram @handbalvereniging_lhv

Bardiensten volgend seizoen
Volgend seizoen gaan we door op de ingeslagen weg voor indeling van bardiensten. We gaan uit van de
volgende spelregels:
●
●
●
●

Op momenten dat er alcohol geschonken wordt (na 13:00 uur) is een barvrijwilliger 18 jaar of ouder. Op
andere momenten is een barvrijwilliger 16 jaar of ouder.
Richtlijn: spelende seniorleden maximaal 3 bardiensten in een seizoen, ouders van jeugdleden (vanaf de
E-jeugd) maximaal 2, jeugdleden vanaf 16 jaar minimaal 1 bardienst.
De richttijd voor de duur van de bardienst is 2 tot 2,5 uur.
We maken het mogelijk om vooraf tot een bepaald moment in te tekenen op een dienst. Daarna delen we
op naam verder in.

Drijvende kracht achter de bardienstindeling is Sandra van de Bospoort. Zij is echter naar verwachting helaas
langdurig uit de running. Gelukkig zijn er vrijwilligers die taken overnemen. Zo zal Esther Mascle (moeder van
Jop) samen met Paul Visser de indeling gaan doen. In de zomerperiode is het altijd wat krap tijd omdat het
wedstrijdschema nog definitief moet worden. Maar zij gaan hun best doen. We hopen op uw medewerking!
Het definitieve rooster is via de website van LHV in te zien->kantine->bardienstrooster.
Voor vragen over de indeling en het doorgeven van geruilde diensten: Paul Visser, Esther Mascle (graag via
email).
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Vrijwilligersbedankavond
Eind mei bedankten wij onze vrijwilligers met een leuke avond. Het is best een uitdaging ieder jaar weer iets leuks
te verzinnen, maar dat is de activiteitencommissie ook dit jaar weer gelukt. Na een hilarisch potje boogschieten op
elkaar bij YMCA in Leusden, hebben we de avond met een hapje en drankje in het bos afgesloten. Alle
vrijwilligers, ook zij die niet aanwezig waren, bedankt voor jullie inzet voor LHV!
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Familietoernooi 2018
We kijken terug op een zeer geslaagd en druk bezocht
familiehandbaltoernooi.
Dit jaar was het toernooi georganiseerd door de Heren 2.
Dank daarvoor, het was allemaal weer helemaal top
geregeld.
Speciale dank aan:
● Paul en de barvrijwilligers die ervoor gezorgd hebben
dat er een mooie omzet is gedraaid
● Marita, Anita en Hilde die ervoor gezorgd hebben dat
alle teams en scheidsrechters op de goede momenten
op het juiste veld stonden.
● De BBQ catering
● De deelnemers en nogmaals de organisatie!

De prijs voor de origineelste outfit ging dit jaar naar Sannie’s Angels.
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Vakantiegroet van het bestuur
We kijken als bestuur terug op een geslaagd seizoen. We hebben vooral bij
de jeugd veel nieuwe leden mogen begroeten. Ook de trainersgroep is
uitgebreid en enthousiast bezig. We zien dat ook jeugdleden steeds meer
gaan helpen bij allerlei activiteiten. Daarnaast is de sporthal geopend en
wordt op het moment van schrijven de zonwering gerealiseerd. Het zijn voor
ons als bestuur en voor onze vrijwilligers drukke maar leuke tijden.
Dit jaar zijn we een nieuw overleg gestart: bestuur en commissieleden
komen vier keer per jaar bij elkaar. Dat betekent dat we volgend seizoen
wat minder als bestuur zelf gaan vergaderen. Een van de acties die we met
elkaar vanuit dit overleg gaan organiseren is een belronde met ouders en
leden in het najaar 2018. We willen in gesprek over wat we voor elkaar
kunnen betekenen.
In de privésfeer van onze leden en vrijwilligers gebeuren ook dingen die
minder leuk zijn. Langdurig ziekte of overlijden zijn dingen waar we met
elkaar mee te maken hebben. Als clubmensen kunnen we troost en
ondersteuning bieden. Laten we dat zo goed mogelijk blijven doen!

Rest ons in dit seizoen nog een mooie activiteit en dat is
het jeugdkamp. We wensen iedereen die daaraan
meedoet heel veel plezier.

Fijne vakantie
Bestuur LHV
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