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BEZOEK EREDIVISIE WEDSTRIJDEN

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van het samenwerkingsverband van de 4
handbal verenigingen in
Haarlemmermeer:
DSOV, HVN, VOS , LOTUS

Afgelopen zaterdag 29 oktober 2011 zijn Lotus en DSOV
naar de sporthal de Bloemhof geweest in Aalsmeer om de
wedstrijd van de heren Fiqas Aalsmeer-Haro bij te wonen.
Zij hebben genoten van een zeer spannende wedstrijd die
uiteindelijk beslist werd in het voordeel van Fiqas Aalsmeer
met een eindstand van 27-24. Mocht u ook een keer met
een team willen gaan kijken, laat het weten.
4 CLUBS SLAAN DE HANDEN INEEN
De handbalverenigingen DSOV-LOTUS-VOS-HVN hebben
de handen ineen geslagen om gezamenlijk het handbal in
de Haarlemmermeer op een hoger peil te krijgen, maar ook
om veel meer publiciteit te krijgen voor de handbalsport. Er
is een projectgroep in het leven geroepen bestaande uit een
lid van elke club. Van hieruit zijn nu al 2 cursussen ontstaan
en er volgen nog meer leuke ideeën!

TRAINERS- EN SCHEIDSRECHTERSCURSUS
Sportservice Haarlemmermeer is van start gegaan met
een handbaltrainers- en scheidsrechterscursus voor alle 4
de handbalverenigingen in Haarlemmermeer.
De cursussen worden gevolgd door 22 mensen en vinden
plaats op de woensdagavond en zaterdagochtend bij
Sportservice Haarlemmermeer. In januari 2012 worden er
weer cursussen gegeven. Voor meer informatie mail.

SCHOOLHANDBAL GROEP 3, 4, 5 IN NIEUW-VENNEP
Zaterdag 29 oktober 2011 werd voor de groepen 3, 4 en 5
het schoolhandbaltoernooi gehouden in Nieuw Vennep. Er
werd gespeeld in 2 poules van elk 6 teams. De teams
speelden 5 wedstrijden van 12 minuten met een zachte
bal, op een klein veld en met aangepaste doeltjes. Het was
een drukte van jewelste met als winnaars De Bommelstein
1 (poule A) en de Ark (poule B).
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier
Vragen of opmerkingen? Neem contact met René Romeijn, tel. 023-5575937

