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Beste handballeden,

Gelukkig nieuwjaar! Een sportief gezien is 2019 een mooi 
handbaljaar geweest. De Nederlandse handbaldames 
WERELDKAMPIOEN! Fantastisch. Ik hoop dat dit zijn weerslag 
heeft op meiden en jongens die op zoek zijn naar een leuke 
teamsport. Handbal is zo leuk om te doen. Snel, technisch en 
je ervaart dat je elkaar echt nodig hebt om tot een prestatie te 
komen. Heel waardevol in het gewone dagelijkse leven. Ook 
wij als bestuur zijn samen druk achter de schermen bezig om 
de lijnen voor seizoen 20/21 uit te zetten. Hoe kunnen we onze 
samenwerking formaliseren? Hoe wordt de trainers/coachstaf 
ingevuld? Voor welke outfi t gaan we kiezen? Allemaal zaken die 
we samen met hulp van de vele vrijwilligers gaan invullen. We 
vertrouwen erop dat we een beroep op jullie allen kunnen doen. 
In deze nieuwsbrief lezen jullie er meer over.

Veel leesplezier!
Bestuur HCL

Eerste seizoenshelft afgesloten

Eind december is de eerste seizoenshelft afgesloten. Dames 1 staat 5e, maar heeft nog 
zeker uitzicht op een plek in de top 3. Dames 2 staat tweede met vier punten achterstand op 
Havana. Havana heeft nog geen enkel puntverlies. Maar dat zegt natuurlijk niets. Er zijn nog 
9 wedstrijden te spelen, dus alles is mogelijk. Dames 3 staat op een 5e plek, maar ook zij 
kunnen nog klimmen. De midweek teams hebben het vooral gezellig en doen leuk mee. De A 
en B jeugd presteren naar behoren en doen leuk mee bovenin de poule.  Bij de jeugd is de C 
jeugd Winterkampioen! Zij staan eerste. Hun eerste goede seizoenshelft is ook opgevallen bij 
het NHV. Ze zijn, zonder overleg met het bestuur, overgeplaatst naar een hogere poule om ook 
daar het mooie snelle handbalspel te laten zien. 
We snappen de teleurstelling dat ze nu geen kampioen kunnen worden over het hele seizoen, 
maar het winterkampioensfeestje zal nog zeker gevierd worden.  Het D1 team staat bovenaan 
samen met DFS. Hier wordt de strijd om het kampioenschap spannend! We hopen met de 
platte kar door het dorp te kunnen eind maart. Het tweede D team staat mooi derde. Prima 
dames. Van de lagere teams wordt geen stand bijgehouden, maar alle teams spelen leuk en 
hebben plezier. Dat is het alle belangrijkste. 
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Kalender 

05-01: 
Nieuwjaarsreceptie s.v. Loo  

v.a. 15:00 uur

05-01: 
Nieuwjaarsreceptie SC 

Groessen v.a. 15:30 uur

maart: 
Vriendje/Vriendinnetje dag

19-04: 
Clinic van Peter Portengen 

voor de jeugd van HCL

13/14/15 juni: 
75-jarig jubileum s.v. Loo



Dames HCL 1 
Bovenste rij v.l.n.r.: André van Kerkhoff  & Els van Kerkhoff  (Sponsor Kinderdagverblijf 
Pepeloentje), Bart Stokman & Gabriëlla Stokman (Sponsor Le Petit Pain), Anne Meijer, Marieke 
Vosselman, Stephanie van Rossum- Kruithof, Manon Kruithof- Boss, Harry Jacobs (trainer) 
Onderste rij v.l.n.r.: Noëlle Scholten- Bus, Shannon van Kerkhoff , Maike Raasing, Romy 
Tilleman, Chrissie van Kerkhoff , Evi Stinesen, Melina Snip. Sponsor Dorien den Balvert van 
“The Travel Club“ kon er helaas niet bij zijn.

Trainers/coaches selectie HCL
Harry heeft aangegeven dat dit seizoen zijn laatste zal zijn als trainer/coach van de selectie 
van HCL. Dit is in goed overleg gebeurt. Harry wil graag voor de vereniging inzetbaar blijven. 
Wij gaan samen met Harry en het technisch team bekijken hoe wij als vereniging het beste 
gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van Harry. Harry dank je wel voor de drie fi jne 
jaren van samenwerking. De samenwerking met Frank Dercks zal worden voortgezet. Hij zal 
de trainer/coach blijven van dames twee en dames 3 en dames recreanten blijven trainen. 
Frank dank je wel. Wij zien uit naar de verdere prettige samenwerking. 

Het bestuur gaat samen op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor de selectie van HCL. 
Wij zoeken een enthousiaste man/vrouw met handbalervaring en visie. Graag willen wij spelen 
met een attractief spel en op 1e klasse niveau. Wij staan altijd open voor suggesties en mee-
denken.  

Succes keeperstrainingen
Arnold Uffi  ng is dit jaar gestart met de keeperstrainingen voor de jeugd vanaf de E jeugd op 
de maandagavond. Alle meiden die meedoen zijn zo enthousiast dat Arnold ook de tweede 
seizoenshelft gestrikt is om deze keeperstrainingen te verzorgen. Arnold en meiden heel veel 
plezier. 

Opbrengst Oliebollenactie s.v. Loo en SC Groessen
Aan het einde van het jaar is er altijd de oliebollenactie. De Loose dames van HCL gaan in de 
week voor kerst de deuren langs in Loo om de oliebollenbestelling op te nemen. Deze over-
heerlijke oliebollen gebakken door Bakkerij Koenen, de sponsor van HCL 2,  worden dan op 
de 31ste bezorgd. De Groessense dames SC zijn op 31 december langs de deuren van de 
Groessense huishoudens gegaan en bieden daar de oliebollen aan van de sponsor van HCL 1. 
Opbrengst totaal bijna €2200,00. Een super bedrag!



Save the Date
Op zondagmiddag 19 april organiseren we een clinic voor de jeugd tm de A jeugd. Niemand 
minder dan Peter Portengen, bondscoach beachhandbal dames, zal deze clinic verzorgen. Hij 
zal ook een aantal speelsters uit de eredivisie meenemen om het te assisteren deze middag. 
We komen nog terug met meer informatie, maar schrijf deze datum vast op!

Nieuw tenue
Zoals jullie weten willen we graag vanaf volgend seizoen in een nieuw clubtenue gaan spelen. 
We weten nog niet in welke kleur(en) dat zal gaan worden. Samen met afgevaardigden van de 
dames senioren zal het bestuur de keuze gaan maken.

Samenwerking HCL
We willen graag de samenwerking tussen de beide afdelingen handbal van SC Groessen en 
s.v. Loo ook juridisch gaan vast leggen. Beide hoofdbesturen van de verenigingen zijn hierover 
al in goed overleg met elkaar. We gaan hierover ook in gesprek met de Gelderse Sportfedera-
tie en het NHV hoe dit aan te pakken. Maar mochten er mensen zijn die dit lezen en HCL een 
warm hart toedragen en dit weten vanuit hun eigen beroepsprofessie dan zouden wij daar 
graag mee in contact komen om dit ook statutair goed te regelen. Mocht je willen helpen, kun 
je Jacqueline van Dijk altijd even een appje sturen: 06-21216626.

Heren team HCL, vriendschappelijk potje heren recreanten
Aan de bar is na afl oop van de vriendschappelijke wedstrijd van 28 november jl. mij gevraagd 
om eens ouderwets een verslag te maken van deze wedstrijd. Nou vooruit, toch in de 
lappenmand dus we gaan het weer eens oppakken. In de week ervoor werd al duidelijk 
dat niet iedereen inzetbaar zou zijn en sommigen ook niet eens aanwezig. Piet en Nico 
waren naar Zweden om te kijken of de huizen al niet ondergesneeuwd waren terwijl Ruurd 
nog werkzaamheden moest verrichten. Verder was onze Peter Schekkerman zo (on)handig 
geweest om tijdens zijn werkzaamheden in het Verre Oosten zijn hak in de soep te springen. 
Danig verbrijzeld i.c.m. zijn enkel begrijp ik dus daar zijn wat artsen bezig geweest om zijn 
hak/voet weer wat te verstevigen met donorbot, het nodige plaatwerk en wat schroeven. Tja, 
dan blijven er niet veel over dus heeft menigeen zijn best gedaan om wat reservespelers op te 
trommelen en zowaar in de personen van Gunter Pals, Fred Ruisch en Harry Jacobs. Gelukkig 
maar zodat we met 3 wisselspelers waren. Dat hebben we wel nodig. Ook Reehorst was met 
10 man dus een mooi evenredig geheel om te starten. Koos Roelofs zou ons fl uiten dus ook 
opgelost.

Na de begroeting werd er leuk en vriendelijk gespeeld. In het eerste kwartier had Reehorst 
toch een licht overwicht. Groessen moest duidelijk even wennen aan meerdere andere spelers 
en zo kwam het ook dat we al snel op ik dacht een 0-2 achterstand kwamen. 

Maar zo hebben wij toch ook wel aanvallend weten te scoren want ik stond er met mijn neus 
bovenop toen dit gebeurde. Raak, ook wij kunnen het dus. Al met al kwamen we langzaam 
op gang en het stond na het eerste kwartier iets van 1-3 voor Reehorst. En zo golfde het spel 
aardig heen en weer. Maar ook Peter heeft zich verdienstelijk gemaakt, rolstoel of niet – HIJ 
WAS ER…… Ook Gerjam kan scoren en vooral hoog springen. We waren best wel goed in de 

Opbrengst grote clubactie
Alle HCL leden hebben grote club loten verkocht. We hebben samen € 1200,00 euro 
opgehaald! Een supermooi bedrag. Dank jullie wel voor jullie inzet allemaal.



break-outs want daar hebben we menig punt uit behaald. Los van dit alles heb ik ook Arnold 
vast kunnen leggen met wat momenten van actie, met de voet en ook vangballen. Het ging 
aardig gelijk op want met de rust was het 5-5.

Jos hield zijn gebruikelijke preek terwijl ieder ander bezig was met zijn eigen beslommeringen 
om bij kennis te blijven. Na de rust hadden we een sterke periode. We liepen zelfs uit naar 
een 8-5 voorsprong mede dankzij goed keeperswerk van Arnold. Ik geloof dat hij wel 3 
strafworpen heeft gestopt. Goede zaak die trainingen. Verder heb ik met de camera van Koos 
wat “bursts” geschoten en het is was lastig om ALLE foto’s dan ook te verwerken in deze mail. 
Ik heb dan ook besloten om aan het eind de link van Koos er in te zetten zodat iedereen zijn 
deel daar uit kan halen als hij dat nodig acht. 

Verder hadden we nogal wat strafworpen mee van een goed fl uitende Koos maar ik geloof 
dat we er 5 verspeeld hebben. En wat dacht je van al die doelpogingen van Frank met “zijn 
meiden” op de bank – dat ging hij wel even voordoen -- ahum --. Enfi n, langzaam kroop 
Reehorst dichterbij naar 9-8 en gelukkig hadden we nog wat scorende spelers aan het eind. 
Daardoor kwamen we aan 11 doelpunten, maar ondertussen had Reehorst al weer aangehaakt 
met als gevolg een eindstand van 11 - 11. Uiteraard moest er nog afscheid genomen worden 
op de gebruikelijke wijze met een uitnodiging om nog samen een biertje te pakken in de 
kantine en wat na te praten. Uiteraard is dit weer voor herhaling vatbaar. Een woord van dank 
gaat in ieder geval uit naar Gunter, Fred en Harry vanwege hun bijzondere verrichtingen in ons 
team. Dank daarvoor…..

Heb je interesse om met deze senioren groep lekker ontspannend mee te trainen dat kan 
wekelijks op donderdag van 21:30-22:30 in sporthal Triominos.

Ton van de Wurff 


