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Beste handballeden,

Onze handbalvereniging HCL is op vrijdag 18 juni jl. bij de notaris officieel opgericht. Na 
drie seizoenen is aan het samenwerkingsverband hiermee ’n mooi einde gekomen. Bij de 
oprichting waren zowel van Spcl. Groessen als van s.v. Loo twee bestuursleden aanwezig. Om 
het resultaat te bezegelen werd de middag afgesloten met een gezamenlijk drankje bij Zaal 
Berendsen in Loo. 

We zijn trots op onze vereniging. In de brief van beide besturen (Spcl. Groessen en s.v. Loo) 
is hier al op teruggekeken. Samen met een uniek filmpje is onze samenwerking verbeeld. 
Prachtig gedaan. Op naar een nieuw seizoen, met 1 HandbalNLapp voor de hele vereniging. 
Een seizoen waar we mogen shinen in ons nieuwe tenue. En een seizoen waar we hopelijk 
weer heerlijk echt mogen ballen en mogen bouwen aan onze vereniging HCL. Met het 
kernteam zijn we achter de schermen druk bezig geweest met spiegelbijeenkomsten. We 
hebben ons de vraag gesteld, wat zijn de kernwaarden en 
doelstellingen van HCL. Wat is onze droom? Graag komen 
we daarop terug tijdens de algemene ledenvergadering van 
6 september om 20:00 uur in de kantine van Spcl. Groessen. 
Daar zal ook een nieuw bestuur worden gekozen. We zien 
jullie dan graag. In deze nieuwsbrief wordt verwezen naar de 
teamindeling en naar de trainingstijden van komend seizoen. In 
de week van 30 augustus zullen de trainingen weer starten. 

Voor nu hopen wij dat iedereen op zijn/haar eigen manier geniet 
van de komende vakantieperiode. Geniet ervan en wij hopen 
dat jullie net zoveel zin in het nieuwe seizoen hebben als wij. 
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Kalender
	 •	Week 30 augustus 

start trainingen
 • 6 september 

20:00 uur Algemene 
ledenvergadering HCL

 • Weekend 
26/27 september start 

zaalcompetitie
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1. Seizoen 21/22
Trainingstijden vanaf 30 augustus

Maandag Immerloo 18:00 - 19:00 D Jeugd Kunstgras, Loo
Immerloo 19:00 - 20:00 C Jeugd Kunstgras, Loo

20:00 - 21:00 Recreanten Loo 1 team Kunstgras, Loo

Dinsdag Immerloo 19:30 – 20:30 Recreanten Groessen en dames 4 Kunstgras, Loo
Endesprong 19:30 - 20:30 A jeugd en B jeugd Endesprong
Endesprong 20.30 - 21.45 Dames 1 / 2 en dames 3 Endesprong
Immerloo 20:30 - 21:30 Heren recreanten Kunstgras, Loo

Woensdag Immerloo 18:00-19:00 F jeugd Kunstgras, Loo
19:00-20:00 C jeugd Kunstgras, Loo

Donderdag Immerloo 17:45 - 18:45 E-jeugd Kunstgras, Loo
18:45 - 19:45 D-jeugd Kunstgras, Loo
19:45 - 20:45 B jeugd Kunstgras, Loo

Endesprong 19:00 - 20:15 Dames 1 en dames 2 en A jeugd Endesprong
Endesprong 20:00 - 21:15 Dames 3 Endesprong

Vanaf 30 aug tm 1 oktober buiten. Selectie vanaf 1 sept naar binnen. Ds 3 en A/B jeugd 1x pwk binnen 1x pwk buiten

Maandag Endesprong 18.00 - 19.00 B jeugd en D Jeugd HCL
Saturnus 19:00 - 20:00 C jeugd HCL
Gymzaal Loo 20:00 - 21:00 Recreanten Loo HCL

Dinsdag Endesprong 19:30 - 20:30 A jeugd en Dames 3 HCL
Endesprong * 20.30 - 22:00 Dames 1 en 2 HCL
Endesprong 21:15 - 22:15 Dames 4 en recreanten Groessen HCL

Woensdag Gymzaal Loo 18:00 - 19:00 F jeugd HCL

Donderdag Endesprong 17:00 - 17:45 Keeperstraining, technische trainingen jeugd 1/3 zaal
Endesprong 17:45 - 18:45 D en E jeugd HCL
Endesprong 18.45 - 19.45 B en C jeugd HCL
Endesprong 19:45 - 21:15 Dames 1 en dames 2 en A jeugd HCL
Endesprong 21:00 - 22:00 Dames 3 Keeperstraining, tech training HCL
Endesprong 21:45 - 22:30 Heren HCL 1/3 zaal

Trainingen vanaf 4 oktober 2021 tm 1 april 2022

In het overzicht van de trainingstijden hebben we nu in de voorbereiding geen trainingen 
ingepland op het beachveld in Groessen. Natuurlijk zouden wij het wel super gaaf vinden als 
hier ook getraind wordt. Dat kan ook in de zomerperiode, zowel overdag als ‘s avonds! Dus 
heb je met een stel meiden/jongens zin om te beachen, app even met Erika Robbe of Jos 
Lukkezen en dan zorgen we dat jullie het sportpark op kunnen. Hoe leuk is het om nog meer 
vliegertjes en pirouettes te oefenen in de zon!



We starten dit jaar met vier damesteams, twee dames recreantenteams en een recreatief 
herenteam. Het was de bedoeling dat we vorig jaar samen zouden “bouwen” aan een goede 
doorstroming binnen de vereniging. Een hele uitdaging voor een kleine handbalvereniging 
als HCL. Daarom willen we graag op iedereen een beroep doen, handbal is een teamsport 
en samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met plezier blijft handballen. Dan komen de 
prestaties vanzelf. Enkele teams hebben een krappe bezetting, dus het zal zeker voorkomen 
dat we speelsters vragen om dubbel te spelen of om een keer bij een ander team mee te doen. 
Ook onze damesselectie kan zeker nieuwe aanwinsten gebruiken en daarom gaat dames 3 
de selectie ondersteunen. Op die manier kunnen we als vereniging ook borgen dat we nieuwe 
mensen kunnen blijven inpassen in de teams. Ook de A-jeugd mag een beroep doen op de 
speelsters van dames 3, aangezien het NHV heeft besloten dat speelsters uit het geboortejaar 
2002 nog mogen uitkomen in de A-jeugd. Heel prettig want dat geeft ons wat lucht. Ons vierde 
damesteam krijgt ondersteuning vanuit de recreantenteams
Zoals jullie lezen is het een hele puzzel en we hebben elkaars hulp hard nodig.  Nog een 
laatste vraag, blijf elkaar motiveren en tips geven. Speelt er een keer iemand mee uit een 
ander team, zorg dan dat deze speelsters zich welkom voelt, maak haar wegwijs in het team 
en accepteer van elkaar als iemand een keer een foutje maakt. Hier leren we juist van en dan 
zijn wij ervan overtuigd dat we samen ook mooie prestaties neer gaan zetten.

Senioren

Jeugd
Bij de jeugd was het dit jaar een grote legpuzzel. Sommige teams zijn te klein voor twee en 
eigenlijk te groot voor een. Het jeugd-technisch kader team heeft er ook diverse gesprekken 
met elkaar over gehad. Er komt ook achter de schermen veel bij kijken, welk kader is er 
beschikbaar, welke trainingstijden zijn er beschikbaar gesteld door de gemeente en hoe 
kunnen we iedereen met plezier laten handballen. Bij de A-jeugd is het team eigenlijk te klein. 
Om het team samen te voegen met de B-jeugd, zouden de meeste speelsters van dit team de 
hele B-jeugd overslaan (afgelopen jaar niet gespeeld). Dat was niet wenselijk. Daarom er nu 
voor gekozen een soort roulatie te maken met dames uit dames 3 die nog mee mogen doen 
met de A-jeugd. Bij de B-jeugd zullen regelmatig dames van de C-jeugd worde gevraagd 
om mee te spelen. Bij de D was het nog het meest lastig. Omdat erboven en eronder krappe 
teams zitten, is hier besloten een team te maken. Zij zullen in samenspraak met de ouders 
rouleren en af een toe een wedstrijd overslaan. Wij vertrouwen erop dat dit in overleg goed zal 
verlopen. Alle ouders van de D-jeugd zijn hier middels een brief van op de hoogte gesteld. 

We zullen in overleg met het technisch kader gaan zorgen voor ondersteuning van de 
kaderleden waar nodig. Dit wordt in het begin van het nieuwe seizoen verder uitgewerkt. 
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Vacatures trainer/coaches

Zondag 20 juni hebben we een beach handbaltoernooi georganiseerd voor alle jeugdleden van 
HCL. Op sportpark Heggeakkers begonnen we om 10.00 uur met de jongste jeugdleden uit de 
E- en F teams. Zij hebben leuke spelvormen gedaan zoals, gaten schieten, parcourtje en sa-
men met het team meegedaan aan de zandkastelenwedstrijd. Omdat ieder zandkasteel super 
creatief en erg mooi gebouwd was, kreeg iedereen een ijsje. Vanaf 12.00 uur hebben de ande-
re jeugdleden onderlinge beach handbalwedstrijden gespeeld. Leuk om te zien en we hebben 
weer veel geleerd over het beach handballen. Niet alleen de speelsters maar ook de coaches! 
Voor een volgende keer gaan we nog meer vliegertjes en pirouettes oefenen want dat levert 
meteen twee punten op. We kijken terug op een geslaagde dag.

• De dames van de midweek van s.v. Loo zoeken nog een trainer. Dit is in de gymzaal van de 
Bernadetteschool in Loo op maandag van 20:00 – 21:00 uur.

Mocht je dit leuk vinden of iemand kennen die dit zou willen doen, neem contact op met Erika 
Robbe via tt-senioren@hcliemers.nl

Beach Handbal toernooi:
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Clinic Peter Portengen
De clinic van Peter Portengen is uitgesteld. We gaan een nieuwe datum prikken. Maar wat in 
het vat zit, verzuurd niet. Jullie horen in de volgende nieuwsbrief of van je trainer/coach snel 
meer.



Nieuw tenue en sponsoring

Het nieuwe tenue is prachtig geworden en we gaan er vanaf september lekker in ballen.

Nieuwe pasfoto voor in de HandbalApp

Voor iedere sportclub,, zijn sponsoren van het grootste belang om de boel “op eigen benen” 
draaiende te houden. Vriend van HCL is een vorm van sponsoring waarbij het gaat om 
een bijdrage van € 50,= van een particulier persoon. Je hebt dan gratis toegang tot alle 
thuiswedstrijden van dames 1. 

Vriend van HCL

Mocht je nog aanvullende kleding willen bestellen, dan kan dat via: https://hcl.mbshops.nl/ 

In de periode van 1 juli tot en met 31 augustus is het mogelijk om je pasfoto te vervangen in 
de App. Graag willen wij dat iedereen dezelfde foto in het HCL tenue heeft. Koos Roelofs en 
Astrid Witjes gaan een datum prikken om een mooie foto te maken, zodat alle foto’s gelijk zijn 
in de handbalApp.  
Check ook direct even al je persoonlijke gegevens; adres, telefoonnummer en vooral je 
mailadres. Staat het niet juist, pas het dan even aan, daar help je ons mee. 

Wil je graag vriend worden van HCL of heeft u interesse in 1 van de andere bovenstaande 
sponsormogelijkheden laat het ons dan weten dan nemen wij contact op! 
Website: www.hcliemers.nl , E-mailadres: sponsoring@hcliemers.nl     
Contactpersonen: Koos Roelofs, Elcke van Onna, Britt Gieling
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Mary Stokman

Onlangs is Mary Stokman getroffen door een herseninfarct. Mary is al vanaf jongs af aan met 
hart en ziel verbonden aan Spcl. Groessen en sinds de samenwerking van HCL ook aan HCL. 
Ze is momenteel coach van dames vier. Ze is inmiddels aan het revalideren op Klimmendaal 
en wij wensen haar heel veel succes met haar herstel. Ook haar dochter Meike wensen wij 
heel veel sterkte toe en wij zijn er voor jullie.

Voorzitter: voorzitter@hcliemers.nl       
Penningmeester: penningmeester@hcliemers.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@hcliemers.nl
Secretaris: secretaris@hcliemers.nl
TT-Senioren: tt-senioren@hcliemers.nl
TT-Jeugd:      tt-jeugd@hcliemers.nl                            
Scheidsrechters: scheidsrechter@hcliemers.nl 
Activiteiten: activiteiten@hcliemers.nl                      
Sponsoring: sponsoring@hcliemers.nl
Webredactie: webredactie@hcliemers.nl
Wedstrijdsecretaris sv Loo loo@handbal.nl
Wedstrijdsecretaris Groessen groessen@handbal.nl

Mailadressen HCL

Grote clubactie

Ook dit jaar doen we weer mee aan de grote club actie. Alle HCL leden krijgen weer loten om 
te verkopen..

VOG
Verklaring omtrent gedrag. Het is wenselijk dat alle kaderleden en overige vrijwilligers die 
werken met kinderen en jong volwassenen een verklaring omtrent gedrag hebben. Dit wordt 
kosteloos door de vereniging aangevraagd. Erika Robbe zal iedereen hiervoor benaderen 
waarvoor dit geldt. Wij vertrouwen op jullie medewerking.

Smoelenboek
Romy Tilleman en Jilte van Onna zijn druk bezig om een smoelenboek en een wie wat waar 
boekje te maken voor alle leden en ouders van HCL leden. Zo kun je in een oogopslag zien, 
waarvoor je bij wie moet zijn. Zodra dit gerealiseerd is zullen wij dit met trots met jullie delen. 

Website en Social Media HCL
Bezoek onze website voor informatie over contributie, lidmaatschap ed.: www.hcliemers.nl 
Bezoek de diverse Facebook team pagina’s voor de laatste weetjes per team en vereniging:
HCL: Handbal Combinatie de Liemers en Dames 1 HCL en HCL midweek 1.
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