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Handbalkamp 2019
Met 2 bussen vertrokken wij vrijdag om 18.00 uur richting het
kamphuis ’T Campvelt. Hier werd iedereen opgewacht door de
circusdompteur en zijn tijgers. Het thema dit jaar was namelijk
“het circus”. De kinderen en begeleiding hadden de meest
leuke outfits meegenomen. Bij aankomst werden de groepjes
gevormd. Ieder groepje verzon een eigen naam voor de groep
en uiteraard een bijbehorende yell zoals we die natuurlijk bij
de handbal kennen.
’s Avonds hebben we het fotospel circemons (Pokémons) vangen gespeeld. Later op de avond
moest er nog een heuse moord opgelost worden bij het moordspel. De dader werd later op de
avond nog gearresteerd. Wat bleek? Het was trainer Pieter die de moord had gepleegd met
behulp van een…ja inderdaad, een tennisracket. De spanning was dus aardig opgevoerd deze
avond. Voor degenen die nog niet moe waren (en nog durfden) werd een dropping
georganiseerd. De dag werd afgesloten met leuke liedjes die door Sanne begeleid werden op
gitaar.
De volgende dag begon om 9:00u met de ochtendgymnastiek o.l.v. Esther en Kim. Iedereen zat
dus fris en fruitig aan het ontbijt. In de ochtend stonden er weer leuke spelletjes op het
programma en is de kennis getest met het spel “Test je Kennis” (whats in the name).
Omdat het toch wel erg heet was deze zaterdag hebben we de planning omgegooid en zijn we
lekker in de weer geweest met leuke waterspelletjes waaronder het ijsklontjes spel.
Om 18.30 uur kwam de frietkar die onze buikjes vulden tot we genoeg hadden. Transportbedrijf
P.A. Post bedankt voor het sponsoren van het vervoer vanuit Berkel. Helemaal top!
Na een verkoelende douche stond de casinoavond op het programma. Voor sommigen was het
wel genoeg en gingen degenen die moe waren, lekker slapen. Voor de echte waaghalzen was
er nog een spooktocht. Wat er zich allemaal afspeelde in het bos weten we niet precies maar
het gegil was van heinde en ver te horen. Nog even lekker chillen/slapen op de kamer, maar
toen was het ook echt tijd om lekker te gaan slapen. De leiding moest nog wel even bijkomen
van het dagje en besloot daarom nog een pub quiz te doen. Loesje is met haar team op de 1ste
plek geëindigd.
De zondag begon weer traditioneel met de ochtendgymnastiek gevolgd door een lekker
ontbijtje. Anders dan andere jaren hebben we de ‘Bonte Ochtend’ in onze circuspiste gedaan.
We konden dit nog steeds lekker buiten doen want het was echt heerlijk weer het gehele
weekend. Na de koffie en drink pauze begonnen we met het volgende spel ‘’wie is de clown’’,
uiteraard naar “wie is de mol”!! De kookstaf Silvia en Lisette maakten intussen de
voorbereidingen voor een lekker broodje hamburger.
Het weekend werd afgesloten met het spel ‘levend’ stratego. Dit jaar bestond het rode draadspel
uit onderlinge handbalwedstrijdjes en het spel BEER/MUG/ZALM. De ‘Pinkstars’ mochten zich
de winnaars van 2019 noemen.
Alle kinderen en begeleiders bedankt voor een zeer geslaagd handbalkamp!!! Graag tot volgend
jaar!!!

Werving nieuwe scheidsrechters
De laatste wedstrijden van het seizoen liggen al weer tijdje
achter ons! Wat is het weer snel gegaan zeg, wij kijken terug
op een een geslaagd seizoen. Alle wedstrijden hebben wij
kunnen voorzien van een scheidsrechter, nogmaals willen wij
hen bedanken voor hun inzet.
Wij zijn alweer vooruit aan het kijken naar het komende
seizoen. Voor komend seizoen hebben we weer een grote uitdaging voor het invullen van
scheidsrechters met drie F teams, vijf E teams, vier D teams, drie C teams en twee B teams.
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die ons volgend jaar willen gaan helpen
met het fluiten bij de F en/of E. Hiervoor krijgt u een cursus tot spelleider en de eerste paar
keren hulp bij het fluiten in het veld.
U hoeft zelf dus geen ervaring met handbal te hebben om spelleider te worden.
Het is ook mogelijk voor de reeds fluitende ouders om een vervolgcursus tot
jeugdscheidsrechter te volgen om dan de D te mogen fluiten. Hiervoor volgt u dan de cursus
jeugdscheidsrechter en zal er weer ondersteuning in het veld zijn.
Naast ouders die wij zoeken om te komen fluiten zullen wij doorgaan met het opleiden van
de C meiden tot spelleider, en de B meiden tot jeugdscheidsrechter.
Aangezien we volgend jaar met 3 C teams en 2 B teams te maken hebben hopen wij de
scheidsrechterspoule te kunnen verrijken met nieuwe ouders met handbal/fluit ervaring en uit
de dames- en recreanten teams.
Indien u ons wilt komen versterken in de fluitpoule kun u zich aanmelden bij Mandy van
Teunenbroek of Yvette van den Bulk.
We hopen snel iets van u te horen zodat we het volgend seizoen direct volbemand aan de
slag kunnen.

Suikerspin toernooi Ventura
1700 suikerspinnen en 58 kilo suiker!!!! Dan weet je dat het de
hoogste tijd is voor het traditionele suikerspin toernooi bij
Ventura! Dit keer alweer voor de 18de keer
georganiseerd. Het weer zat mee en er was weer van alles te
doen. Ventura wederom dank voor de organisatie! Ook
volgend jaar hopen we weer met veel teams aanwezig te
kunnen zijn!

Organisatie toernooien
Geregeld komen er uitnodigingen van andere clubs binnen met het verzoek of er ploegen van
TOGB deel willen nemen aan toernooien. Vanaf volgend seizoen zal Anika Ficken de
coördinatie van deze aanvragen op zich nemen. Voor vragen over toernooien kan je een mail
sturen naar Toernooien-handbal@togb.nl
Anika bedankt dat je de toernooicoordinatie oppakt!

Even voorstellen...
Mijn naam is Margriet van Velzen en ik ben de moeder van
Famke en Kiki die beide handballen bij TOGB. Ik ben van
mening dat het voor iedere vereniging goed is een
vertrouwenspersoon te hebben, zodat je zeker weet dat je alle
leden voldoende mogelijkheid geeft om zaken te bespreken
waarmee je niet naar je trainer/coach toe kan of durft te gaan.
Ik ben vereerd voor deze rol gevraagd te zijn en deze op mij te
nemen. Ik ben nu 20 jaar werkzaam in de gezondheidszorg en
de laatste 18 jaar als kinderverpleegkundige in het Sophia
Kinderziekenhuis. Hierdoor heb ik de kwaliteiten die nodig zijn
voor de rol als vertrouwenspersoon goed ontwikkeld. Deze
kwaliteiten houden in: goed luisteren, weloverwogen adviezen
geven, oplossingsgericht denken en laten denken en
geheimhouding.
Het klinkt misschien gek, maar ik hoop dat ik binnen de vereniging weinig werk zal hebben. Dit
zou inhouden dat er geen vervelende dingen gebeuren. Echter mocht er toch iets vervelends
plaats vinden binnen de vereniging waar je met iemand over wil praten dan kun je mij bereiken
op het volgende nummer: 0628159205 of via mailadres:
vertrouwen-handbal@togb.nl

Activiteiten TOGB
In het kader van TOGB 90 jaar staat er op 26
oktober nog het eindfeest op het programma.
In een volgende nieuwsbrief zullen wij hierop
terugkomen!
Kijk voor meer informatie
op http://togb.nl/jubileum

Contract René van Mulken verlengd
We zijn zeer verheugd dat René ook de komende periode
trainer/coach van dames 1 is. Onder de leiding van René en
staf zijn er het afgelopen seizoen goede resultaten bereikt. We
hebben er vertrouwen in dat deze lijn ook volgend seizoen
voortgezet zal worden. René verzorgt komend seizoen op de
donderdagen ook de training van dames B1/B2 en C1.

Op naar volgend seizoen!
Dit was alweer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen! Terugkijkend op het seizoen is er weer
heel veel gebeurd en gedaan dit jaar. Zonder alle vrijwilligers was dit nooit gelukt! Om alle
vrijwilligers te bedanken is er een lekkere BBQ georganiseerd door het bestuur van TOGB
Handbal! Inmiddels telt ons handbal clubje al meer dan 85 vrijwilligers. Daar zijn we best een
beetje trots op!
Op 31 augustus staat het eerste speelweekeinde gepland. Let er dus wel op dat de
zomervakantie nog duurt tot en met 1 september en dat de eerste wedstrijden dus nog in de
vakantie zullen plaatsvinden.
Voor nu een hele fijne zomervakantie toegewenst en graag tot volgend seizoen.

Vragen over deze nieuwsbrief?
Heb je een leuk nieuwsitem voor een volgende nieuwsbrief stuur dan je bericht door
naar communicatie-handbal@togb.nl
Overigens maken we binnen TOGB handbal gebruik van deze nieuwsbrief maar ook van
facebook, twitter en de HanbalApp. Graag delen we zoveel mogelijk relevante informatie met
leden en betrokkene. Aarzel dus niet en neem contact met ons op als je iets te melden hebt!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u desiree.breedveld@muijser.eu toe aan uw adresboek.

