NIEUWS VAN
HET BESTUUR
BESTE SPORTVRIENDEN, WE GAAN WEER LOS!
Afgelopen weekend is het seizoen van start gegaan. De competitie 2016/2017 gaat beginnen.
Volgens mij zijn alle teams er klaar voor. In een korte voorbereidingsperiode is gebleken dat ieder
team er weer voor wil gaan. Wellicht niet allemaal kampioensambities, maar wel plezierambities.
We willen vooral de scheidsrechters van Kwiek allemaal bedanken dat zij dit seizoen weer de
wedstrijden willen fluiten. Het kan soms zijn dat er geen officiële scheidsrechter beschikbaar is.
Daarvoor hebben wij enkele Kwiek leden geselecteerd. Ben je spelend lid en wil je af en toe een
wedstrijd fluiten? Laat het ons dan weten. Je kunt hiervoor terecht bij Piet van Slochteren.
Elke maand wordt het wedstrijdschema in de nieuwsbrief weergegeven. Daarbij vermeld staan ook
de ordedienst van leden, bestuur en scheidsrechters. Als je geen ordedienst kunt draaien op de
bewuste datum en tijdstip dan moet je zelf voor vervanging zorgen. Bij het niet komen opdagen
houdt het bestuur zich het recht voor om hier sancties voor op te leggen. Maar we gaan ervan uit dat
het niet nodig is.
TRAININGSTIJDEN
De trainingstijden zijn tijdelijk aangepast. Vanaf 25 oktober zullen de trainingstijden weer verder
gaan op basis van de beginsituatie. Samen met de gemeente Hoogeveen wordt er nog steeds
gekeken naar een verruiming van de trainingsuren. We hopen dat er verenigingen zijn die uren
inleveren, zodat wij deze kunnen krijgen.
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NIEUWE LEDEN
In de afgelopen periode zijn we aangenaam verrast door het aantal nieuwe aanmeldingen in de
diverse teams en leeftijdscategorieën. Of dit deels het “Rio-effect” is zullen we nooit weten maar we
zijn er erg blij me. Hieronder de namen en teams van onze nieuwe leden. Welkom binnen de club en
we hopen dat jullie met erg veel plezier het handbal (wellicht deels ook opnieuw) gaan ontdekken.


Miranda Vader - Zomer (Dames Senioren)



Celina Winkel (Dames A)



Rebecca Veuger (Gemengd D)



Aylin Staaks (Gemengd E)



Liz Kamminga (Gemengd E)



Roan Kats (Gemengd E)



Willie van der Bent (Dames recreanten)



Brenda Speth (Dames recreanten)

Helaas hebben we aan het eind van het afgelopen seizoen ook afscheid genomen van vele spelers,
met name aan de herenkant. Per saldo hebben we nu iets minder spelende leden en hebben we 8
teams in competitie. Dit aantal is gelijk gebleven ondanks het verdwijnen van heren 2, maar dit komt
omdat onze F-jeugd vorig jaar geen competitie draaide en dit jaar als Gemengd E wel in de
competitie uitkomt.
SCHOOLHANDBAL EN LESSEN OP BASISSCHOLEN
De eerste schoolhandballessen zijn weer gegeven. Bijzonder dankbaar werk, gezien de spontaniteit
en enthousiasme van de kinderen. Belangrijkste doel hierbij is het verbeteren van de bekendheid
van handbal in Hoogeveen. Maar daarnaast hopen wij hiermee meer jeugdleden te krijgen. Want
conform het beleidsplan van de ledenwerf commissie hebben wij als doel elk jaar een nieuwe
jeugdteam toevoegen aan ons ledenbestand.
Op 9 en 16 november organiseren wij op de woensdagmiddag het schoolhandbaltoernooi. Hieraan
kunnen deelnemen de groepen 3 t/m 6 van de basisscholen. Lijkt het je leuk om hierbij aanwezig te
zijn of mee te organiseren? Meld je dan aan bij Jeroen Buiter, Piet van Slochteren of een ander
bestuurslid.
TRAINERS
Het is dit jaar weer gelukt om voldoende trainers te vinden om wekelijks de trainingen te geven.
Daarvoor zijn we de trainers zeer dankbaar. Wel moeten wij elk jaar weer constateren dat het steeds
moeilijker wordt om deze functies in te vullen. Daarom doen wij nogmaals een oproep aan alle leden.
Heb jij interesse in het geven van handbaltrainingen? Laat het ons dan weten. Wij zijn bereid om
leden de kans te geven trainingscursussen te volgen. Richard Kamminga kan hier meer over vertellen.

Namens het bestuur
Piet van Slochteren
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ORDEDIENST
Zoals altijd moet er ook weer ordedienst gedraaid worden bij de thuiswedstrijden. Hiervoor moet
een jaarplanning gemaakt worden. In elke Nieuwsbrief wordt een gedeelte hiervan gepresenteerd.
Ordedienst is verplicht voor elk lid, die aangewezen wordt. Bij afwezigheid zorg je zelf voor een
vervanger. Niet op komen dagen is geen optie. Hiermee dupeer je andere leden. Bij de E- en D-jeugd
willen wij ook ouders gaan inzetten voor de ordedienst. Vorig jaren is dit al een succes geweest.
Dit seizoen worden alleen voor de heren wedstrijden 2 personen aangewezen voor ordedienst. Voor
alle overige wedstrijden wordt er 1 persoon aangewezen voor ordedienst. Diegene die ordedienst
heeft, mag natuurlijk altijd iemand vragen om te assisteren.
Om te voorkomen dat ordedienst een belasting wordt hebben wij geprobeerd om zoveel mogelijk
rond jouw eigen wedstrijd de ordediensten te plannen. In veel gevallen betekend dat in de pauze van
een wedstrijd voorafgaand aan jouw eigen wedstrijd de ordedienst wisselt.
Wat moet je doen als je ordedienst hebt:






Zorgen dat de doelen en wedstrijdtafel opgesteld staan.
Aansluiten van de installatie op het elektronisch scorebord (Valkenlaan).
Zorgen dat de doelen en wedstrijdtafel na de laatste wedstrijd worden opgeruimd.
Aanbrengen en verwijderen van spandoeken e.d., voor zover aanwezig.
Bijhouden van de score en tijdstraffen tijdens de wedstrijden.

In geval van vragen kun je terecht bij het dienstdoende bestuurslid (tevens aangegeven in de
Nieuwsbrief).
We hebben geprobeerd om iedereen maximaal 1 x ordedienst te laten draaien in de gehele
competitie. In enkele gevallen zijn er leden, die meerdere keren worden ingepland. Dat heeft te
maken met blessures van betreffende spelers.
Kun je geen ordedienst draaien, op de daarvoor aangewezen tijdstip, dan moet je zelf voor
vervanging zorgen.

Ordedienst is een verantwoordelijkheid voor ieder lid en niet van het bestuur!
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POULE INDELING
2016/2017
Hieronder de poule indeling voor komend seizoen.
Heren senioren
AHV Achilles HS2
Artemis '15 HS2
Cirkeltijgers HS1
Cometas HS2
Schuler Afbouwgroep/D.O.S. HS1

Fulmen-Fidelitas/HVBS HS1
H.V.C. HS1
Kwiek HS1
Reehorst HS1
Udi '96 HS1
UGHV HS1

Dames A
Beilen DA1
E&O DA2
Hazewind DA1
S.V. Hoogersmilde DA1
H.V.A. DA1
HVE 2000 DA1
Jupiter '76 DA1
Kwiek DA1
Wapse DA1
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Dames senioren 1
Actief Kl. DS2
Borger DS2
Cirkeltijgers DS2
E&O DS3
H.V.C. DS1
HVZ-Vivendi DS2
Kwiek DS1
S.V.B.O. DS2
S.V.W.W. DS2
V.A.K.O. DS2

D-gemengd
Actief Kl. D2
Actief Kl. D3
Actief P. D2
Aeolus D1
Blue Stars D1
D.O.S. D2
Exito D1
F.H.C. D3
H.V.A. D1
HVZ-Vivendi D2
Kwiek D1
V en S D2

Dames senioren 2
Beilen DS2
S.V. Hoogersmilde DS2
H.V.A. DS1
HVZ-Vivendi/Apollo DS3
Jupiter '76 DS1
Kwiek DS2
Meppel AZ DS1
S.V.W.W. DS3
Unitas DS2

E-gemengd
Actief Kl. E3
Beilen E1
E&O E3
Hazewind E1
JMS/Hurry Up E3
H.V.R. '97 E1
Kwiek E1
S.V.B.O. E3

Dames recreanten
Exito DMW1
H.V.R. '97 DMW2
HVZ-Vivendi DMW1
Kwiek DMW1
Kwiek DMW2
SGV / DFS DMW2
S.V.W.W. DMW2

NIEUWS VAN
DE ATC
ALGEMEEN
Het nieuwe seizoen is inmiddels weer gestart en dat houdt in dat er weer veel leuke en nieuwe
activiteiten gepland staan! Houd de kalender goed in de gaten voor leuke en nieuwe activiteiten en
noteer alvast de datums in uw agenda, zodat er geen activiteit aan u voorbij gaat!
Activiteit

Voor wie

Wanneer

Uitvoerende commissie

Jeugdactiviteit

E- D- en A- jeugd

Woensdag 19 oktober

ATC

Clubdag

Hele vereniging

In oktober

ATC en bestuur

Schoolhandbaltoernooi

Scholen in Hoogeveen

Woensdag 9 en woensdag 16
november 2016

Schoolhandbal commissie

Sinttraining

E- en D- jeugd

Dinsdag 6 december

ATC

Kersttoernooi

Hele vereniging

Dinsdag 27 december

ATC

Nieuwjaarsreceptie

Hele vereniging

Zondag 8 januari

ATC en bestuur

Verenigingsontbijt

Hele vereniging

Zondag 26 maart

ATC

Bingo en Klaverjas avond

Senioren

In mei

ATC

HANDBALTOERNOOI HV KWIEK
In het tweede weekend van september heeft het eigen handbaltoernooi plaatsgevonden in sporthal
Valkenlaan. Nieuwsgierig hoe dit toernooi is verlopen? Lees het snel op onze website.
>> HV Kwiek handbaltoernooi 2016 <<
Helaas zijn de foto’s van dit toernooi nog niet zichtbaar op de website. Dit komt door het vernieuwen
van de website, waarbij dit nog niet soepel verloopt. Wanneer dit probleem is verholpen en de foto’s
te bewonderen zijn, zullen wij dit via facebook laten weten. Excuses voor het ongemak.
JEUGDACTIVITEIT
In de herfstvakantie organiseert de ATC uiteraard weer een activiteit voor alle jeugdleden!
Dit jaar gaan we zwemmen in Emmen. We vertrekken om 11.00 uur vanaf sporthal Valkenlaan en
hopen rond 16.00 uur weer terug te zijn. De kosten zijn €5,- per persoon, daar zit entree, drinken en
een lekker patatje bij in. Je kunt je opgeven bij één van de ATC leden of via atc.kwiek@gmail.com. Als
jij je opgeeft willen wij graag weten of één van je ouders mee kan rijden. Als je geen zwemdiploma
hebt, horen wij dit ook graag! Opgeven kan t/m zondag 16 oktober.
Jij komt toch ook?!
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VERJAARDAGEN
In de maand oktober zijn de volgende leden jarig. Allemaal gefeliciteerd met jullie verjaardag en een
hele fijne dag toegewenst!

8
13
19
21
29
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Els Blanken
Jaime van der Heul
Riëtte Robaard
Pascal Klaassens
Margaretha Vellinga - de Rooij

PROGRAMMA
OKTOBER 2016
ZONDAG 9 OKTOBER 2016
Bestuurslid van dienst: Chris Heijboer
Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Ordedienst

Scheidsrechter

13:00

Kwiek D1

FHC D3

Valkenlaan

HOOGEVEEN

Petra

13:50

Kwiek DS2

Jupiter '76
DS1

Valkenlaan

HOOGEVEEN

Danielle Bodegraven/
Esmee Kolk
Danielle Bodegraven/
Esmee Kolk

Gijs Doldersum

Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Scheidsrechter

10:00

Hazewind E1

Kwiek E1

De Goorns

GIETEN

Onbekend

10:45

Cirkeltijgers DS2

Kwiek DS1

Zernike Complex

GRONINGEN

Onbekend

DINSDAG 11 OKTOBER 2016
Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Ordedienst

Scheidsrechter

20:00

Kwiek DMW1

SVWW DMW2

De Marke

Hollandscheveld

Dames recreanten

Roelof Prijs

ZATERDAG 15 OKTOBER 2016
Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Scheidsrechter

19:50

Fulmen-Fidelitas/HVBS
HS1

Kwiek HS1

Nieuwland

AMERSFOORT

Onbekend

ZONDAG 16 OKTOBER 2016
Bestuurslid van dienst: Richard Kamminga
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Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Ordedienst

Scheidsrechter

12:55

Kwiek E1

HVR '97 E1

De Marke

HOLLANDSCHEVELD

Ouders Roan Kats

Onbekend

13:50

Kwiek DS1

Borger DS2

De Marke

HOLLANDSCHEVELD

Jaime van der Heul

Onbekend

Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Scheidsrechter

10:55

Actief P. D2

Kwiek D1

De Marsch

PATERSWOLDE

Onbekend

11:00

Jupiter '76 DA1

Kwiek DA1

De Trije

FRANEKER

Onbekend

12:40

Beilen DS2

Kwiek DS2

Drenthehal

BEILEN

Onbekend
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VRIJDAG 28 OKTOBER 2016
Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Scheidsrechter

21:00

SGV / DFS DMW2

Kwiek DMW2

Duurswoldhal

SLOCHTEREN

Onbekend

ZONDAG 30 OKTOBER 2016
Bestuurslid van dienst: 12.00 – 13.45 Dieuwertje Jansen
13.45 – 16.30 Piet van Slochteren
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Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Ordedienst

Scheidsrechter

12:00

Kwiek D1

Aeolus D1

Valkenlaan

HOOGEVEEN

Ouders Ilse ten Cate

Roelof Prijs

12:45

Kwiek DS2

SVWW DS3

Valkenlaan

HOOGEVEEN

Jack Pruijn

Gijs Doldersum

13:55

Kwiek DA1

Beilen DA1

Valkenlaan

HOOGEVEEN

Jack Pruijn

Roelof Prijs

15:20

Kwiek HS1

Cirkeltijgers
HS1

Valkenlaan

HOOGEVEEN

Ellen Bakker/
Nathalie van Veen

NHV

Aanvangstijd

Thuis team

Uit team

Accommodatie

Plaats

Scheidsrechter

10:55

E en O E3

Kwiek E1

Angelslo

EMMEN

Onbekend
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TRAININGSSCHEMA
SEIZOEN 2016-2017
In deze Nieuwsbrief nogmaals de trainingstijden voor het nieuwe seizoen. Zoals u heeft kunnen lezen
in het voorwoord, zal dit schema vanaf 25 oktober wee van toepassing zijn.
Dinsdag Valkenlaan

18:30 - 22:30 uur

18:30 - 19:30 uur

D-jeugd

Halve zaal

18:30 - 19:15 uur

E-jeugd

Halve zaal

19:15 - 20:00 uur*

Dames recreanten

1ste kwartier halve zaal tbv
gezamenlijk warming up, hierna
3 kwartier hele zaal

20:00 - 21:15 uur

Dames senioren + Dames A

Hele zaal

21:15 - 22:30 uur

Heren senioren

Hele zaal

Keeperstraining bij voorkeur eind dames / begin herentraining, oftewel van 21:00 uur tot
21:30 uur.
*In geval van wedstrijd damesrecreanten dan stopt D-jeugdtraining om 19:20,
aanvang wedstrijden 19:25 uur, einde wedstrijd 20:20 uur Dames starten dan 15 minuten later.
Donderdag Valkenlaan

18:30 - 19:30 uur

18:30 - 19:30 uur

D-jeugd

halve zaal

18:30 - 19:30 uur

E-jeugd

halve zaal

Donderdag Trasselt

20:00 - 22:30 uur

20:00 - 21:15 uur

Dames senioren + Dames A

hele zaal

21:15 - 22:30 uur

Heren senioren

hele zaal

Gezien het tijdstip van de herentrainingen is er ook nog een alternatief voor de dinsdag of donderdagavond,
namelijk sporthal 't Zandmeer / Kerkenveld.
In dat geval is namelijk een aanvangstijd van 20:00 uur of 20:30 uur ook mogelijk.
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SPONSOREN
HERENSELECTIE

DAMESSELECTIE

DAMES RECREANTEN/A-JEUGD

A - DAMES

D - JEUGD
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