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Handbalcommissie	  
De	  handbalcommissie	  bestond	  tijdens	  dit	  seizoen	  uit	  Linda	  Rademaker	  ((wedstrijd)secretariaat)	  en	  Ria	  Tubben-‐de	  
Lange	  (trainer).	  
De	  commissie	  werd	  in	  de	  loop	  van	  het	  seizoen	  ondersteund	  door	  Peter	  Ubels	  die	  de	  wedstrijdzaken	  voor	  het	  
dames	  A	  team	  heeft	  verzorgd.	  
	  
Het	  meiden	  A-‐team	  
Het	  meiden	  A	  team	  bestond	  dit	  seizoen	  uit	  10	  speelsters.	  Zij	  werden	  2	  keer	  per	  week	  getraind	  door	  Ria	  Tubben-‐de	  
Lange,	  op	  dinsdag-‐	  en	  vrijdagavond.	  Alwin	  Tubben	  en	  Bart	  van	  Hoogmoed	  coachten	  de	  thuis	  wedstrijden.	  Laurens	  
Mulder	  coachte	  de	  uit	  wedstrijden.	  
Aan	  het	  einde	  van	  het	  seizoen	  heeft	  het	  team	  	  deel	  genomen	  aan	  een	  aantal	  toernooien:	  het	  Hunzetoernooi	  en	  
beachhandbal	  in	  Gieten.	  
	  
Het	  gemengd	  E	  team	  
Het	  gemengde	  team	  is	  gedurende	  het	  seizoen	  gegroeid	  van	  10	  naar	  	  17	  leden	  in	  de	  leeftijd	  van	  van	  9	  tot	  11	  jaar.	  
Zij	  werden	  1	  keer	  per	  week	  getraind	  door	  Ria	  Tubben-‐de	  Lange.	  	  
In	  februari	  2014	  was	  er	  een	  mogelijkheid	  om	  alsnog	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  competitie.	  Helaas	  bleek	  er	  op	  dat	  
moment	  onder	  de	  ouders	  niet	  genoeg	  draagvlak,	  waardoor	  we	  het	  risico	  zouden	  lopen	  op	  een	  te	  klein	  team.	  
In	  onderling	  overleg	  is	  besloten	  om	  ons	  vooral	  te	  richten	  op	  onderlinge	  wedstrijden	  en	  toernooien.	  	  
Het	  team	  heeft	  3	  oefenwedstrijden	  tegen	  	  SGV/DFS	  gespeeld	  (	  2	  keer	  thuis	  en	  1	  keer	  uit).	  
Daarnaast	  heeft	  het	  team	  	  deelgenomen	  aan	  het	  Hunzetoernooi	  en	  beachhandbal	  toernooien	  in	  Rolde	  en	  Gieten.	  
In	  Rolde	  werd	  het	  team	  verrassend	  1e.	  
	  
Stagiaires	  
Sophie	  Fitas	  heeft	  een	  maatschappelijke	  stage	  gelopen	  bij	  het	  gemengd	  E-‐team	  door	  te	  ondersteunen	  bij	  de	  
training.	  
Kilian	  Tubben	  heeft	  een	  maatschappelijke	  stage	  gelopen	  met	  de	  organisatie	  van	  een	  kersttoernooi	  voor	  ouders	  en	  
leden	  in	  de	  Borgstee.	  
	  
Ledenwerving	  
In	  september	  en	  februari	  hebben	  we	  samen	  met	  de	  andere	  onderdelen	  van	  Doles	  een	  instuifochtend	  
georganiseerd.	  
	  
Voorbereidingen	  seizoen	  2014/2015	  
Het	  meiden	  A	  team	  zal	  in	  het	  seizoen	  2014/2015	  te	  klein	  zijn	  om	  aan	  de	  competitie	  deel	  te	  nemen.	  3	  leden	  
hebben	  de	  senior	  leeftijd	  bereikt	  en	  zullen	  stoppen	  met	  handbal.	  Samen	  met	  DFS	  uit	  Hoogezand	  	  hebben	  we	  
voorbereidingen	  getroffen	  om	  een	  meiden	  B	  team	  te	  vormen.	  De	  meiden	  hebben	  een	  aantal	  keren	  samen	  
getraind	  en	  dat	  is	  goed	  bevallen.	  Helaas	  werd	  Doles	  tijdens	  de	  vakantie	  geconfronteerd	  met	  nog	  eens	  4	  
afmeldingen	  (o.a.	  als	  gevolg	  van	  verhuizing	  en	  gezondheidsklachten)	  waardoor	  het	  B-‐team	  alsnog	  teruggetrokken	  
moest	  worden	  uit	  de	  competitie.	  	  
	  
Voor	  het	  seizoen	  2014/2015	  zal	  alleen	  het	  gemengd	  D	  team	  deelnemen	  aan	  de	  competitie.	  Anne-‐Jan	  Dikkema	  en	  
Jantina	  Berkenbosch	  zullen	  dit	  team	  coachen	  en	  de	  wedstrijdzaken	  regelen.	  
	  


