
 
Jaarverslag Doles Handbal, seizoen 2014/2015 
Door: Linda Rademaker 
 
Handbalcommissie 
De handbalcommissie bestond tijdens dit seizoen uit Linda Rademaker (secretariaat), Ria Tubben-de Lange 
(trainer), Anne-Jan Dikkema (coach) en Jantina Berkenbosch (coach/wedstrijdsecretariaat). De handbalcommissie 
is een aantal keren bijeen geweest om zaken met betrekking tot de trainingen en wedstrijden te bespreken. Ook 
is er 3 keer een regiovergadering van de handbalbond bijgewoond en is er deel genomen aan regionale 
clusterbijeenkomsten (in kader Veilig Sport Klimaat). 
 
Het meiden team 
Het meiden team bestond dit seizoen uit 3 speelsters van Doles. Zij trainden dit seizoen samen met 4 speelsters 
van DFS onder leiding van Ria Tubben-de Lange op dinsdagavond. 
Op 20 juni heeft het team  deel genomen aan het Hunzetoernooi.  
 
Het gemengd D team 
Het gemengd D team bestond uit 17 leden in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Zij trainden 1 a 2 keer per week onder 
leiding van Ria Tubben-de Lange.  
Niet alle spelers deden mee aan de competitie. Per wedstrijd wisselde de teamsamenstelling zodat het aantal 
wisselspelers werd beperkt. 
Coaches waren: Anne-Jan Dikkema en Jantina Berkenbosch. 
De thuiswedstrijden dienen door verenigingsscheidsrechters gefloten te worden. Bij gebrek aan eigen 
scheidsrechters hebben oud-Doles leden Bart van Hoogwerf, Alwin Tubben en Kilian Tubben de wedstrijden 
gefloten. 
Alhoewel het team in de loop van de competitie steeds beter ging spelen, eindigden we toch onderaan in de 
ranglijst. 
Op 23 mei organiseerden we samen met V&S een minitoernooitje in de Borgstee. Behalve V&S deed ook een 
Duits team mee, dat logeerde op de camping in Engelbert en waarmee V&S contacten onderhoudt. 
Op 20 juni deed het team mee aan Hunzetoernooi, waar ze de 2e prijs in de wacht sleepten. 
 
Schoolhandbal 
OBS Driespan organiseerde in mei een schoolhandbaltoernooi voor groep 7 en 8. Op 13 juni ging de winnaar van 
het toernooi, samen met de Doles coaches, naar de landelijke finale in Emmen. 
 
Ledenwerving 
Op 21 maart hebben we samen met de andere onderdelen van Doles een instuifochtend georganiseerd in de 
Borgstee. 
 
Voorbereidingen seizoen 2015/2016 
Het gemengd team kan nog 1 seizoen in de competitie voor D-jeugd spelen (met 3 dispensatiespelers). 
Met het oog op de toekomst willen we de samenwerking met V&S versterken, aangezien dit team volgend 
seizoen gesplitst zal moeten worden in een jongens en meiden team (C-jeugd). 


