
 
Jaarverslag Doles Handbal, seizoen 2015/2016 
Door: Linda Rademaker 
 
Handbalcommissie 
De handbalcommissie bestond 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 o.a. met betrekking tot vernieuwingen bij 
jeugdhandbal. 
Linda Rademaker stopt met haar commissietaken, er wordt een nieuw commissielid gezocht. 
 
Het gemengd D team 
Het gemengd D team bestond uit 12 leden in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. Zij trainden 1 a 2 keer per 
week onder leiding van Ria Tubben-de Lange.  
Coaches waren: Anne-Jan Dikkema en Jantina Berkenbosch. 
Het team speelde zoals veel andere teams in de poule met dispensatie. We eindigden als eerste van 
de poule. Onze sponsoren Partytent2rent en 2Join trakteerden de leden op pizza’s. 
Op 18 juni deed het team mee aan Hunzetoernooi in Gasselternijveen. 
Daarnaast zijn er beachhandbal toernooien gespeeld in Rolde en Gieten. 
 
Ledenwerving 
Er zijn dit jaar 4 inlooptrainingen georganiseerd met het doel om nieuwe leden te werven. Deze 
kinderen zijn steeds toegevoegd aan de bestaande trainingsgroep. Omdat de groep aardig groot 
werd heeft Anouk Hoving geassisteerd bij de training. 
Uit de nieuwe instroom zal een nieuwe groep gevormd worden in seizoen 2017/2018. 
 
Voorbereidingen seizoen 2016/2017 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze meisjes uit het gemengd D-team omdat er in de 
C-leeftijd niet meer gemengd gespeeld kan worden. Zij gaan verder bij V&S in Groningen. 
De jongens gaan verder als C-team in de competitie. De verwachting is dat er ook enkele jongens van 
DFS uit Hoogezand zullen aansluiten. 
We hopen dat we met de jongste groep een nieuw team kunnen vormen. Met dit team willen we 
deelnemen aan kleine toernooien. 


