
 

Jaarverslag Doles Handbal, seizoen 2016/2017 

Door: Jantina Berkenbosch / Ria T. de Lange 

Handbalcommissie 

De commissie Doles Handbal  bestond dit seizoen uit Jantina Berkenbosch (wedstrijd)secretariaat en 

coach C-Jongens, Anne Jan Dikkema coach C-jongens , Ria T. de Lange trainer en Anouk Hoving 

assistent trainer. De organisatie is 3 keer bij elkaar gekomen voor een overleg en heeft 1 keer een 

overleg gehad met het omni-bestuur. Verder zijn door het vertrek van Linda Rademakers eind vorig 

seizoen vacatures ontstaan binnen het handbal bestuur waarvoor nog geen mensen gevonden 

werden. 

Landelijk zijn er cluster bijeenkomsten georganiseerd vanuit de NHV, Ria en Jantina 3 keer aan 

hebben deelgenomen. Bijeenkomsten waar nieuwe input wordt gehaald. Daarnaast is Handbalkids  

in opkomst en ook daar proberen zij actief in te zijn. 

Teams 

Er werd door twee teams getraind, de jongens C en daarnaast een gemengd E/F team. Het jongens C 

team bestond uit 9 jongens, het gemengde team is gedurende het seizoen gegroeid tot 12 spelers. 

De trainingen vonden plaats op de dinsdag en de vrijdag. De ouders van de jongste jeugd toonden 

tijdens de trainingen grote interesse en zaten vaak met meerdere ouders langs de kant.  

Het C-team deed mee aan de competitie, ze zaten in een poule van 8 verenigingen. De wedstrijden 

van de C jongens vonden plaats op de zaterdagen. Bij de thuiswedstrijden van de C-jeugd waren de 

tribunes goed gevuld. Anthony Geerssen, Kilian Tubben en Bart van Hoogmoed floten de thuis 

wedstrijden. Het jongens C team van Doles, gesponsord door  2 join en partytent2rent 

Jitse Drenth deed gedurende een korte periode een maatschappelijke stage bij het gemengd E/F-

team door te ondersteunen bij de training.  

Vanuit de omni-vereniging werd in september een instuifochtend georganiseerd waar ook de 

handbal haar bijdrage aan leverde. 

Schoolhandbal en misschien mede door de prestatie van het Nederlands vrouwenhandbal heeft de 

toestroom naar het handbal vergroot, vooral bij de jongste jeugd. Uiteindelijk stonden er aan het 

eind van het seizoen 25 leden op de teller, waarbij het jongste lid 5 jaar was. Aan het eind van het 

seizoen is in overleg met de ouders van het E/F team besloten om het nieuwe seizoen de competitie 

in te gaan met een gemengd D team.  



Vanuit SGV is er aan het eind van het seizoen een meiden D team ondergebracht  bij Doles. Op dat 

moment is besloten het nieuwe seizoen in te gaan  met 3 teams, een Heren C team, Dames C team 

en een gemengd D team. Het Dames C team zal vooralsnog in Slochteren blijven trainen 

Een aantal handbalkinderen en ouders hielpen mee met de bloemetjes actie. 

Met de groei in dit seizoen hopen we in het nieuwe seizoen op meer helpende handen en extra 

activiteiten aan te kunnen bieden. 


