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Voorwoord bestuur
Welkom aan de scheidsrechters en het team en meegereisde supporters van Quintes / VVW uit
Wervershoof.
Helaas mag er, vanwege de corona maatregelen, geen publiek de sporthal in. Dat was vorige week
bij de wedstrijd tegen Lettele DS1 ook al zo. We zullen weer proberen om deze wedstrijd te
voorzien van een “livestream”, zodat supporters toch de wedstrijd kunnen zien.
Belangrijkste doel voor vanavond is, samen, volop genieten. Samen weer naar DS1 kijken en hun
op z’n “Voorwaarts” enthousiast aanmoedigen.
Een hele fijne handbalavond gewenst!
Handbalbestuur

Nieuwe shirt-sponsoren B1
Met veel genoegen presenteren we de nieuwe shirtsponsoren voor de B1.
Allereerst Jutten Dienstverlening. Zij gaan de shirts van de B1 aan de voorzijde
voorzien van hun logo.

Als volgende nieuwe shirtsponsor voor de B1 verwelkomen wij:

uit Eerbeek.
Zij gaan de shirts van de B1 voorzien van hun sponsoruiting aan de achterzijde.

Nieuwe shirtsponsor voor de E2
De E2 krijgt ook een nieuwe nl. Joost Breden uit Twello. Hun sponsoruiting komt aan de
voorzijde.
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Voorwaarts DS1
Brigitte Huis in ‘t Veld
Jill Kloppenberg
Silke Schoenaker
Jorien Scholten
Chantal Deijk
Alineke Ros
Lisa Oosterwijk
Lieke Havekes
Keyara Peters
Aniek Koers
Romy ten Cate
Daimy van Dommelen
Marloes Deijk

Trainer/ Coach
Begeleiding
Begeleiding
Keeperstrainer

Kira Overmars
Liduine Ebbers
Kristel Pol
Rens van Kregten
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Quintes / VVW DS1
Petra Korver
Fanny Kaarsemaker
Jorien vd Gragt
Rowie Kaagman
Annabel de Haas
Beau Groot
Shirley Neuvel
Liz Gutter
Daniëlle Stam
Suze Gutter
Evita Sijm
Jade Boerdijk

Trainer/ Coach
Begeleiding

Karsten Conrad
Astrid Koopman

Scheidsrechters: dhr. G. Gerrits & J. Graas

Kennismaken met: Jorien Scholten DS1
Beste trouwe handbalsupporters,
In de sporthal hebben jullie mij wellicht al een beetje leren kennen
met mijn snelheid, een hoge sprongworp en af en toe een
slangenmens in het veld. Wie is deze Jorien nou eigenlijk?
Ik ben begonnen met handbal toen ik zes jaar oud was, bij D.S.V.D.
in Deurningen. Alle meiden gaan daar op handbal en de jongens op
voetbal kun je wel zo ongeveer zeggen, dus niet meer dan
vanzelfsprekend! Ik heb dan ook een lange tijd gehandbald in het
prachtige Twentse dorpje Deurningen. Ik kom uit een gezin met drie handbalmeiden dat
voor de meiden een appeltje eitje was, maar waardoor onze moeder vaak taxichauffeur

was. In die tijd was Voorwaarts nog een concurrent van mij en had ik nog geen weet van
dat ik hier ooit zelf zou gaan handballen.
In 2016 ben ik naar Groningen verhuisd om daar Geneeskunde te gaan studeren,
waardoor ik D.S.V.D. heb verlaten. In Groningen ben ik bij de roeivereniging GYAS gegaan
en heb ik verschillende andere sporten ontdekt als Zumba, Spinning, Bodyfit en
Bodypump. Daarnaast ben ik diverse commissies gaan doen en heb ik een parttime
bestuursjaar in Groningen mogen doen. Echter, kon ik ook daar de handbal niet volledig
loslaten en ben ik bij de studentenvereniging de Cirkeltijgers gaan handballen.
Maar daarnaast? Wat doe ik allemaal nog meer? Ik studeer momenteel nog steeds
Geneeskunde en doe daarnaast de master Business Administration Health aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. Ik ben afgelopen zomer verhuisd naar Deventer om hier
mijn verdere coschappen te doen in het Deventer Ziekenhuis. Elke vier weken mag ik weer
nieuwe ervaringen op doen op een andere afdeling. Al met al, een bezig bijtje kun je wel
zeggen.
Momenteel handbal ik dus bij jullie, Voorwaarts. Ik vind het een erg gezellig en fanatiek
team en heb het hier erg naar mijn zin. Helaas hebben jullie mij in het veld de afgelopen
weken even moeten missen. Uitgerekend tijdens de wedstrijd tegen D.S.V.D. heb ik het
middenkootje van mijn wijsvinger weten te breken. Gelukkig zit er een progressief
verbeterende lijn in en zullen jullie me snel weer zien handballen in het handbalveld.

Al vele jaren maken de DS1 en ook de
supporters van Voorwaarts Handbal
gebruik van de HappyBus van Leen
Berkhoff.
Leen zorgt er al die jaren weer voor om stipt op tijd te komen, te vertrekken en ons veilig
en comfortabel te vervoeren naar onze uitwedstrijd. Het is altijd weer een supergezellig
samenzijn in de bus, ook als een uitwedstrijd eens verloren wordt. Wilt u ook veilig,
comfortabel maar vooral heel prijsgunstig een bus huren kunt u Leen gemakkelijk
bereiken. Zie onderstaand.

HAPPYBUS.NL
Leen Berkhoff

055-5226059 of 06-51550386
info@happybus.nl
www.happybus.nl

Stand competitie

Vanwege problemen bij het NHV met de uitslagen en stand van de
competitie kunnen we helaas geen bijgewerkte versie laten zien.

Speelprogramma competitie en beker

Balsponsor
Wil jij ook balsponsor worden?
Wat bieden wij u als balsponsor?
•
•
•
•
•
•
•
•

Een prominente plaats in ons Tribuneblad met info en logo
Logo en info duidelijk zichtbaar bij de ingang op de sponsor
“pilaar”
Omgeroepen door de speaker tijdens de wedstrijd
Plaats op de lichtkrant tijdens de wedstrijd
Gratis entree + 1 introducee
Ontvangst met een consumptie, aangeboden door de
vereniging
Overhandiging wedstrijdbal aan scheidsrechter bij aanvang
wedstrijd
En natuurlijk vele bedankjes namens de speelsters van DS1

Info of aanmelding via penningmeester.handbal@voorwaartstwello.nl of spreek iemand
van het bestuur aan.

Dit blad wordt gedrukt door: Repro Trajectum
Trajectum biedt toonaangevende behandeling en begeleiding aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het doel is om deze mensen zinvol werk te bieden waardoor zij zich kunnen
ontwikkelen.

Deze sponsoren steunen de afdeling Handbal:

