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Beste handballeden,

In maart zijn we van de één op andere dag gestopt met de handbalcompetitie en met de 
trainingen. Het voelde voor iedereen vreemd, uiteindelijk was het voor een goed doel. Eind 
april zijn we voorzichtig gestart met de training te hervatten voor jongste jeugd buiten. 
Dit voorliep heel fijn en vanaf juni kon iedereen weer gebruik maken van het veld en het 
beachveld. Heerlijk voelde het. Hier is dan ook optimaal gebruik van gemaakt. In de week van 
24 augustus zullen we ook hier weer starten met trainen voor het nieuwe seizoen. Een nieuw 
seizoen. Nieuwe kansen. Niet meer terugkijken, maar vooruit! 

Voor nu hopen wij dat iedereen op zijn/haar eigen manier geniet van de komende 
vakantieperiode. Geniet en zorg goed voor elkaar en jezelf, zodat we hopelijk eind september 
aan de nieuwe zaalcompetitie kunnen beginnen.

Veel leesplezier!
Bestuur HCL
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Kalender 
Week van 24 augustus: 

Start trainingen

26/27 september
Start zaalcompetitie



Seizoen 20/21

Maandag Immerloo 18:00 - 19:00 D1 en D2 Jeugd Kunstgras, Loo
Heggeakkers 19:00 - 20:00 C Jeugd Beach, Groessen

20:00 - 21:00 Recreanten Loo (2) Kunstgras, Loo

Dinsdag Immerloo 19:00 – 20:00 B1 en B2 Jeugd Kunstgras, Loo
Endesprong 19:30 - 20:30 Dames 3 Endesprong
Endesprong 20:30 - 22:00 Selectie 1 en 2 Endesprong
Immerloo 20:00 - 21:00 Recreanten Groessen en dames 4 Kunstgras, Loo

Woensdag Immerloo 18:00-19:00 F jeugd Loo Kunstgras, Loo
19:00-20:00 C jeugd Kunstgras, Loo

Donderdag Immerloo 17:45 - 18:45 F1 Groessen Kunstgras, Loo
18:45 - 19:45 E1 + E2 Kunstgras, Loo
19:45 - 20:45 Dames 3 Kunstgras, Loo

Immerloo 20:45 - 21:45 Heren Kunstgras, Loo
Endesprong 19:00 - 20:00 B1 en B2 Jeugd Endesprong
Endesprong 20:00 - 21:30 Dames 1 en dames 2 Endesprong
Heggeakkers 18:00 - 19:00 D1 en D2 Jeugd Beach, Groessen

Vanaf 24 aug tm 30 september buiten. Selectie va 1 sept naar binnen. Ds 3 en B jeugd 1x pwk binnen 1x pwk buiten

Maand Vroeg Laat
September Selectie Recreanten
Oktober Recreanten Selectie
November Selectie Recreanten
December Recreanten Selectie
Januari Selectie Recreanten
Februari Recreanten Selectie
Maart Selectie Recreanten

Maand Vroeg Laat
September Selectie Recreanten
Oktober Recreanten Selectie
November Selectie Recreanten
December Recreanten Selectie
Januari Selectie Recreanten
Februari Recreanten Selectie
Maart Selectie Recreanten

Maand Vroeg Laat
September Selectie Recreanten
Oktober Recreanten Selectie
November Selectie Recreanten
December Recreanten Selectie
Januari Selectie Recreanten
Februari Recreanten Selectie
Maart Selectie Recreanten

Maandag Endesprong 18.00 - 19.00
D1 en D2 jeugd en keeperstrainingen, 
technische trainingen HCL

Saturnus 19:00 - 20:00 C jeugd HCL
Gymzaal Loo 20:00 - 21:00 Recreanten Loo 1 team HCL

Dinsdag Endesprong 19:30 - 20:30 B1 jeugd en B2 jeugd HCL
Endesprong * 20.30 - 21.45 Damesselectie en dames 3 HCL
Endesprong * 21.30 - 22.30 Dames 4 en Recreanten SC Groessen HCL

Woensdag Gymzaal Loo 17:30 - 18:30 F2 jeugd HCL
Saturnus* 19:00 - 20:00 C jeugd HCL

Donderdag Joanneschool 17:45 - 18:45 F1 jeugd HCL
Endesprong 18.00-19.00 E1 en E2 jeugd HCL
Endesprong 18.00-19.00 D1 en D2 jeugd HCL
Endesprong 19:00-20:00 B1 jeugd en B2 jeugd HCL
Endesprong 19:45-20:45 Dames 3 HCL
Endesprong 20:00-21:00 Keeperstraining, technische trainingen HCL
Endesprong 20:30-22:00 Dames 1 en dames 2 HCL

Inloop 15 min zk Endesprong 21:45-22:30 Heren HCL

Wissel selectie en DS4/Recreanten 1 maand vroeg - 1 maand laat - 1 maand vroeg etc
Indien DS4-recreanten naar vroeg gaat trainen zij tot 21:30 uur. Start ds selectie en ds3 om 21:30 uur in de hele hal. 
Wisselschema voorstel 4x naar andere hal
Woensdag Saturnus C jeugd nader overleg met Saturnus of donderdag nog mogelijk is

Trainingen vanaf 1 oktober 2020 tm 5 april 2021



Senioren
We starten dit jaar met vier damesteams, negen jeugdteams, twee midweekteams en een 
recreatief herenteam. Voor de dameselectie is Ilone Houterman aangetrokken. Ilone heeft 
veel ervaring met de dames van OBW en zal ook onze dames naar een hoger niveau te tillen. 
Dames 2 en 4 zal getraind en gecoached worden door Frank Dercks. Dames 3 bestaat uit de 
dames van de A-jeugd met aanvulling van de jongere garde van de selectie. Harry Jacobs zal 
dit team onder zijn hoede nemen en zo proberen de doorstroming naar de selectie soepeler te 
laten verlopen. De teams zijn niet groot in samenstelling, uitzondering is dames 3. Dames drie 
zal dan ook regelmatig de selectieteams ondersteunen.

Jeugd
Voor de jeugd starten we dit jaar met een technisch team. We willen onze jeugd vooral 
technisch beter laten handballen en dit begint bij de basis. We hebben mannen met ervaring 
genoeg in huis en zij zullen dan ook op maandag en donderdag een technische training 
verzorgen voor de jeugdteams. 
Er zijn hier twee trainingsuren voor ingeroosterd in trainingsrooster. Harry Jacobs, Wim 
Möller, Arnold Uffing en Fred Ruijs zullen deze trainingen gaan verzorgen. Er wordt een jaar-
weekprogramma gemaakt met oefenstof. Er zullen diverse thema’s aan bod komen. In overleg 
met trainers wordt bepaald voor welke speelsters de uren nuttig zijn en wie er uitgenodigd 
worden. Ook kunnen de jeugdspeelsters zelf aangeven dat ze bepaalde technieken willen 
aanleren of verbeteren. Wij vertrouwen erop dat deze weg de basis is voor een sneller en 
daardoor effectiever en beter handbalspel. Heel veel succes mannen!

Vacatures trainer/coaches
 • Voor de C jeugd zoeken we een assistent trainer die samen met Gunther Palm op  
  de maandag en woensdag wil trainen. Tijden zijn van 19:00 tot 20:00 uur. De   
  woensdag kan nog verschuiven naar de donderdag. Ligt aan beschikbaarheid  
  hal, we hebben daar nu nog geen verdere informatie over.  
 • Voor de D jeugd zoeken we ook op de maandag en donderdag van 18:00 – 19:00  
  uur een assistent-trainer die samen met Bart Stokman met de meiden aan de   
  slag wil. 
 • De dames van de midweek van s.v. Loo zoeken nog een trainer. Dit is in de 
  gymzaal van de Bernadetteschool in Loo op maandag van 20:00 – 21:00 uur.

Nieuw tenue en sponsoring
Het nieuwe tenue is prachtig geworden. Er is al een pasavond geweest, dus we hopen echt 
dat zodra de competitie start jullie ook kunnen starten in dit tenue. Voor iedere sportclub 
zijn sponsoren van het grootste belang om de boel “op eigen benen” draaiende te houden. 
De laatste maanden is de sponsorcommissie bezig geweest met het uitschrijven van een 
eigen sponsorplan. 
Inmiddels zijn we in 
gesprek met potentiele 
sponsoren. HCL hanteert 
verschillende vormen van 
sponsoring, waardoor 
het voor iedere sponsor 
aantrekkelijk is, om in 
welke vorm dan ook, te 
sponsoren. 



Tevens geven alle vormen van sponsoring de sponsor de mogelijkheid om gratis alle 
thuiswedstrijden van het 1e damesteam te bezoeken. Hieronder zijn de verschillende vormen 
kort beschreven. 

Vriend van HCL is een vorm van sponsoring waarbij het gaat om een bijdrage van € 50,= van 
een particulier persoon. Je hebt dan gratis toegang tot alle thuiswedstrijden van dames 1.   
Evenementensponsor: bij deze vorm van sponsoring gaat het om sponsoring van een door 
HCL georganiseerd evenement. 

Digi sponsor: bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor digitaal een logo aan dat wordt 
geplaatst op de sponsorpagina van de website van HCL.  

Digi plus sponsor: bij deze vorm van sponsoring levert de sponsor digitaal een logo aan dat 
wordt geplaatst op de sponsorpagina van de website van HCL. Bij klikken op het logo ga je 
naar de website van de sponsor. Ook staat de sponsor op een banner en in het programma-
blaadje tijdens alle thuiswedstrijden van dames 1.

Hoofdsponsors HCL: bij deze vorm van sponsoring wordt het logo van iedere hoofdsponsor 
op een beschikbare plek op het wedstrijdtenue van alle teams geplaatst. Bij de dames 1 en 2 
komen de logo’s van alle hoofdsponsors ook op de sporttassen en trainingspakken. Verder 
worden de logo’s geplaatst op de sponsorpagina van de website van HCL, op een banner 
tijdens alle thuiswedstrijden van dames 1 en 2  en in het programmablaadje tijdens alle thuis-
wedstrijden van dames 1. 

Wil je graag vriend worden van HCL of heeft u interesse in 1 van de andere bovenstaande 
sponsormogelijkheden laat het ons dan weten dan nemen wij contact op! 
Voor het zoeken van de wedstrijdsponsoren hebben wij nog een vacature. Deze functie houdt 
in dat je aan het begin van het seizoen op zoek gaat naar wedstrijdsponsoren (max 12) voor 
alle thuiswedstrijden. Deze sponsoren betalen een X bedrag aan de vereniging, sponsoren de 
wedstrijdbal en worden genoemd in het programmablaadje. Uiteraard krijgen ze een vriende-
lijke ontvangst bij de desbetreffende wedstrijd. Ben jij iemand die ons hiermee wil helpen, mail 
ons. 

Website: www.hcliemers.nl , E-mailadres: sponsoring@hcliemers.nl     
Contactpersonen: Koos Roelofs, Elcke van Onna, Erika Robbe, Jacqueline van Dijk



Samenwerking HCL
Op de ledenvergaderingen van beide verenigingen in oktober/november willen we een 
concreet samenwerkingsplan neerleggen wat de goedkeuring van de beide besturen maar 
ook van de leden draagt. Spannend wat er moet nog heel wat gebeuren. Huishoudelijke 
regelementen en statuten moeten worden opgesteld en ook met de juridische kant moeten 
we nog aan de slag. Mocht jij ons hierin kunnen ondersteunen, dan zouden wij graag met je in 
contact komen. Laat het Jacqueline van Dijk weten: 06-21216626.

Nieuwe pasfoto voor in sportlink
In de periode van 1 juli tot en met 31 augustus is het mogelijk om zelf je pasfoto toe te voegen 
of te vervangen in Sportlink. Kijk even op sportlink bij je profiel en pas je pasfoto aan. 
Check ook direct even al je persoonlijke gegevens; adres, telefoonnummer en vooral je 
mailadres. Staat het niet juist, pas het dan even aan, daar help je ons mee. 

Grote clubactie
Ook dit jaar doen we weer mee aan de grote club actie. Alle HCL leden krijgen weer loten om 
te verkopen.

Clinic Peter Portengen
De clinic van Peter Portegen is uitgesteld. We wachten nog even de situatie voor wat betreft 
Covid-19 af voordat we een nieuwe datum prikken. Maar wat in het vat zit, verzuurd niet. Jullie 
horen in de volgende nieuwsbrief of van je trainer/coach snel meer. 

Bidons
Ivm het Corona-virus is het verplicht dat iedereen aan het begin van het jaar een eigen bidon 
heeft. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de gezamenlijke bidonset.

Website en Social Media HCL
Bezoek onze website voor informatie over contributie, lidmaatschap ed.: www.hcliemers.nl 
Bezoek de diverse Facebook team pagina’s voor de leuke updates per team en vereniging:
HCL: Handbal Combinatie de Liemers   •   Dames 1 HCL   •   HCL midweek 1

Voorzitter: voorzitter@hcliemers.nl       
Penningmeester: penningmeester@hcliemers.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@hcliemers.nl
Secretaris: secretaris@hcliemers.nl
TT-Senioren: tt-senioren@hcliemers.nl
TT-Jeugd:      tt-jeugd@hcliemers.nl                            
Scheidsrechters: scheidsrechter@hcliemers.nl 
Activiteiten: activiteiten@hcliemers.nl                      
Sponsoring: sponsoring@hcliemers.nl
Webredactie: webredactie@hcliemers.nl
Wedstrijdsecretaris sv Loo loo@handbal.nl
Wedstrijdsecretaris Groessen groessen@handbal.nl

Mailadressen HCL


