
DEEL 3 OVER DE HISTORIE VAN DE HANDBALVERENIGING MARGRATEN 
   

Hierin worden, zoals ook in deel 1 en 2 de ontwikkelingen en activiteiten van de  
Handbalvereniging beschreven over de periode september 2009 tot oktober 2020. 

   
  

Hebt u zelf gehandbald of hebt u interessante informatie, laat het ons dan weten. 
 

Veel leesplezier!  
[opmaak oktober 2020] 

 

SEIZOEN 2009-2010 
 

Ingeschreven. DS1 (Land. Regioklasse B), DS2, DA, B1, B2, C1, C2, C3, C4, D1, D2 en Recr. Bij de diverse 
jeugdteams gaan ook Belgische teams meedoen. Het wordt de zgn. BENELICOM. 
 
Heuvellandtoernooi. Zondag 6 september in Mechelen het 10e HVT. Met ca. 108 deelnemende 
teams. De organisatie wil naar max. 110 teams. Ca. 10 teams op reservelijst moeten plaatsen! 
 
Zaaltoernooi. 12 en 13 september. HMC uit Raamsdonkveer is zowel zaterdag als zondag te gast. 
Verder nemen deel; SVM, Esia, ESC’90 1, Margraten 1 en 2 (allen senioren). A speelt tegen Roda A. 
 
Bekercompetitie. Dames 1 geen beker. Dames 2 wint in 1e ronde van Bevo 2 (20-17). In de 3e ronde  
winnen ze van Blerick 1 (25-15). De ¼ finale wordt gespeeld tegen MenG Optimo 1 (koploper 1e 
klasse). Er wordt, na een goede 1e helft verloren met 13-27. 
 
VERLOOP ZAAL. De start is goed. Dames 1 wint de eerste drie wedstrijden, verliezen de 4e maar 
winnen de 5e. Dan naar koploper PSV! Dames 2 start met een fikse nederlaag tegen 
kampioenskandidaat Iason 2. Daarna gaat het cresendo. Ook de A jeugd en de andere teams komen 
redelijk tot goed uit de startblokken.  
 
Eindstanden zaal 2009-2010    
 

team   eindklassering  w - p    teams per poule 
Dames 1  5e   22-25   12   
Dames 2  5e   18-22   10    
A jeugd  teruggetrokken voor aanvang competitie      
B 1   4e   17-26   10    
B2   4e   22-25   6   
C1   5e   22-25   10    
C2   5e   16-22   10    
C3   5

e
   17-08   7    

C4   3e   13-20   8   
D1   4e   09-14   11  
D2   4e   10-11   11  
Recreanten     10-16   12  
 
Zaterdag 27 maart. laatste thuiswedstrijd dames 1 met aan het slot afscheid van trainer Edwin 
Janssen en Birgit Senden (aanvoerster). Ook bloemen voor Masha en Inge. Zij gaan spelen bij DS2.   
 

Hoofdtrainer wordt Harry Knops. Geen onbekende in Margraten.  
 

Jeugdkamp. het 2e jeugdkamp vindt plaats in het Pinksterweekend. De locatie is dezelfde als in 2009. 
Aangemeld 75 kinderen! De organisatie was in handen van; Birgit Mulders, Milou Janssen, Huub 
Senden, John Spronk, Babs van Houtem, Peter Defaux, Iet Janssen, Gemma Defauwes, Servé Frijnts en 
Charlotte Peerboom.  



Eindstanden Lentecompetitie 2010  
A1 6 w. – 8 p.  3e plaats 
B1 5 w. – 9 p.  kampioen   
B2 5 w. – 0 p.  laatste 
C1 6 w. – 10 p.  2e plaats   
C2 5 w. – 6 p.   3e plaats 
C3 6 w. – 6 p.  3e plaats 
D1 5 w. – 2 p.  5e plaats 
D2 5 w. -  2 p.   5e plaats 
 

B1 speelt op 27 juni 2010 om het Limburgs kampioenschap. Geen prijs, wel ervaring opgedaan. 

 
SEIZOEN 2010-2011  
 

Ingeschreven: Dames 1, dames 2, A, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, recreanten en t.z.t. mini’s.  
 
Jack Onink wordt aangetrokken als trainer voor de B1 en B2.  
 
Maandag 6 september overlijdt onze secretaris en bestuurslid François Bosch. Ongeloof en 
verbijstering overheerst. Op zaterdag 11 september begeleiden Gé, Servé, Sjef, Iet, Gerda en  
Huub hem naar zijn laatste rustplaats.  
 

Jaargids 2010-2011. Met een ‘In Memorial’ voor François en een fotoquiz (had ik nog samen met 
François uitgewerkt en opgesteld). De presentatie is op zaterdag 25 september. Jopie, Judith en 
Manon Bosch ontvangen uit handen van voorzitter Gé Pisters het 1e exemplaar. Mooi moment en 
zeker aangrijpend! 
  
Rob Heidendal. Oud voorzitter van de vereniging en woonachtig in Denekamp is op dinsdag 19 
oktober 2010, na een slopende ziekte overleden. Rob was voorzitter van de Handbalvereniging 
Margraten in de periode 1977 tot ca. 1980. 
 
Jaarvergadering. Vind plaats op 19 november 2010. Gemma Defauwes wordt nieuw bestuurslid.  
 

Wafelactie. Ook dit jaar prima geslaagd. Met dank aan alle teams en coördinators John, Sjef en Huub.  
 
Terugblik 2010 bij Radio Mergelland. Op zondag 2 januari zijn Harry (hoofdtrainer) en Huub (PR)  
te gast bij Radio Mergelland. Vervolgens teveel radio stilte.   
 
Paaseieren Aktie. Voor de eerste keer. Een initiatief dat goed aanslaat.  
 

Slot competitie. Dames 1 staat op het punt van rechtstreekse degradatie. Op zaterdag 2 april is de 
laatste competitie en tevens thuiswedstrijd. Er wordt – in een zinderende wedstrijd gewonnen van 
OBW met 18-15. Als Vios de dag erna thuis wint van Noav is degradatie een feit! Echter, Vios verliest, 
en wel in de slotfase van de wedstrijd. Hierdoor degraderen Angeren en Vios rechtstreeks.  
 

Degradatie wedstrijden 10e plaats. Dames 1 (regioklasse B) speelt op 17 april in Groesbeek nog 
beslissingswedstrijden tegen de nummers 10 van de regioklassen A, C en D om 1 extra 
degradatieplaats. Het programma (en uitslagen): 
S.V.W.W. - Margraten 10-19 
Quick   - Margraten 09-07 
Margraten - Stompwijk '92 10-10 
 

Dames 1 pakt 3 punten en handhaaft zich in de Regioklasse. Na afloop is er een spontaan feestje  
in de kantine in Groesbeek. 



Eindstanden. 
DS1  10e  (22-14)   C2 6e  (18-16) 
DS2  3e  (20-30)   C3 9e    (22-15) 
A  2

e
  (20-33)   D1 3

e 
  (21-32)     

B1  6e  (18-15)   D2 10e     (22-06) 
B2  10e  (18-05)   recr. 6e  (12-11) 
C1  2e  (16-26) 
 
Bekercompetitie. 
A jeugd  : 1e ronde uitgeschakeld door Zwart-wit A1. 
Dames 2  : in de 3e ronde uitgeschakeld door Marsna 2. 
 
Limburgse Kampioenschappen Spelregels. Margraten gaat met B- , veel C jeugd speelsters en enkele 
ouders naar Munstergeleen.  Bij de C jeugd wint Lotte Janssen zilver en Sanne Nelissen brons. Bij de B 
jeugd is er zilver voor Aniek Defauwes en brons voor Minou Kuijpers.  
De ouders vallen niet in de prijzen.  
 
Eindstanden Lentecompetitie 2011.  
A1 3e  6 teams (5-6) 
B1 4e       6 teams (5-5) 
B2 4e 6 teams (3-2) 
C1 2e 5 teams (3-4) 
C2 5e 6 teams (4-0) 
C3 5e 5 teams (4-0) 
D1 5e 5 teams (4-2)       
 

Jeugdkamp 2011. In het Pinksterweekend (10-11-12 juni) vindt het 3
e
 opeenvolgend jeugdkamp 

plaats. Vrijdags vertrekken  46 kinderen (van A2 t/m C3) naar de Drink in Sint Pieters Voeren. 
Zaterdags komen er nog 10 D jeugd speelsters bij. De afsluiting (zondag 12 juni) vindt dit jaar (voor 
het eerst) plaats bij ’t Flaterke. Ook wordt aansluitend het seizoen afgesloten voor alle kaderleden en 
afscheid genomen van diverse kaderleden.  

 

SEIZOEN 2011-2012 
 

Ingeschreven zaal. Dames 1 (Land. Regioklasse B), Dames 2, A1, B1, B2, C1, C2, C3,, D1 en Recreanten.  
Bij de diverse jeugdteams gaan ook nu weer Belgische teams meedoen (BENELICOM).  
 
12e Heuvelland Veldhandbaltoernooi. Heeft plaatsgevonden op 4 september 2010 in Vilt. Er hebben 
120 teams ingeschreven, waarvan er 112 konden worden ingedeeld waaronder Brabantse en 
Belgische teams.  Ondanks een fikse bui van ca. 15 minuten een prima toernooi.  
 
Zaaltoernooi. Op 11 september 2011 vindt het 22e zaalhandbal toernooi plaats. Deelnemende teams 
zijn, naast onze dames 1, dames 2 en A jeugd; BFC 1, Vios 1, Leudal A1 en Noav 2.  
 
Officiële start seizoen 2011-2012. Op zaterdag 1 oktober wordt, in het bijzijn van sponsoren en 
kaderleden de nieuwe jaargids gepresenteerd, de nieuwe sponsorzuil onthult, nieuwe shirts voor onze 
dames recreanten overhandigt en foto’s gemaakt. Aansluitend speelt dames 1 tegen GIBO Kwiek uit 
Raalte (hoofdklasse). 
 
Start zaalcompetitie 2011-2012. De afdeling Limburg is gestart op 17 en 18 september 2011. 
Dames 1 is de competitie gestart op 15 oktober 2011, thuis tegen Loreal 2.  
 



Twee ERELEDEN. De Jaarvergadering is op maandag 30 oktober 2011 en is een bijzondere. Huub 
Senden wordt, in bijzijn van echtgenote Miets, dochter Birgit en partner Eelco benoemd tot ERELID 
(2e levende, de 1e was Servé). François wordt postuum benoemd tot erelid. Aanwezig zijn Jopie, Manon 
en Judith. Leuk maar ook heftig. Gé treed (tussentijds) terug als voorzitter. Nieuwe bestuursleden zijn; 
Peter Defaux, Arjan Bär en Gaston Hertog.  
 
ANDERE ZAKEN BETREKKING HEBBENDE OP DE COMPETITIE 
 

Het Heuvellandtoernooi. Gaat verder als stichting “Stichting Heuvelland Handbal Toernooi” (SHHT). 
Zij gaat ook talenttrainingen, jeugdscheidsrechters cursussen en andere handbalzaken coördineren, 
oppakken en aansturen. Eind januari 2012 is een bijeenkomst waarin e.e.a. wordt toegelicht.  
 
Sponsoring. Enigszins tegen de recessie in toch hetzelfde aantal sponsoren. 
 
Weekbulletins. Het digitale weekbulletin wordt al naar zo’n 70 vaste mailadressen gestuurd. Het 
bulletin is ook te vinden op diverse plaatsen in de sporthal. Dit geldt ook voor de tussenstanden. 
 
Radio Mergelland. In sept. en okt. al meer aandacht gehad dan het hele vorige seizoen. Daarna wordt 
het weer erg stil! Helaas. 
 
Kleding. Aktie trainingspakken voor de jeugd. De jeugd (en ook anderen) kunnen een fraai Erima 
Chicago trainingspak kopen via de vereniging. Van de 65 jeugdleden die hiervoor in aanmerking 
komen zijn er 55 die dit doen. Daarnaast gaat de vereniging over tot aanschaf van presentatiepakken 
(zelfde als dames 1) voor de A jeugd en dames 2. Verder ontvangen de technische kaderleden een 
fraai presentatiejack uit dezelfde kledinglijn. 
 
Wafelactie. Ook dit jaar weer een succesvolle actie.  
 
Nieuwjaarsborrel. Op vrijdag 13 januari 2012 voor het eerst (i.p.v. Kerst-in) een Nieuwjaarsborrel. Op 
deze avond werden ook de nieuwe pakken en presentatie jacks aangeboden aan dames 2, A jeugd en 
kader. De opkomst was goed te noemen. Er waren ca. 60 leden aanwezig. Ook enkele sponsoren 
waren er. Een initiatief wat voor herhaling vatbaar is. 
 
Paaseierenactie. Met name de jeugdteams C1, C2, C3 en D jeugd doen het voortreffelijk. 
 
Eindstanden. 
Dames 1 Land. Regioklasse B 9e (gedeeld 8e in punten)  
Dames 2 2e klasse  4e   
A  2e klasse  4e  
B1  1e klasse  6e  
B2  2e   6e  
C1  1e    4e  
C2  2e   8e  
C3  3e   7e  
D jeugd 1e    4e  
Recr.  Geen standen 
 
Lentecompetitie 2012. Ingeschreven met senioren (combinatie 1/2), A, B1, B2, C!, C2 en D jeugd. 
 
Jeugdkamp. Ongeveer 50 (van de 60) kinderen gaan in het Pinksterweekend op jeugdkamp. Zelfde 
locatie als de 3 eerdere jaren. Dit is het 4e jeugdkamp op rij. Er wordt gekozen voor een andere opzet! 
Volgend jaar (5e jaar, 1e lustrum) misschien iets heel anders gaan doen. 
 



Eindstanden Lentecompetitie 2012. 
Dames 1 4e pl.  (5 teams) 
A jeugd 4e pl.  (4 teams) 
B1  4

e
 pl.  (4 teams) 

B2  6e pl.  (6 teams) 
C1  3e pl.  (6 teams) 
C2  5e pl.   (5 teams) 
D  4e pl.  (5 teams) 
 

Matige resultaten. Misschien wel doordat de vereniging kiest om jonge teams in te schrijven terwijl 
veel andere verenigingen de ‘oude’ zaalteams inschrijven. 
 

SEZOEN 2012-2013 
 
Zaal 2012-2013. Ingeschreven DS1, DS2, DS3, DA, B1,B2,C1,C2 en D1. Recreanten worden wel 
aangemeld maar medio september wordt alsnog de stekker uit de DR te trekken. Na 20 jaar (eerste 
wedstrijden gespeeld seizoen 1990-1991) geen DR meer. Dames 1 gaat de thuiswedstrijden spelen in 
Gronsveld. Dit i.v.m. bouw MFA. V.w.b. de mini’s wordt er samengewerkt met Adio. Dames 1 speelt 
nu in de Landelijke Hoofdklasse (was regioklasse). Waren er voorheen 4 regioklassen, nu zijn er 5 
hoofdklassen. Limburg, Brabant en Vido (Noord Holland) vormen de nieuwe Hoofdklasse C.  
 
13e Heuvelland Veldhandbaltoernooi. Heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2012 in Bocholtz bij vv 
WDZ. Er hadden 100 teams ingeschreven maar door de slechte weersomstandigheden moest het 
toernooi om ca. 14.00 uur worden afgeblazen. 
 
Zaaltoernooi. Er was dit jaar geen zaaltoernooi.  
 
Start zaalcompetitie 2012-2013. de afdeling Limburg is gestart op 1 en 2 september.  
Dames 1 is gestart op 13 oktober, thuis tegen NOAV.  
 
Officiële start seizoen 2012-2013. Op zaterdag 22 september wordt (sporthal de Hoven), in het bijzijn 
van sponsoren en kaderleden de nieuwe jaargids gepresenteerd en de nieuwe sponsorzuil onthult en 
foto’s gemaakt. Aansluitend speelt dames 1 tegen Habo/Boekel. 
 
Thuiswedstrijden. Dames 1 speelt ‘thuis’ in sporthal ’t Vroendel in Gronsveld. Bevalt goed, ook door 
de aanwezige kantine. De overige teams spelen ‘thuis’ in Margraten.  
  
ANDERE ZAKEN BETREKKING HEBBENDE OP DE COMPETITIE 
 

Sponsoring. Tegen de recessie in toch nagenoeg hetzelfde aantal sponsoren en ook nagenoeg 
dezelfde inkomsten. 
 
Website. Onze site wordt 2-3 x per week bijgewerkt. Ca. 1000 bezoekers per week.  
 
Weekbulletins. Het digitale weekbulletin wordt vanaf januari 2013 verstuurd naar alle leden, ouders, 
sponsoren etc. In totaal zo’n 150 adressen.  
 
Radio Maas & Mergelland. In dit seizoen diverse interviews op locatie gehad. Meer aandacht gehad 
als voorgaande jaren. Ook dankzij Ben Schols. 
 
Wafelactie. Ook dit jaar weer een succesvolle actie.  
 
Nieuwjaarsborrel. Op 11 januari 2013. De opkomst is matig.  



Kienen. Op maandag 25 maart in Eijsden bij de Kojbojs. Initiatief van Eline Weerts. Opgepakt door de 
Activiteiten commissie. Ca. 25 leden aanwezig die avond. Mooie opbrengst!  
  
Eindstanden zaal 2012-2013. 
DS1 9e plaats  22-14 p. 
DS2 2e plaats  18-32 p. (1 puntje minder dan kampioen Minor 1) 
DS3 kampioen  16-30 p. 
A 7e eerste ronde laatste in 2e ronde  
B1 4e plaats  18-21 p. 
B2 9e plaats  18-04 p. 
C1 kampioen  17-27 p.  
C2 gedeelde 1e  16-29 p.  (Vilt kampioen op doelsaldo) 
D 5e plaats  21-17 p. 
 
 

 
 

Dames 3 kampioen 
 
De kampioenswedstrijd van dames 3 staat op YouTube “Margraten dames 3  kampioen 2013” 
 

Met dank aan Mirjam Blezer. 
 

 
 

C1 kampioen 
 

Beker Limburg. DS2 en A in 1
e
 ronde eruit (tegen resp. V&L 2 en Wijnandia A2. 

Dames 3 gaat in de 2e ronde tegen Ospel eruit. 
 



Lentecompetitie. I.v.m. de sporthal (leeg per 1 mei 2013) geen teams ingeschreven. 
 
Zomerkamp. Ruim 50 kinderen gaan op 24-25-26 mei op zomerkamp. Zelfde locatie als de 4 
voorgaande jaren maar wel een heel ander zomerkamp. Met o.a. een hele dag activiteiten buiten de 
locatie met huifkar etc. Prima verlopen. 
 
Harry blijft in Margraten. Wordt het 4e seizoen. Leo Claessens (DS2-DS3) volgt Jo Herben op. 
 
Activiteiten. De activiteitencommissie maakt een nieuwe start. John krijgt meer vrije tijd en er zijn 
afspraken gemaakt met het bestuur wie welke activiteiten doet en in welke periode. Activiteiten: 

 zomerkamp 

 afsluiting seizoen 

 dropping/speurtocht oktober/november 

 nieuwsjaar borrel nieuwe opzet 

 kienen 
 
Wat wordt er nog meer georganiseerd.  

 B jeugd gaat naar het grote toernooi in NEUSS.  

 Alle jeugdteams gaan naar Zwart-wit en Leudal. 

 zaterdag 15 juni is de afsluiting seizoen 2012-2013. Van 12.00 tot 18.00 uur wedstrijdjes 
tussen leden, ouders, kader etc. in sporthal ’t Vroendel in Gronsveld  

 Aansluitend in de kantine in Gronsveld broodbuffet en gezellige avond. Zeer geslaagde 
afsluiting. Veel positieve reacties. Grote afwezigen DA, DS2 en DS3. Waarom ?? 

 

SEIZOEN 2013-2014 
 
Zaal 2013-2014. Alles gaat via NHV centraal! Nieuwe leeftijden en de splitsing W-sport en B-sport. 
Ook andere leverplicht scheidsrechters etc. Margraten schrijft in met: DS1-DS2-DS3-A-B1-B2-C-D-E. 
(totaal 9 teams).  We hebben geen F jeugd (mini’s) en Recreanten. 
 
 
Heuvellandtoernooi. Voor het 2e opeenvolgende jaar in Bocholtz. Nu bij SC’25.  Voor het eerst met  
de nieuwe leeftijdsindelingen. Enkele feiten en cijfers: 30 verenigingen (voorgaande jaren waren dat 
er 22-23) nemen deel met in totaal 112 teams en die zijn onderverdeeld in: Dames: 15x E / 13x D / 
12x C / 18x B / 10x A / 23x Senioren. De herenkant: 5x D / 4x C / 4x B  en 8x Sen. Alles bij elkaar een 
groot toernooi met opvallend veel dames senioren (23) en veel jongens/herenteams (totaal 21).     
 
Voorbereiding seizoen. Leon verzorgt de voorbereiding voor DS2 en DS3. Huub voor DS1. Van de 
voorbereiding van DS1 vervalt een gedeelte. Dit i.v.m. de vele blessures. 
 
Opening seizoen. Op zaterdag 22 september wordt het seizoen officieel geopend. Dit keer bij van Lijf 
Exclusieve interieurs. Er zijn ca. 60 leden, sponsoren en kader aanwezig. Een mooie locatie en prima 
ontvangst en goed geregeld. Er wordt de geheel vernieuwde sponsorzuil gepresenteerd, nieuwe shirts 
aan dames 1 aangeboden en de jaargids 2013-2014 aangeboden. Aansluitend speelt dames 1 (in 
sporthal de Hoven) een wedstrijd tegen Tachos/Witte Ster (Waalwijk). 
 



 

 

 
 
Start competitie. De afdelingscompetitie begint met een nieuwe opzet. Op 7-8 september met de 
voorronde beker. Het weekend erna (14-15 sept.) gaat de competitie van start.  
 
Landelijke hoofdklasse. begint op 19-20 oktober. Dames 1 speelt alle thuiswedstrijden weer in 
Gronsveld. Alle andere teams spelen in de Hoven Margraten. In totaal vormen 7 Limburgse en 5 
Brabantse clubs de hoofdklasse C.  
 
Bekercompetitie. Margraten schrijft in met DS2-DS3 en A jeugd. I.v.m. veel DS teams  is er een 
voorronde. DS3 speelt tegen Born 3 en wint gemakkelijk. In de volgende ronde is de A jeugd vrijgeloot 
en DS3 speelt tegen DS2 (vrijdag 18 okt.). De bekerloting gaat nu automatisch via sportlink.  De 
eerstvolgende ronde is op 4-5 januari 2014. Dames 3 gaat er in de 2e ronde uit tegen Dames 2. De A 
heeft vrijloot. In de 3e ronde (5 jan. 2014) speelt DS2 uit tegen Born 1 en de A gaat naar Bevo (top 1e 
klasse). Dames 2 verliest met 25-19 en de A jeugd krijgt met 38-11 handballes in Panningen.  
 
Verspreiding jaargids 2013-2014. Een 10-tal mensen zorgen voor de verspreiding, te weten: John Spronk, 
Sjef Sluijsmans, Servé Frijnts, Huub en Miets Senden, Pierre Narinx, Math Jongen, Peter Defaux, Lotte 
Janssen (Eckelrade) en Jolanda Hanssen (Gronsveld). De totaal oplage is 2300 stuks. 
 



Heuvellandtoernooi 2014. Het 15e HT met als oorsprong Margraten (1999) komt in 2014 naar Margraten! 
Dit ook in het kader van 40 jaar HV Margraten. De informele gesprekken tussen de SHHT (Stichting 
Heuvelland) en RKVVM werpt haar vruchten af. Het toernooi zal plaatsvinden op de velden van RKVVM op 
zondag 24 augustus. 
 
ANDERE ZAKEN WELKE BETREKKING HEBBEN OP DE COMPETITIE 
 
Sponsoring. Enigszins tegen de recessie in toch nagenoeg hetzelfde aantal sponsoren maar wel iets 
minder inkomsten. 
 
Weekbulletins. Het digitale weekbulletin wordt vanaf januari 2013 verstuurd naar alle leden, ouders, 
sponsoren etc. In totaal zo’n 150 adressen.  
 
Radio Maas & Mergelland. In dit seizoen diverse interviews op locatie gehad. Meer aandacht krijgen 
we middels opnames van RTV Maas en Mergelland op 26, 27 oktober en 2 november 2013. Vanaf 24 
november een week lang op de lokale TV. Met dank aan Jan Somers. 
 
Wafelactie.  Van 11 t/m 14 december gaan alle teams, ook de E jeugd op pad om wafels te verkopen. 
Ook dit jaar weer heel goed verlopen.  
 
Nieuwjaarsborrel. Op vrijdag 10 januari 2014 bij Restaurant Talentino in Margraten. Leden (vanaf B 
jeugd), kader en sponsoren van de HV zijn uitgenodigd. Het wordt, met bijna 100 aanwezigen een zeer 
geslaagde avond. De organisatie was in handen van de activiteitencommissie.  
 
Eindstanden zaal 2013-2014. 
DS1 8e     22-19  (gedeeld 5e, op doelsaldo 8e)  
DS2 1e   21-37  kampioen 
DS3 3e  21-30 
A 1e   12-24  kampioen  
B1 3e  16-20 
B2 7e  18-00 
C1 6e  18-17 
D 4e  16-18 
E 9e  18-04 
 

 
 

Dames 2 kampioen zaal 2013-2014. Met promotie naar de 1e klasse. 

 



 
 

Dames A kampioen zaal 2013-2014 
 
Geen Lentecompetitie.  
 
Activiteitencommissie. Maakt een nieuwe start. Gedane activiteiten: Heuvellandtoernooi, 
Nieuwjaarsreceptie, Kienen, Zomerkamp, speurtocht, afsluiting seizoen (15 juni in hal Gronsveld), 
deelname jubileumcommissie.  
 

40 jaar Handbalvereniging Margraten. Er wordt een jubileum comité samengesteld. Hierin hebben 

zitting; Suzanne Peerboom, John Spronk, Huub Senden, Fleur Jongen, Charlotte Peerboom en Cora 
Spronk. Namens het bestuur is Henk Metz afgevaardigd.  
 
 
 
 
 
 
De activiteiten. 
29 maart overhandiging jubileumlogo door jubileumcommissie aan de vereniging. 
 

17 mei  clinic door de Lions voor de jeugdspeelsters van de HV Margraten 
 

24 mei  de geheel nieuwe site gaat op deze zaterdag ‘on-line’. 
   

31 mei  C-D-E en F jeugd naar recreatiepark Irrland (Kevelaer/Dld.). 
 

14 juni  Jubileum Feestavond voor leden, kader, sponsoren en ouders van alle leden. 
  Met de huldiging jubilarissen, aanbieden jubileumcadeau aan leden en kader, zijnde een mooi 
  zwart Polo- T shirt met jubileumlogo. Tevens aanbieden van het jubileumvaantje. 
 

24 aug.  15e Heuvelland Veldhandbaltoernooi in Margraten (waar het begon in ‘99). 
 

14 sept. Jubileum zaaltoernooi voor Dames 1, Dames 2, Dames 3, B1, C1 en C2.  
 

14 sept. jubileumfoto  (zie beneden). 
 

26 okt.  met bus (spelersbus Roda) naar dames Bundesliga Handbaltopper Bayer 04 Leverkusen 
tegen Buxtehuder. ca. 35 leden, kader, ouders mee geweest. Jeugdspeelsters mee opgelopen.  

 

9 jan. 2015 nieuwjaarsborrel, tevens afsluiting van het jubileumjaar. 
 
 
 
 
 



JUBILARISSEN    NHV speldje 
 

40 jaar  
Huub Senden    in zilver 
Gemma Defauwes - Janssen  in brons 
Iet Janssen - Schreurs   in brons 
Gerda Weusten - Kleijnen  in brons 
 

25 jaar 
Charlotte Peerboom    in brons 
Cora Spronk    in brons 
 

      
 

Zaterdag 14 juni 2014 - Jubilarissen.  V.l.n.r. Huub Senden, Gerda Weusten-Kleijnen, Iet Janssen-
Schreurs, Charlotte Peerboom en Gemma Defauwes-Janssen. Op de foto ontbreekt Cora Spronk. 

 
SEIZOEN 2014-2015  
 

Zaalcompetitie. Er wordt ingeschreven met;  Dames 1 (Landelijke Hoofdklasse C) , Dames 2 (1e klasse) 
Dames 3 (2e klasse), B1 (Landelijke jeugddivisie), C1, C2, D1 en E1. Voor de B wordt het een super 
uitdaging. Zij gaan Landelijke jeugddivisie spelen. 
 
HEUVELLAND VELDHANDBAL TOERNOOI 2014. HV Margraten bestaat 40 jaar en in dat kader vind het 
15e HVT plaats op zondag 24 augustus op de sportvelden in Margraten. RKVVM is daarin een prima 
partner en het toernooi, met bijna 100 deelnemende teams verloopt heel goed.  
 
Jubileum zaaltoernooi. Op zondag 14 september het 25e zaalhandbaltoernooi. Er zijn wedstrijden 
voor DS1, DS2, DS3, B1, C1 en C2.  
 
 
 



 
 

 
Sporthal MFA de Hoven. De hal is klaar en nu met 
een fraaie  
kantine. Alle wedstrijden worden vanaf juni 2015 
weer in MFA  
DE HOVEN gespeeld.    
  
OPENING SEIZOEN. Op zaterdag 27 september 2014 
wordt (sporthal de Hoven), in het bijzijn van 
sponsoren en kaderleden de jubileum - jaargids 
gepresenteerd, de nieuwe sponsorzuil onthult, 
nieuwe shirts uitgereikt en foto’s gemaakt.  
 

SPONSORING: 3 ster- , 6 kleding- , 8 materiaal- en 8 website sponsoren. Voor DS1 drie shirtsponsors 
voor drie jaar (Anytime Fitness, Fysio Heerderrein en Helene TERRA Opreij). Assurantie Adviesbureau 
DS Margraten (Heinz Deckers) wordt voor drie jaar shirtsponsor van de B1.  
 
START ZAAL. de regio Limburg EN de hoofdklasse is gestart op 4 en 5 oktober. Frank Kroonen gaat 
DS2 en DS 3 trainen/coachen.  
 
BEKER (Regio Limburg). Dames 2 loot in de ¼ finale Minor1. Dames 2 verliest met nipt met 19-20. 
 

De ½ finales dames A en dames senioren worden gespeeld op 17 mei in Margraten. De HA en HS 
spelen in Blerick. De finales vinden plaats op 31 mei bij ESC’90 in Stein.  
 
EINDSTANDEN. Dames 1, Landelijke hoofdklasse C eindigt als 11e en moet P/D gaan spelen voor 
klassen behoud. Op 26 april wordt er gespeeld in Duiven en na een zenuwslopende zondag wordt 
klassenbehoud alsnog veilig gesteld.   
 

Dames 2 (1e klasse) eindigt als 11e van de 12 en degradeert 
Dames 3 (2e klasse) eindigt als 10e en laatste en degradeert 
B1 (Landelijke jeugddivisie)  - 1 ½ competitie en eindigt als 7e  
C1 eindigt als 7e van de 10 
C2 wordt ongeslagen kampioen met 40 p. uit 20 wedstrijden  
D1 eindigt als 6e van de 11 
E1 eindigt als 6e van de 11 
 



 
 

 
 
Harry Knops verlaat na 5 seizoen de vereniging. Frank Jacobs wordt zijn opvolger. 
 
ZOMERKAMP. 29, 30 en 31 mei 2015 bij De Drink in Pieters Voeren. Ruim 30 jeugdleden zijn onder 
leiding van een 10-tal senioren leden en enkele ouders drie dagen op zomerkamp geweest. Goed 
geslaagd, ook door de medewerking van de dames van de senioren. Ook met de fietsen heen en terug 
is goed verlopen. De coördinatie was in handen van John, Huub, Cindy en Marthe.    
 
TOERNOOIEN. Er wordt door de teams aan verschillende toernooien deelgenomen. Voor het eerst 
aan een beachhandbal toernooi (Schwarz-Rot) in Aken.  
 
VELD, - LENTE COMPETITIE. Geen veldcompetitie maar daarvoor in de plaats enkele toernooien.  
Met name het Beach- en veld toernooi (DS1-DB en DC) in Aken is goed bevallen. 

 
SEIZOEN 2015-2016 
 
TEAMS ZAALCOMPETITIE. Er wordt ingeschreven met;  Dames 1 (Land. Hoofdklasse C) , Dames 2 (2

e
 

klasse), A jeugd (2e klasse), B1, C1 en D1 (combinatie Margraten/Adio). Ook zijn er 2 F teampjes, zij 
nemen regelmatig deel aan de minitoernooien.  



OPENING SEIZOEN. Op zaterdag 17 oktober wordt, voor aanvang van de eerste thuiswedstrijd de 
nieuwe jaargids en de sponsorzuil gepresenteerd. Aansluitend speelt dames 1 haar 1e 
competitiewedstrijd tegen V&L 2.   
 
SPONSORING. 3 ster, 6 kleding, 8 materiaal en 5 website sponsoren.  
 
START ZAAL. de regio Limburg en de hoofdklasse is gestart op 3 en 4 oktober.  
 
BESTUUR. Cindy van der Heijden, Marthe Sluijsmans en Ron Hogenboom gaan het bestuur versterken. 
Henk Metz stopt na 1 periode als voorzitter. Huub heeft aangegeven minder te gaan doen.  
 
BEKER. Alleen A jeugd wordt ingeschreven voor de afdelingsbeker. In de 1e ronde vrijloot. In 2e ronde 
thuis tegen MIC A1 (1e klasse). Eindstand 9-16.  
Dames 1 doet voor het eerst mee aan de Landelijke beker. 1e ronde vrijgeloot, 2e ronde tegen United 
Breda (1e divisie).  Eindstand 11-22. Einde beker. De afdelings bekerfinales worden gespeeld op 29 mei 
in Blerick.  
 
WAFELACTIE. Opnieuw goed verlopen.  
 
EINDSTANDEN ZAAL. Bij dames 1 in de klasse is het nog nooit zo spannend geweest. Op de laatste 
speeldag valt pas de beslissing over wie er kampioenschap wordt en wie P/D moet gaan spelen.   
En dan ook nog op doelsaldo! 

 
 

# 
Eindstand 
Hoofdklasse C 

Gespeel
d 

Punte
n 

Wins
t 

Verlie
s Gelijk 

Voo
r 

Tege
n 

doelsald
o 

1 V.H.C. DS1 20 26 11 5 4 486 422 64 

2 ESC'90 DS1 20 26 12 6 2 463 453 10 

3 LimMid DS1 20 25 10 5 5 456 434 22 

4 Habo '95 DS1 20 20 9 9 2 383 406 -23 

5 MBDE/De Sprint DS1 20 19 8 9 3 422 412 10 

6 MIC DS2 20 17 8 11 1 435 432 3 

7 Vlug en Lenig DS2 20 17 10 9 1 479 480 -1 

8 Handbal Venlo DS2 20 17 8 11 1 435 438 -3 

9 Noav DS1 20 17 8 11 1 421 465 -44 

10 Margraten DS1 20 16 6 10 4 400 416 -16 

11 PSV Handbal DS2 20 16 6 10 4 400 422 -22 
Bij gelijk eindigen is doelsaldo bepalend. Zowel voor kampioenschap (VHC) als onderin. Margraten 
handhaaft zich op doelsaldo. PSV hoeft achteraf toch geen P/D te spelen.  

 

 
 
Eindstanden andere teams. 
 

Dames 2 18-24 p. 5e plaats (van de 10) 
A jeugd 16-26 p. kampioen op zondag 21 februari 
B jeugd 16-32 p. kampioen op zaterdag  19 maart 
C jeugd 20-5 p.  10e plaats (van de 11) 
D jeugd 16-6 p.  8e plaats (van de 9) 
 



 
 

A jeugd kampioen 
 

 
 

B jeugd kampioen 
 
ZOMERKAMP. 28, 29 en 30 mei 2016 bij De Drink in Pieters Voeren. In totaal namen ruim 40 kinderen 
deel. Ook dit jaar weer een geslaagd evenement.  
 
LENTE COMPETITIE. Geen lentecompetitie voor teams Margraten. Wel diverse toernooien! 
O.a. deelname aan Beachtoernooi in Aken (laatste dag zomerkamp) en PSV Beach (Eindhoven). 
   
TRAINER. Frank Jacobs ook in seizoen 2016-2017 hoofdtrainer. Blijft ook DS2 en DA trainen/coachen. 

 
SEIZOEN 2016-2017  
 
TEAMS ZAALCOMPETITIE. Er wordt ingeschreven met;  Dames 1 (Land. Hoofdklasse C) , Dames 2 (2e 
klasse), A jeugd (2e klasse), B1, C1 en E1.  Ook zijn er F jeugd leden en zij nemen regelmatig deel aan 
de maandelijkse minitoernooien.  
 
SPONSORING.  2 ster- , 6 kleding- , 8 materiaal- en 6 website sponsoren. AM Bouw Margraten is 
nieuwe kledingsponsor Dames 1 en Delamboy Automotive Services wordt website sponsor. Brammer 
en Flowerfull zijn gestopt na 11, resp. 8 jaar. De sponsoring wordt veel minder. Er moeten acties 
opgestart worden! Huub Senden stopt per 30-06-2016 met PR en Sponsoring. 
 
HEUVELLAND VELDHANDBALTOERNOOI. Het 17e Heuvellandtoernooi heeft plaatsgevonden op 
zondag 11 september in Bocholtz (velden RK vv WDZ). 105 deelnemende teams, 24 poules en ruim 
200 wedstrijden. Fantastische locatie en idem weer. Organisatie was top. Veel complimenten van de 
deelnemende verenigingen. Voor het eerst ook F jeugd poule (8-9 jaar). 
 
JAARGIDS. Samensteller is dit jaar Ron Hogenboom. De advertentiewerving wordt aangestuurd door 
Cindy van der Heijden. 



START ZAAL. Zowel de Landelijke hoofdklasse als de regio Limburg starten op 1 en 2 oktober. Alle 
teams van Margraten spelen het eerste weekend thuiswedstrijden. 
 
OPENING SEIZOEN. Op woensdag 12 oktober, voor de bekerwedstrijd Dames 1 – MHV (Mill, 2

e
 divisie)  

in de kantine van sporthal de Hoven. Met presentatie (door Cindy Beetstra-van der Heijden), nieuwe 
sponsorzuil, presentatie jaargids en nieuwe jacks voor dames 1 met als nieuwe kledingsponsor AM 
BOUW Margraten (Kuno Ammerlaan). Dit is tevens ook de laatste sponsoractiviteit van Huub Senden 
voor de HV Margraten.  
 

 
 

Huub Senden ontvangt de eerste jaargids 2016-2017 met daarin en fraai stukje over zijn verdiensten 
voor de HV Margraten in de afgelopen 40 jaar. 
 
De competitie ontwikkelt zich, zeker voor dames 1 spectaculair. Enkele tussenstanden geven dat aan. 

  stand per 13-11-2016 Gesp. Winst Gel. Verl. Punt. Voor tegen 

1 LimMid DS1 6 5 1 0 11 141 117 

2 Margraten DS1 6 5 0 1 10 139 128 
 

# stand per 8 januari 2017 Gesp. Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen 

1 Margraten DS1 12 20 10 2 0 280 256 

2 LimMid DS1 12 15 7 4 1 290 256 
 

# stand 23 januari 2017 Gesp. Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen 

1 Margraten DS1 16 26 13 3 0 359 333 

2 LimMid DS1 16 23 11 4 1 396 343 
 

# stand 13 maart 2017 Gesp. Punten Winst Verlies Gelijk Voor Tegen 

1 Margraten DS1 19 32 16 3 0 425 392 

2 LimMid DS1 19 27 13 5 1 472 402 
 

De 19e wedstrijd is op 11 maart, UIT naar de nummer 2, LimMid. Daar wordt gewonnen met 22-23 en 
dat betekent dat het kampioenschap dichtbij is.  
 

Op zaterdag 18 maart wordt DAMES 1 en de B jeugd kampioen. 
Dames 1 wint met 30-23 van ESC’90 en de B JEUGD wint met 33-04 van Esia/Adio B1. 
 



 
 

Dames 1 kampioen op zaterdag 11 maart 2017 
 

 
 

B jeugd kampioen op zaterdag 11 maart 2017 
 
Dames A jeugd wordt kampioen op zondag 9 april in de laatste competitiewedstrijd. Uit tegen 
Overpelt wordt het benodigde puntje behaald (25-25). 
  

 
 

A jeugd kampioen op zondag 9 april 2017 
 



EINDSTANDEN ZAAL 2016-2017 
Dames 1 : kampioen hoofdklasse C (38 p uit 22 w. – 19x winst en 3x verlies).  
Dames 2 : 4e plaats met 24 uit 20 w. 
A jeugd : kampioen met 33 uit 18 w. 
B jeugd : kampioen met 38 uit 21 w. 
C jeugd : 3e met 23 uit 18 w. 
E1   : 10 uit 17 w. 
E2  : 6 uit 7 w. 
E1 en E2 : spelen competities waarin, afhankelijk van de resultaten teams weggehaald of  
  bijgevoegd worden. 
F jeugd  : samenwerking met Adio en regelmatig  met 2 of 3 teams naar toernooien.  
 
NIET . . . LEVERKUSEN MAAR WEL EEN SUPER GAAF ALTERNATIEF. Bietigheim plaatst zich voor de 
EHF Europacup Finale en de eerste (thuis) wedstrijd wordt in het betreffende weekend (6-7 mei 2017) 
gespeeld. Zwaar klote want we zouden met 145 personen van Adio (11), Esia (13), Juliana (39), MenG 
Optimo (16), Margraten (11) en Olympia (56) naar de Bundesliga wedstrijd Bayer04 Leverkusen tegen 
Bietigheim gaan. HET ALTERNATIEF . . . is geworden de EK Kwalificatie wedstrijd van de NEDERLANDSE 
HANDBALDAMES. Op woensdag 27 september gaan de zes SHHT verenigingen;  Adio, Esia, Juliana, 
MenG Optimo, Margraten en Olympia gezamenlijk met 3 grote bussen met daarin 175 personen naar 
Eindhoven. Super geslaagd evenement. 
 
PROMOTIE WEDSTRIJDEN DAMES 1 – zondag 23 april in Houten. Vijf teams spelen voor 4 plaatsen in 
de 2e divisie. Margraten reist, zonder de geblesseerde Jamie en Aniek af naar Houten. Vooral de 
teams van Volendam, Schuler/DOS en Ventura maken een heel sterke indruk. 
 

1 Schuler D.O.S. DS1 4 3 0 1 6 71 53 0 
2 KRAS/Volendam DS1 4 3 0 1 6 81 67 0 
3 Ventura DS1  4 2 0 2 4 74 73 0 
4 M.I.C. DS1  4 2 0 2 4 58 69 0 
5 Margraten DS1 4 0 0 4 0 52 74 0 
 
SEIZOENSAFSLUITING. Zaterdag 10 juni 2017 met zeskamp en BBQ. 
 
RECEPTIE. kampioenschappen Dames 1, A jeugd en B jeugd op vrijdag 16 juni 2017 in Oos Heim. 
 
WEBSITE. Er komt een nieuwe site met een nieuwe naam: www.hvmargraten.nl 
 

 
SEIZOEN 2017-2018  
 

TEAMS ZAALCOMPETITIE. Er wordt ingeschreven met;  Dames 1 (Land. Hoofdklasse C) , Dames 2 (2e 
klasse), A jeugd, B1, D1, E1 en E2.  Ook zijn er F jeugd leden en zij nemen regelmatig deel aan de 
maandelijkse minitoernooien. Dit seizoen geen C jeugd team! 
 
SPONSORING.  Huub Senden is gestopt per 30-06-2016 met PR en Sponsoring. 
 
JAARVERGADERING. Dinsdag 28 november 2017 bij ’t Flaterke. Iet Janssen wordt ook benoemd tot 
erelid.  
 
HEUVELLAND VELDHANDBALTOERNOOI. Het 17e Heuvellandtoernooi heeft plaatsgevonden op 
zondag 11 september in Bocholtz (velden RK vv WDZ). 105 deelnemende teams, 24 poules en ruim 
200 wedstrijden. Fantastische locatie en idem weer. Organisatie was top. Veel complimenten van de 
deelnemende verenigingen. Voor het eerst ook F jeugd poule (8-9 jaar). 
 

http://www.hvmargraten.nl/


JAARGIDS. Samensteller is voor het 3e jaar op rij Ron Hogenboom. De advertentiewerving wordt 
aangestuurd door Cindy van der Heijden. 
 
START ZAAL. Zowel de Landelijke hoofdklasse als de regio Limburg starten op 30 september en 1 
oktober. Alle teams van Margraten spelen het eerste weekend thuiswedstrijden. 
 
SEIZOENSOPENING ZATERDAG 30 SEPTEMBER – SPORTHAL DE HOVEN. Inloop 18.45 u. en start om 
19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Aansluitend om 20.30 u. de 1e competitie wedstrijd van 
dames 1 tegen ESC'90 1.     
 
SPORTGALA GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN 2017. Maandag 11 December was de 
HANDBALVERENIGING MARGRATEN met een grote afvaarding aanwezig bij de sportverkiezingen van 
onze gemeente. Voor het eerst georganiseerd sinds onze gemeente samen is gegaan met Eijsden. Het 
was een mooi en goed georganiseerd event, waarvoor dank aan onze Gemeente. Als vereniging 
hadden we in drie categorieën genomineerden. Als eerste werd ons A-jeugdlid Pien Doyen gekozen als 
sporttalent/sportmeisje van het jaar 2017. Een leuke opsteker voor onze Pien en mooie blijk van 
waardering voor haar. Daarna werd Cora Spronk gekozen als sportvrouw van het jaar. Ook voor haar, 
als langjarig lid van onze vereniging en als waardige aanvoerster van dames 1 een mooie prijs. Toen 
dachten we met zijn allen . . . dan zal dames 1 wel niet gekozen worden als sportploeg. En toch ging 
de prijs voor sportploeg  van het jaar naar onze dames 1 . Mooie woorden van de uitreiker Jo 
Bisscheroux vielen onze dames ten deel. Hij noemde ons team een uithangbord voor de gemeente 
Eijsden-Margraten. Een fantastisch compliment!  
 

Wij, het bestuur van de HV MARGRATEN zijn enorm trots op de prestaties van de onze drie 
genomineerden. We kaapten zomaar drie prijzen weg van de acht die er te verdelen waren. Proficiat 
aan onze meiden en trainer Frank Jacobs. Ook bedankt iedereen die binnen onze vereniging actief is 
en zijn steentje bijdraagt aan deze successen. En natuurlijk aan onze sponsoren die het mede mogelijk 
maken dat we onze mooie handbalsport kunnen blijven uitoefenen.  

 

 
 

 
NIEUWJAARSBORREL 2018. Op vrijdag 5 januari bij ’t Flaterke.  
Ca. 45 leden en kader waren aanwezig. Dames 2 tekende voor de organisatie.   
 
EINDSTANDEN ZAAL 2017-2018  
DAMES 1 22 w. – 26 p.  4e plaats   BSAC kampioen 
DAMES 2 20 w. – 20 p. 6e plaats  M.I.C. 3 kampioen (Zwart-wit promoveert) 
Margraten A1 20 w. – 33 p.  +224 (643-419) 
Dames A  1e klasse en wordt op laatste speeldag KAMPIOEN op DOELSALDO . . . 
Noav A1 20 w. – 33 p. +217 (538-321)  
B jeugd 20 w. – 6 p. 11e en laatste plaats (en dat in laagste klasse Zuid Limburg!) 
D jeugd 19 w. – 2 p. 8e en laatste plaats. Wel 5-6 jongens in het team  
E1  20 w. – 24 p. geen standen door NHV 
E2  17 w. – 2 p. geen standen door NHV 
F jeugd  regelmatig minitoernooien met 1 of meestal 2 teams (combinatie met Adio) 

 



BEKER.  
Dames 1  : 1e ronde winst op Bevo 1 (2e div.) / 2e ronde eruit tegen Dongen (2e div.) 
Dames 2  : 1e ronde winst op ESC3 / 2e ronde winst op Bevo 3 / ¼ finale eruit tegen Venlo 3 
Dames A  : ¼ finale winst op Rapiditas / ½ finale verloren van BFC A1 (topklasse Z-O). 
 
LENTECOMPETITIE E1 en E2. Voor het eerst na jaren weer twee teampjes welke hebben deelgenomen 
aan de Lentecompetitie! 
 

 

SEIZOEN 2018-2019  
 
 

TEAMS ZAALCOMPETITIE. Er wordt ingeschreven met;  Dames 1 (Land. Hoofdklasse C) , Dames 2 (2e 
klasse), A jeugd, D1, D2, E1 en E2.  Ook zijn er F jeugd leden en zij nemen regelmatig deel aan de 
maandelijkse minitoernooien. Dit seizoen geen B en geen C jeugd team! Pien Doyen en Bo 
Hogenboom gaan naar de jeugd van V&L.  Voor het eerst weer een nagenoeg voltallig jongens D jeugd 
team. Frank begint aan het 4e seizoen bij de HV en gaat naast DS1 ook de jongens D trainen. 
 
SPONSORING.  Huub Senden is gestopt per 30-06-2016 met PR en Sponsoring. Deze wordt, zij het 
gedeeltelijk opgepakt door Ron en Cindy.  
 
JAARVERGADERING. Dinsdag 30 oktober 2018 bij ’t Flaterke. De agenda is beduidend uitgebreider 
dan voorgaande jaren. Marthe is aftredend en niet herkiesbaar. Financieel heel gezonde club.  
Te weinig kader en idem scheidsrechters.  
 
HEUVELLAND VELDHANDBALTOERNOOI. Het 19e HVT heeft plaatsgevonden op zondag 2 september 
in Bocholtz (velden SC’25. 100 deelnemende teams, 24 poules en ruim 170 wedstrijden. Fantastische 
locatie en idem weer. Organisatie was top. Veel complimenten van de deelnemende verenigingen. 
60% van de deelnemende teams is D-E-F jeugd. Anouk is contactpersoon van HV > HVT. 
 
JAARGIDS. Samensteller is (3e jaar op rij) Ron Hogenboom. De verdeling (ca. 1800 st.) wordt 
aangestuurd door Huub Senden. Help(st)ers zijn Miets Senden, Pierre Narinx, Sjef Sluijsmans, John 
Spronk, Huub Senden en bestuursleden Cindy en Anouk. 
 
SEIZOENSOPENING ZATERDAG 29 SEPTEMBER – SPORTHAL DE HOVEN. Inloop 18.45 u. en start om 
19.00 uur. Iedereen is welkom. Dames 2 krijgt nieuwe tassen aangeboden van DiTo Cafetaria 
Margraten. Ook de nieuwe sponsorzuil wordt getoond. Opkomst kader heel matig. Aansluitend om 
20.30 u. de 1e competitie wedstrijd van dames 1 tegen MEOS 1 (promovendus).  
 
START ZAAL. Zowel de Landelijke hoofdklasse als de regio Limburg starten op 29 en 30 september.  
 
MINITOERNOOIEN. Ook dit seizoen weer een 2-tal toernooitjes in Margraten.   
 
BEKER. DS1 wordt in de Landelijke voorronde uitgeschakeld door Habo (Boekel). DS2 heeft de 1e 
ronde thuis geloot tegen Eksplosion (Tegelen) en winnen met 26-20. In de 2e ronde is MenG Optimo 1 
de tegenstander en die is een maatje te groot. DA niet ingeschreven. 
 
BUSSEN. De bussen voor de uitwedstrijden van DS1 zijn (1e jaar) voor iedereen gratis.   
 
SEIZOENSKAARTEN. De ‘vaste’ kaderleden krijgen een gratis seizoenskaart. Mooie geste. 
 
A - SCHEIDSRECHTERS. Rene Daemen (bij de HV vanaf 1995) en John Linssen. 
 
JEUGD- en VERENIGINGS SCHEIDSRECHTERS. Problematisch. 



1e HELFT COMPETITIE. D1 (jongens) wordt verplaatst naar zwakkere poule. Ook bij de E1 en E2 
worden de sterkste teams overgeplaatst. Goed beleid van het NHV.  
 
TRAINER. Frank Jacobs, trainer van DS1 en D1 (jongens) stopt geheel onverwacht! Trainingen en 
coaching wordt vanaf medio december opgepakt door Gemma en Abdel. 
SPEURTOCHT. Vrijdag 21 december 2018. Ruim 100 inschrijvingen. D1-D2-E1 en E2 waren geheel 
compleet aanwezig met papa’s en mama’s. Begin en einde bij ’t Flaterke.  
 
SPORTGALA 2018 E-M.  Fabiënne van Laar (uiterst links) was bij de laatste 3 genomineerden en werd 
uitgeroepen tot sportmeisje van 2018.  
Foto: winnaars sportgala met helemaal links Fabiënne van Laar (genomineerd door Huub Senden).    

 

 
 

 
DAMES 1. Op zaterdag 23 maart wint Dames 1 ‘uit’ bij M.I.C 1  met 19-24.  
Hierdoor handhaaft  dames 1 zich op eigen kracht in de hoofdklasse C. 
 
D2 KAMPIOEN. Op dinsdag 26 maart speelt de D2 de kampioenswedstrijd tegen BDC’90.  
Zij winnen met 23-10. 
 
NIEUWE TRAINER DAMES 1. Eind januari witte rook. Nieuwe trainer is Frank Coervers.  
 

 
 

https://www.facebook.com/sportraadeijsdenmargraten/photos/a.389735684567534/867086480165783/?type=3&eid=ARB7Cg0h_ufjPEb3okZGk16Y_KmVrZmLuob5R5iMV7EWeqrQs2mHRyndlBGgcp8swPu05KSCzWNE5xpi&__xts__%5B0%5D=68.ARBC0Pf9PeqQQhC-LksX6o9Lky0n2E23Ve7CZy4DbnO57JjeuUiZQF44McO9FMpKjuJ6jb-VvkWQV7ec8Ns5uqVRIAR1ZKplQpWd37fKyqYPUBe81siFI3oMmIA6j6O2hsIDE9eR36J_lLoHX5UzvMYHkM5oqVX6fXtx8wmy-LlfQiM2mnsHpgBk7H7bzGJpcwVJC3fSX9keoii2XhFRHD3ixGxNS_K-k8T803OXuxmAJ3wCtOEf1EtDe9AoSe6kJQZ4zqnWsK5inMeP3O9ZUyNnnT_deF1YtazcYe5ucy68b2gLAsQHQ-K7rey0B4sUGHARx9bQiIWGaKfTqV6Ptec&__tn__=EHH-R


EINDSTANDEN ZAAL 2018-2019 

 

Dames 1 Hoofdklasse C   4e plaats 22 p. uit 22 w. Venlo 2 Kampioen, ESC’90 degradeert. 

Dames 2 2e klasse (W-sport) 7e plaats 13 p. uit 18 w. 
Dames A 01 Z (Breedte sport) 5e plaats  26 p. uit 20 w. 
D1 jeugd ZO-LB D 04 Z  7e plaats  15 p. uit 11 w.  [in jan. naar zwakkere poule] 

D2 jeugd ZO-LB D 06 Z  kampioen 24 p. uit 17 w.  
E1 jeugd ZO-LB E 03 Z Geen standen NHV 3e plaats (!) 23 p. uit 16 w. 
E2 jeugd ZO-LB E 05 Z Geen standen NHV 6e plaats (!) 14 p. uit 18 w. 

 

PAASACTIE. Goed geslaagd. Georganiseerd door enkele ouders van jeugdleden.  
 
ZOMERKAMP. is op zaterdag 22 en zondag 23 juni. Alle jeugdleden kunnen inschrijven.  
 
AFSLUITING SEIZOEN is op vrijdag 28 juni. Ruim 100 inschrijvingen.  
 
 

SEIZOEN 2019-2020  
 
TRAINER. Eind januari 2019 witte rook. Nieuwe trainer is Frank Coervers.  
 
TEAMS ZAALCOMPETITIE. Er wordt ingeschreven met;  Dames 1 (Land. Hoofdklasse C) , Dames 2 (2e 
klasse), A jeugd, D1, D2, D3, E1 en E2.  De F1 en F2 gaan deelnemen aan een nieuw NHV concept, n.l. 
F jeugd in toernooivorm. 
 
SPONSORING.  Huub Senden gaat op verzoek de aflopende contracten oppakken. Ook de achterstand 
wordt bijgewerkt. Norbert Dubois wordt bestuurslid en gaat sponsoring doen. 
 
JAARVERGADERING. Dinsdag 5 november, 20.00 u. ’t Flaterke. Norbert Dubois wordt bestuurslid en 
gaat sponsoring doen. Anouk van Laar wordt herkozen als bestuurslid.  
 
HEUVELLAND VELDHANDBALTOERNOOI. Het 20e Heuvellandtoernooi heeft plaatsgevonden op 
zondag 1 september in Bocholtz (velden SC’25). 115 deelnemende teams, 23 poules en ruim 210 
wedstrijden. Fantastische locatie en idem weer. Organisatie was top. Veel complimenten van de 
deelnemende verenigingen. 60% van de deelnemende teams is D-E-F jeugd.  
 
JAARGIDS. Samensteller is voor het 4e jaar op rij Ron Hogenboom en Cindy Beetstra. De verdeling (ca. 
1800 st.) wordt aangestuurd door Huub Senden en John Spronk. Bezorgers zijn Miets Senden, Pierre 
Narinx, Sjef Sluijsmans, John Spronk, Huub Senden, Cindy van der Heijden en Anouk van Laar. Volgend 
jaar 1900 st. bestellen. 
 
START ZAAL. Zowel de Landelijke hoofdklasse als de regio Limburg starten op 28 en 29 september. De 
F jeugd in toernooivorm start 1 week eerder. 
 
SEIZOENSOPENING ZATERDAG 28 SEPTEMBER – SPORTHAL DE HOVEN. start om 19.00 uur. Dames 1 
krijgt nieuwe shirts aangeboden. De sponsoren op de shirts zijn AM BOUW Margraten (Kuno 
Ammerlaan), Makelaardij Helene Opreij en Speedheat Zuid-Limburg (Roger Rouwette). Ook wordt de 
jaargids 2019-2020 gepresenteerd en de nieuwe sponsorzuil wordt getoond. Aansluitend om 20.30 u. 
de 1e competitie wedstrijd van dames 1 tegen Handbal Someren (promovendus).  
 
MINITOERNOOIEN. dit seizoen geen (!) minitoernooien. Hiervoor in de plaats F jeugd Toernooien. 
Margraten heeft F1 en F2 ingeschreven. Er zijn ook 3 F- toernooien gepland in Margraten. 
 



BEKER. DS1 in de voorronde uitgeschakeld door Bevo 1 (2e div.). DS2 wint in de 1e ronde (13 
november) van Gemini 1. In de 2e ronde wordt er verloren van M.I.C. 2. 
 
BUSSEN DS1. Dit seizoen 2x (was 1x) voor de uitwedstrijden naar Someren en Deurne/de Sprint) en 
iedereen kan gratis meegaan.   
 
SEIZOENSKAARTEN. De ‘vaste’ kaderleden krijgen ook voor dit seizoen (2e keer) een gratis 
seizoenskaart. Mooie geste. 
 
A - SCHEIDSRECHTERS. Rene Daemen (bij de HV vanaf 1995) en John Linssen. In 2020 is Rene 25 jaar 
SR voor Margraten en 40 jaar bondsscheidsrechter. John Linssen is ook 40 jaar bondsscheidsrechter. 
 
JEUGD- en VERENIGINGS SCHEIDSRECHTERS.  Celine Mölenberg is officieel verenigings SR voor de HV 
Margraten. In de periode oktober 2019 – februari 2020 gaan. O.l.v. Harrie Vande Vondervoort een 
aantal jeugdleden proberen het JS certificaat te behalen. De jeugdleden zijn: Elina Zinken, Fabiënne e 
Valerie van Laar, Anne-Lotte Gerrickens, Muna Moalin, Veerle Mertens, Shelly Andrien, Isa  de Vey en 
Milou Doggen. Zij doen 3 sessies, t.w.: 28 september, 2 november en afsluiting op zaterdag 25 januari 
2020. 
 
AFSCHEID CORA. Op zaterdag 2 november 2019 speelt Cora Spronk – in blijde verwachting - haar 
laatste competitiewedstrijd voor de HV. Zij is 38 jaar en na 30 jaar komt er een einde aan haar mooie 
handbal carrière.  De wedstrijd tegen Bevo 2 wordt met 30-13 gewonnen en zij scoort ook het laatste 
doelpunt van de wedstrijd. 
   
JOHN SPRONK 5e erelid. Tijdens de jaarvergadering van 5 november (seizoen 2018-2019) in 
verenigingslokaal ’t Flaterke werd John Spronk, voor hem geheel onverwacht benoemd tot ERE LID 
van de HV Margraten. De andere ereleden van de HV zijn in volgorde van toewijzing: Servé Frijnts, 
Huub Senden, François Bosch (postuum) Iet Janssen en nu John Spronk.  
 
 

SPEURTOCHT. 2e jaar op rij. Dit jaar op vrijdag 20 december. Aantal deelnemers dit jaar ruim 150 . . . 
In 2019 waren er het 101. Organisatie; John Spronk, Sjef Sluijsmans en Huub Senden. 
 
SPORTGALA 2019 E-M.  maandag 9 december in Eijsden. Anne-Lotte Gerrickens, 15 jaar is door Huub 
Senden aangemeld als jeugdig sporttalent. John Spronk is door de HV aangemeld voor 
verenigingsman/vrijwilliger. Beiden worden door de jury genomineerd en zijn dus in hun categorie bij 
de laatste drie/vier.  
John wordt uitgeroepen tot verenigings vrijwilliger Eijsden-Margraten 2019.  
Even terug . . . 

- 2017: Dames 1 sportploeg, Cora Spronk sportvrouw en Pien Doyen meisjes talenten.  
- 2018: Fabiënne van Laar wordt gekozen tot talent meisjes. 

 

GENOMINEERDEN 2019 
Sportmeisjes 

- Anne Lotte Gerrickens - Margraten – Handbal 
- Meisjesploeg Turnclub Juventa - Margraten – Turnen 

- Nina Coorens - Cadier en Keer – Kickboksen [sportmeisje van het jaar 2019] 
 

Vrijwilligers 
- John Spronk, Margraten – Handbal 
- Jeanine Frints, Margraten – Judo 

- Jean en Esther Willigers, Eijsden – Zwemmen 

- Helinda Nelissen, Cadier en Keer - Voetbal 
 
 



JUBILERENDE SCHEIDSRECHTERS. Op zaterdag 11 januari 
2020 worden RENE DAEMEN & John Linssen gehuldigd 
i.v.m. hun 40 jaar fluiten voor het NHV. Beiden ontvangen 
van het NHV de gouden fluit. Van de vereniging uiteraard 
bloemen. Rene wordt in 2020 nog apart in de bloemetjes 
gezet voor zijn 25 jarig lidmaatschap EN even zolang fluiten 
voor de HV. 
  
NIEUWE POULES JEUGDTEAMS. Het 1e speelweekend 2020 
is op zaterdag 4 en zondag 5 januari. De D2 en E1 zijn 
verplaatst naar andere/nieuwe poules. Dit i.v.m. hun goede 

uitslagen in deel 1 van deze competitie. D2 is ingedeeld in de poule van D1 (poule D-02) en E1 is van 
poule E06 naar poule E-02 gegaan. Dit zijn bijna de hoogste D- en E jeugd poules in Limburg! Goed 
hoor. In de poule van D3 zijn er enkele teams overgeplaatst en BDC’90 D2 is toegevoegd. In de poule 
van E2 zijn ook enkele teams verplaatst en MenG Optimo E2 en Sittardia E2 toegevoegd.  Voor wat de 
programmering; de wijzigingen valt heel erg mee, ook mede door het goede werk van onze 
competitie medewerkster van NHV Zuid-Oost. Samengevat; mooie uitdagingen staan op jullie te 
wachten maar zorg ook dat het spel- en handbal plezier altijd ‘winnen’. 
 

PS: D2 en E1 hebben beiden 10 wedstrijden gespeeld en beide teams hebben alles gewonnen.  
 
ZATERDAG 11 JANUARI 2020. Rene Daemen en John Linssen worden gehuldigd met hun 40 jaar 
Handbal Scheidsrechter en Celine Mölenberg ontvangt het Certificaat Verenigings Jeugd 
Scheidsrechter. Veel bekenden waren aanwezig en Rene en John ontvingen, uit handen van Huub 
Gubbels (NHV) van het NHV de gouden fluit. Huub Senden en Cora Spronk deden e.e.a. in goede 
banen leiden. PS: Rene Daemen is in juni ook 25 jaar Leveringsplichtig SR voor de HV Margraten. In 
februari 2020 zijn René en John ook geïnterviewd door weekkrant VIA1.  
 
 

RADIO Maas en Mergelland heeft op  zondag 2 februari 
van de HV Margraten René Daemen, Frank Coervers en 
Lindy Dubois live in de sportuitzending gehad en ook 
geïnterviewd. 
 
ACTIVITEITEN 2019-2020 
 

WAFELACTIE. 3 t/m 7 december. Alle teams, t.w.; DS1, DS2, 
DA, D1, D2, D3, E1, E2 en de F jeugd heeft op de vooraf 
ingedeelde routes wafels verkocht.  Prima verlopen. 
 

SPEURTOCHT. Vrijdag 20 december. 140 deelnemers (65 
jeugd / 75 ouders). Geweldig verlopen. 

 

Rene wordt later in 2020 nog gehuldigd met 25 jaar fluiten voor de HV Margraten. P.S. dit zou op 3 
oktober hebben plaatsgevonden maar door Corona is dit intern gedaan.  
 

CORONAVIRUS. In de week van 10 maart breekt het Corona Virus uit. Vanaf donderdag 12 maart gaan 
alle sporthallen dicht en worden alle handbalwedstrijden gecanceld. Ook de EK Kwal. Wedstrijd NED – 
SPA gaat niet door. De eerste ‘stop’ is t/m maandag 6 april 2020.    
Op maandag 23 maart 2020 nieuwe ‘upgrade’ van de regering. Bijna alles gaat plat tot 1 juni.  
 

NHV. Maakt op 26 maart 2020 bekend dat alle competities zijn beëindigd.  
De boel was al ‘on hold’ gezet na het weekend van 7 en 8 maart.  

 

De standen van toen zijn ook de EINDSTANDEN zijn voor het seizoen 2019-2020.  
Besluit NHV: geen kampioenen, geen degradanten wel promoties. Dit i.v.m. grotere poules. 
Maar ook geen bekercompetitie, veld en Beach handbal. Alles sowieso t/m 1 juli 2020. 
 



CLUB ACTIVITEITEN. Choco Paas eieren actie. Wel plaatsgevonden maar met veel inspanningen! 
Zomerkamp. 12 t/m zondag 14 juni  > afgelast i.v.m. Corona  
Amstel Gold Race. 18 en 19 april > afgelast i.v.m. Corona 
Pinkpop. 19 tot 21 juni > afgelast i.v.m. Corona    
Seizoensafsluiting. 27 juni > afgelast i.v.m. Corona 
Oud Papier. ophalen verboden vanaf april. Vanaf maandag 11 mei wel weer.  
De vaste container gaat dicht na zaterdag 21 maart. Weer open vanaf zaterdag 9 mei.  
 

EINDSTANDEN zaal 2019-2020. (opmaak 24 maart 2020).  

I.v.m. het COVID-19 zijn er ná 8 maart geen wedstrijden meer gespeeld en niet meer getraind. Het 
NHV heeft op 24 maart 2020 besloten dat de stand van 8 maart ook de eindstand is. Er zijn géén 
promoties/degradaties. Dit geldt voor de hele NHV competitie.  
Ook de bekercompetitie is eruit gehaald.  
De teams van Margraten hadden nog 3 speelrondes te gaan! 
 
 

Dames 1 Landelijke Hoofdklasse C  5e plaats  19 w. - 21 p.  
Dames 2 2e klasse A - Zuid (W-sport)  10e plaats 19 w. - 10 p.  
Dames A 2e klasse (B-sport)   4e plaats 15 w. - 14 p.  
D1 jeugd ZO-LB D 02 Z    3e plaats 14 w. – 16 p.   

D2 jeugd ZO-LB D 02 Z (t/m dec. Poule 04)  6e plaats 07 w. – 12 p.   

D3 jeugd ZO-LB D 06 Z    7e plaats 17 w. – 15 p.  
E1 jeugd ZO-LB E 02 Z (t/m dec. Poule 06)  Geen uitslagen en standen NHV  
E2 jeugd ZO-LB E 07 Z    Geen uitslagen en standen NHV 
F1 & F2 F-04 Toernooien / F-08 Toernooien     
 
 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING HUUB SENDEN. Op vrijdag 24 april 2020 wordt Huub gebeld door 
burg. Akkermans met de ‘mededeling’ dat hij nu ‘lid is in de orde van Oranje Nassau. I.v.m. COVID-19 
volgt het officiële deel later. De vereniging heeft het volgende geplaatst op hun FB pagina:  
 

‘Onze Huub’ benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau.  
De HV Margraten is zeer verheugd dat onze  mede-oprichter Huub 
Senden als enige Margratenaar in 2020 een koninklijk “lintje” heeft 
mogen ontvangen en daarmee benoemd is tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Naast mede-oprichter was Huub de afgelopen 45 
jaar in meerdere functies actief! Naast trainer, bestuurslid en 
wedstrijdsecretaris deed en doet hij nog veel meer voor onze 
vereniging! Op dit moment ondersteunt hij nog steeds ons 
bestuurslid PR en Sponsoring. We zijn hem ontzettend dankbaar 
voor alles wat hij voor onze vereniging betekent en betekend heeft 
de afgelopen jaren. Huub van Harte gefeliciteerd vanuit bestuur en 
leden van HV Margraten voor deze welverdiende benoeming!  
Wij zijn trots!  
 
 

Dames 1 van HV Margraten op plaats 1 bij  
Nederlandse Scheidsrechters. Medio juni 2020. 

 

De scheidsrechters en de teams/clubs. Het afgelopen seizoen zijn de teams door de scheidsrechters 
beoordeeld. Het NHV heeft een overzicht/ranking gemaakt van de teams die het meest positief zijn 
beoordeeld door de scheidsrechters in de verschillende klassen. Bij scheidsrechters ligt de respons op 
74%! De helft van de teams in de wedstrijdsport doet mee met de AIS en dat is, in vergelijking met 
andere bonden die ook met het AIS werken, hoog. Conclusie van de Scheidsrechters. Zij hebben het 
fluiten van Dames 1 én het contact vóór, tijdens en ná de wedstrijden als zeer prettig ervaren. Dat 
geldt niet alleen het team maar ook de trainer/coach, begeleiding, tijdwaarneming, supporters en 
iedereen die betrokken is bij de HV Margraten. DAMES 2 [ 2e klasse]  is van de 20 hoogstgeplaatste 
teams op een mooie 12e plaats geëindigd. Dus ook voor Dames  2 een dikke proficiat. 



SEIZOEN 2020-2021.  
 
AANGEMELDE TEAMS. DS1, DS2, C jongens, C meisjes, D1, D2, E1, E2, F1 en F2 [toernooien].  
 
SCHEIDSRECHTERS. John Linssen en René Daemen zijn de leveringsplichtige. Voor de jeugd wordt het 
weer slap want enkele, net gediplomeerden zijn gestopt met handballen! 
    
BEKER. Dames 1 is in de 1e wedstrijd in Deurne tegen de Sprint middels een 25-18 nederlaag 
uitgeschakeld. Dames 2 was niet ingeschreven. 
 
JONGENS C. Ze waren al maar met 8 of 9 spelers en dan raken er ook nog 2 geblesseerd. Zij worden, 
voor de competitie begint teruggetrokken! Blijven wel trainen. 
 
JAARGIDS 20-21. Norbert Dubois is vanaf begin 2020 bestuurslid met sponsoring als kerntaak. Hij gaat 
voortvarend te werk, vraagt Huub om de historie in kaart te brengen en vervolgens wordt gestart met 
de sponsoren van de aflopende contracten te benaderen. Op een (1) na (WOK) verlengen de anderen. 
De sponsoren krijgen ook een wat andere benaming. Zo is er een (1) stersponsor, zeven 
teamsponsoren en vervolgens acht materiaalsponsoren. Ook de werving van advertenties wordt 
geïntensiveerd. Het aantal adverteerders stijgt naar ca. 35 en de nodige donateurs. De jaargids wordt 
door 12 bezorgers bij ca. 2000 bewoners van Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar, Scheulder 
en Honthem huis aan huis bezorgd. Met dank aan de 12 help(st)ers en ouders/jeugdleden.     
 
SEIZOENSOPENING 3  OKTOBER. Gaat, i.v.m. Corona 2 niet door. Alles was gereed. De sponsorzuil, 
twee geheel nieuwe banners, drie presentaties, sprekers van LH 2.0, huldiging René Daemen (25 jr. SR 
voor de HV), presentatie nieuw logo etc. etc. er was plaats voor 60 personen en aanmelden vooraf 
was verplicht. Cora Spronk zou de presentatie doen. Het PROGRAMMA zag er gelikt uit. 
18:15 ontvangst sponsoren en genodigden (koffie-Limburgse vla) 
18:30 openingswoord 
18:35 huldiging jubilaris Rene Daemen - 25 jarig scheidsrechter HV 
18:45 presentatie nieuw clublogo, sponsorzuil en banners 2020-2021 
19:00 aanbieden wedstrijdshirts HC1- sportbroekjes Dames 1 
19:10 presentatie door Jo Eijkenboom, Limburg Handbal 
19:30 presentatie en aanbieden jaargids  
19:45 afsluiting officieel gedeelte   
20:30 1e thuiswedstrijd Margraten DS1 - LimMid DS1 
 

 
 

NIEUW CLUBLOGO. Door het niet doorgaan van de seizoensopening eerder op de dag is er, voor 
aanvang van de 1e thuiswedstrijd van dames 1 het geheel nieuw clubshirt, voorzien van ons fraaie, 
nieuw logo uitgereikt. Dames 1 ontving gelijktijdig nieuwe wedstrijdshort waardoor de wedstrijd outfit 
compleet is. Om ons nieuwe clublogo voldoende uit te dragen ontvangen álle leden én kaderleden 
zo’n fraai clubshirt!    
 



BANNERS. Het resultaat mag er zijn. Ontwerp en uitvoering RPO Rebema Margraten. 
 
SPONSORZUIL. Nieuwe frisse opmaak. Ook dit is het ontwerp van RPO Rebema Margraten. 
 
CORONA 2. De 2e golf is een feit. Vanaf woensdag 14 
oktober gaat ook het handballen weer ‘on hold’. Nu voor 
minimaal 4 weken. Wedstrijden spelen (ook de jeugd) wordt 
verboden en senioren mogen niet meer trainen. De jeugd 
t/m 17 jaar wel. Om 10 november wordt beslist hoe verder! 
PS; De competitie was pas ca. 3 weken gevorderd.  

banner 2020-2021 [2 stuks] 
     
 

 
Sponsorzuil 2020-2021 - nieuwe frisse opmaak 
 

 
    nieuw clublogo [ontwerp Sammy Claessens] 

 
 

Heel benieuwd hoe het allemaal verder gaat . . . 
 
Tot zover het seizoen 2020-2021. 
 
Margraten 

 

Huub Senden 

 

15-10-2020 


