
De Handbalvereniging Margraten is opgericht in 1974. De eerste aanzet werd gegeven 

op 23 mei 1974 (Hemelvaartsdag) bij de opening van café Op der Din in Termaar. De 

initiatiefnemers waren Lou Wijngaard en Huub Senden (die zelfs tot op heden actief is voor 

de vereniging) 
 

In september van datzelfde jaar wordt er begonnen met trainen. Trainingen en wedstrijden 

vonden plaats op het door de gemeente aangelegde verharde handbalveld naast de gymzaal. 

In de wintermaanden werd er getraind in de gymzaal   en   het Gemeenschapshuis van 

Margraten. Later werd er ook getraind in de gymzalen van Berg en Terblijt, Cadier en Keer en Gulpen. 

Voordat er in Margraten een sporthal kwam (1982) werd er, hoofdzakelijk door de senioren teams, ook 

getraind in de sporthallen in Gulpen, Hulsberg en Valkenburg. 

 
Onderstaand overzicht (1 van 3) is een willekeurige opsomming van ontwikkelingen en activiteiten 

binnen de Handbalvereniging Margraten in de periode 1974 tot juli 1999. 

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

 

1974 . . . de competities werden anders gespeeld dan nu 

De 1
e 
helft veld werd gespeeld in september en oktober en de zaalcompetitie werd gespeeld in de periode 

november t/m maart. In april en mei werd de 2
e 

helft veld gespeeld. Aangezien er geen sporthal in 

Margraten was speelden slechts een beperkt aantal teams van Margraten zaalcompetitie. 

 
Veldcompetitie 1975 - 1976: Er wordt voor het eerst deelgenomen aan de kompetitie. Er wordt 

ingeschreven met senioren,  junioren en twee aspiranten teams. Aspiranten waren toen 13-14-15 jaar, 

junioren 16-17-18 jaar en senioren waren 19 jaar en ouder. 

 

 
 

Zaal  1975  -  1976: Aan  de  eerste  zaalcompetitie  werd  deelgenomen met  1  senioren team.  De 

thuiswedstrijden werden gespeeld in sporthallen "De Geusselt" en "Belfort", beiden te Maastricht. Er 

werd toen o.a. gespeeld tegen Break-Out (Schaesberg), Des-Ub (Waubach), Mariarade (Hoensbroek), 

Sibbe, Vilt, Mechelen en Juliana (Epen). 

 
Veld 1977 - 1978: Zes teams gaan veldcompetitie spelen; senioren, junioren, twee aspiranten en twee 

pupillen teams. De vereniging telt, amper 3 jaar na de oprichting al ca. 80 leden. 
 

Zaal 1978 - 1979: Het 4
e  

jaar dat er wordt deelgenomen aan de zaalcompetitie. Nu met senioren, 

junioren en aspiranten. De eerste twee kampioensteams dienen zich aan. Op 18 maart spelen de junioren 

tegen Hellas (Klimmen/Ransdaal). Sporthal de Wiegerd in Valkenburg is gevuld met Margratense 

supporters. Junioren winnen met 5-4 en zijn de eerste verenigingskampioen. De aspiranten maken het 

feest compleet. Zij winnen op 4 april 1979 de beslissingswedstrijd van Iason.



 

 

1979: De handbalvereniging bestaat 5 jaar. De 1
e  

kampioensreceptie van de Handbalvereniging 

Margraten is op 31 maart 1979 in clublokaal Taveerne (bij Sjir en Mia). 

 
De veldcompetitie krijgt een andere opzet: De 1

e 
helft veld wordt gespeeld van eind maart t/m mei. 

Vanaf eind augustus tot begin oktober de 2
e  

helft veld. Daarna volgt de zaalcompetitie. 

 
De sterkte van de veldcompetitie: Deze moet zeker niet onderschat worden. Bijna alle verenigingen 

namen met alle teams deel. Bij de dames en heren senioren en junioren zijn er provinciale, 1
e
, 2

e 
en 3

e 

klassen. En niet zomaar een paar poules. Kijk maar eens naar het overzicht van het veldseizoen 1985. 

 
Veld 1980: Liefst acht teams, verdeeld over senioren, twee junioren, drie aspiranten en twee pupillen 

teams gaan veldcompetitie spelen. Aspiranten 1 worden op 4 oktober kampioen (4-11 winst in Klimmen 

tegen Hellas). Op 5 oktober spelen junioren 1 "thuis" tegen Iason 1 (met video-opnames). Er wordt 

gewonnen met 8-6 (5-3). Ook zij zijn kampioen. Ook de andere teams doen het goed. 

 
Zaal 1980 - 1981: Ook de pupillen gaan zaalcompetitie spelen. Er wordt ingeschreven met senioren, 

twee junioren, twee aspiranten en een pupillen team. Op zondag 15 maart 1981 spelen aspiranten 1 en 

junioren 1 in de hal te Meerssen beslissingswedstrijden voor het kampioenschap. Aspiranten 1 winnen 

met 9-7 (4-3) van Sibbe en junioren 1 verliezen met 8-6 (4-3) van Be Quick. Van beide wedstrijden zijn 

video-opnames gemaakt. Deze zijn nog steeds in het bezit van de Handbalvereniging Margraten! 

 
In 1981 wordt er gestart met het ophalen van oud papier met als naam Oud Papier Aktie (OPA). 

 
Veld 1982: Op 19 september 1982 is het eerste kampioenschap van een dames senioren team een feit. In 

Mechelen wordt gewonnen met 15-5. Junioren 2 worden op 3 oktober (in Epen) kampioen. 
 

 
 

Zaal 1982 - 1983: We hebben een sporthal in Margraten. De naam is "sporthal de Hoven". Er wordt 

deelgenomen met senioren, twee junioren, twee aspiranten en twee pupillen teams. Junioren 1 zijn de 

eerste handbalkampioen in de nieuwe sporthal.



 

 
 

Veld 1983: 3 van de 7 teams worden kampioen. Junioren 1 worden ook in de 1e klasse kampioen en 

promoveren naar provinciale klasse. Ook aspiranten 1 en de pupillen 1 worden kampioen. 

 

Veld 1984: De handbalvereniging bestaat 10 jaar. Senioren 1 worden ongeslagen kampioen. Junioren 

1 eindigen (voor het eerst in Provinciale klasse) op de 5e plaats. Het bestuur slaagt erin een 4-tal 

sponsors aan te  trekken; Cafe 't Flaterke (tevens verenigingslokaal), Balkan Restaurant Margraten, 

Timmerbedrijf van de Boorn (Serve Frijnts) en Grondverzetbedrijf Jos van Laar. 
 

Verkiezingen sportman, sportvrouw en sportploeg van gemeente Margraten 

Vanaf 1984 worden er in Margraten verkiezingen georganiseerd van sportman - vrouw - ploeg etc. In 

1996 waren er geen verkiezingen. In 1997 werd dit evenement weer nieuw leven ingeblazen, nu met 

steun van de Gemeente Margraten. Enkele jaren later toch het definitief einde van dit mooie initiatief. 
 

Sportvrouw van het jaar 

1984: Mirjam Blezer 

1987: Nel Meertens 
 

Sportploeg van het jaar 

1987: senioren 1 

1989: senioren 1 

1990: senioren 1 

dames A wordt in 1998 verdienstelijk 2
e
 

 

Zaal 1984 - 1985: Er wordt ingeschreven met senioren, twee junioren, een aspiranten en twee pupillen 

teams. Aspiranten 1 en pupillen 1 worden kampioen. Senioren, junioren 1 en pupillen 2 eindigen alle 

drie op een mooie 2e plaats. Minihandbal (6-7 jarigen) komt ook in Margraten van de grond. Paul 

Vaessens gaat met de allerjongsten (jongens en meisjes) naar 6 minitoernooien. 
 

Ruim 650 teams nemen deel aan de veldcompetitie 1985. Men had toen, in 1985 zowel bij de dames 

als de heren senioren en junioren vier klassen (provinciale, 1
e 

- 2
e 

en 3
e 

). De veldcompetitie telde dat 

jaar; 16 dames senioren, 18 dames junioren, 23 meisjes aspiranten, 17 meisjes  pupillen en 5 welpen 

poule's. In totaal waren dat ca. 470 dames teams. Bij de heren waren er ook nog eens ca. 200 teams. 
 

Op 17 augustus 1985 organiseert de handbalvereniging Margraten een eigen veldhandbaltoernooi. 

 
Zaal 1985 - 1986: Er wordt ingeschreven met 2 senioren, junioren, aspiranten, pupillen en welpen. 

Senioren 1 en aspiranten worden kampioen. 
 

Zaal 1986 - 1987: Senioren 1 wordt opnieuw kampioen en promoveert naar 1
e 

klasse. Senioren 2, ook 

ingedeeld in 2e klasse handhaven zich vrij gemakkelijk. De junioren blijven steken in de middenmoot. 
 

Zaal 1987 - 1988: Het eerste jongensteam bij de handbalvereniging. Bij de welpen kon er gemengd 

gespeeld worden. Vanaf pupillen kan dat niet meer. Het is wel even wennen met de "boys", maar het 

heeft wel wat. De eindstanden van alle teams vallen niet tegen. In de bekercompetitie winnen senioren 1 

achtereenvolgens van Bevo, Polaris en Ospel. Van Rapiditas wordt verloren met 9-15. Senioren 2 

verliezen in de 3e ronde van Sittardia.



Veld 1988: Nieuwe teambenamingen en leeftijds- indelingen doen hun intrede. Na wat passen en meten 

wordt er ingeschreven met 8 teams te weten: 2 senioren, 1 junioren A, 1 junioren B,   1 meisjes 

aspiranten A, 1 meisjes aspiranten B, 1 welpen en 1 jongens aspiranten B team. 

 
Van 1988 tot met 1993 organiseerde de handbalvereniging jaarlijks het familie straten handbaltoernooi. 

 
Vanaf 1988 organiseert de Handbalvereniging, voorafgaand aan de zaalcompetitie een zaalhandbal 

toernooi. In 2008 werd het 20
e 

toernooi gehouden! 

 
Zaal 1988 - 1989: Liefst 9 teams gaan zaalcompetitie spelen waaronder 2 jongensteams. Verder nemen 

deel; 2 senioren, 1 junioren A en 1 Jun. B team, 1 meisjes A en B team en 1 welpen team. 
 

Veld 1989: De handbalvereniging bestaat 15 jaar en telt ruim 100 leden. Dezelfde 9 teams gaan ook 

veldcompetitie spelen. Senioren 1 (prov.klasse), junioren A, meisjes A en meisjes B worden kampioen. 

 
Zaal 1989 - 1990: Ook deze kompetitie nemen 9 teams deel. Het wordt sportief gezien een heel goed 

seizoen. Senioren 1, meisjes B en jongens A worden kampioen. Junioren A en junioren B worden 2e. 

Senioren 2 en meisjes aspiranten A worden 3e. Welpen en de jongens aspiranten B worden 5e. Senioren 

1 promoveren naar de provinciale klasse. Meisjes aspiranten B en jongens aspiranten A nemen deel 

aan de Limburgse kampioenschappen jeugd (Mgr. Boymans beker) te Venlo. Er zijn per poule 4 teams. 

De meisjes eindigen op een fraaie 2e plaats. De jongens eindigen eervol op de laatste plaats. 

In januari 1990 wordt de verenigingsnaam “Handbalvereniging Plan Keukens Margraten” 

Veld  1990: Het jaar van de kampioenen! zes van de negen teams worden kampioen. Het zijn: 

senioren 1 (prov. klas), junioren A (1e klas), meisjes aspiranten A1 en A2 en de jongens aspiranten A en 

B. Junioren A promoveren naar de provinciale klasse, Senioren 1 winnen de voorrondes N.K. 

veldhandbal en plaatsen zich voor de finale op 24 juni te Haaksbergen. Zij eindigen op de 4
e 
plaats. 

 
Zaal 1990 - 1991: Er gaan 8 teams zaalcompetitie spelen. Het eerste jaar/sponsorboekje wordt 

uitgegeven. Senioren 1 maken, evenals junioren "A" hun opwachting in provinciale klasse. Op 21 april 

1991 spelen senioren 1 in en tegen Born. Zij winnen met 7-9. Senioren 1 is kampioen en promoveert 

naar de Landelijke 3e divisie. Klap op de vuurpijl is op 12 mei 1991 want op die dag wint senioren 1 

de Limburgse handbalbeker. Op 31 mei is er in verenigingslokaal de Boemerang een grandioze receptie. 

 
Veld 1991: De animo voor de veldcompetitie neemt af. Plan Keukens Margraten schrijft in met 7 teams, 

maar zonder senioren teams. Senioren 1 spelen op 2 juni de voorronde voor de Ned. Kamp. veld 1991. 

Zij spelen tegen de kampioen van Oost- en West Noord Brabant. Zij winnen beide wedstrijden en op 16 

juni reizen zij naar Volendam waar de Ned. Kampioenschappen veld plaatsvinden. Zij eindigen als 3
e
. 

 

Zaal 1991 - 1992: Senioren 1 maakt haar opwachting in de Landelijke 3e divisie en eindigen op de 5
e
 

plaats. Senioren 2 worden kampioen en Junioren A redt het niet in Provinciale klasse. 

 
Zaal 1992 - 1993: Ook nu 8 teams in de zaal. Senioren 1 (3e div.), senioren 2, junioren A, junioren B, 

asp. A en B, jongens asp. A en welpen. Er wordt gestopt met jongenshandbal binnen onze vereniging. 

Meisjes Aspiranten A nemen op 27 december deel aan de Limburgse Kampioenschappen zaalhandbal 

(Mgr.Boymansbeker). Zij verliezen alleen van de latere winnaar Wilskracht. Een prima resultaat. 

 
Veld 1993: Gezien de slechte staat van het verharde handbalveld wordt besloten de thuiswedstrijden te 

spelen in sporthal de Hoven. 
 
Zaal 1993 - 1994: Er wordt met 6 teams deelgenomen: senioren 1 (3e div.), senioren 2 (1e klas), 

junioren B1 en B2, aspiranten B en welpen. Aspiranten B worden kampioen. Meisjes aspiranten B 

nemen in Elsloo deel aan de Limburgse kampioenschappen veldhandbal. Zij eindigen op een gedeelde 

1e plaats, maar het doelsado van Avanti is iets beter.



Veld 1994: de Handbalvereniging bestaat 20 jaar. Vijf teams nemen deel aan de competitie, te weten: 

senioren, junioren A, aspiranten A, aspiranten B en welpen. Er zijn geen kampioenen maar aspiranten B 

nemen deel aan het Nationale NKS toernooi te Tilburg. Zij worden 2
e 

achter winnaar Internos. 

 
Zaal 1994 - 1995: Opnieuw 6 teams die zaalcompetitie gaan spelen. Ook weer de dames recreanten 

kompetitie en de minihandbal toernooien. Deze kompetitie is er niet veel redenen tot juichen. 

 
Veld 1995: Senioren, junioren A en aspiranten A worden kampioen. Senioren 1 wordt opnieuw 

Limburgs kampioen. Junioren A wordt 2
e 

en aspiranten 3
e
. Verenigingslokaal “De Boemerang” gaat 

dicht. Huub en Annelies, hartelijk dank voor de fijne tijd. 
 

 
 

Zaal 1995 - 1996: Junioren A gaan Provinciale klasse spelen. Een hele uitdaging. Veder nemen deel: 

senioren 1 en 2, aspiranten A en B en 2 welpen teams. Senioren 1 degradeert uit de 3e divisie. Op 31 

maart valt het doek. In een noodzakelijke beslissingswedstrijd tegen Posterholt wordt verloren met 10- 

6. Het wrange was dat de vereniging Posterholt vooraf al had aangekondigd te stoppen met handbal! 

 
Veld 1996: Er komen nieuwe teambenamingen, leeftijds indelingen en veldafmetingen. Senioren 1 en 2 

worden kampioen. Op de Limburgse kampioenschappen is Plan Keukens Margraten vertegenwoordigd 

met 2 dames senioren teams. Senioren 1 wordt Limburgs kampioen en plaatst zich middels de voorronde 

voor de finales van het N.K. veld (23 juni Volendam). Plan Keukens Margraten wordt 2
e
. Na het 

verloren zaalseizoen is dit wel een goede opsteker voor de komende zaalcompetitie. 
 

 
 
Zaal 1996 - 1997: De A-jeugd stroomt door en er komen 3 senioren teams. Senioren 1 komen uit in de 

Provinciale klasse. Op 22 maart neemt de B-jeugd deel aan de Mgr. Boymans beker te Geleen. Toch 

mooi 3e. De zondagteams gaan over op rode shirts en zwarte broek.



Nieuwe opzet Bekercompetitie ! 

Op 8 juni spelen senioren 1 tegen Ospel. De winnaar van deze wedstrijd gaat naar de voorrondes NK 

veld. Senioren 1 winnen met 25-12. De voorrondes werden gespeeld in Helden Beringe. Hier werd 

gespeeld tegen de kampioenen van Oost en West-Noord Brabant. Van zowel Oranje Wit als ook HCW 

werd gewonnen. Senioren 1 staan opnieuw in de finale van de N.K. veldhandbal, ditmaal in Schiedam. 

Margraten werd 4
e 

en laatste. En een mooi artikel in het “HandbalMagazine” van juni 1997. 

 
Zaal 1997 - 1998: Doordat Oost- en West Nrd. Brabant samengaan moet de afd. Limburg een eigen 3

e 

divisie opstarten. 5 teams uit de 2e en 3e divisie, samen met de nummers 1 t/m 5 uit de Prov. klas 

vormen de nieuwe 3e divisie Limburg. Hierdoor zijn senioren 1 weer terug in de 3e divisie. Senioren 2, 

de A jeugd en C1 worden kampioen. Senioren 1 eindigen als 6
e
. Op vrijdag 24 april 1998 is er, ter 

gelegenheid van de kampioenen een receptie. 

 
Veld 1998: Dit jaar alleen 1x B jeugd, 3x C jeugd en 2x D jeugd. D1 en C1 worden kampioen. Op de 

Limburgse kampioenschappen deed C1 het goed. Zij worden 2
e
. 

 

Zaal 1998 - 1999: Vier van de acht teams, te weten Senioren 2, C1, C2 en D1 eindigen op de 2
e 
plaats. 

Senioren 1 (3e divisie) eindigen op de 5e plaats. 

 
Veld 1999: Na de gebruikelijke nieuwe teamsamenstellingen gaan D1, D2, ,C1, C2, B1 en B2 veld 

spelen. D1 en B2 worden in deze korte veld kompetitie kampioen. 

 
6 juni 1999: Op 6 juni 1999 opnieuw een veldhandbaltoernooi in Margraten. Nu in verband met het 25 

jarig bestaansfeest van de vereniging. Samen met zeven andere Heuvelland verenigingen, te weten: 

Adio, Esia, Gulpen, Juliana, Koerts Banden MVC, Olympia en Vebios wordt het eerste "Heuvelland 

Veldhandbal toernooi" georganiseerd. Er nemen 53 teams deel. 
 

25 jaar Handbalvereniging Margraten . . . 
 

Op 18 juni 1999 is er een feestelijke jaarvergadering met o.a. de huldiging van een aantal jubilarissen en 

de presentatie van het jubileumboekje ‘25 jaar Handbalvereniging Margraten’. Aansluitend is er een 

fraai opgezette expositie over 25 jaar handbal in Margraten. Met dank aan o.a. Sjef Sluijsmans. 

 
De dag erna, op 19 juni is er een zeer druk bezochte receptie. Huub Senden ontvangt van het Nederlands 

Handbal Verbond afd. Limburg de zilveren speld. 
 
De Mini’s,  D en C jeugd gingen op 3 juli naar Play Farm in België. De overige leden hadden op 4 

september een prachtige adventure dag in en rondom Valkenburg met als afsluiting een barbecue. Een 

prima activiteit en een mooi slot van een prachtige feest periode. 
 
Andere kleur tenues: Ingaande de zaalcompetitie 1999 - 2000 gaan alle jeugdteams over op het dragen 

van rode shirts en zwarte shorts. Alle teams van de vereniging dragen nu rode shirts en zwarte shorts. 

Ook komt er een fraaie sponsorzuil welke een vaste plaats krijgt in sporthal de Hoven. 
 



Jubilarissen . . . Op 18 juni 1999 worden gehuldigd als 25 jarige jubilarissen: 

Gerda Weusten, Gerrie Mertens, Carin Franssen, Iet Janssen, Gemma Defauwes en Huub Senden. 
 

 
 

Kampioenschappen Handbalvereniging Margraten (tot en met 1999) 

   
Zaal 1978 -1979: 
Junioren 1 en Aspiranten 1 

Veld 1979: 
Junioren 1 

Veld 1980: 
Junioren 1 en Aspiranten 1 

   
Zaal 1980 - 1981: 
Aspiranten1 

Veld 1981: 
Aspiranten 1 

Zaal 1981 - 1982: 
Aspiranten 1 en Welpen 1 

   
Veld 1982: 
Dames 1 en Junioren 2 

Zaal 1982 - 1983: 
Junioren 1 

Veld 1983: Junioren 1 en 

Aspiranten 1 en Pupillen 1 
   
Veld 1984: 
Dames 1 

Zaal 1984-1985: 
Aspiranten 1 en Pupillen 1 

Veld 1985: 
Pupillen 1 

   
Zaal 1985 - 1986: 
Dames 1 en Aspiranten 1 

Veld 1986: 
Dames 1 en Pupillen 1 

Zaal 1986 - 1987: 
Dames 1 

   
Veld 1987: 
Dames 1 en Welpen 1 

Zaal 1987 - 1988: 
Pulpillen 1 

Veld 1989: Dames 1, Jun. A 

Aspiranten A en Aspiranten B 
   
Zaal 1989 - 1990: Dames 1, 

meisjes Asp.B, jongens asp. A 

Veld 1990: Dames 1, Junioren A, meisjes Aspiranten A en B1 en 

Jongens aspiranten A en B. Dames 1 Limburgs kampioen Veld. 
   
Zaal 1990 – 1991: Dames 1 kampioen in 1

e 
klasse met promotie 

naar Landelijke 3
e 

divisie. Dames 1 bekerwinnaar afdeling Limb. 

Veld 1991: 
Aspiranten A 

   
Zaal 1991 - 1992: Dames 2 Veld 1992: Aspiranten A Veld 1993: Aspiranten B 

   
Zaal 1993 - 1994: 
Aspiranten B 

Veld 1995: Dames 1, 

Junioren A en Aspiranten A 

Veld 1996: Dames 1, dames 2. 

Dames 1 Limb. Kampioen 

Veld 
   
Zaal 1996 - 1997: Dames B1 Veld 1997: Dames C1 en C3 Zaal 1997 - 1998: Dames 2, 

Dames A en Dames C1 
   
Veld 1998: Dames C1 en D1 Veld 1999: Dames B2 en D1  

 
Tot zover de eerste 25 jaar van de Handbalvereniging Margraten. 

Meer over de Handbalvereniging Margraten vindt u in deel 2 en deel 3. 

 
 


