HANDBALVERENIGING MARGRATEN
(week 38 -2020)

MAANDAG 14 SEPTEMBER - OPHALEN OUD PAPIER. Aanvang 18.30 uur.
OEFENWEDSTRIJDEN - SPORTHAL DE HOVEN
woensdag 16 september, 18.15 : Meisjes C1

-

Olympia C jeugd

VOORBEREIDING DAMES 1.
Zondag 20 september, 13.45 / 16.00 u. Trio Toernooi in Susteren tegen NOAV en HV Cometas.
Zaterdag 26 september, start competitie (uit naar Vios).
LET OP: I.v.m. Corona zijn de regels in elke sporthal anders. Geldt ook voor supporters.
RECREATIEF HANDBALLEN. Heb jij ook interesse! Stuur dan even een berichtje naar:
babsvh@hotmail.com
HV MARGRATEN ZOEKT NOG JONGENS ! Wij zoeken nog enkele fanatieke jongens in de leeftijd van 12
tot 14 jaar om ons JONGENS C-TEAM te versterken. Het huidige team speelt al enkele jaren samen bij
de D- jeugd en gaat in de zaalcompetitie 2020-2021, welke eind september van start gaat spelen in de
heren C- categorie. Zij trainen op dinsdag- en donderdag in sporthal de Hoven. Lijkt het jouw leuk om in
teamverband te trainen en wedstrijdjes te spelen! En mee te doen aan het snelle, uitdagende en
intensieve spelletje dat handbal heet! Stuur dan snel een mailtje naar Tamara Vaessens;
tamara.vaessens@live.nl
DE VASTE - BEMANDE CONTAINER. Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. HANDJES GEVRAAGD. John
en Sjef kunnen af en toe wat hulp gebruiken. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt helpen. Bel even
met John Spronk voor meer informatie: 043-4582207 / 06-13700817.
SEIZOENSOPENING 2020-2021. Deze is op zaterdag 3 oktober in de zaal van ’t Flaterke.
De uitnodigingen aan kaderleden en sponsoren zijn verstuurd. Graag z.s.m. reageren naar Norbert.
JAARGIDS 2020-2021 - HUIS AAN HUIS. Ook dit jaar wordt de jaargids weer huis aan huis bezorgd in
Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar, Scheulder en Honthem. We hebben een vaste groep van
zes mensen voor het bezorgen (ca. 2000 expl.) Als alles normaal verloopt dan gaan we bezorgen in de
periode van (ca.) 20 tot 25 september). N.a.v. mijn oproep hebben zich vier ouders/jeugdleden
aangemeld, waarvoor dank. Wil je ook helpen, reageer dan per omgaande op deze mail. Werk van
slechts enkele uurtjes. B.v.d.
COMPETITIE - PROGRAMMABOEKJE 1e HELFT ZAAL. dit gaan we aan de teams uitreiken ca. 1 week
vóór aanvang van de competitie. Dit doen we om zoveel als mogelijk een actueel programma in het
boekje te hebben staan. In dit boekje staat; verenigingsinformatie, adressen sporthallen, de vertrek- en
aanvangstijden, vervoer, ophalen Oud Papier etc.
ZAALCOMPETITIE ’20-‘21. We gaan van start in het weekend van 26 en 27 september. De HV heeft
ingeschreven: Dames 1, Dames 2, Meisjes C1, Jongens C1, D1, D2, E1, E2 en F 1 en F2 jeugd (toern).
We beginnen met uitwedstrijden. De E2 en F1 zijn 1e weekend vrij. Programma F2 is nog niet bekend.
VERENIGINGS CLUB TENUE. Het nieuwe model voor de jeugd is de HUMMEL EURO en zijn voldoende
op voorraad bij onze hofleverancier en kledingsponsor Sportshop Relax, Dorpsstraat 12 Maastricht
(Heer). Wel aangeven dat je lid bent van HV Margraten. Dit voor de clubkorting.

KLEDINGLIJN HV. De laatste hand wordt gelegd aan een overzicht van de complete, geheel vernieuwde
én beschikbare verenigings outfit, compleet met het nieuwe clublogo. Dus misschien nog even wachten
met kleding aanschaffen tot de nieuwe kledinglijn beschikbaar is. Zodra alles definitief is zal ik dat apart
melden in het bulletin.
OEFENSTOF. Helemaal nieuw op onze site. Te vinden onder COMPETITIE > oefenstof.
Voor trainers/leidsters/coaches heel interessant.
1e SPEELWEEKEND. Na een half jaar geen competitie gespeeld te hebben gaan we eind september van
start met een nieuwe competitie, veel enthousiasme en heel veel zin om weer te beginnen. Geniet
ervan en heel veel plezier met jullie wedstrijden. PS: volg de richtlijnen in de sporthallen goed op.
DE EERSTE SPEELRONDE 2020-2021 . . .
(vertrektijd en vervoer zijn deze competitie ingevuld door de leiding van de betreffende jeugdteams)

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
LANDGRAAF, Strijthagen
12:05 (11.00) BDC '90 D2#
BEEK, De Haamen
13:00 (12.00) BFC D1#

-

-

Margraten D2

Margraten D1

vervoer [ouders van]
Lisa / Jolie / Saar.
vervoer [ouders van]
Juline / Lieke
en Lotte.

HEYTHUYSEN, Aoreven
19:00 (17.00) Vios DS1

-

Margraten DS1

vervoer.
team DS1

ZONDAG 27 SEPTEMBER
SUSTEREN, Reinoudhal
10:30 (9.15) Noav E1

-

Margraten E1

vervoer [ouders van]
Noa/Lynn / Lynn v.d. W. / Isa.

LANDGRAAF, Strijthagen
12:00 (10.30) BDC '90 DS1

-

Margraten DS2

vervoer.
team DS2

SITTARD, Stadssporthal
12:15 (11.15) Sittardia DC1#

-

Margraten DC1

vervoer [ouders van]
Meike / Sam / Claudia.

POSTERHOLT, De Wiee
12:35 (11.00) Posterholt HC1

-

Margraten HC1

vervoer.
Dodemont / Eussen / Frints.

PROGRAMMA F1. Zaterdag 3 oktober is jullie 1e toernooitje. De 1e wedstrijd spelen jullie om 9.30 uur
(was 9.50). Verzoek aan leiding; blijf het programma regelmatig bekijken in de App.
PROTOCOLLEN COVID-19. Staan op onze site onder VERENIGINGSINFO > Coronaregels. Ook hebben alle
ouders een aparte mail hierover ontvangen maar er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen gaande. Dat
geldt ook voor het aantal toeschouwers welke in de hal toegelaten mogen worden. Blijf dus goed
opletten en neem je verantwoording. LET OP. In veel sporthallen zijn er afwijkende regels!
Blijf gezond en tot ziens.

Huub Senden.

