
UPDATE BESTUUR HV ERIX, mei 2021 
 
Beste (ouders van) leden,   
 
Hierbij weer een update over het handballen. Inmiddels is definitief besloten dat de vorige week 
gepresenteerde versoepelingen doorgaan en dit betekent dat we vanaf vandaag, woensdag 19 mei,  
weer terecht kunnen in de sporthal! We zullen jammer genoeg alleen starten met trainingen voor onze 
leden tot 18 jaar in de Hamalandhal; dit omdat de regels voor 18 jaar en ouder nog altijd erg streng zijn  
en hierdoor handballen in de zaal naar ons idee onmogelijk gemaakt wordt (onder meer max. groepjes 
van 2, altijd op 1,5 meter). Wel gaan we het buiten trainen verder uitbreiden. Verder hebben we nog wat 
nieuws over zowel jeugd als senioren activiteiten en andere zaken. 
 
Jeugdleden (tot 18 jaar) 
Voor jeugdleden zijn er niet langer restricties opgelegd wanneer zij binnen sporten, dit betekent dat we 
vanaf komende vrijdag (21 mei 2021) de trainingen zullen hervatten in de sporthal in zaal B.                              
De trainingstijden die we bij de jeugd aanhielden bij Beusink in Lievelde, zullen iets wijzigen:   
Dinsdag 
16.30u - 17.30u             jongste jeugd + E/F jeugd   
17.30u - 18.15u            D1 meiden + C1 jongens   
18.15u - 19.00u            C1 meiden + A1/B1 meiden   
19.30u - 20.45u            A1 heren                      Let op! bij Beusink   
  
Vrijdag 
17.00u - 18.15u            D1 meiden + C1 meiden   
18.15u - 19.30u            C1 jongens + A1 heren   
19.30u - 20.45u            B1/A1 meiden   
  
Ook willen we jullie attenderen op de regels welke gelden in de sporthal:  

• Ingang : entree aan de achterzijde  

•  Uitgang : entree aan de voorzijde (bij de kantine)   

• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training bij de Hamalandhal   

• Kleedkamers en douches zijn gesloten   
Alle sporters dienen omgekleed aan te komen bij de Hamalandhal, met uitzondering van 
schoeisel.   
Sporters in zaal B kunnen in de centrale hal en BonsenReuling-zaal schoeisel wisselen.   

• Voor sporters tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen 
Sporten in groepsverband is toegestaan.   

• Voor sporters vanaf 18 jaar geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 2 
personen   

De groepen van 2 personen mogen niet samen / tegen elkaar sporten, bijvoorbeeld niet 2 tegen 2 
volleyballen / voetballen. Onderling dient men ten allen tijde 1,5 meter te bewaren.   

 
Helaas kan het jeugdkamp dit jaar wederom niet doorgaan. Wel zal er in het weekend van 5 en 6 juni 
2021 een jeugdactiviteit georganiseerd worden. Hiervoor zal dit keer geen ouderbijdrage worden 
gevraagd. Meer informatie hierover volgt per email van de jeugdactiviteitencommissie en/of via de 
trainers. 
 
Senioren (18 jaar en ouder) 
Omdat handballen in de sporthal nog onmogelijk is door de gestelde regels, zijn we gaan kijken naar 
verdere alternatieven. De regels voor het buitensporten voor volwassenen zijn inmiddels wat meer 
versoepeld. Dit houdt in dat voor wie dat wil er training gegeven zal worden op de vrijdagavond van 
19.15u - 20.15u op het Swite terrein (Henderik Leemreizestraat 1). We kunnen hiervoor terecht op de 
velden van de lopersgroep. De training voor de dames zal worden verzorgd door Willy Kleinmeulman en 
John Heinen zal de training voor de heren gaan geven. 
 



De alternatieve competitie heeft de bond nog altijd openstaan, sommige wedstrijden zijn verplaatst naar 
juni, anderen zijn afgelast. Zodra we meer informatie hierover van de handbalbond krijgen, zullen we de 
betreffende teams hierover informeren. 
 
Ook hebben we een seniorenactiviteit voor jullie in petto, hoe hier nadere invulling aangegeven zal 
worden, wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Gezien de nog geldende maatregelen zullen we 
deze avond (naar alle waarschijnlijkheid) digitaal samenkomen.. 
 
Ledenvergadering 
Het is helaas nog altijd niet mogelijk om de ledenvergadering fysiek te houden, we geven er daarom als 
bestuur de voorkeur aan om deze te verplaatsen naar oktober 2021. Mocht je je niet in dit besluit kunnen 
vinden, neem dan contact op met ons via het bekende e-mailadres. 
 
Vaccinatielocatie 
We hopen dat alle leden weer snel terecht kunnen in de sporthal om weer te kunnen gaan handballen. 
Wel is het goed om jullie alvast te informeren over het feit dat zoals iedereen weet de Hamalandhal één 
van de vaccinatielocaties van de GGD is. Hierdoor is hal A niet beschikbaar om in te sporten, we zullen de 
tijden in zaal B met alle verenigingen moeten verdelen. HV Erix heeft dan ook uren moeten inleveren. We 
zijn hierover nog in gesprek met de Hamalandhal en de gemeente hoe we de te missen uren zo veel 
mogelijk kunnen opvangen door bijvoorbeeld gebruik te maken van sporthallen in de buurt. Ook is nog 
altijd niet duidelijk hoelang de vaccinatielocatie van de GGD in de sporthal blijft. Wanneer we hier meer 
duidelijkheid over hebben zullen we jullie uiteraard weer informeren. 
 
Tot slot hieronder nog een oproep voor iedereen en we zijn hoopvol dat we na de zomer weer 'normaal' 
met ons allen lekker kunnen handballen.   
 
We zijn op zoek naar jou! 
Ben je de rustige coronatijd beu, wil je als ouder meer betrokken zijn bij de handbalsport, als speler de 
jeugd ondersteunen of draag je graag je steentje bij als vrijwilliger van de vereniging? Lees dan snel 
verder. 
 
We hopen van harte dat we snel weer competitiewedstrijden mogen spelen. Zonder spelleider echter 
geen wedstrijd. Om ook in de toekomst alle teams te laten deelnemen aan de competitiewedstrijden, is 
het nodig om het team van spelleiders/scheidsrechters binnen de vereniging uit te breiden. Dit betekent af 
en toe een wedstrijd fluiten. Afhankelijk wat je eigen wensen/mogelijkheden hierin zijn. Ook krijg je betaald 
per wedstrijd. Daarnaast besteden we aandacht aan de groep scheidsrechters door 1 of 2 keer per jaar 
samen spelsituaties te bespreken. 
 
Het leuke is dat de opleiding hiervoor nu heel laagdrempelig wordt aangeboden door de handbalbond: 
 
D/E jeugd 
Via e-learning doe je kennis op over de D/E jeugd en behaal je je diploma. Dit kan vanuit huis, op het 
moment dat het jou uitkomt (op verzoek is klassikaal ook mogelijk). Na het behalen van je diploma, kun je 
direct als spelleider/jeugdscheidsrechter aan de slag. Indien gewenst bieden we hierin begeleiding. 
 
Breedtesport: A/B/C jeugd en/of senioren 
Ook voor deze doelgroep kun je een via e-learning je theorie behalen. Daarna ga je in de praktijk ervaring 
op doen tijdens wedstrijden en wordt je hierin begeleid door een praktijkbegeleider. 
 
Lijkt het je wat of heb je vragen, schroom niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via Femke 
Mateman 06 - 83 98 76 69 (scheidsrechters contactpersoon), Willibrord Stortelder 06 - 30 01 11 52 
(praktijkbegeleider) of via info@hverix.nl.  
 
Graag tot horens! 
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