In dit nummer

-

Programma
Veld/zaal
Ledenadministratie
Trainingen
Oefenwedstrijden
Trainingstijden

Wedstrijdprogramma
In verband met het jeugdkamp zijn er komend weekend nog geen veldwedstrijden.
De eerste (inhaal) wedstrijd staat dinsdag 8 september of het programma.
Dinsdag 8 september

Agenda
Jeugdkamp
4,5 en 6 september
Jo van Zelst toernooi
19 september
Begin zaalkompetitie
26/27 september
Online shoppen ?
Doe het via Sponsorkliks
en steun onze vereniging !
Kijk op onze website.

E-jeugd 1

Taxandria E1 – GHV E1

aanvang 19.00 uur (scheidsr.Ruud v.V)
(locatie : Sportveld de Leije)
Let op: er zijn geen kleedkamers/douches beschikbaar bij de Leije.
Oefenwedstrijd
HS1
Taxandria – HV Jupiter ’75 HS2

aanvang 20.00 uur (scheidsr.: Héléne)

Zaalprogramma Taxandria Teams
Het veldprogramma staat inmiddels op onze website incl. de indeling van de scheidsrechters.
Het zaalprogramma is ook bekend en we zijn nu bezig de indeling van de scheidsrechters en
tijdwaarnemers te voltooien. Volgende week zal ook dit programma (incl.
scheidsrechters/tijdwaarnemers) worden gepubliceerd op onze website. Kijk dan dus wanneer
je een wedstrijd mag fluiten of een keer achter het scorebord mag zitten.
We rekenen weer op ieders medewerking !

Ledenadministratie
Ten behoeve van de ledenadministratie is het van belang dat we beschikken over de meeste
recente gegevens van leden. Dus heb je een bijvoorbeeld een nieuw adres, nieuw
telefoonnummer of nieuw banknummer, geef het dan door. Dit kan per e-mail naar ons
secretariaat: taxandria@handbal.nl .

Wedstrijdsecretariaat

Ruud van Veggel, Zoom 47

Secretariaat e-mail
Redactie PR

taxandria@handbal.nl
ruudvanveggel@planet.nl

06 - 53 12 08 26

Trainingen nieuwe seizoen
Afgelopen dinsdag zijn de eerste trainingen weer geweest. We hebben lang gezocht naar een trainer voor
de F-jeugd. Voorlopig hebben we een oplossing gevonden en gaat Chantal Janssens dit verzorgen met hulp
van Nienke en Anouk. Bedankt dames !
Het kader voor het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit:
F-jeugd: trainer: Chantal Janssens/Anouk/Nienke
coach: Marieke van Herk
E1 jeugd: trainer: Martijn van Herk
coaches: Frido Roloff / Jillard Albers
E2 jeugd: trainer: Martijn van Herk
coach: Jochem Berns
D jeugd: trainers: Susan van Vught//André vd. Veer/Ankie coaches: Susan/André/Gideon
Gemengd C jeugd: Hélène van Cleef
coach: Hélène van Cleef
Dames Senioren: trainer/coach: Chantal Janssens
Heren Senioren: trainer/coach: Astrid Weijdt
Trainingstijden
Vanaf dinsdag 1 september zien de trainingstijden er als volgt uit:
18.00 – 19.00 uur : F en E jeugd
19.00 – 20.00 uur : D jeugd en Gemengd C jeugd
20.00 – 21.30 uur: Dames Senioren en Heren Senioren

Oefenwedstrijden Senioren
Ter voorbereiding op het zaalseizoen, dat in het laatste weekend van september begint, spelen de Dames- en Heren
selectie enkele oefenwedstrijden. Deze wedstrijden zijn gewoon te volgen vanaf de tribune, wel met 1,5 meter
afstand natuurlijk.

Zaterdag 5 september: 20.00 uur Taxandria HS1 – HV Jupiter ’75 HS2

scheidsrechter: Hélène van Cleef

Zaterdag 12 september: 20.00 uur Taxandria HS1 – PSV Handbal HS2

scheidsrechter: Ferry Meeuwis

Dinsdag 15 september: 20.00 uur

Taxandria DS1 – White Demons DS scheidsrechter: Astrid Weijdt

Zaterdag 19 september Jo van Zelst Memoriaal
19.15 uur: Taxandria HS2 – GHV HS2
scheidsrechter: Paul vd. Meulengraaf
20.30 uur: Taxandria DS1 – Desk DS
scheidsrechter: Bjorn vd. Meijdenberg (reserve Thijs)
Dinsdag 22 september: 20.00 uur Taxandria DS1 – Handball Tilburg DS1 scheidsrechter: Thijs Mens

(tijdens de dinsdag oefenwedstrijden van de DS1 trainen de HS1 niet)

Voor de jeugd die komend weekend op kamp gaat: Veel plezier !!!

