In dit nummer

-

Programma
Veld/zaal
Ledenadministratie
AH sportactie
Oefenwedstrijden
Trainingstijden

Agenda
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.

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 12 september
D-jeugd 1

Taxandria – RHV

aanvang 11.15 uur (scheidsr. Björn)
(locatie : Stokeind, Moergestel)
E-jeugd 2 GHV E2 – Taxandria E2
aanvang 11.10 uur vertrek 10.15 uur
(de Wissel, Goirle)
E-jeugd 1 Wh.Demons – Taxandria E1 aanvang 10.00 uur vertrek 09.00 uur
(Rauwbraken, Berkel-Enschot)
Zondag 13 september
Gemengd C Apollo – Taxandria
aanvang 12.20 uur vertrek 11.15 uur
(de Landing, Son en Breugel)
D-jeugd
Tachos – Taxandria
aanvang 15.15 uur vertrek 14.15 uur
(De Slagen, Waalwijk)
Dinsdag 16 september
Gemengd C Taxandria – Zephyr
aanvang 19.00 uur (scheidsr.: Astrid)
(locatie : Stokeind, Moergestel)
Oefenwedstrijden
Zaterdag 12 september
HS1
Taxandria HS1 – PSV Handbal HS2
Dinsdag 15 september
DS1
Taxandria DS1 - White Demons

aanvang 20.00 uur (scheidsr.:Ferry)
aanvang 20.00 uur (scheidsr: Astrid)

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

Zaalprogramma Taxandria Teams
Na enkele wijzigingen is het zaalprogramma nu zo goed als definitief. Alle scheidsrechters en
tijdwaarnemers zijn nu ingevuld. De indeling van de tijdwaarnemers voor de jeugdwedstrijden
volgt later nog.
Op onze website staat inmiddels het volledige competitieprogramma per speelronde.
Kijk dan dus wanneer je een wedstrijd mag fluiten of een keer achter het scorebord mag zitten. Ben je verhinderd
probeer dan te ruilen met iemand binnen je team. Wel altijd graag doorgeven aan Ruud van Veggel.
We rekenen weer op ieders medewerking !

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 12 september: 20.00 uur Taxandria HS1 – PSV Handbal HS2
Dinsdag 15 september: 20.00 uur

scheidsrechter: Ferry Meeuwis

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)

Albert Heijn sportactie – Proef de Sport
Vanaf maandag 14 september doet ook Taxandria Handbal mee aan de landelijke sportactie van Albert
Heijn. Vanaf 14 september t/m 25 oktober ontvangt iedereen bij het boodschappen doen bij AH digitale
sportzegels in de AH-app. Deze sportzegels kunnen verzilverd worden door gratis sportactiviteiten (in het
geval van Taxandria Handbal: gratis proeftrainingen) te boeken bij de deelnemende sportclubs.
De sportactie is nauw verbonden met de Nationale Sportweek en vindt in dezelfde periode plaats. De
landelijke campagne “Sport doet iets me je” zet in deze periode het belang van sport en sportclubs nog
eens extra in de spotlights.

Afgelopen week waren de volgende leden jarig:
1 september : WILLEM VD.STEEN
2 september : MATS VD. STEEN
4 september : ARNO GROOT
7 september : JULIAN SEEBREGTS
Komende week zijn jarig:
10 september : DIRK VAN STRAALEN
11 september : NIENKE WESTERINK
Van Harte Gefeliciteerd !!

