
Nieuwsbrief 11 HSV Wasmeer 

 

* Bericht van het Bestuur 

 

Beste Wasmeerders, 

Onze gedachten gaan ook naar onze leden die ziek zijn geworden of ziek zijn geweest door 

het corona virus, sommige hebben het behoorlijk te pakken. Ook ouders van jeugdleden 

zijn ziek of ziek geweest. Ik wens hen een spoedig herstel toe en van harte beterschap. Heel 

HSV Wasmeer steunt jullie, daar ben ik van overtuigd. Juist deze berichten laten zien 

waarom we helaas in de huidige realiteit leven, we hebben het corona virus nog niet 

overwonnen en moeten ons blijven aanpassen. 

Blijf sporten 

Op ons mooie complex kunt u blijven sporten, elke dag is iedereen hier volop mee bezig. 

Ook in de sporthal handballen onze leden volop. Geniet u daarom volop van de (soms 

beperkte) mogelijkheden die we bieden. Sporten is gezond en het biedt een mooie 

uitlaatklep voor uw turbulente leven. 

Momenteel sporten wij onder de volgende voorwaarden: 

Onze jeugdleden (tot en met 17 jaar) mogen gewoon trainen onder de bekende 

voorwaarden, uiteraard houdt de trainer/begeleider wel anderhalve meter afstand. Ook 

zullen wij op de zaterdag diverse onderlinge wedstrijden organiseren. Ouders en supporters 

zijn helaas niet toegestaan op ons complex. Kleed uw kinderen op juiste wijze aan (let op de 

weersomstandigheden!), geef ze een eigen bidon mee en bij gezondheidsklachten aub niet 

trainen en geen onderlinge wedstrijd spelen. 

Voor onze seniorenleden en JO19 

zijn er twee opties: 

• Conditietraining via de bootcamp van Ruben Assmann 

• De tweetaltraining voet- en handbal 
 

Als er behoefte is aan een van beide opties, meldt dit dan voor de dames bij Danielle Minne 

en voor de senioren (tijdelijk!) bij Cindy Florijn en de JO19 bij Gert Jan Pieper. Voor de 

handbaltak kan dit gemeld worden bij Sylvia Wildenburg. Zij verwijzen u naar de juiste 

personen. 

De voorwaarden voor de tweetaltrainingen zijn als volgt: 

• Er mag in een vast tweetal getraind worden op 1,5 meter 

• Dit tweetal moet binnen een afgebakend terrein trainen 



• Het tweetal moet tijdens de training bij elkaar blijven, in kleur onderscheiden van de 
andere tweetallen; er mag niet gewisseld worden 

• Per twee tweetallen (dus vier personen) moet een trainer/begeleider aanwezig zijn, 
hij/zij mag niet deelnemen aan de training 
 

 

Voorbeelden van trainingen zijn te vinden op de Rinus App van de KNVB, er moet gedacht 

worden aan passen/trappen, afronden op de goal en keeperstrainingen. 

 

De spelregels bij HSV Wasmeer zijn als volgt: 
 

• Geef bij de coördinator aan dat je hieraan wilt deelnemen 

• Bij deelname delen wij een tijd in (dit is meestal de reguliere trainingstijd, maar hier 
kan van afgeweken worden) 

• Van te voren wordt opgegeven wie er komen trainen en wie de begeleider/trainer is, 
dit wordt voor elke training doorgegeven aan uw eigen coördinator en coördinator 
coronacrew (Eric Ansems) 

• De begeleider/trainer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering, indien men zich 
toch niet houdt aan de spelregels en/of voorwaarden, worden de spelers/team niet 
meer toegelaten tot de training.  

• Geen discussies met onze coronavrijwilligers voeren, houd je aan de regels, volg hun 
aanwijzingen op aub 

• De kleedkamers en douches zijn gesloten; de toiletten van kleedkamers 11 en 12 
kunnen gebruikt worden voor een hygiënische boodschap 

 

 

Bij het hek staat de speciale Pipo corona wagen (door de firma Van Dijk ter beschikking 

gesteld, waarvoor duizendmaal dank). Bij deze Pipo corona wagen staan onze Wasmeer 

corona vrijwilligers. Zij staan er voor u en onze kinderen, volg de instructies altijd op. Kom 

het allerliefst op de fiets naar HSV Wasmeer. Wat ook voor de veiligheid van iedereen helpt 

is een juiste verlichting op de fietsen, scooters en bromfietsen, dit bevordert een goed en 

veilig zicht voor iedereen! Let bij vervoer met de auto op de juiste rijroutes, parkeer op de 

juiste plek en pas uw snelheid aan, aan de omstandigheden. Wij vragen aan iedereen om 

ook in de omliggende wijk zich aan de verkeersregels te houden. Fiets niet met drie of vier 

personen naast elkaar en houd je aan de regels. Ga na het brengen van uw kinderen naar 

huis en kom uw kind halen op de afgesproken tijd. Blijf niet hangen rondom ons complex. 

Mocht u willen helpen met de corona crew, stuur dan een mailtje aan 

eric.ansems64@gmail.com 

 

 



Leve onze vrijwilligers! 

Onze vrijwilligers helpen onze vereniging enorm. Elke avond staan zij klaar bij de 

hoofdingang om als coronacrew verkeer te regelen, het protocol te handhaven en de 

toegang op de juiste wijze te reguleren. Ook verzorgen vele vrijwilligers onderhoud aan ons 

complex, geven trainingen, zijn scheidsrechter of leider tijdens wedstrijden. Mijn dank 

hiervoor is enorm, helaas is niet altijd mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar 

de waardering is er niet minder om! Dankzij Leurs adviseurs kunnen wij dit jaar ook via 

Sinterklaas onze vrijwilligers een klein presentjes geven, als blijk van de enorme waardering 

die ik heb voor hun inbreng. 

De sponsors blijven HSV Wasmeer steunen 

Gelukkig blijven de sponsors HSV Wasmeer trouw, ook in deze nieuwsbrief is mooi nieuws 

te melden. Bink kinderopvang, heeft ondanks uitstel van de Bink league toch haar bijdrage 

aan onze vereniging gegeven. Ingenieursbureau Knipscheer heeft een bijdrage voor 

aankoop materialen gegeven. Tevens heeft Winner ballen een schenking van ballen aan 

HSV Wasmeer gedaan. Dergelijke giften zijn overweldigend en hartverwarmend en houden 

onze vereniging overeind! Nog een mooi voorbeeld, als een van de laatste acties als PLUS 

supermarkten geeft deze ondernemer een gift voor onze kinderen tijdens de 

Sinterklaasweken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U kunt HSV Wasmeer ook helpen! 

Maar ook u kunt onze vereniging blijven helpen, deze hulp is evenzeer enorm welkom. Dit 

kan door de contributie te betalen, natuurlijk de mogelijkheden zijn nu even iets minder, 

maar dit gaat natuurlijk ook weer veranderen. Ook biedt de Grote Clubactie de 

mogelijkheid om HSV Wasmeer te steunen, door het kopen van loten krijgt onze vereniging 

extra financiële middelen. Tot 30 November bestaat de mogelijkheid om loten te kopen! 

Tot nu toe is uw inbreng overweldigend. Er zijn ruim duizend loten verkocht en wij hopen 

dat er in de laatste weken nog extra verkochte loten bijkomen. 

 

 

Via deze QR CODE 

 

 

 of de volgende LINK kunt u loten kopen:  
 

https://lot.clubactie.nl/lot/hsv-wasmeer/davy-d/1777773 

 
Dankzij deze grote en kleine financiële bijdragen kunnen wij onze vereniging door de 

Corona crisis heen helpen! Het is hartverwarmend dat u dit in grote getalen blijft doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lot.clubactie.nl/lot/hsv-wasmeer/davy-d/1777773


Wasmeer Events actief in de feestdagen maand 

 

Zoals u zult begrijpen staan de evenementen binnen de club ook op een laag pitje. Toch zal 

iedereen in de komende periode zien dat Wasmeer Events nog springlevend is. Om te 

beginnen kunnen de leden (en broertjes en zusjes) hun schoentje bij Wasmeer zetten, want 

ondanks Corona zullen de Sint en Piet toch een bezoek aan ons sportpark brengen.  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanaf maandag 30 november gaat Wasmeer Events via haar social media kanalen ook het 

populaire programma The Masked Singer ombouwen naar de Wasmeer editie. Tien 

Wasmeerders zullen de microfoon pakken, zich onherkenbaar in een pak hijsen en een 

fantastisch optreden op het podium neerzetten en dat allemaal LIVE gezongen.  

Wie wordt de WASMEER Masked Singer?  

 

   

 
Tenslotte zal Wasmeer Events binnenkort ook weer het inschrijfformulier gaan delen van 

de Oliebollenactie. Jaarlijks worden aan het eind van het jaar de heerlijkste oliebollen 

gebakken en jullie kunnen ze uiteraard weer kopen. Meer informatie volgt spoedig. 

 

 



 Wasmeerders steunen elkaar 

Ook in de aanloop naar de feestdagen in de maand december blijven de Wasmeerders 

elkaar steunen. Dit doen we door het mogelijk te maken dat iedereen kan blijven sporten. 

Dat doen we om plezier te beleven aan de sportactiviteiten die we nog mogen uitvoeren. 

Geniet van elkaar, de sport, de kleine extra activiteiten die we nog kunnen en mogen doen 

en blijf bovenal gezond! 

 

Namens HSV Wasmeer, 

Hans Haselager, voorzitter 

 

 


