
Nieuwsbrief 10 HSV Wasmeer 

 

* Bericht van het Bestuur 

 

Beste Wasmeerders, 

Het is een bijzondere tijd, sinds de start van het seizoen begin augustus zijn vele malen 

allerlei regels en maatregelen op u af gekomen. Ik besef hoe ingewikkeld dit is, wel of geen 

kantine open, de anderhalve meter op ons terras, wie mag er op ons terrein komen en wie 

niet en met als klap op de vuurpijl het stil leggen van de competitie. Kortom onze 

sportbeleving staat continu onder druk, de gezelligheid van ons samenzijn is vaak niet 

aanwezig. Toch biedt onze vereniging, HSV Wasmeer, u het maximaal mogelijke voor een 

mooie sportontspanning in deze hectische tijden. 

Welke trainingsfaciliteiten bieden wij? 

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 viertaltraining 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 viertaltrainingen zijn als volgt: 

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

• Dit viertal moet binnen een afgebakend terrein trainen 

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

• Per viertal 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 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, 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. 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 

 

Diverse kanjers helpen HSV Wasmeer 

Inmiddels helpen heel veel mensen HSV Wasmeer, mijn excuses als ik mensen vergeet, 

maar dankzij Dennis Morren (MAX tenten) en de krantenploeg hebben we op ons terras 

een mooie tent, waardoor we droog kunnen zitten (tijdens de trainingen en wedstrijden). 

Udo Minne (Twins installatiebedrijf) heeft onze trainers en teammanagers jassen gegeven 

tegen weer en wind. Marco Leurs  (Leurs adviseurs) heeft wedstrijdballen geschonken en 

een attentie gegeven aan onze vrijwilligers en Fred Lankreijer (O’Cliance B.V.) heeft voor 

onze handbaldames nieuwe kleding gekocht. Tevens heeft onze trouwe hoofdsponsor 

123inkt het contract met drie jaar verlengd. Ondanks dat de Bink League niet van start kon 

gaan, blijft Bink kinderopvang ons ondersteunen. Dankzij alle trouwe sponsors kunnen we 

als HSV Wasmeer toch nog de broodnodige investeringen doen, die anders volstrekt 

onmogelijk zouden zijn geweest.  
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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.  

 

Via deze QR CODE 

 

 of de volgende LINK kunt u loten kopen:  
 

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

 

 

 

 

 

 

Lever je boekje vóór 17 november in 

voor aan het hek bij de Corona Crew 

 

 

 

 

 

 

 

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

Corona crisis heen helpen! 

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


 

Fajé Catering & Events maakt zich op voor feestdagen 

Helaas hebben bij Wasmeer ook alle evenementen noodgedwongen stilgelegen. Hierdoor 

konden we in de zomerperiode ook onze huiscateraar niet inzetten. Ondanks de Corona 

maken zij zich weer op voor de feestmaanden. Kopieer de link in uw browser en kijk wat zij 

voor u in o.a. de decembermaand kunnen betekenen. 

De link naar de Fajé Catering & Events nieuwsbrief:      http://bit.ly/37nyJBW  

 

 

Help elkaar en blijf gezond! 

Ik realiseer mij direct, dat het bij onze vereniging even anders dan anders is. Dat de sociale 

ontmoetingsplek er nu niet is. Maar we kunnen nog blijven sporten, zo beperkt, het is niet 

anders. We moeten samen het beste ervan maken. Let goed op elkaar en blijf gezond! 

 

Namens HSV Wasmeer, 

Hans Haselager, voorzitter 

 


