JuRo Unirek VZV handbal, nieuwsbrief nummer 1, juli 2018, door John
Volkers.

NIEUW.
We gaan bij JuRo Unirek VZV voortaan maandelijks een nieuwsbrief
uitsturen. Het moet onder leden, ouders, vrijwilligers, technische
begeleiding en belangstellenden verspreid worden. Het dient voor binding
in de club te zorgen. Het is geen clubblad, maar een mededelingenblad.
Voor tips en nieuwtjes graag een bericht naar redacteur John Volkers. Zijn
privéadres is volkers.kramer@quicknet.nl. Volgende editie komt op 1
augustus.

NIEUWE NAAM.
Het zal jullie niet zijn ontgaan. Maedilon VZV heet voortaan JuRo Unirek
VZV. In de krantenberichten en websites zal het dan wel JuRo VZV
worden. Het is een Opmeers bedrijf dat in tal van sporten (rugby, korfbal)
aan sponsoring doet. Volgens bestuurslid Mario Prak verkopen ze een
prachtig product: magazijnstellingen. Onze oude hoofdsponsor Maedilon
blijft nog zeker een jaar de website van VZV beheren. Mogelijk blijft het
Heerhugowaardse ICT-bedrijf als subsponsor verbonden aan onze club.

ROMY ZENGERINK EN FYSIEKE TRAINING.
Romy is gestopt als speelster van dames 1, maar ze gaat op volle kracht
door voor de club. Op 19 september (19.30 uur) houdt zij, met collega
Eddy Idrizovic een voorlichtingsavond voor ouders (van speelsters) met
als thema fysieke training en voeding. Aansluitend kunnen ouders met de
coach of trainer van hun dochter om tafel, om de gang van zaken voor het
komende seizoen duidelijk te krijgen. Hopelijk wordt het zoals Majoor
Kees (Paul van Vliet) ooit deed: Vragen? Geen vragen.

In de eerste schoolweek, begin september, presenteren Romy en Eddy
hun fysieke plan aan de handbalsters (vanaf de C-jeugd) tijdens een
training. Zoals sommigen van jullie misschien al gemerkt hebben, wordt
er momenteel hard gewerkt om VZV naar een volgend niveau te tillen.
Romy Zengerink en Eddy Idrizovic zijn onderdeel van dit plan. Romy,
bewegingswetenschapper: ‘Ons doel is om in overleg met de trainers en
de medische staf van VZV een meerjarenplan op te stellen voor de fysieke
ontwikkeling van de speelsters. Dit doen wij door de beschikbare
wetenschappelijke informatie te combineren met de kennis die wij hebben
opgedaan tijdens onze studie Bewegingswetenschappen aan de VU.
Binnen dit plan wordt rekening gehouden met het niveau van de
speelsters en de dynamische eisen van het handbal. Door te beginnen met
basiscoördinatie en motoriek van bewegen bij de jongste jeugd en dit
stapsgewijs uit te bouwen naar positie specifieke trainingsprogramma’s bij
de senioren, willen we een gestructureerd plan uitzetten voor de gehele
vereniging. Om een goed beeld te kunnen krijgen van de effecten van de
training zullen er ook fysieke testen worden uitgevoerd, zoals een
sprinttest en een kaatstest. Andere onderdelen van dit plan zijn
blessurepreventie, sportvoeding, herstel en periodisering. Al deze
onderdelen hebben ook een invloed op elkaar en door ze op de juiste
manier toe te passen is het onze missie om de prestaties naar een nieuw
hoogtepunt te brengen. Om iedereen beter over het gehele plan te
informeren zullen wij dus aan het begin van het seizoen een aantal
presentaties geven. We vinden het belangrijk dat iedereen kennis heeft
van de ontwikkelingen en we hopen zo veel mogelijk speelsters daarbij te
verwelkomen.’

MIX.
JuRo VZV en Con Zelo, nog altijd bezig met fusieplannen, beginnen het
nieuwe seizoen met twee combinatieteams. De D3 en de C3. Zoals bekend
wordt veldhandbal afgewerkt op de verharde velden van onze buren in
Waarland. Ga eens kijken op hun prachtige accommodatie.

SPORTHAL.
Volgens de laatste berichten gaat de nieuwe sporthal, Zijveld-2, op 24
september open. Omdat dit iets later is als gepland zullen een aantal
trainingen deze drie weken op een ander tijdstip plaatsvinden.

GEERT HAGEMAN.
Onze voorzitter, Geert Hageman, werd op 10 juni met een hartprobleem
opgenomen in het ziekenhuis. Hij is intussen teruggekeerd in Oude
Niedorp. Hem wacht nog een operatie en daarna een periode van herstel.

ROLSTOELHANDBAL.
Voor wie het niet gelezen heeft, het persbericht over het rolstoelhandbal
dat John Koning bezig is op te zetten in onze nieuwe sporthal.
In september moet het zo ver zijn. Dan wil eredivisionist JuRo Unirek VZV
in de nieuwgebouwde sporthal van ’t Veld een rolstoelhandbalploeg laten
spelen. Het gehandicaptensportproject wordt getrokken door Douwe de
Wit uit Den Helder en Peter Dassen uit Heerhugowaard, twee
doorgewinterde trainers uit de wereld van het rolstoelbasketbal.
De twee zijn gegrepen door het spel handbal en willen met een team uit
de Noordkop aansluiten bij de Nederlandse competitie die nu twaalf teams
bevat. ‘Maar het eerste jaar wordt oefenen, rolstoelvaardigheid krijgen,
het spel doorkrijgen. En we gaan oefenwedstrijden spelen, voor we de
competitie instappen’, aldus De Wit en Dassen. Zij zijn door John Koning,
de sportfysiotherapeut van VZV, warm gemaakt voor het zes-tegen-zes op
een rollende stoel. Gewoon handbal geschiedt met zeventallen.
Uit het gewone handbal hopen de twee op enige doorstroom naar hun
rolstoelvariant. Zij noemen dat sportgehandicapten. Het zijn spelers of
speelsters die door een fysieke beperking (pakweg versleten knie) niet
meer het valide handbal vaardig zijn. Dan is het moment gekomen om
rolstoelhandbal te gaan spelen.
De sport, gemengd, staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Het is
niet, als basketbal en rugby, onderdeel van de Paralympische Spelen. Het
doel is geen 2 meter maar 1.60 hoog. In het nieuwe handbalseizoen gaat
VZV op dinsdagavond anderhalf uur trainingsgelegenheid bieden. De
eerste actie is ledenwerving. Voor de eersten onder hen zijn er rolstoelen
beschikbaar, uit de privéonderneming van het duo De Wit-Dassen. Zijn
doen daarmee ook schoolprojecten onder de titel Wheels4Kids.
In Noord-Holland wordt door CSV uit Castricum en Westfriesland SEW uit
Nibbixwoud al rolstoelhandbal gespeeld. Sportservice Schagen gaat het
breedtesportproject in ’t Veld ondersteunen. In september worden in ’t
Zijveld-2 (de nieuwe sporthal naast Zijveld-1) open trainingen gehouden
plus een demo van twee reeds actieve teams. Aanmeldingen via het
wedstrijdsecretariaat van JuRo Unirek VZV (wsvzvhandbal@hotmail.com).
Meer inlichtingen:
Douwe de Wit, 06-20-887848 d_dewit@quicknet.nl
Peter Dassen, 06-20-135391

p.dassen@quicknet.nl

DAMES 1.
Het zal jullie niet ontgaan zijn. Rolf Schulte traint dames 1 en heeft een
deels vernieuwde spelersgroep tot zijn beschikking. Ard de Ruiter geen
onbekende voor ons neemt dames 2 onder zijn hoede. Dit zijn de nieuwe
gezichten voor de dames 1-2 selectie: Aniek Janssen van Vido, Nada
Blokker van Vido, Floor Groenveld (ex-Tornado) en Kim van
Schepen(KSV).)Kim Jimmink herintredend, Britt Stegers herintredend, ,
vanuit A1; Jet Jimmink, Lisanne Bakker, Esther Kiemel, Pien Groenveld.

GRAN CANARIA.
Als uitvloeisel van de Europa-Cupwedstrijden van november tegen Rocasa
Gran Canaria volgde onlangs een uitnodiging voor een internationaal
toernooi op het Spaanse eiland. JuRo VZV heeft de invitatie aangenomen
en reist 23 augustus naar de Canarische eilanden. Uit Zweden is Boden
een van de tegenstanders. In totaal worden van 24 tot 26 augustus drie
wedstrijden gespeeld. Rocasa betaalt het onderdak en de foerage van
twintig VZV’ers. Ook is er een toeristische toer voorzien.

END.

