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Het seizoen 2019-2020 zijn we gestart met 19 teams en daar kwam in de zaal een derde F team bij. 

Het gaat goed met de vereniging; we groeien nog steeds. Door het ingevoerde selectiebeleid bij de 

dames senioren haakte het combiteam Zuidermeer/Spartanen DS 3 gedeeltelijk af. De combinatie 

met Zuidermeer werd wel voortgezet in de midweek- en het zaterdagteam, zodat de teams wat 

groter waren en handbalvereniging Zuidermeer kon blijven bestaan. Door deze teams allemaal als 

combi op te geven kon onderling  makkelijker ingevallen worden bij deze teams. 

Op het veld werd de D1  kampioen. Geen wedstrijd verloren en een gemiddelde van 18 doelpunten 

gescoord per wedstrijd. Ook in de zaal deed de D1 goed mee en in de laatste wedstrijd  redden ze het 

kampioenschap net niet. De F1 werd wel kampioen van de 1e helft zaal. De 2e helft zaal is de jongste 

jeugd  weer opnieuw ingedeeld om de sterkte zo gelijk mogelijk te houden. Er blijven altijd 

uitschieters bij, daarom blijft het moeilijk om de jeugdteams zo goed mogelijk in te delen.  

Helaas zorgde het coronavirus voor een half seizoen.  De 1e helft veld en 1e helft zaal zijn helemaal 

gespeeld maar halverwege de 2e helft zaal zijn alle competities stilgelegd en is uiteindelijk niet meer 

uitgespeeld. 

Alle verdere evenementen kwamen te vervallen; ook het traditionele beachtoernooi als afsluiting van 

het seizoen kon geen doorgang vinden en zo eindigde het competitieseizoen op een heel aparte 

manier. In mei zijn de trainingen voor de jeugd weer hervat en ook de senioren mochten weer met 

1,5 meter afstand trainen en er werd Spartanen breed een zomeravondcompetitie opgezet. Zo was 

het mogelijk om het seizoen met elkaar af te sluiten en ook op een passende manier afscheid te 

nemen van onze hoofdtrainer Dennis Erades. In 2016 was Dennis gestart bij de B jeugd om in 2020 

als hoofdtrainer van de damesselectie afscheid te nemen. Nogmaals bedankt!! 

Ook hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid John Mol die heel wat jaren bij onze 

vereniging actief was, waarvan de laatste jaren als secretaris van de handbalafdeling. Ook jij John 

heel erg bedankt voor al je inzet in al die jaren!!! 

 

Het huidige seizoen 20-21, zijn we met 17 teams gewoon begonnen met de veldcompetitie.  De TC 

was weer heel druk geweest om de teams zo goed mogelijk in te delen. Vanaf de A jeugd werd er, 

door 3 selectieteams te vormen, ook op niveau ingedeeld. We hebben  een nieuwe hoofdtrainer dit 

seizoen, Jan Schouten, die de damesselectieteams onder zijn hoede neemt. Voor alle andere teams 

zijn er ook weer trainers opgestaan.  Vanaf de E jeugd is het mogelijk om 2x per week te trainen, 

geweldig! Met de beperkte beschikbare zaalruimte is het inplannen van de zaaltrainingen wederom 

een behoorlijke puzzel. Na veel overleg met de gemeente en SEW, door o.a. onze voorzitter Jeroen, 

kan Spartanen op dinsdagavond gebruik maken van de Dres in Nibbixwoud. 

De F jeugd speelt geen competitie meer maar  toernooitjes met een spellencircuit georganiseerd 

door verschillende verenigingen met richtlijnen van de Bond. Op 19 september was Spartanen aan de 

beurt. Door de enthousiaste organisatie van het jeugdbestuur, ouders en jeugdleden was het een 

groot succes. 

 

 



Alle teams zijn met frisse moed begonnen maar al snel kwam er toch alweer de onzekerheid over het 

trainen en spelen van wedstrijden. Uiteindelijk is de 1e helft veld toch  zo goed als het ging gespeeld, 

daarna werd er weer een streep door de competitie gezet. Dit zaalseizoen zou de  A1 in de topklasse 

gaan uitkomen; hoe mooi zou dat zijn. Helaas  een verloren zaalseizoen..  

Onderling mocht de jeugd nog wel spelen tegen elkaar,  dit is 3x georganiseerd in de Bloesem.  Dit 

werd heel positief ontvangen.   We hebben een aantal keer geprobeerd om iets te organiseren voor 

je jeugd in samenwerking met de Handbalbond. Dit is iedere keer afgeketst omdat er weer strengere 

maatregels aangekondigd werden. Trainingen voor de senioren  konden doorgaan met een beperkt 

aantal spelers. Deze aanpassingen hebben veel creativiteit gevraagd van de trainers en 

bestuursleden.  

Uiteindelijk is alles vanaf 14 december weer stil komen te staan…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


