Handbal Vereniging Niedorp
HV Niedorp C1 Noord-Hollands Kampioen Beachhandball 2013
Afgelopen weekeinde, 8 en 9 juni werd het Noord-Hollands Kampioenschap
Beachhandbal in Den Helder gespeeld. HV Niedorp werd vertegenwoordigd door maar
liefst 5 teams. Op zaterdag de C1, C2 en C4 en op zondag A1 en B1.
HV Niedorp had perfecte trainingsfaciliteiten, door Poland Bestratingen B.V.,
Spaansen B.V. en de speelsters zelf (belijning) verzorgt. Er lag een super
beachhandbalveld aan de Ooievaarsweg, waar ook VZV (’t Veld) en VVW
(wervershoof) gebruik van wensten en mochten maken. Klasse, m.n. door Karsten
Konrad Rooftechnology, dat dit zo goed geregeld is.
Beachhandbal wijkt af van het reguliere handbal. Behalve dat het op zand gespeeld
wordt, wijken de regels af en wordt er 2x7 minuten gespeeld, per helft is er 1 punt te
verdienen, het doelsaldo kan doorslag geven wie doorgaat naar de finale rondes. Er is
een keepende keeper en een spelende keeper, als zij scoren telt de goal dubbel,
evenals een goal met ‘huzarenstukje’ (zoals een pirouette, handstand, etc).
Door deze opzet krijgt het spel een enorm attractief en snel karakter. Zelfs voor een
neutrale kijker gaat alles heel snel in het veld en is het geweldig om naar te kijken.
Voor de C2 en C4 was het de eerste keer op een beachhandbal toernooi. Door de
goede voorbereiding was al snel duidelijk dat ze het systeem door hadden, De meiden
hebben enorm hun best gedaan en diverse wedstrijden gewonnen of gelijk gespeeld.
Het spel bied veel perspectief voor komende jaren. Super gedaan meiden!
B1 was erg zwaar ingedeeld (met bv. DSO, JHC, ZAP, Vrone, etc.), de meiden hebben
meer punten gehaald dan vooraf was begroot, dus gewoon een topprestatie!
A1 ging ook geweldig. Ze konden net niet de finale rondes bereiken, maar gezien de
kwaliteit van de tegenstanders hebben de meiden een heel goede prestatie geleverd.
HV Niedorp C1, de regerend Nederlands Kampioen (C jeugd), begon in de poulefase
tegen HVS. De meiden waren wel wat gespannen, maar wonnen met 2-0 (9-3 en 4-2).
De 2e wedstrijd werd eenvoudig gewonnen van Con Zelo met 2-0 (11-1 en 8-2). Het
spel was goed en geconcentreerd. De 3e wedstrijd werd met 2-0 (15-5 en 8-2)
gewonnen van DSO. Zwaluwen had ook niet veel in te brengen; 2-0 (11-1 en 12-0),
belangrijker was dat onze meiden hun eigen spel consequent bleven spelen. De
volgende tegenstander was VZV. Duidelijk was dat deze meiden meer tegenstand
boden, maar weer door het eigen spel te spelen en iedereen zijn eigen taken bleef

uitvoeren werd het ook 2-0 ( 9-4 en 8-2). Vervolgens mochten we nogmaals tegen
HVS 2-0 (8-5 en 6-0) en Con Zelo 2-0 (18-3 en 13-1). De finale ronde was bereikt.
In de ¼ finale moesten we het opnemen tegen de, samen met ZAP die in een andere
poule speelde), als sterkste ingeschatte opponent: JHC. Het werd een gelijkopgaande
strijd, waarbij HV Niedorp C1 het voortouw nam in de score, de 1e helft werd
gewonnen met 5-2. De 2e helft zette JHC er een tandje bij, maar we konden in de
laatste minuten langszij komen en werd het 6-6. Door naar de halve finale, tegen
Lacom. Voor wat betreft het spel leek het spannend, maar de uitslag werd weer 2-0
(14-2 en 14-1). De finale was bereikt, hierin moesten we het opnemen tegen DSO.
Deze gedreven meiden vochten voor wat ze waard waren maar konden het in de 1e
helft net niet redden, we wonnen met 11-8, mede door een aantal dubbel-tellende
goals. DSO leek wat geknakt en HV Niedorp C1 speelde het spel de 2e helft tactisch
uit: 16-5.
HV Niedorp C1 Noord-Hollands Kampioen C-jeugd!
De meiden die zich er zo enorm voor ingezet hebben en het spel bleven spelen zoals
coach Karsten Konrad het voor ogen had: Linda Metzelaar, Bo Wagenaar, Carmen
van der Kroon, Charel Poland, Kes van Leeuwen, Gwynet Root, Jasmijn Konrad, Floor
Klaver en Pien Ruiter, de coaches / teambegeleiders: Erwin en Amber Root en Karsten
Konrad; van harte gefeliciteerd en op naar het Nederlands Kampioenschap
Beachhandball in Biddinghuizen, op 29 juni 2013.

