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30 maart
Laatste zaalwedstrijd
Korfbal Twist 1
2 april
start veldtraining
Handbal
6 april * Opening Kunstgras en
		
4 kamp korfbal
* start 2e helft
veldcompetitie Handbal
7 april * Laatste zaalwedstrijd
Dames 1 Handbal
18 april
Bestuursvergadering
20 april
start 2e helft veldcompetitie
			Korfbal

2

Bericht

van het bestuur

1 april
Ja de datum waar je altijd op moet letten, maar voor SC Twist is het dit jaar een heel andere dag.
Of zou onderstaande stukje een grap zijn?
Het zaalseizoen zit er dan op en gaan ons weer richting onze accommodatie begeven. Een jaarlijks ritueel,
maar nu een waarbij bij aankomst blijkt dat er veel is veranderd. Het hele kunstgrasveld is vervangen, nieuwe
indeling, nieuwe afmeting van velden, moderne dug-outs, zelf voor de pupillen hoeven we geen velden meer
uit te leggen en de tennisbanen liggen in een andere windrichting. De afstand tussen hand- en korfbal is letterlijk een stuk kleiner geworden. Waarbij het hekwerk tussen korf- en handbal is voorzien van
een “zandvanger”.
De lichtmasten passen bij het energiezuinig maken van ons complex en vervangen voor led verlichting.
Is het helemaal klaar? Nee nog niet, de grondpotten moeten komende week nog geplaatst worden, we zijn
het aantal palen aan het controleren (en aansluitend bestellen). Tevens zullen de spullen die we uit de
containers hebben moeten halen binnenkort, als die op de juiste plek staan, weer terug moeten in de containers
In de kantine zijn we ook nog druk bezig met een aantal zaken, zo zal er een echt kassasysteem gaan komen
en zijn we ook druk doende met het internet om ook een goede wifi verbinding in onze kantine te hebben.
Afgelopen weekend heeft een (veel te) kleine ploeg onze accommodatie weer gereed gemaakt voor het
veldseizoen. Helaas heeft het korfballende deel hier onvoldoende bij geholpen, dit zullen we voor toekomstige momenten samen moeten doen!
Terug kijkende op het zaalseizoen valt dit seizoen te betittelen als “net niet”, dat hebben we na afgelopen
weekend moeten accepteren voor zowel korfbal 1 (net geen kampioen) als korfbal 2 (net niet kunnen handhaven). Na de afgelopen jaren heel wat kampioenschappen te hebben mogen vieren hebben we dat jaar
(nog) niet mogen doen. Veel ploegen in de middenmoot en ik wil ook mijn respect hier uitspreken voor een
team als het 5e wat een heel zwaar jaar heeft doordat ze helaas “net even” te hoog zijn ingedeeld.
Nog 1 veldhelft voor jullie en dan komt het moment van winnen weer veel dichterbij.
Terug naar dat nieuwe veld, helemaal in de SC Twist kleuren, moderne zon verwarmde dug-outs, dat moet
een enorme boost geven. Op naar hele mooie resultaten, maar voor heel veel plezier!
Fijn jullie allemaal weer op het veld te mogen zien.
Of bovenstaande een grap is of niet, ik beloof u ik ben maandagavond op het veld, dan kunnen we er in ieder
geval samen om lachen.
Sportieve groet namens mij,
Raymond Kerklaan
Bestuurslid korfbal
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TRAININGSTIJDEN
Trainingstijden Handbal 2e helft veldcompetitie 2018/2019
TEAM		
Maandag
Dinsdag
Woensdag		
Donderdag
F jeugd	 	 	 						
17:00 - 18:00	 
E jeugd	 		
18:00 - 19:00	 			
18:00 - 19:00	 
D jeugd	 		
18:00 - 19:00	 			
18:00 - 19:00	 
DCJ	 			
19:00 - 20:00	 			
19:00 - 20:00	 
DBJ	 			
19:00 - 20:00	 			
19:00 - 20:00	 
HBJ	 	 	 						
19:00 - 20:30	 
DS1	 			
20:00 - 21:30	 			
20:00 - 21:30	 
DS2	 			
20:00 - 21:30	 			
20:00 - 21:30	 
DS3	 	 	 						
20:30 - 21:30	 
HS1	 	 	 						
19:00 - 20:30	 
HAJ	 			
*) bij Ventura 	 			
19:00 - 20:30	 
H-Rec	 					
20:00 - 21:00 **)	 	 	 

Vrijdag

Alle trainingen vinden plaats op onze velden aan de Claudius Civililaan 33b behalve HAJ *)
en H-Rec ** om en om bij Unitas/Twist )
									(wijzigingen voorbehouden)

Trainingstijden Korfbal 2e helft veldcompetitie 2018/2019
Team		Maandag
Dinsdag
Woensdag		Donderdag
Twist 1		
21:00-22:30 		
21:00-22:30
Twist 2		
21:00-22:30		
21:00-22:30
Twist 3		
21:00-22:30 		
20:00-21:00
Twist 4
				
21:00-22:30
Twist 5
				
20:00-21:00
Twist 6				20:00-21:00				20:00-21:00
A1		
20:00-21:00 		
20:00-21:00
A2		
20:00-21:00 		
20:00-21:00
A3		
20:00-21:00 		
20:00-21:00
B1		
19:00-20:00 		
19:00-20:00
B2		
19:00-20:00 		
19:00-20:00
C1		
19:00-20:00 		
19:00-20:00
C2		
19:00-20:00 		
19:00-20:00
D1		
18:00-19:00 		
18:00-19:00
D2		
18:30-19:30 		
18:30-19:30
E1		
18:00-19:00 		
18:00-19:00
E2		
18:00-19:00 		
18:00-19:00
E3		
18:00-19:00 		
18:00-19:00
F1
				18:00-19:00
Kangoeroe
			
18:00-19:00
TwistFit
20:00-21:00
Alle trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld op onze locatie Claudius Civillislaan
									(wijzigingen voorbehouden)
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4

seizoenen
kunstgras

De techniek heeft niet stil gestaan, en dat geld ook voor onze nieuwe, wel héééél mooie, kunstgrasmat.
Naast het feit dat we er natuurlijk erg goed op kunnen korfballen en hopelijk heel wat wedstrijden winnend kunnen
afsluiten, heeft deze mat een bijzonder extraatje.
Met de allernieuwste digitale technologie is het nu ook mogelijk het veld per seizoen een anders aanblik te geven.
Zo is er in de lente een prachtig bloemenveld (foto) te voorschijn te toveren, en...
		
• in de zomer een tropisch strand
			
• in de herfst een kleurrijk bladeren dek
				
• in de winter een poollandschap
Dit alles is natuurlijk wel met één druk op een knop weer terug te zetten in het korfbalveld, want er moet uiteraard
wel gewoon op gespeeld kunnen worden.
Maar zijn de wedstrijden klaar dan kunnen we op ons terras genieten van deze bloemenpracht.
De mat is nu al te bewonderen, dus ga er eens langs nu er nog niet gespeeld wordt.
Veel plezier hiermee.

DEMO WEEK: komende week (t/m vrijdag 5 april) is iedereen in de gelegenheid de bloemenpracht te
aanschouwen. Tussen 12:00 en 12:30 wordt deze functie ingeschakeld. KOM DIT ZIEN!

Zaterdag 6 April wordt het veld officieel geopend (zie pag. 21)
5
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TEAM
Schoonmaak
Op 5 april starten we weer met de wekelijkse teamschoonmaak. In principe is dat op vrijdagavond 19.30 uur,
maar het is altijd mogelijk om in overleg met de schoonmaakcommissie een ander tijdstip te kiezen.
				Vrijdag 5 april:

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Vrijdag 12 april:
Vrijdag 19 april:
Vrijdag 26 april:
Vrijdag 3 mei:
Vrijdag 10 mei:
Vrijdag 17 mei:
Vrijdag 24 mei:
Vrijdag 31 mei:
Vrijdag 7 juni:
Vrijdag 14 juni:

Twist 3 (korfbal)
Twist 5 (korfbal)
Twist 4 (korfbal)
geen schoonmaak
geen schoonmaak
Twist 6 (korfbal)
Twist DS1 (handbal)
Twist DS2 (handbal)
Twist 1 (korfbal)
Twist 2 (korfbal)
Twist HS1 (handbal)

Korfbalvierkamp
6 april
Hij komt er weer aan: de korfbalvierkamp. Dit jaar niet alleen als voorbereiding op de 2e helft van de veldcompetitie, maar ook als opening van het nieuwe kunstgras (allemaal duimen dat er geen grote vertragingen
optreden. Dit keer treden naast de selectie van S.C. Twist ook de selecties van c.k.c. Maassluis, Sporting Trigon (Leiden) en Phoenix (Zoetermeer) aan. Alle drie uitkomend in de 1e klasse, dus dat belooft spannende
wedstrijden.
De eerste wedstrijden starten om 11.45 uur en rond 17.30 uur klinkt het eindsignaal van de laatste wedstrijd.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief, maar hou zaterdag 6 april vast vrij!
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Op het NIEUWE kunstgras >>>

Programma 4 kamp
Wedstrijd tijden / ronde tijden




Ronde 1
11:45‐1230
‐ Phoenix 1
–
‐ Twist 2
–

CKC Maasluis 1
Trigon 2

Ronde 2
12:35‐13:20
‐ Twist 1
‐
Trigon 1
‐ CKC Maasluis 2 ‐
Phoenix 2

|
|

Patrick Peeters
Quinten Wolff

|
|

Leo van de Bie
Marco Sparreboom



Pauze/ Lunch 13:20‐13:50



Ronde 3
13:50‐14:35
‐ CKC Maassluis 1 ‐
Twist 1
‐ Trigon 2
‐
Phoenix 2

|
|

Alwin Hirschveld
Herman Godijn

Ronde 4
14:40‐15:25
‐ Phoenix 1
‐
Trigon 1
‐ Twist 2
‐
CKC Maasluis 2

|
|

Marco Sparreboom
Quinten Wolff





Pauze/ lunch 15:25‐15:45



Ronde 5
15:45‐16:30
‐ Twist 1
‐
Phoenix 1
‐ CKC Maassluis 2 ‐
Trigon 2

|
|

Herman Godijn
Alwin Hirschveld

Ronde 6
16:35‐17:20
‐ Trigon 1
‐
CKC Maassluis 1
‐ Phoenix 2
‐
Twist 2

|
|

Patrick Peeters
Leo van de Bie

|

Sander Hartendorp



Reserve scheidsrechter
Spelregels:
o
o
o
o
o

Wedstrijden duren 2x 20 minuten met een rust van 4 minuten
1x time out per team per wedstrijd
Onbeperkt wisselen
Wisselen als de bal in het andere vak is
Tijd staat alleen stil bij blessures

Scheidsrechters:

Leo van de Bie
Herman Godijn

‐
‐

Patrick Peeters
‐
Marco Sparreboom ‐
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Quinten Wolff
Alwin Hirschveld
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Oud Oranje Nassau-ers vieren huwelijksfeest bij Twist
Op 25 maart 2019 is het 60 jaar geleden dat twee leden, die aan de basis hebben gestaan van Oranje Nassau,
met elkaar zijn getrouwd.
Op 31 maart 2019 willen Riet en Leendert Veldheer dit vieren in onze kantine.
Onderstaand de uitnodiging voor dit feest en iedereen die het bruidspaar wilt feliciteren is van harte welkom.
Namens s.c. Twist wil ik Riet en Leendert een gezellige middag toewensen en natuurlijk onze gelukwensen met
het bereiken van deze Mijlpaal.
Jan Kees
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VOORJAARSSCHOONMAAK
Met het begin van de veldcompetities in zicht, beginnen ook de voorbereidingen de kantine- en schoonmaakcommissie. Zaterdag 23 maart werd uitgeroepen tot voorjaarsschoonmaakdag, overigens geheel toevallig
samenvallend met de Landelijke opschoondag. Zo’n 25-30 mensen (het waren er teveel om te tellen!), waaronder het complete D1-jeugdteam van de handbal, gingen aan de slag. Ramen werden gezeemd, alle losse
onderdelen uit de keuken (heel veel!) werden tijdelijk op de bar gestald om de keuken grondig schoon te
maken, en al het meubilair, ook dat onder de trap, werd naar buiten gebracht.Een flinke club mensen ging
boven de kleedkamers te lijf, en ook het onkruid naast de kantine en op het handbalveld (!) werden verwijderd.
Uiteraard moesten alle spullen ook weer terug, waarbij de gelegenheid te baat werd genomen om alles weer
netjes en praktisch neer te zetten. In korte tijd is er heel veel werk verzet. Best bijzonder dat al die mensen
zich in het zweet willen werken voor een schoon complex. Hopelijk realiseert iedereen zich dat ook als het
seizoen weer in volle gang is. Het scheelt namelijk een stuk als iedereen z’n afval in de prullenbak doet, en
gebruikte spullen weer (schoongemaakt) op de juiste plek terugzet.
Namens de schoonmaakcommissie (maar ongetwijfeld ook namens alle leden): hartelijk dank aan iedereen
die een steen(tje) heeft bijgedragen!
Arjan

11

Op woensdag 10 april 2019 organiseert SC Twist een kennismakingsclinic handbal. Tijdens deze clinic zullen
de kinderen op speelse en plezierige wijze kennismaken met de sport handbal. Deelname aan de clinic is
geheel vrijblijvend.
Datum: 10 april 2019
Tijd:
Ronde 1: 14.00 - 15.00 uur | ronde 2: 15.00 - 16.00 uur (deelname ronde naar keuze)
Locatie: SC Twist | Claudius Civilislaan 33B, Vlaardingen

Verklaring
Omtrent
Gedrag
In de media wordt regelmatig geschreven over de begeleiding van kinderen bij sportverenigingen.
Bij de oprichting van S.C. Twist hebben wij als vereniging besloten om van alle trainers en coaches van
jeugdteams een VOG-verklaring te vragen waaruit blijkt dat het gedrag vanuit het verleden van een
persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.
De aanvraag van een VOG is een moment opname, die niets zegt over de toekomst van iemand, daarom wordt geadviseerd om elke 3-5 jaar opnieuw een VOG voor iemand aan te vragen.
De meeste verklaringen die wij hebben zijn uit 2015.
Komende week zullen wij iedereen die hiervoor in aanmerking komt aanmelden, waarna u via een
e-mail van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de Verklaring Omtrent Gedrag gratis aan kunt vragen. Na enige tijd ontvangt u dan persoonlijk de Verklaring Omtrent Gedrag. Wij verzoeken u aan de
vereniging aan kopie van de VOG te verstrekken zodat wij deze kunnen registreren.
Mocht u geen e-mail ontvangen, terwijl u van mening bent dat ook voor u functioneren binnen de
vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag van belang is, stuur dan een e-mail naar algemenezaken@
sctwist.nl of spreek een van de bestuursleden aan.
Wij rekenen, mede in het belang van onze kinderen, op jullie medewerking.
Het bestuur
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Handbal
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Op vrijdag 31 mei 2019 (in het Hemelvaartsweekend) organiseert Vlaardingen in Beweging voor de eerste
keer het ‘Vlaardings Sportfeest’. Op deze dag is óók s.c.Twist Handbal aanwezig om handbal voor de (aller)
jongste jeugd promoten. Het zal een feestelijke dag worden, waar kinderen (en hun ouders) niet alleen informatie over de betreffende sport kunnen ontvangen, maar ook handbal kunnen uitproberen. Zo kunnen zij
ontdekken of zij het leuk vinden.
Voor deze dag kunnen wij extra hulp heel goed gebruiken, dus als je het leuk vind om te helpen geef je dan
op bij Mirjam of Fabiënne
mirjamhooijmeijer@gmail.com of via 0652888897
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Van Zanden Orthodontie
Reigerlaan 53 3136 JJ Vlaardingen
Lange Boonestraat 10 3142 CC Maassluis

David Meijer Schilderwerken
Ibishoek 27 3201 HD Spijkenisse
M: 06-4960 2379 E: info@dmschilderwerken.nl
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LEDENADMINISTRATIE
Wijzigt er iets in uw gegevens? Uw telefoonnummer?
Uw Mailadres?
Uw banknummer (IBAN)
Gaat u verhuizen?
Geef dit dan altijd door aan de ledenadministratie
Ook als u (of uw kind) ons onverhoopt wilt verlaten

ledenadministratie@sctwist.nl

Steun S.C Twist door je vakantie (minimaal € 500.00) te boeken bij

VakantieXperts de Groot.
bij de volgende filialen:

Vlaardingen Billitonlaan / Vlaardingen De Loper
Maassluis Dr.Kuyperkade
Print eerst de bon op de homepagina van onze website,
en geef deze af als je een reis gaat boeken.
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Het is nog geen haring tijd, toch zwemmen de Twist maatjes binnen.
Word maatje van Twist , ondersteun de vereniging en kom naar de jaarlijkse maatjes avond.

Klik op deze banner om het formulier te openen
16
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bij TWIST
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden (terug) bij onze vereniging:

PAula Westhuis - handbal
Luka van os - handbal
Sanne Niessen - Handbal
Ninthe Charité - korfbal
Milou van der Zwan - handbal
Ron Dissel - korfbal (trainer/coach)
wij wensen jullie heel veel plezier en succes

19

Hoveniersbedrijf De Tuin
3e Industriestraat 25E 3133EJ Vlaardingen
Telefoon:+31 (0)10 248 0704 Fax:+31 (0)10 248 0705 E-mail:info@detuin.info

Bestel je iets bij BOL?
Dan kun je, om daar te komen, het beste de link op onze
website gebruiken! (zie homepage)
Alleen zo steun je S.C. TWIST met een
percentage van je aankoop
20

House for sale makelaars
Hoogstraat 203
3131 BB Vlaardingen
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Overleden Oud Erelid van Oranje Nassau Jaap Veldheer
Wij wensen de famliie sterkte met dit verlies
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Opening kunstgrasveld op 6 april
In de tijd dat we met de handbal en de korfbal lekker in de zaal speelden en trainden is tijdens de afgelopen
winter door de Gemeente het nieuwe kunstgrasveld aangelegd. In de eerste week van januari is gestart met
de aanleg. Ondanks een ruim bouwschema werd het toch nog even spannend doordat in eerste instantie de
toplaag werd afgekeurd. Maar gelukkig werd dit heel snel weer in orde gemaakt. Deze week is het kunstgras
uiteindelijk aangelegd en het resultaat is werkelijk fantastisch!
Tijdens de komende 4-kamp, volgende week zaterdag 6 april, zal het kunstgrasveld officieel in gebruik worden
genomen door wethouder Bart Bikkers.
Deze gebeurtenis vindt plaats om 14.10 uur in de rust van de topwedstrijd korfbal tussen Maassluis en S.C.
Twist.
Uiteraard nodigen we alle leden, korfballers, handballers, tennissers en trimmers en alle belangstellenden uit
om dit mooie en unieke moment voor S.C. Twist mee te maken.
De eerste zaterdag weer buiten wordt een gezellig drukke dag met in de ochtend eerst een aantal handbalwedstrijden. Om 11.30 begint de 4-kamp van de korfbalselectie en om 14.10 het officiële gedeelte voor deze
gelegenheid hebben we ook een aantal vrienden van S.C. Twist en onze sponsoren uitgenodigd.
Erg leuk is het dat Omroep Vlaardingen vanuit onze kantine vanaf 14.00 uur de sportuitzending verzorgt en ook
bezoekers van S.C. Twist ruimschoots aan het woord laat.
Na afloop van het toernooi is er een gezamenlijk eten en vanaf 20.00 uur is er een groots “Fissa” feest voor alle
leden van S.C. Twist.
Een speciaal woord van dank wil ik hierbij uitspreken voor voetbalvereniging DVO waar onze trimmers tijdelijk
mochten sporten en voor VLTC waar onze tennissers tijdelijk hun wedstrijden mochten spelen. Veel dank hiervoor en een groot compliment voor de geboden gastvrijheid.
Tot slot wil ik de Gemeente Vlaardingen nu al een groot compliment geven voor het fantastisch mooie veld en
van harte bedanken voor de meer dan prettige samenwerking gedurende het gehele traject.
Nogmaals wil ik iedereen van harte uitnodigen om zaterdag het resultaat te komen bekijken!
Namens het bestuur
Jan Kees Boot
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Drankenhandel Janson B.V.
Spoorsingel 40 3134 XR Vlaardingen
Tel : 010-4348244 Fax: 010-4348731 info@jansondranken.nl
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