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Onze Speelster van het jaar is een leuke meid die altijd op de training is en hier ook erg  
gemotiveerd aan meedoet. Ze zeurt nooit en betrekt de Fjes ook altijd in het spel. Onze  
Speelster van het jaar is niet de enige handbalster in haar eigen familie, dat is ook niet 
gek, want er zijn wel 4 meiden met een oudere zus die ook handbalt!

Onze speelster van het jaar komt beter uit de verf in he veld dan in de goal. Afgelopen  
jaar heeft ze al een goede ontwikkeling doorgemaakt en beschikt over een mooi geplaatst 
schot.  
Ze stuit met Links en scoort met rechts?? Ze is niet zo groot van stuk en zorgt daardoor bij  
de tegenstanders voor een kleine pittige verassing! Dit seizoen is ze onze spelverdeelster  
en heeft al aardig wat doelpunten mogen scoren. Onze Speelster van het jaar is:
 

MAUD JANSSEN
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Als speelster van het jaar 2016 hebben de trainers dit jaar gekozen voor iemand waarop 
de volgende beschrijvingen van toepassing zijn: 

- pechvogel
- doorzetter
- fanatiek/gedreven 
- leergierig
- lief/sociaal

Ook voor haar is er nog een boel te leren maar dat wil ze ook. 
Zij is gestart met handballen boven op een berg, daarna gelukkig afgezakt naar het dal. 
Heeft, ondanks dat ze jong is, ook al pieken en dalen gekend binnen het handbal. Tot 2 
keer toe haar pols gebroken. Toch staat ze haar mannetje weer. Ze komt uit de stad die 
“laaaaaaaank” is. 

Onze speelster van het jaar 2016 is…………………………….. 
 

Anne Loontjens
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Het was bijna onmogelijk om uit deze groep sterspeelsters een speelster van het jaar  
te kiezen! Allemaal gemotiveerd tot op het bot, flinke trainingsopkomst en allemaal boeken 
ze veel vooruitgang.

Daarom hebben de trainsters niet alleen gekozen, maar heeft ook iedereen in het team 
zelf haar stem mogen uitbrengen. Gelukkig kwam er iemand uit, die ook al vorig jaar op 
één stem na de prijs zou hebben binnen gesleept. Ze balt al de nodige jaartjes mee, maar 
wordt steeds belangrijker voor het team. Ze toont veel inzet, zowel in de training als op het 
wedstrijdveld. Ze is als eerste aan de overkant, maar ook als eerste terug. Met haar snelle 
bewegingen verrast ze de tegenstander keer op keer. Ze wordt langzaamaan een vaste 
waarde op de hoeken. Hier komt ze gemakkelijk langs en pikt ze wekelijks haar goaltjes 
mee. Dit zouden er nog meer zijn, als haar voet niet zo vaak op de cirkel zou staan, maar 
goed, dat vergeven we haar. 

Voor ons een terechte winnares voor ‘speelster van het jaar 2016’ is 
 

Robin Canna
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(Onze speelster van het jaar is gekozen door de speelsters van de D1.)

De speelster van het jaar 2016 schuift niet snel voor haar tegenstander.
Ze gaat geen duel uit de weg, met het gevolg dat ze ook de nodige klappen krijgt te  
verduren. Maar ze is een bikkel !
Ze volgt de wedstrijd nauwkeurig in het veld en ook vanaf de bank. Met aanmoedigingen 
voor haar medespeelsters weet ze het team door de wedstrijd te loodsen.
Ze is trouw op de trainingen aanwezig en dat is duidelijk hoorbaar. Gezelligheid hoort er 
nu eenmaal ook bij! 
De tegenspeler met de meeste angst moet toch wel de keepster zijn. Zij kan enorm hard 
knallen tussen de palen! Soms duurt de trefzekerheid iets langer en raakt ze gefrustreerd. 
Maar na een pep talk weet ze dat goed om te zetten in goals!!!!!!
Ze speelt soms op de opbouw en een enkele keer op de hoek. Ze vliegt aan vanaf de 
rechter flank en heeft een sterke linker arm.
Wij staan volledig achter de keuze van ons team. Wij zijn trots op iedereen maar er kan  
er maar één speelster van het jaar 2016 zijn.

We feliciteren Jacky Lambrichs met de verkiezing van speelster van het jaar 2016  
van HV MIC D1!
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Voor de C2 was de keuze voor de speelster van het jaar unaniem besloten. Zij laat nooit 
een training aan zich voorbij gaan en dat is te merken in de wedstrijden. Als topscoorder 
van de C2 weet ze menige wedstrijd te bepalen. Na wat rondgezworven te hebben op  
verschillende posities in het veld heeft ze inmiddels haar plek gevonden op de linker  
opbouw.

De speelster van het jaar is een lachebek, maar vergis je niet. Ze kan fel en pittig uit de 
hoek komen als er in de wedstrijd iets gebeurt wat haar niet bevalt! Bovendien kan ze het 
team echt op sleeptouw nemen om een gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Samengevat; de welverdiende titel van speelster van het jaar 2016 voor de C2 gaat naar…
 

Kyra Tummers
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Ook bij de C1 was het voor de leiding dit jaar duidelijk wie de titel van speelster van het 
jaar 2016 zou mogen ontvangen.

Deze speelster is enorm gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Ze staat haar mannetje op 
het veld en weet hier wat extra’s te brengen, zeker op de moeilijke momenten. Die extra 
doelpunten die op dat moment gemaakt worden maken vaak het verschil.

Ze weet niet alleen vanaf de rechter hoek de ballen in het net te krijgen, ook op de cirkel 
presteert ze als de beste. Maar naast de ballen IN het net krijgen, weet ze er juist ook veel 
uit te houden, maar dan als top keepster in haar eigen doel.

Tenslote is ook deze speelster altijd present op de trainingen, wat natuurlijk zeer wordt 
gewaardeerd en één van de basis criteria om tot speelster van het jaar te worden  
uitgeroepen.

Ze heeft altijd een glimlach op de lippen… De speelster van het jaar 2016 van de C1 is
 

Anouk Lipsch
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Het is al weer zo ver de verkiezing van de speelster van het jaar.
Halverwege het seizoen heeft iedereen zijn beste beentje voort gezet.
Alle speelsters geven wat ze waard zijn in de trainingen en de wedstrijden.
Inzet ruimvoldoende van allemaal bij de A2.
Echter één speelster steekt er een beetje boven uit.
Ze is nog erg jong en heeft een grote potentie als ze hard blijft trainen en goed naar de 
trainer luistert.
Ze is altijd vrolijk, altijd gedreven, en altijd aanwezig.
De opbouw is haar plaats, de lengte haar voordeel en haar schot is haar wapen.

Speelster van het jaar is ...

 
Fee Brands
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Speelster van het jaar 2016 A1 jeugd HV MIC is er een van de 13. 
Zij is een speelster die 2 seizoenen geleden niet zo graag deed trainen. Al dat rennen 
vond ze maar niks.
Nu is het iemand die de meeste trainingsuren maakt van het hele team. Daarom slaat  
ze nu af en toe ook een gedeelte van een training over.
In de verdediging laat ze van zich horen, zelfs wil ze af en toe de scheidsrechter helpen 
om te zeggen dat het cirkel was. 
Op een training kun je haar wel uitdagen. Vooral als je een bal door de benen gooit,  
vindt ze niet zo fijn. Maar de aanval erna lukt het je niet meer zo snel.
Vaak test ze haar medespeelsters uit, door al te gaan staan in de hoek waar ze altijd  
gooien. Daarna zeggen gooi dan niet altijd in dezelfde hoek.
Ze heeft haar rijbewijs al gehaald, daarom hoeft ze nu niet steeds met de fiets te komen. 
Heeft ze meer energie om te trainen. Sommige medespeelsters vinden dit ook wel fijn,  
ook zij hoeven dan niet te fietsen.
Als ze op zaterdagavond mee heeft gedaan bij dames 1, dan komt ze op zondag vertellen 
hoe het gegaan is. Of ze nou goed of minder goed gespeeld heeft, ze is altijd heel eerlijk.

Speelster van het jaar A1 jeugd is 

Aniek Bemelmans
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Bij de DS 4 is de keuze voor de speelster van het jaar 2016 lastig.  
Stuk voor stuk vechten en knokken ze voor hun team (een uitzondering daargelaten). 
Een echte pechvogel zit er wel bij, die vanwege een langdurige knieblessure nog geen 
wedstrijd heeft kunnen spelen… Daarom een speciale vermelding voor Anniek Lucassen 
en een hart onder de riem voor een goed herstel!

Er is binnen het team echter 1 speelster die er altijd is en daarbij ook altijd het maximale 
geeft.
Het komt dan ook vaker dan eens voor dat deze speelster zich in een wedstrijd helemaal 
leeg heeft gespeeld. 

De titel voor speelster van het jaar 2016 voor Dames 4 gaat dit jaar naar..

Froukje Bosch



Speelster van het jaar 2016 
DS3

 
Ook voor Dames 3 is er een keuze gemaakt voor de speelster van het jaar 2016.

Deze speelster is altijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden. Ze kan een lekker potje 
handbal spelen is altijd fit en attent.

Bovendien is deze speelster altijd bereid om uit te helpen bij een ander team, of dat nu de 
Dames 2 of de Dames 4 zijn.

Daarom gaat de titel van Speelster van het jaar 2016 voor Dames 3 dit jaar naar…

Danique Broers Hendrix 
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De titel voor speelster van het jaar 2016 voor Dames 2 gaat naar iemand op de bank. 

Met name daar is zij een hele goede aanvulling voor het team. Voor mij als trainster met 
haar eigen handbal ervaring meedenkend over het spel. En tevens voor de speelsters.  
Zij kan zich goed inleven in de speelsters en weet ook de karakters goed te beschrijven  
en te bewerken om het beste resultaat uit een bepaald individu te krijgen. 

Tevens is ze altijd goed gemutst en heeft een positieve instelling.

Daarom mijn keuze op mijn begeleidster,

Anja Knols
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Het stukje van Dames 1 is dit jaar in de vorm van een gedicht,
Een tipje van de sluier wordt meteen opgelicht,
De speelster van het jaar vervulde in het verleden voor Marsna blauw haar plicht.

Ze heeft de afgelopen jaren aardig wat progressie gemaakt,
Met haar mooie schijnbeweging aardig wat tegenstanders gepasseerd en doelpunten geraakt,
Een goede positie binnen dames 1 verdiend en weinig verzaakt.

Als tegenstander wil je met haar geen ruzie zoeken,
Anders zie je figuurlijk van het veld alle hoeken,
Soms niet zonder vloeken.

Haar niveau en bevlogenheid verbeteren nog ieder jaar,
Met haar kopje laten hangen is ze ook steeds sneller klaar,
En enkele teksten zoals “Fliegen” en “Huuegte pakke” (met eu) heeft ze ook iedere training 
beschikbaar.

Zelfs de volgende tegenstanders is voor haar niet meer onbekend bovendien,
Al met al verdiend deze top meid zeker de titel Speelster van het jaar 2016,
En we hopen nog veel van haar handballende talent te kunnen zien,

Georgie Eikenboom 

proficiat!
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De heren spelen het seizoen 2016/2017 in de 2e klasse. Het is een spannende competitie 
waarbij helaas nog niet loon naar werken gekregen is. Uit deze groep waarbij enkele zéér 
gemotiveerde spelers zitten is het natuurlijk niet zo makkelijk om een speler te selecteren 
die dit seizoen boven het hele team en zichzelf uitstijgt. Na lang wikken en wegen is het 
gelukt om een speler te selecteren. Meerdere spelers cijferen zichzelf weg in het belang 
van het team. Zonder andere spelers te kort te willen doen is deze speler daar een heel 
goed voorbeeld van. Deze speler van het jaar speelt al jaren bij M.I.C. (voorheen Marsna). 
Hij is enorm gedreven en gaat soms als een wervelwind over het veld, Ja hij loopt zichzelf, 
ondanks zijn niet meer al te jonge leeftijd, soms echt voorbij. Dit seizoen is hij niet op zijn 
vertrouwde positie van de laatste jaren begonnen. De vertrouwde positie was overigens uit 
nood geboren en is altijd erg goed ingevuld. Nu is hij terug op de plek waar hij zelf graag 
speelt. Dat laat hij ook zien in zowel aanvallend als verdedigend spel. Hij is altijd aanwezig 
motiveert zijn teamgenoten en laat wekelijks zien dat hij een zéér waardevolle teamspeler 
is. Hij kan in dit tempo nog jaren mee en misschien maken we het nog mee dat hij samen 
met zijn zoons kan handballen. De speler van het jaar voor Heren 1 is natuurlijk geworden 
onze nummer 8……. ………., 

Tum Halders



Deze persoon kan met recht zeggen de meeste uren in de sporthal door te brengen.

Daarbij staat handbal uiteraard op nummer 1, maar ook over een andere balsport  
(of zelfs badminton) mag hij graag meepraten.

Deze persoon is een heuse steun en toeverlaat, zowel als de wedstrijd met verve wordt 
gewonnen, waarop de nodige biertjes kunnen worden genuttigd, maar ook bij verlies is het 
wegdrinken van het verdriet bij deze persoon geen probleem.

Als trouwe sponsor van de Heren 1 blijft hij motiveren door winstpartijen te belonen met 
bier en bitterballen. 

Wat hem niet verweten kan worden is dat zijn assortiment wat aan de karige kant is, want 
of het nu sportdrank, speciaalbier, softijs of snacks zijn; alles wordt tevoorschijn getoverd. 

We wachten nog altijd tot ook de mini-cordonblue’s worden opgenomen in het standaard 
assortiment, maar tot die tijd zullen we de delicatessen vanuit het vet in de samurai saus 
blijven dopen.

Daarom reiken we dit jaar de speciale titel uit;

Barman van het jaar 2016

Aan onze enige eigen 

Frans



Binnen de vereniging is er nog één persoon die iedereen kent.

Deze persoon is vaak te vinden bij trainingen en wedstrijden, langs het veld of in de  
kantine, maar is ook niet te missen bij 1 van de vele activiteiten die vanuit M.I.C. worden 
georganiseerd.

Dankzij deze persoon lukt het keer op keer om activiteiten zoals de Amstel Gold Race,  
de Caveman run, de ODS classic te bemannen met M.I.C. vrijwilligers om daarmee de 
clubkas te spekken. 

Maar ook de andere activiteiten, zoals wedstrijden fluiten, wedstrijd secretariaat of oud  
papier ophalen wordt door hem gecoördineerd. Wie heeft er in de afgelopen geen mail 
gehad van deze curry liefhebber met een herinnering of hulpvraag?

Vanwege deze enorme inzet en toewijding willen wij deze persoon graag op deze dag nog 
een keer extra in het zonnetje zetten.

Daarom reiken we dit jaar met plezier deze speciale ere-titel uit:

Beste vrijwilligersronselaar van H.V. M.I.C. 2016 is….

Cor Frissen


