
NIEUWSBRIEF juni 2020 

In deze nieuwsbrief informeren we jullie  

over de afsluiting van het korfbalseizoen en de start na de zomervakantie  

 

 
Programma tot aan de zomervakantie  

 
 
Einde seizoen 
Wat een bijzonder seizoen was het dit jaar. De zaalcompetitie niet afgemaakt, en de veldcompetitie hebben 
we helemaal aan ons voorbij zien gaan. En dat terwijl de voorjaarscompetitie altijd de meest gezellige 
competitie is, op het veld, bij onze eigen kantine, op korfbalkamp, de toernooien, de feestjes…. alle 
gezelligheid ging aan ons voorbij. Fijn dat we toch nog een aantal weken hebben kunnen trainen. Dikke pluim 
voor de spelers en trainers, die er met elkaar toch het beste van hebben gemaakt!  
 
We trainen met de jeugd door t/m week  26. De laatste reguliere training is op donderdag 25 juni. Teams die 
daarna nog willen doortrainen, doen dat in overleg met hun trainers. 
 
Pannenkoekentoernooi wordt Vriendentoernooi  
Op zaterdag 27 juni organiseren we ons jaarlijkse toernooi voor de D’s, E’s en F’jes en hun vrienden en 
vriendinnen. Dit jaar doen we dat net even anders i.v.m. de Corona-maatregelen, maar het wordt zeker 
weten net zo gezellig als de voorgaande jaren. We beginnen de middag om 13.30 uur met een korte training. 
Daarna spelen we een toernooitje. Alle kinderen uit D1, E1, E2, F1 en F2 mogen een eigen team 
samenstellen, met maximaal twee korfballers. Heb je geen team? Geen probleem, dan delen we jou - en de 
kinderen die met je mee komen - ter plekke in. Meld je wel even aan, en vraag je vrienden om dat ook te 
doen. Aanmelden kan bij je trainer of bij Mariëlle (06-21863917).  
 
Het toernooitje is rond 15.30 afgelopen. De precieze eindtijd weten we wanneer alle opgaves binnen zijn en 
communiceren we via de groepsapps. We vragen de A’s, B’s en C’s om te helpen bij de begeleiding van de 
teams.  
 
Priktoernooi  
Het Mix-hap-prik-toernooi waarmee we het korfbalseizoen traditioneel ieder jaar afsluiten, organiseren we 
dit jaar in afgeslankte vorm: we gaan alleen Prikken met de jeugd t/m 18 jaar. Er is een competitie voor de 
C’s t/m de A’s en een competitie voor de E’s en D’s. Ook de kinderen die volgend seizoen in de E’s gaan 
spelen (zie hieronder) mogen meedoen. We starten aansluitend aan het vriendentoernooi (ca. 15.30 uur) en 
eindigen rond 17.30 uur. Graag aanmelden per tweetal, bij je trainer. Niemand om mee te schieten? Meld je 
dan vooral wel aan, dan koppelen we je ter plekke. Wie gaan er dit jaar met de wisselbeker vandoor….?  
 

 
Teamindeling jeugd seizoen 2020/2021  

 
 
De teamindeling voor volgend seizoen vind je hieronder. We zijn nog druk bezig met de trainersindeling. 
Zodra de trainers bekend zijn worden de betreffende teams hierover via de app-groepen geïnformeerd.  
 
A1*:   Rosalie, Marit, Lianne, Damillia, Tessa, Larissa, Jelle, Casper 

Trainer(s): volgt 



* Enkele spelers vanuit de huidige A’s gaan ook in A1 spelen. Hierover wordt het team op een later moment 
via de groepsapp geïnformeerd.   
C1:   Roos, Rianne, Isabelle, Denise, Romke, Sven, Lars, Daan 
  Trainer(s): volgt  
D1:  Florine, Dianara, Gaby, Annemieke, Maya, Eline, Tristan, Mente, Timo, Marthijs 

Trainer(s): volgt 
D2:  Liv, Marleen, Emily, Paula, Myrthe, Kezia, Marjolein, Jenthe, Benjamin, Joshua, Thijn 
  Trainers: Rosalie H. en Britt 
E1**:   Lian, Sarah, Jesse, Caz, Michiel, Justus 
E2**:   Noor, Louisa, Fleur, Anne-Fleur, Isabelle,  
  Trainers: Charlotte en Chantal 
**E1 en E2 trainen samen 
F1:   Sera, Jeske, Rohan, Elmar 
  Trainer: Mineke 
Kleuters:  Roos, Tess, Jonathan, Jorn, Florian, Stef 

Trainer: Anita  
 
Voor vragen over de teamindeling kun je terecht bij je huidige trainer(s) of bij Mariëlle van der Veen 
(06- 21863917).  
 

 
Programma na de zomervakantie  

 
 
Trainingen  
De jeugdtrainingen starten in de week van 17 augustus op de volgende tijden:  
 
Kleuters donderdag    17.00 – 17.45 
F1  donderdag    17.00 – 18.00 
E1/E2  maandag en donderdag  17.00 – 18.00  
D1/D2  maandag en donderdag 18.00 – 19.00 
C1  maandag en donderdag 18.30 – 19.30 
A1  maandag en donderdag  18.30 – 20.00   
 
De trainingstijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers. Mochten er wijzigingen zijn dan 
horen jullie dat z.s.m.! 
 
Jeugdtoernooi en familiebarbecue 
Normaal gesproken beginnen we het seizoen altijd met een groot jeugdtoernooi bij ons op het veld. I.v.m. de 
Corona-maatregelen kan het toernooi dit jaar niet doorgaan. Wel bekijken we of we op die dag een andere 
activiteit kunnen organiseren. Uiteraard met in achtneming van de adviezen vanuit het RIVM en het protocol 
van de knkv. Hou zaterdag 22 augustus dus nog wel even vrij! 
 
Competitie  
De competitie start – als alles goed gaat – op zaterdag 5 september. Tijdens of rond dat weekend wordt ook 
een nadere kennismaking tussen team, trainer(s) en ouders gepland.    
 
 

- Een fijne zomer gewenst! - 


