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Beste korfballers en ouders, 

 

Net als in het vorige korfbalseizoen zijn de selectietrainingen voor de jeugd A-F al voor 

de zomer gehouden en worden de teams nu al gepubliceerd. 

 

In deze nieuwsbrief kun je de nieuwe teamindeling vinden, evenals de trainers, coaches 

en begeleiders van het komende seizoen. We zijn blij te kunnen melden dat bijna alle 

jeugdteams voorzien zijn van trainers en coaches. Er wordt nog verder gezocht naar 

train-de-trainers en overige begeleiding voor onze coaches. Wil je als jeugdlid of wilt u 

als ouder helpen bij de (ondersteuning van de) trainers/coaches: laat het de CTZ weten! 

 

Na de zomer wordt er met de nieuwe teams getraind in de voorbereiding. Op 1 

september volgen oefenwedstrijden of een toernooi (voor de E-teams). Het schema van 

de oefenwedstrijden volgt in of na de zomer. Weet je nu al dat je niet kunt trainen en/of 

spelen? Geef het even door via een e-mail aan de CTZ. De competitie zal op zaterdag 8 

september van start gaan. Eind augustus komt op de website het volledige 

wedstrijdschema, inclusief het vervoer. 

 

 

Samengevat: 

- Vanaf 27 augustus trainen (A1, A2, B1 en C1 beginnen op 21 augustus) 

- Op 1 september oefenwedstrijden 

- Vanaf 8 september competitie 

 

 

Voor vragen, opmerkingen en afschrijvingen voor de oefenwedstrijden of trainingen 

kunnen jullie via een e-mail terecht bij ctz@ijsselvogels.nl of bij één van de leden van de 

CTZ. 

 

 

Afschrijven voor de oefenwedstrijden A (liever niet!) kan bij René Boere (06-51088008). 

 

Afschrijven voor de oefenwedstrijden B-F (liever niet!) kan ook bij 

wedstrijdsecretariaat-jeugd@ijsselvogels.nl of 

 Voor de B1 t/m C3: Elly Klijn, tel. 374108 

 Voor de D1 t/m F1: Anne Slob, tel. 374040 

 

 

 

De Commissie Technische Zaken  

(René Boere, Marina van Dam, Manon van Kerkhof, René 

Prins, Anne Slob, Katja Smitskamp, John Vonk, Matthijs 

Alderliesten) 

 

ctz@ijsselvogels.nl – Fijne vakantie! 

 

  

 
 
KorfbalmasterZ is het nieuwe 

spelregelbewijs van het 
KNKV. Online te behalen en 
vanaf 2018-2019 verplicht 

voor alle spelende leden, te 
beginnen bij de senioren en 

de seizoenen erna voor de A 
en B. Daarom krijgt iedereen 
die nog geen spelregelbewijs 

heeft (senioren/A’s/B’s), na 
de zomer een activatiecode 

om het spelregelbewijs te 
behalen. Wil je in de zomer 

al aan de slag? Mail Matthijs! 

http://www.ijsselvogels.nl/
mailto:jtc@ijsselvogels.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat-jeugd@ijsselvogels.nl
mailto:ctz@ijsselvogels.nl
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Trainingstijden 
 

In de zomer verschijnt een concept trainingsschema. Hierbij geldt dat dit in ieder geval 

van toepassing is voor de eerste twee trainingsweken, vanaf maandag 27 augustus 

(A1/A2/B1/C1 vanaf 21 augustus). De eerste weken zijn er veel trainingen met teams uit 

dezelfde leeftijdscategorie die op dezelfde tijden trainen. Zodra er later wijzigingen op 

gaan treden horen jullie dat via je trainers of lezen jullie dat op de website 

(www.ijsselvogels.nl). De trainingstijden zijn als concept voor de veldcompetitie, maar 

het trainingstijdenschema wordt op de trainersavond definitief gemaakt. We kunnen 

uitdrukkelijk niet garanderen dat deze tijden de rest van de veld- en zaalcompetitie ook 

zo blijven! 

 

 

 
 

Oefenwedstrijden 
 

Zaterdag 25 augustus 

Eventueel oefenwedstrijden voor A1, A2, B1, C1. 

 

Zaterdag 1 september 

Oefenwedstrijden A-D 

Toernooi voor E-teams bij Vriendenschaar Bodegraven 

 

 

 

 

Jaarplanning 
 

In vergelijking met de afgelopen jaren is het jaarschema wat opgeschoven. Het 
competitieseizoen begint pas op 8 september, het veldseizoen loopt door tot en met 
27 oktober. Daarna begint het zaalseizoen, competitie start na de voorbereiding pas 
op 24 november en loopt door tot en met 30 maart. Op 20 april start de 
veldcompetitie, die doorloopt tot en met 15 juni 2019. 
 

Bekijk de jaarplanning Competitie KNKV op 
http://www.knkv.nl//userfiles/competitie/Competitieschema_1819.pdf 

 
Hierin staat bijvoorbeeld op welke zaterdagen er wel/niet wordt gekorfbald…  

handig voor de vakantieplanning! 

 

 
 

F2 kampioen, najaar 2017  

http://www.ijsselvogels.nl/
http://www.ijsselvogels.nl/
http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Competitieschema_1819.pdf
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De Teamindelingen 
 

Het indelen van de teams blijkt elk jaar weer een bijzonder punt van aandacht. Hoe 

bepaal je nu precies wie in welk team komt? Zijn er genoeg jongens en meisjes in één 

leeftijdscategorie? Hoe zit het met vriendjes en vriendinnetjes? Wie zou er best in een 

hoger team kunnen? Wie lijkt er beter af te zijn in een wat lager team? Wie kunnen we 

beter wel en wie kunnen we beter niet bij elkaar plaatsen?  

 

Al dat soort vragen leiden er toe dat het indelen niet zomaar een klusje is wat we er even 

bij doen in een kwartiertje. Dit jaar zijn er voor alle A's tot en met E's van het komende 

seizoen selectietrainingen geweest. Om de nieuwe spelers bij elkaar te zien en de spelers 

en speelsters zo gelijkmatig mogelijk over de teams te verdelen en bij de hogere teams 

ook daadwerkelijk om te selecteren. Er is dus goed over nagedacht, overlegd met oud-

trainers en nieuwe trainers, er zijn ook al eerder trainingen en wedstrijden bekeken en 

soms (vaak) moesten er lastige keuzes worden gemaakt. En regelmatig verandert de 

situatie gedurende het proces (nieuwe leden, opzeggers) en worden veel belangen 

opnieuw afgewogen. We hebben ook veel spelers gevraagd om eerder naar een hogere 

leeftijdscategorie door te schuiven, of juist langer in een leeftijdscategorie te blijven, om 

zoveel mogelijk alternatieven te kunnen vergelijken. Dank aan iedereen die in een 

andere leeftijdscategorie wil gaan spelen! 

 

Hoe dan ook: we hebben de keuzes gemaakt en hopen dat iedereen het naar zijn zin zal 

krijgen. De indelingen gaan gelden voor de eerste helft van de veldcompetitie. Indien de 

CTZ dit noodzakelijk acht, kunnen de teamindelingen gedurende het seizoen 

(bijvoorbeeld in de zaalcompetitie) nog wijzigen. 

 

We zijn ook trots te mogen vermelden dat bijna alle teams van begeleiding zijn voorzien. 

Ook dat heeft de nodige uurtjes gekost. Houd in elk geval deze trainers en coaches in 

ere, ze staan er voor jullie! We wensen jullie veel korfbalplezier met veel leuke trotse 

momenten! 

 

 

Teamindelingen 1e helft veld 
 

A1 – Berry Glissenaar 

Angela Admiraal 

Loisanne op ’t Land 

Thirza Oskam 

Roos van der Vliet 

 

 

 

Luc Belder 

Sam Klijn 

Sam Meijer 

Stefan van Nieuwkoop 

Jelle Reichard 

 

A2 – Stef Blanken, Jeffrey Berlijn, Daan de Looff 

Sanne van Eijk 

Angela van Hees 

Anna Huijsmans 

Annelie Radder 

Lotte Rijkaart van Cappellen 

Amber Vink 

 

Rens de Bode 

Stan Kreft 

Patrick van Nieuwkoop 

Edwin Reijm 

Tom Stormbroek 

Edo van Voorst 

 

 

B1 – Stan Sinot en Jesse op ‘t Land 

Evi Dijkstra 

Yana van Grieken 

Annelies Modderkolk 

Cécile Slingerland 

 

Kris van den Berg 

Marijn van den Boomgaard 

David Modderkolk 

Dano Scheppink 
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B2 – Bas de Bruin en Luc Belder 

Thirza de Baat 

Rosanne Bakker 

Lieneke ten Hove 

Lisa Vink 

Anna Wesdorp 

 

Isa Kranenburg 

Nils Rijkaart van Cappellen 

Tim Senden 

Sander van der Wal 

 

 

 

C1 – Edwin Plooster en Peter Berlijn 

Jesca van Grieken 

Dominique van Hees 

Anne Leyen Heeneman 

Rosa de Zwart 

 

 

Willem ten Hove 

Tim Plooster 

Benjamin Slingerland 

Wesley Starreveld 

Joran van de Velde 

 

 

C2 – Sam Meijer en Karlijn Prins 

Simone van Blitterswijk 

Lienke Capelle 

Suus Jongsma 

Quinty Kalmeijer 

Lotte Verboom 

Stijn van der Hoog 

Thomas van Nieuwkoop 

Finn Rijkaart van Cappellen 

Mink van Zundert 

 

 

 

 

C3 –Lieke Verstoep en Eva Haasbroek 

Nina Bongers 

Willeke van Braak 

Lucie Uitbeijerse 

Noa van Voorst 

 

 

Levi Bergsma 

Storm Groenewegen 

Sem van Haaften 

Justin Stolk 

Jesse Vink 

 

D1 – Christiaan Verwoerd, Mike Dukker, Tamara Vink 

Eline Elderhorst 

Luna Glissenaar 

Lieke Muilwijk 

Nora van de Velde 

 

Lucas Blom 

Sven Blom 

Timo van der Ham 

Marnick Uitbeijerse 

 

D2 – Mike Admiraal, Coen Pijpers en Leon Bleijenberg 

Sahra Altan 

Flo Heuvelman 

Maya Rook 

 

 

 

 

 

 

Ties de Bruijn 

Ayoub Fourka 

Julian de Jong 

Rico de Jong 

Isha de Koning 

Lucas van Loon 

 

 

D3 – Remon Groenendijk & Dennis Kool  (D3 gaat spelen als viertal, zoals de E) 

Sarah Hoven 

Anne Noorlander 

 

 

 

Wessel Bongers 

Sven van den Broek 

Mike Chen 

Wilmer Kool 
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E1 – Sam Klijn en Dano Scheppink 

Floortje van Grieken 

Lara van Kerkhof 

 

Sil van der Hoog 

Luc Kempers 

David Meijer 

 

 

E2 – Angela Admiraal, Roos van der Vliet, Loisanne op ‘t Land 

Evy Langerak 

Lieke Senden 

Floortje Vink 

Sid Heuvelman 

Xavi Veltenaar 

Jayden Vonk

 

 

E3 – Stan Kreft en Rens de Bode 

Lieke Kool    Lucas Rijlaarsdam 

Jaël Kranenburg   Tim Sauvangsjo 

     Luuk Springintveld 

 

E4 – Patrick van Nieuwkoop en Tom Stormbroek 

Suzan Altan    Ruben van Eijk 

Eline de Boer    Jeremy Versluis 

Tess Kempers 

 

E5 – Lotte Rijkaart van Cappellen en Anna Huijsmans 

Lilly de Jong    Thijmen Hofman 

Elynn Moolenkamp   Florian Koops 

Jildou Visser 

 

Trainers F: Karin Alderliesten + coaches 

 

F1 – Nikki Prins 

Noortje van den Broek  Timo Langerak 

Kyra Rosbergen   Thijme Verburg 

     Daan Verstoep 

 

 

Nieuwe F (6 jaar en ouder): Alle nieuwe leden van harte welkom bij de F! 

Vrolijke Vogels (3-6 jaar): zie http://www.ijsselvogels.nl/vrolijke-vogels/ 
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