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    Bilthoven, 29 mei 2017 

 

Het korfbalseizoen 2016/2017 is afgelopen. Misschien zijn jullie al met de volgende vraag bezig: 

 

‘in welk team en met wie speel ik volgend jaar?’ 

 

Zoals bij de meeste van jullie wel bekend is, wordt aan het einde van het seizoen gekeken naar de 

teamsamenstelling voor het volgende seizoen. Wij, de technische commissie (TC) en 

jeugdcoördinatoren, stellen de verschillende selectiegroepen vast of delen de teams in. In deze brief 

wordt uitgelegd hoe deze indeling tot stand is gekomen. De teamindeling is nog een voorlopige 

indeling. Er kunnen nog nieuwe spelers bijkomen of afvallen. Dan schuiven wij in de indeling zodat 

alle teams weer volledig zijn. De teamindeling is gebaseerd op de volgende punten. 

-   leeftijdniveau van de spelers 

-  verdeling van jongens en meisjes 

- vriendjes/vriendinnetjes 
 

Leeftijd 

Belangrijk bij het maken van de teamindeling is de leeftijd van de spelers. De korfbalbond heeft 

hiervoor duidelijke richtlijnen opgesteld. Zo zijn F- spelers  jonger dan  E-spelers, C-spelers ouder dan 

D- spelers enz. Bij het maken van de indeling kijken we onder andere naar de leeftijd die geldt op de 

peildatum (1 januari) en de gemiddelde leeftijd van de spelers per team. 

Niveau van de spelers 

Selectieteams 

Om een goede keuze te kunnen maken heeft de TC ervoor gekozen komend seizoen  alleen 

selectieteams te maken voor de A2/A3 en E1/E2 . Na de zomer, in augustus, zal de keuze worden 

gemaakt tot de definitieve A2, A3, E1 en E2. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de overige teams in 

deze leeftijdsklasse. Dus is besloten nog geen teamindeling voor deze teams te formeren. De A1 is 

reeds vastgesteld. Op deze teams is gedurende het voorbije seizoen voldoende voorwerk verricht en 

overleg gevoerd om tot deze indelingen te komen. 
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Breedtekorfbal 

Bovenstaande betekent absoluut niet dat de lagere teams (breedtekorfbal) minder belangrijk voor 

ons zijn. Deze teams zijn net zo waardevol voor onze vereniging als de selectieteams. Alleen 

proberen wij bij het samenstellen van deze teams ons meer te richten op het samenspelen met een 

vriendje/vriendinnetje en leeftijd. Wij letten er uiteraard wel op dat ook deze teams zich blijven 

verbeteren. 

Verdeling jongens en meisjes 

Korfbal is een gemengde sport. Wij streven naar een evenwichtige verdeling tussen jongens en 

meisjes. Dit lukt niet altijd. Hierdoor kan het gebeuren dat we bijvoorbeeld leeftijden samenvoegen 

om toch een gemengd team te kunnen maken. Soms wordt er een meisjesteam gevormd.  

 

Vriendjes/vriendinnetjes 

Hoe meer teams er zijn hoe makkelijker we kunnen indelen op vriendjes/vriendinnetjes. Alleen 

moeten wij ook met de andere punten rekening houden. Zo kan de leeftijd op peildatum (1 januari) 

betekenen dat je toch niet bij elkaar in het team kan spelen.  

 

Vragen/opmerkingen 

Heb je na het lezen van bovenstaande en de teamindeling nog vragen, dan nodigen wij je graag uit 

ons te benaderen. De onderstaande personen kunnen binnen de diverse leeftijdsgroepen worden 

benaderd: 

 

Hoofdcoördinator:   

Marcel Jairam 

   

Coördinatoren 

A-jeugd:  vacature  

Tijdelijk:  Marcel Jairam  Tel: 06-46078267  @: marceljairam@hotmail.com 

B-jeugd:  Colinda Kalkhoven  Tel: 06-54677320 @: c-coordinator@kvnova.nl 

C-jeugd:  vacature  (geen team in het seizoen 2017-2018)    

Tijdelijk:  Marcel Jairam  Tel: 06-46078267  @: marceljairam@hotmail.com 
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D-jeugd :  Jacco van Heeringen   Tel: 06-41300608 @: d-coordinator@kvnova.nl 

E-F-jeugd:  Dennis van der Werve   Tel: 06- 13172133 @: e-coordinator@kvnova.nl 

 

Technische Commissie:  

Marcel Jairam   Tel: 06-46078267 

Michelle Reus   Tel: 06-34850545 

Aranka Akkermans   Tel: 06-43240217 

 

Tijdschema start seizoen 2012-2013 

Voor de selecties van A2/A3  zal in een aparte brief worden aangegeven wanneer er gestart wordt 

met de trainingen. Nova A1 start op zaterdag 12 augustus samen met de selectie Nova 1 en 2 met 

trainingen.  

Voor de overige jeugdteams start de training vanaf  22  augustus 2017  

De exacte trainingstijden worden gepubliceerd op de website www.kvnova.nl  en via de nieuwsbrief.  

Oefenwedstrijden 

Ter voorbereiding op het seizoen zal in het weekend van 26 augustus door de meeste teams worden 

geoefend. De wedstrijden worden door de trainers en via de site dan wel per mail kenbaar gemaakt. 

Wij wensen jullie allen een fijne vakantie! 

 

Namens de Technische Commissie en jeugdcoördinatoren,  

 

 

 

Marcel Jairam 

 

 

 

 

mailto:e-coordinator@kvnova.nl
http://www.kvnova.nl/
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Nova A1:    Maarten van Brenk & Andreas Schippers 

Heren: Dames: 
Daniël Rademakers Marloes van Ettikhoven 
Alwin Anninga Lotte Keuning 
Matthijs van der Ploeg Emmie Bessems 
Tim Houtman Eline van der Weerdt 

Sam Groenewold Marleen van der Ploeg * 
 Milou van der Weerdt * 

 *selectie  

    

Nova A2:   Tessa van der Laan & Renske van Kempen 

Nova A3:   Niels van Vogelpoel & Brigit van Brenk 

Selectie A2 en A3 

Heren: Dames: 
Matthijs van de Beek Esmee van de Beek 

Tom Berendsen Iza van Calsteren 

Milan van den Berg Samantha Greeven 

Luuk de Greef Marith Huijboom 

Hidde Groenewold Mayly van Leeuwen 

Mart Kockelkoren Lara Ozum 

Marijn Lucas Luijckx Rose Ozum 

Maarten Spoelder Serra Ozum 

Bram Wakker Sanne van Zeijl 

 Fenna Schuitema 

 Babs Verbeek 

  

  

 Afvaller dame A1 

 

Nova B1  vacature 

 

Heren: Dames: 

Dennis Kuipers Vera Bessems 

Luuk Wilhelm Nienke van Weele 

 Nora Boose 

 Isabelle van Kuilenburg 

 Gwen ten Cate 

 Suzanne van Rie 

 Noor Keuning 

 Shen Hussein 
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Nova B2:    vacature 

Heren: Dames: 

 Lidewij van de Beek 

 Fenne van Weele 

 Hind Dahmani 

 Nienke Dijkstra 

 Yaëlle van Heeringen 

 Anna Rosier 

 Famke Klinkenberg 

 Hannah Flessner 

 Maud Molenaar 

 Francesca de Bruijn 

 

Nova D1:    Manon van Alfen  

Heren: Dames: 

Ties van Heeringen Jolique van Heeringen 

Danny Visser Aimy Hoevenaren 

Steven van de Beek Merel van Harn 

 Loubna Abakka 

 Imane Abakka 

 Negar Abdolmaleki 

 Linne Kester 

 

Nova E:    E1: Tjitske Frank & Lotte Keuning 

E2: Milou van der Weerdt & Marleen van der Ploeg  

Selectie E1 en E2 

Heren: Dames: 

Joran Frank Misha Baas 

 Evi van Gelderen 

 Madelief Hensbroek 

 Mila van Rees 

 Jetske van Schöll 

 Jiske Stoker 

 Anne Top 

 Lynn van der Werve 

 Tess van der Werve 
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Nova F1:     Suzanne van Rie & Noor Keuning 

Oona Binnekamp Alessandra de Bruijn 

Isa Verschuur  

  


