Beste jeugdleden, junioren, ouders/verzorgers, jeugdtrainers en overige Korbatjo’ers,
Hopelijk hebben jullie allemaal fijne zomerweken gehad. Wij zijn weer opgeladen voor een mooi
nieuw seizoen! Odile, Beate en Dennis zijn gelukkig waardig vervangen door resp. Frank, Martine en
Nicolette en onze eerste vergadering van het seizoen is al geweest. Via deze nieuwsbrief informeren
we jullie over wijzigingen en aanvullende/nieuwe informatie, volgend op de nieuwsbrief van juli.
(Mogelijke wijziging) trainingstijden
Goed nieuws voor Korbatjo (3) is dat Dennis de Wit op donderdagavond het 3e gaat trainen. Echter
mogelijk betekent dit een wijziging in trainingstijd op de donderdagavond voor de C2 en/of B3. Het
is nog afhankelijk van de teambezetting bij de seniorenteams. Mogelijk aankomende wijziging per
31 augustus: C2 en/of B3 van 19.45-20.45 uur (dinsdag) en 18.30-19.30 uur (donderdag)
Planning:
15 augustus*
17 augustus
19 augustus*
22 augustus*
24 augustus
26 augustus, ochtend
2 september
5 september
5 september
6 september
10 oktober
24 oktober

Eerste trainingsavond jeugd
(zie nieuwsbrief juli voor trainingstijden, zie onder voor A’s, B1 en B2)
Trainingsavond
Startochtend (zie onder) – aanvang 9.00 uur voor trainers/coaches en
10.30 uur voor alle jeugdleden
Trainingsavond
Trainingsavond
Oefenwedstrijden (zie nieuwsbrief juli)
Start competitie
1e ronde bekercompetitie B1
Vergadering TC Jeugd
1e ronde bekercompetitie A1
Vergadering TC Jeugd
1e ronde Zuid-Holland Korfbal Cup 2017-2018; voor D1 en 1e

*Op de trainingsavonden 15 en 22 augustus heeft de selectie oefenwedstrijden. De A’s krijgen dan
trainen van Eelco en Geertje, de B1 en B2 van Andrea (en Frans). Dank aan deze invaltrainers!
Let op: de B1 en B2 trainen deze avonden van 19.30-20.30 uur. Evt. afmelden voor de training(en)
graag bij de vaste trainer.
(Vacatures) Kangoeroe Klup
De Kangoeroe Klup, sport en spel voor kinderen in de leeftijd van 3,5 - 6 jaar, start weer op zaterdag
19 augustus om 10.30 uur en vanaf 26 augustus van 10.00-11.00 uur. De trainers zijn Daphne, Isa en
Tess. Zij korfballen echter zelf ook en het nu nog onbekende wedstrijdprogramma moet uitwijzen of
dit matcht met de trainingen van de Kangoeroe Klup. Waarschijnlijk hebben we meer trainers nodig!

Dus we horen het graag als je (mogelijk) Kangoeroe Klup trainer kan en wil worden. Er wordt (in
overleg) een rooster gemaakt.
Daarnaast zien we graag meer Kangoeroes deelnemen, dus wie ideeën heeft en/of anderszins van
betekenis kan en wil zijn om nieuwe leden hiervoor te werven, verzoeken we ook om reactie.
Neeke Schol gaat de Kangoeroe Klup dit seizoen coördineren . Zij is het aanspreekpunt voor
ouders/verzorgers en degene die zorgt draagt voor het trainersrooster en inhoud van de trainingen.
Neeke is bereikbaar op 06-48783950. Op 19 augustus is Neeke aanwezig.
Startochtend 19 augustus
Op 19 augustus is er van 9.00-10.00 uur een bijeenkomst voor alle jeugdtrainers/-coaches. Hierbij
komen o.a. richtlijnen voor het trainen/coachen, de samenwerking met de TC Jeugd, veilig
sportklimaat aan bod en vervolg op het seizoen 2016-2017 (zoals warme overdracht van spelers/
speelsters van de ene op de volgende trainer en het doorgaan met het volgen van spelers/speelsters
m.b.v. scorekaarten).
Om 10.30 uur start de warming-up voor de training en het schutterstoernooi voor alle jeugdleden.
Voor iedereen is er een broodje knakworst en een ijsje. Om 12.30 uur is het afgelopen.
Bekertoernooien
De B1 en A1 zijn aangemeld voor de bekercompetities van het district Zuid-West. De eerste ronde is
op 5 september (B1) en 6 september (A1).
De D1 is, in combinatie met Korbatjo 1, aangemeld voor de Zuid-Holland Korfbal Cup 2017-2018. De
eerste ronde is op dinsdag 24 oktober.
KNKV-nieuws / wijzigingen
Met ingang van seizoen 2017-2018 zal in het gehele top-, wedstrijd- en breedtekorfbal het
onderlinge resultaat van toepassing zijn wanneer één of meerdere teams aan het einde van de
competitie gelijk zijn geëindigd. Dus met twee (of zelfs meer) teams tezamen kampioen worden zal
niet meer voorkomen.
Vanaf het seizoen 2017-2018 zal in het gehele top- en wedstrijdkorfbal 8x wisselen inclusief
terugwisselen van toepassing zijn. De nadere uitwerking hiervan zal verschijnen medio augustus in de
spelregelwijzigingen voor komend seizoen.
Communicatie
Uiterlijk in september stellen we samen met het bestuur ons jaarplan voor 2017-2018 vast. Dit
jaarplan sturen we jullie, tegelijk met onze volgende nieuwsbrief, in september/oktober toe. In de
tussentijd zal communicatie mede verlopen via teamouders. Bijvoorbeeld de uitgifte van
wedstrijdballen en shirts, uiterlijk op 26 augustus.
Als TC Jeugd werken we in de volgorde ‘bespreken – afspreken – aanspreken’. Als commissie maken
wij de afspraken met trainers/coaches. Als ouders/verzorgers tips of feedback hebben voor een

trainer/coach, dan mogen zij deze zelf persoonlijk bespreken met de trainer/coach, maar graag ook
doorgeven aan ons als TC Jeugd. De ouders/verzorgers mogen hun zorgen ook met de TC Jeugd
bespreken in plaats van (gelijk) bij de trainer/coach.
Als je vragen hebt, spreek ons dan aan @Korbatjo of neem telefonisch contact met ons op.
Groeten,
Eelco van den Berg
Bianca Groeneweg
Marita Verkaik
Frank van Hengel

E en F
D en (werving) nieuwe leden
C, Kangoeroe Klup en scheidsrechters
A en B

06-10440294
06-44524347
06-41586620
06-30570971

Bijlage: (wijzigingen) indeling van de teams en trainers/coaches voor het seizoen 2017-2018
A1
Kaylee en Wibe
Abe
Martijn
Nick
Mischa C
B1
Beate en Carlo
Jaron
Xander
Jael
Daan

B3
Noëlle en Ruben
Boele
Wouter

Isabelle
Aranka
Anne Mae
Yara
Iris

Bo
Daniek
Merel
Lotte
Liz (langdurig
geblesseerd)

A2
Liam
Yassin
Anne
Jasper
Irene
Kevin
Caro
Kai
Monica
Mischa V
Sophie C
B2
Anouk vdK en Alex de R
Tom
Esmee
Wessel
Sophie Ho
Sophie Ha
Romy
Daphne
Britt

Isa
Tess
Kylie
Femke van D
Irene
Sam

C1
Bianca (coach) en Maurice (trainer)
Beau
Imke
Floyd
Tessa
Chaim
Sophie S
Milan
Gwen
Luc
Ellefien

C2
Alex vdB en Lars
Luka
Alex
Lars

D1
Isabelle en Yara
Robin
Jona
Dominic
Bjorn

D2
Abe en Jaron
Ruben de J
Levi
Christiaan

E1
Monica vdV, Boele
en Tom

Elise
Sanne O
Givenny
Mirthe
Anna
Zoë
E2
Aranka, Iris en Luc

E3
Xander, Anne Mae
en Sophie S.

Lois
Femke van B
Shannon
Anna
Merel S
Ayprill
Lieke (langdurig ziek)

Djessy
Demi
Yfke
Martha
Merel B
Amy
E4
Kevin, Britt en Irene
vD

Boike
Indy vd Vl
Doron
Beaudine
Sascha
E5
Romy, Wessel en
Bas
Thijn
Ruben de J
Stijn
Julia
Eva

Maties
Julian
Lysanne
Sanne S
Yke

Nynke
Jantine
Lisl
Indy Vi
Galilah
Liz
F1
Eliza, Bo en Milan

Julie
Denise
Jasmijn
Sem

Jori
Fleur
Rosalie
Silke
Jitse

Julien
Naomi

F2
Jael, Lotte en Floyd

Aanvullen met leden
vanuit schoolkorfbal

Enkele opmerkingen:
- Eind augustus/begin september wordt opnieuw gekeken naar de teamindeling, om nieuwe leden
in te passen (n.a.v. het schoolkorfbaltoernooi; zij mogen in het nieuwe seizoen proeftrainingen
meedoen). Dit is met name relevant voor de E-teams. Er is bij diverse teams rekening gehouden
met/ruimte voor nieuwe leden.
- Trainende leden bij de F’s trainen mee bij de F2.
- Wanneer Mischa V. fit genoeg is gaat hij naar A1.
- Van alle spelers en speelsters in de A1, B1 en C1 verwachten we de instelling om zoveel mogelijk
en gemotiveerd aanwezig te zijn bij de trainingen en wedstrijden. Van andere teams natuurlijk
ook, maar bij deze eerste teams wordt hier meer op gelet.
- Bij diverse teams zal regelmatig een invaller nodig zijn, we doen hiervoor dan een beroep op
iemand uit een ander team. Dit kan tegelijk met de eigen wedstrijd zijn. We doen ons best om dit
zo min mogelijk te laten zijn door wedstrijdtijden slim te plannen.

