Nieuwsbrief
TC jeugd

Beste jeugdleden, junioren, ouders/verzorgers, jeugdtrainers en overige Korbatjo’ers,
We zijn al weer een aantal weken onderweg en wat leuk om jullie allemaal weer te zien.
Wij vinden het als TCjeugd belangrijk om jullie op de hoogte te houden van de dingen die spelen rondom deze club.
Zoals de bovenstaande foto al aangeeft is er aanvulling gekomen binnen de TCjeugd, zoals reeds vermeld in de
vorige nieuwbrief. Nogmaals Maurice en Noëlle, van harte welkom!

Inhoud Nieuwsbrief:
- huidige teamindeling
- nieuwe teams in de zaal E6 + F2
- trainer en/of coach worden?
- Maurice is trainersbegeleider
- planning einde veldseizoen en start zaalseizoen
- langdurig geblesseerde of geweest
- beleid invallers
- week van de scheidsrechters
- teamouders

Teamindeling 2018-2019
Trainers: Beate en Carlo
Abe
Martijn
Mischa C
Mischa V
Nick

Trainers: Alex en Anouk
Tom
Wessel

Trainers: Martijn en Mischa C
Alex
Lars
Wouter

Trainers: Kaylee en Ruby
Chaim
Floyd
Luc
Milan
Robin

Trainers: Monica en Tom
Boike
Bjorn
Christiaan
Levi

Trainers: Eelco en Milan
Julian
Sem

Trainers: Merel en Xander
Jitse
Jori
Dariën (trainend)

A1

Trainers: Liam en Eliza
Boele
Jael
Jaron
Xander

B1

Trainers: Isabelle en Jaron
Beau
Luka

Anne Mae
Aranka
Iris
Isabelle
Yara

Bo
Britt
Daniek
Lotte
Merel
Sophie Ha
Sophie Ho

A2
Caro
Daphne
Esmee
Irene
Kylie
Sophie (gebl.)
B2
Ellefien
Gwen
Imke
Irene
Laila
Loïs
Romy

B3
Anna
Ayprill
Femke B
Femke D
Lieke
Shannon
C1
Elise
Tessa
Sophie S

D1
Amy
Doron
Indy van der Vlies
Martha
Zoë

E1
Galilah
Indy Visser
Nynke
Yke
E3
Daniëlle
Fleur
Silke

E5

Trainers: Boele en Sophie v/d S

Trainers: Aranka en Iris
Daniël de Boed
Dominic
Jona
Ruben J

Trainers: Abe en Yara
Daniël Boon (trainend)
Laurens
Maties
Sebbe

Trainers: Lotte en Wessel
Stijn
Jonah

Trainers: Bas, Sophie Ha en Luc
Thijn
Theije
Keano (trainend)
Joey (trainend)

C2
Anna
Djessy
Merel B
Merel S
Mirthe
Sanne O
D2
Beaudine
Erica
Imke
Jasmijn S
Lysanne
Mirthe
Sacha
Sanne S
Yfke
E2
Jantine
Lisl
Liz
Lucy
E4
Eva
Isa
Rosalie

Trainers: nog in te delen

E6

Trainers: nog in te delen

F2

Elin
Guusje
Melanie
Naomi
Sarah
Nina
Trainers: Daniek en Suzanne
Art
Julien
Thije
Noah (trainend)
Jop (trainend)

F1
Naomi
Ninthe
Melissa (trainend)
Féline (trainend)

Nieuwe teams vanaf de zaal:
Er zijn na de zomervakantie veel nieuwe leden aangemeld. Hier zijn wij erg blij mee.
Hierdoor zijn sommige teams nu erg ruim gevuld, waardoor we als TC Jeugd hebben besloten voor het zaalseizoen
een E6 en een F2 in te schrijven.
Dit betekent dat we voor het zaalseizoen opnieuw naar de teamindeling gaan kijken en dat er dus mogelijk enkele
verschuivingen plaats gaan vinden. We zullen dit uiteraard goed met de betrokken ouders en kinderen
communiceren, voordat we de teamindeling voor de zaal bekend maken.

Zou jij trainer of coach willen worden?
Misschien denk je er wel eens aan. Wat zou ik doen als coach?
Zouden ze mij kunnen leren hoe ik trainer of coach kan worden?
Wij zouden het super leuk vinden als jij trainer en/of coach wil worden. Meld je aan bij de TCjeugd via email
tcjeugdcommissie@korbatjo.nl of spreek één van commissieleden aan op de club.
Wij zullen dan samen kijken naar de mogelijkheden en plan van aanpak.

Maurice is trainersbegeleider
Vanuit de TC Jeugd neemt Maurice deel aan de KNKV-cursus Trainersbegeleider op 3-okt en 3-dec.
De rol van trainersbegeleider is nieuw binnen de vereniging en de cursus zal de TC Jeugd helpen om deze rol goed
invulling te geven.
Wat de trainersbegeleider doet is “het helpen van trainers in de praktijk van wedstrijden en trainingen bij het
duurzaam ontwikkelen van hun pedagogische, didactische en korfbalinhoudelijke kwaliteiten”. Het komt hierop neer
dat trainers op een positieve manier hulp krijgen bij de lastige dingen van het trainerschap: Hoe spreek je een groep
sporters aan? Hoe houd je een groep sporters actief? Hoe zorg je dat ze iets leren? En vooral… hoe zorg je voor het
plezier bij de sporters? De trainers kunnen hun sporters dankzij deze hulp beter begeleiden in hun ontwikkeling.
Spelers ervaren op hun beurt meer plezier en zijn gemotiveerder.

Planning einde (1ste) veldseizoen en start zaalseizoen
Agenda
datum
dinsdag 23 oktober 2018
donderdag 25 oktober 2018
zaterdag 27 oktober 2018
maandag 29 oktober 2018
dinsdag 30 oktober 2018
maandag 5 november 2018
dinsdag 6 november 2018
donderdag 8 november 2018
zaterdag 10 november 2018
zaterdag 17 november 2018
zaterdag 24 november 2018

activiteit
Geen training
Training buiten
Laatste competitiewedstrijden buiten
In deze week geen training
Trainersbijeenkomst voor trainers van F & E
1ste zaaltraining
Trainersbijeenkomst voor trainers van B & A
Trainersbijeenkomst voor trainers van D & C
Oefenwedstrijden
Oefenwedstrijden
Start zaalcompetitie

In de Herfstvakantie zal er alleen training gegeven worden op donderdagen 25 oktober
Op 27 oktober worden de laatste competitiewedstrijden gespeeld
De week van maandag 29 oktober tot zondag 4 november is iedereen een week vrij
Trainersbijeenkomsten:
Voor de trainers van F & E op
Voor de trainers van D & C op
Voor de trainers van B & A op

dinsdag 30 oktober (tijd volgt)
donderdag 8 november (tijd volgt)
dinsdag 6 november (tijd volgt)

Op 5 november starten de 1ste zaaltrainingen voor de jeugd (indeling volgt nog)
Op 24 november start de zaalcompetitie

Oefenwedstrijden
Zaterdag 10 november 2018:
Olympia E2
Korbatjo E3
Olympia D2
Korbatjo D1
Olympia B3
Korbatjo B3
Olympia A1
Korbatjo A1
Maassluis E3 Korbatjo E1
Maassluis E6 Korbatjo E6
Maassluis F2 Korbatjo F1
Maassluis F4 Korbatjo F2

n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
10:00uur
10:00uur
09:00uur
10:00uur

Zaterdag 17 november 2018: (2x 25 min en scheidsrechters n.n.b)
Korbatjo C2
Maassluis C3 12:15
Korbatjo C1
Maassluis C2 13:10
Korbatjo B1
WION B1
14:05
Korbatjo A1
Movado A1
15:00
Korbatjo B2
Maassluis B2 16:00

Langdurig geblesseerde of geweest
Door omstandigheden zijn helaas een aantal spelers voor langere duur geblesseerd of geblesseerd geweest.
Wij willen dan ook heel veel beterschap wensen aan Sophie (A2).
Na blessures zijn Daniëlle (E3) en Nynke (E1) en Lieke (B3) weer aangesloten bij hun team.

Beleid invallers
Soms worden er vragen aan ons gesteld hoe het is geregeld rond om invallers. Wij begrijpen dat een team de beste
invallers wil hebben, echter is dit niet altijd mogelijk. Wij vinden dat elk team blij moet zijn met elke hulp die
geboden kan worden. Wij willen het liefst geen wedstrijden afzeggen of verzetten, tenzij echt noodzakelijk.
De TCjeugd wil jullie dan ook wijzen op het invallersbeleid;
1. Er is een afmelding en het wedstrijdsecretariaat stelt vast dat er een invaller nodig is of de betreffende
trainer/coach vragen om een extra speler en/of wissel.
2. Het wedstrijdsecretariaat regelt een invaller. Daarbij kijken ze naar spelers waarvan ze verwachten het
niveau aan te kunnen. De TC Jeugd kan hierbij een ondersteunende/adviserende rol spelen.
3. Het wedstrijdsecretariaat geeft het door aan de trainer/coach van het team.
Bij vragen vanuit trainers/ouders/spelers kan een ieder terecht bij de TCjeugd.
F & E is dat Eelco
D & C is dat Bianca
B & A is dat Frank

Week van de scheidsrechter
In de week van 6 tot en met 14 oktober is het weer de ‘Week van de Scheidsrechter’.
Wij willen elk team vragen aandacht te schenken een deze vrijwilligers. Geef ze een hand, geef ze iets leuk en
bedank ze voor de wedstrijd, zonder deze vrijwilligers kan onze jeugd geen wedstrijden spelen.

Teamouders
Nog een paar mooie vrijwilligers. Wilma van Dijk heeft zich ingezet om vrijwilligers te zoeken. Dank je wel Wilma.
Soms moet er informatie gedeeld worden in de teams, wat met name belangrijk is ouders. Hiervoor is er per team
een teamouder. Daarnaast is de teamouder aanspreekpunt als er b.v zaken rondom het team geregeld moeten
worden (denk aan: teamuitje, kadootje trainers, beterschapskaartje etc.).
Hieronder kunnen jullie lezen wie dat is voor welk team:
Team

Teamouder

Team

Teamouder

A1
A2
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2

Marjolein Ophof
Wilma van Dijk
Marianne Hartingsveld
Marleen van Driel
Diana van Bommel
Gemma de Looff
Cindy Nieuwburg
Beitske Kaisis
Krista Klompe

E1
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2

Gabrielle Visser
Sylvia Oorbeek
Stephanie Dekkers
Patrick Schuitema
Angelique Visser
n.n.b.
Yvonne Verheul
n.n.b.

Tot slot
Als je vragen hebt, spreek ons dan aan @Korbatjo of neem telefonisch contact met ons op.
Noëlle Ensering
Eelco van den Berg
Bianca Groeneweg
Frank van Hengel
Maurice Reedijk

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

06-36431242
06-10440294
06-44524347
06-30570971
06-15565690

