Beste clubgenoten,
Korbatjo investeert in haar technisch kader. Het leek ons goed jullie daar een update over te geven!
Scheidsrechtersopleiding
Naar aanleiding van de mailing over de scheidsrechtersopleiding hebben zich drie ouders van
jeugdleden gemeld die de opleiding tot jeugdscheidsrechter gaan volgen: Liesbeth Siemons, Marco
de Jong en Arnout Ratelband. Liesbeth heeft in haar jeugd gekorfbald, Marco korfbalt in ons
midweekteam en Arnout heeft nog nooit gekorfbald. Samen met 18 anderen uit Korbatjo A1 en het
1e, 2e en 3e gaan zij opgeleid worden tot jeugdscheidsrechter. Vanzelfsprekend zijn we hier erg blij
mee!
De 21 jeugdscheidsrechters in opleiding: Anja, Anne, Anouk R., Ardaan, Arnout, Carlo, Eliza, Jesper,
Kaylee, Lars, Liam, Liesbeth, Luuk, Marco, Michelle, Noelle, Ruben, Ruby, Veronique, Wibe en Yassin.
Op 1 februari hebben zij een spelregelavond gehad (zie foto onder), als start voor het halen van hun
spelregelbewijs. Op 4 april is de startbijeenkomst voor de praktijk.

Sommige cursisten hebben al tijdens het zaalseizoen in de praktijk geoefend. Vanaf april gaat het
praktijkgedeelte officieel van start. Enkele cursisten starten hier pas na volgend seizoen mee. Er is
een groep begeleiders die de cursisten zoveel mogelijk gaan begeleiden. Hoe dan ook is het fluiten
van wedstrijden voor velen, ook voor huidige scheidsrechters, best spannend. We verzoeken coaches
en ouders/verzorgers om daar rekening mee te houden en respect te tonen voor onze
scheidsrechters (in opleiding).
Op maandagavond 12 september (datum onder voorbehoud) organiseren we een spelregelavond
voor de ouders/verzorgers van onze leden en andere geïnteresseerde supporters.
Trainersopleiding
Tijdens de eerste helft van het veldseizoen heeft Tony van der Linden, hoofdtrainer-/coach van
Korbatjo, een scholingsavond verzorgd voor de jeugdtrainers van Korbatjo (zie foto onder). Dit betrof
vooral het aanleren van het korfbal.

Tijdens de tweede helft van het veldseizoen vindt opnieuw een trainingsavond voor de jeugdtrainers
plaats. Dit keer niet sporttechnisch, maar gericht op het gedrag van kinderen en hoe je daar als
trainer/coach mee omgaat. Hoe je het gedrag kan beïnvloeden, van de kinderen maar ook van
anderen langs de lijn. Wat is je rol als trainer/coach? De docent is Berco van Rheeden.
Scheidsrechters en trainers/coaches veel succes en plezier toegewenst!
Voor vragen over de scheidsrechtersopleiding: marita@korbatjo.nl (Marita Verkaik), voor vragen
over de trainersopleiding: tcjeugdcommissie@korbatjo.nl (Klaudine Dupuis).

