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JAARVERSLAG KORFBAL seizoen 2014-2015 

Competitie najaar 2014:  
- Jeugdteams A Junioren, C –aspiranten en D-pupillen 
- Senioren 1 en 2 

Teams draaiden lekker mee in de competitie. Senioren 1 had het op het veld moeilijk, 
maar gedurende het seizoen ging het beter. Senioren 2 eindigde middenin en de 
jeugdteams eindigden helaas allemaal als laatste in de poule. 

Competitie Zaal: 
- Jeugdteams D pupillen, C aspiranten en A junioren 
- Senioren 1 , 2 en 3 – Senioren 1 eindigde als 5e in de poule, senioren 2 als 3e en 

senioren 3 zijn wederom kampioen geworden in hun poule. Helaas door vele 
blessures was het moeizaam het 3e team altijd volledig te krijgen. 

- Jeugdteams draaide goed mee, maar helaas dit seizoen geen 
kampioenschappen.  

 
Competitie voorjaar 2015:  
- Jeugdteams A, C en D – A1 eindigde onderin de poule, C1 zijn kampioen 

geworden en D1 eindigde ook als laatste in de poule 
- Senioren 1 en 2 – Senioren 1 zijn als 6e geëindigd in de poule en senioren 2 3e. 

En vijftal kangoeroes die alleen trainden. Het nieuwe seizoen gaan zij ook competitie 
spelen. 

Helaas door studie hebben we volgend seizoen geen juniorenteam meer en helaas 

hierdoor stoppen met name de heren met korfballen.  

Aktiviteiten: 

- Zaterdag 13 september werd het nieuwe korfbalveld ”Pop Vriend Korfbalveld” 
geopend door Arnold Vriend.  Vanaf het begin van de korfbal heeft Pop Vriend 
heel veel betekend voor de korfbal en als dank hiervoor is deze naam gekozen. 

- 12 sept zijn we naar het Streekbos geweest. De A & C hebben daar boerengolf 
gedaan, D & F Midgetgolf. Daarna hebben we patat gegeten met nog een ijsje toe. 

- 22 oktober zijn hebben we korfbaltraining/les gegeven op de Kuijperschool, om zo 
de kinderen kennis te laten maken met korfbal. We hebben daar pionnenroof 
gedaan. Ze kregen een kleurplaat en een uitnodiging om eens te komen trainen. 

- 4 December is Sinterklaas met 2 Pieten bij de training geweest. De kinderen 
kregen een kadootje en wat drinken. Ook werden de rijmen voorgelezen die zij zelf 
gemaakt hadden. 

- 8 Januari, Nieuwjaarstraining. De kinderen moesten verkleed als dier, en gingen 
zo een apenkooi-achtig spel doen. Tussendoor kregen ze wat drinken met wat 
lekkers 

- 10 maart is er korfballes gegeven aan groep 1 t/m 4 van de Idenburghschool 
- 11 maart is er korfballes gegeven aan groep 1 t/m 3 van de Piramide     
-    We hebben ook de Bangertschool benaderd, maar geen reactie van hen 

gekregen, vandaar dat we daar niet geweest zijn. 
- 28 maart hebben de A´s gebowld en patat gegeten in de Heusmolen in Hoorn 
- 20/21 juni Korfbalkamp  
- Tijdens het zaalseizoen waren er nog pupillen van de week. Zij kregen allemaal 

een medaille en een euro om iets lekkers te kopen. 


