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TEAMS 2015 2016 

1ste helft veld zijn we gestart met de volgende teams: 

 Senioren 1 

 Senioren 2 

 C’s 

 D’s 

 Fjes 

 Kangoeroes, zij hebben geen wedstrijden gehad maar wel getraind. 

 

Zaalseizoen: 

 Senioren 1 

 Senioren 2 

 Senioren 3 

 C’s 

 D’s 

 Fjes 

 Kangoeroes, zij hebben geen wedstrijden gehad maar wel getraind. 

 

2de helft veld: 

 Senioren 1 

 Senioren 2 

 C’s 

 D’s 

 Fjes 

 Kangoeroes, zij hebben geen wedstrijden gehad maar wel getraind. 

 

In de zaal zijn de senioren 3 kampioen geworden en bij de jeugd zijn de C’s en D’s kampioen 

geworden. 

 

 

Acties gehouden binnen de korfbal: 

 Er is 2 keer een brainstormavond gehouden onder de leden. Dit omdat het 

ledenaantal soms wat te wensen overlaat maar ook om te peilen hoe de leden alles 



ervaren binnen de vereniging. Leden konden aangeven hoe ze de toekomst zien en 

ook aangeven wat ze in de toekomst zouden willen doen voor de vereniging. De 

avonden zijn positief geweest. 

 In september is de Grote Club actie gehouden. De korfbal had hier een groot aandeel 

in. 

 Medio oktober heeft de korfbal 3 scholen bezocht. De onderbouw kreeg een korfbal 

gymles aangeboden door een aantal senioren.    

 14 oktober werd er een instuif gehouden in de klamp, waar korfbal gerelateerde 

activiteiten en spelletjes gedaan werden. Hier kwamen nieuwe kinderen op af en er 

zijn er zelfs 2 op gekomen na deze leuke middag. 

 Tijdens het zaalseizoen waren er bij de thuiswedstrijden van de senioren 1 pupillen 

van de week. Zij mochten de bal uitnemen en proberen te scoren. Daarna kregen ze 

van de scheidsrechter een medaille. 

 7 januari werd er een Nieuwjaars training gegeven voor de jeugd. Het thema was 

‘goed/fout’. De kinderen kwamen gek verkleed en deden leuke korfbal gerelateerde 

spelletjes.  

 In januari heeft de korfbal samen met de handbal de vogelvoeractie gehouden. Er is 

een mooi bedrag opgehaald door ze. 

 2 juni is het ouder/kind toernooi geweest. De ouders gingen samen met hun kind 

tegen de andere ouders met kinderen wedstrijdjes korfballen. Het was een geslaagde 

avond voor zowel de kinderen als hun ouders. 

 Als afsluiting van weer een mooi en leuk korfbaljaar gingen we met de afdeling 

korfbal weer op ons jaarlijkse kamp naar Ermelo.  

 

 

VERDER: 

 Is het ledenaantal ongeveer hetzelfde gebleven.  

 Van de club van 50 hebben we een kidskorf gekregen. Dat is een korfbalpaal met 4 

korven eraan op verschillende hoogtes zodat alle kinderen maar ook het publiek kan 

oefenen. Zo maken ze op een leuke wijze kennis met korfbal. 

 Aan het einde van het seizoen hebben we afscheid genomen van Chantal Hulstede. 

Zij is 5 jaar trainster geweest van de junioren in haar eerste jaar en daarna 4 jaar 

trainer/coach van de senioren 1. 

 Erika Spil is aan het einde van het seizoen afgetreden als secretaris uit het korfbal 

bestuur. 

 Miranda Kooiman is algemeen lid geworden in het korfbalbestuur.  

 

 


