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Teams 2016-2017  
1ste helft veld zijn we gestart met de volgende teams: 

• Senioren 1 (wedstrijdklasse) 
• Senioren 2 
• B’s 
• D’s 
• Fjes 
• Kangoeroes, zij hebben geen wedstrijden gehad maar wel getraind. 

Zaalseizoen: 
• Senioren 1 (wedstrijdklasse) 
• Senioren 2 
• Senioren 3 
• B’s 
• D’s 
• Fjes 
• Kangoeroes, zij hebben geen wedstrijden gehad maar wel getraind. 

2de helft veld: 
• Senioren 1 (wedstrijdklasse) 
• Senioren 2 
• B’s 
• D’s 
• Fjes 
• Kangoeroes, zij hebben geen wedstrijden gehad maar wel getraind. 

De B’s en de D’s zijn kampioen geworden tijdens het 2de helft van het veld. 

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

in. 
• Tijdens het zaalseizoen waren er bij de thuiswedstrijden van de senioren pupillen van 

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

• 22 december koppelschieten in de klamp voor de C en B teams. 



• 12 januari werd er een Nieuwjaars training gegeven voor de jeugd. De kinderen 
kwamen 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. 

• Medio februari heeft de korfbal alle 4 de basis scholen bezocht. De onderbouw kreeg 
een korfbal gymles aangeboden door een aantal senioren leden.    

• 16 maart hadden we koppelschieten in de klamp met de senioren. 
• 5 april is er een schoolkorfbaltoernooi geweest. Hier waren 3 scholen bij berokken. 

Piramide, Kuyper en de Idenburgschool. Het was een geslaagde dag, voor herhaling 
vatbaar. De Bangert had een ander toernooi in de Dars vandaar dat zij er niet waren. 

• 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. 

• Op 10 juni zijn alle jeugdleden naar ‘wat Aars’ geweest in Onderdijk daar hebben zij 
gemidgetgolft en patat gegeten. 

Verder: 
• Is het ledenaantal ongeveer hetzelfde gebleven. Helaas zijn er een aantal leden 

geweest die aangaven te willen stoppen met als consequentie dat het eerste team 
opgeheven werd. Na heel veel gesprekken met DTS uit Enkhuizen voor een 
mogelijke samenwerking om leden uit te wisselen is dit is uitgelopen op niets omdat 
de Bond tegenwerkte. Dit betekende dat we wel een nieuw eerste team hebben maar 
die niet meer wedstrijdklasse speelt. Ontzettend jammer! Hierdoor zijn er nog meer 
leden afgegaan.    

• Hielko Bollen is aangesteld tot trainer/coach van het 1ste team en tevens trainer van 
de B’s. Helaas heeft het 1ste ook weer afscheid moeten nemen van hem omdat we 
geen team meer hebben die wedstrijdsport speelt.  

• Ilona Haak is als vice voorzitter lid geworden in het korfbalbestuur. 


