
*Exacte indeling van trainers en coaches wordt later bekendgemaakt  
 

De Vinken A1    Trainers/coaches*: volgt later   

Amber van Es     Jarne van den Wijngaard 

Emily Alden  

Indy Visser  

Jasmijn Tabor  

Nikkie Verlaan  

Sofie Kortz 

Zianna Zoomer 

 

De Vinken B1    Trainers/coaches*: Deena  

Ilse Vis      Dylan Bravo Torres 

Kate Baartmans     Sem Berkelaar 

Lotte Kortz  

Maggie de Pijper  

Meru van Langen 

 

De Vinken C1    Trainers/coaches: Levi & Lisa 

Amélie Spaargaren    Cas van Saane 

Anoek Kroon    Daan Steffens 

Fiene Verweij    Jayden Visser 

Maud Verlaan    Joep van der Wilt 

Senna Spiering    Niels van Dasler 

      Sven van Leeuwen 

 

 

 



*Exacte indeling van trainers en coaches wordt later bekendgemaakt  
 

De Vinken D1    Trainers/coaches*: Arjan, Indy, Peter & Zoë 

Amber Kooijman    Caelius Hermans 

Carice Drost     Kai van Wijk 

Evie Broere     Ruben Olarte Rueda 

Merel Kortz 

Sophie Tabor 

 

De Vinken D2    Trainers/coaches*: Arjan, Indy, Peter & Zoë 

Daniëlle van Delzen   Kjeld van Dasler 

Jaydee Nuisker    Mike van de Linden 

Leah Priem     Stan Kooijman 

Maud van der Laan 

Sanne Kroon 

 

De Vinken D3    Trainers/coaches*: Arjan, Indy, Peter & Zoë 

Julia Samson    Huub Stam 

Lisa Brouwer    Jesper van den Bosch 

Lizzy Ruhe 

Marley van Oostwaard 

Sara Staat 

Sara Zeldenthuis 

Sophia Plas 

Vienna Bos 

 

 

 

 



*Exacte indeling van trainers en coaches wordt later bekendgemaakt  
 

De Vinken E1   Trainers/coaches*: Bente, Ditte, Finn & Richard 

Indy Koeleman   Bram de Graaff 

Lara Suk    Tim van Wijngaarden 

Liza Zeldenthuis 

Noa van Eijk 

 

De Vinken E2   Trainers/coaches*: Bente, Ditte, Finn & Richard 

Emy van Leeuwen   Arthur Olarte Rueda 

Jaidy de Graaf   Jelle van der Meer 

Merle Foppe – Wijlhuizen Jim Steffens 

 

De Vinken F1   Trainers/coaches*: Johan & Nikkie 

Keet van Wijk   Dex Koeleman 

Sophie Buiteman   Leonardo Verbruggen 

     Lester Wijlhuizen 

     Max Kooijman 

 

De Vinken F2   Trainers/coaches*: Johan & Nikkie 

Lana Levering   Keo de Koning   

Liz de Waele Janssen  Remco Verlaan 

Sofie van Wijngaarden 

 

Kangoeroes   Trainers: Anoek, Maud & Susanne 

Lena Takes    Lucas Hoogeboom  

Mirthe Muller   Niek van den Bosch 

Sofia Bos 



*Exacte indeling van trainers en coaches wordt later bekendgemaakt  
 

Beste ouders en kinderen, 

 

Vandaag zijn door de meeste jeugdteams de laatste wedstrijden van het seizoen gespeeld. We hopen 

dat iedereen, na een korte zomerstop, weer zin heeft om na de zomervakantie weer gezellig te gaan 

korfballen in de zojuist bekend gemaakte teams. Tijdens het maken van deze indeling proberen we 

het altijd iedereen naar zijn zin te maken, zowel in het veld als daarbuiten. Dit jaar zouden we graag 

een extra toelichting geven over waar we als selectiecommissie tijdens het indelen van de teams 

rekening mee moeten houden. Zo hopen we een beter inzicht te geven in onze uiteindelijk keuzes.  

De grootste uitdaging lag dit jaar bij de C (geboren in 2009 of 2010) en D (geboren in 2011 of 

2012) leeftijd. Het is natuurlijk super fijn dat er in deze leeftijdscategorie zoveel kinderen zijn, maar 

hierdoor moesten er helaas ook ingewikkelde keuzes gemaakt worden. In de eerste plaats moeten we 

rekening houden met de leeftijd van de kinderen; het KNKV heeft regels vanaf en tot welke leeftijd je 

in een bepaalde leeftijdsklasse kan en mag spelen. Ook leggen zij vast wat de maximale gemiddelde 

leeftijd van een team mag zijn tijdens de wedstrijd. Dit zorgde in ons geval voor lastige aantallen: 13 

kinderen in één leeftijdscategorie - teveel voor één team (8-tal), maar te weinig voor 2 teams.  

De twee mogelijke oplossingen hiervoor zijn om een aantal kinderen vervroegd door te 

schuiven of juist om een aantal kinderen nog een jaar in dezelfde leeftijdsklasse te laten spelen. Het 

nadeel van beide opties is dat dit natuurlijk impact kan hebben op zowel spelplezier als ook sociaal 

vlak. Voor veel kinderen is het in een hogere leeftijdsklasse spelen lastig, zeker in de C omdat hier op 

een hogere korf èn met een zwaardere bal wordt gespeeld dan in de D. Echter, wanneer een aantal 

kinderen (uit 2010) nog een jaar dezelfde leeftijdsklasse blijven (in dit geval de D) moeten deze qua 

leeftijd gecompenseerd worden door kinderen (uit 2012) die net nieuw in deze leeftijdsklasse komen. 

Op deze manier zorgen we er dan voor dat we voldoen aan de eisen voor de gemiddelde leeftijd van 

het team volgens de eerder genoemde regels van het KNKV.  

Zoals is te zien in de teamindeling hebben we er voor volgend jaar dus voor gekozen om te 

gaan starten met 1 C-team en 3 D-teams. Het gevolg hiervan is dat er een paar kinderen uit 2010 nog 

een jaar in de D blijven. Dit is van tevoren met de desbetreffende ouders en kinderen besproken.  

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd bij één van ons terecht. We hopen dat we er weer 

een geweldig seizoen van kunnen maken! 

 

Met sportieve groet, 

 

De Jeugd Selectiecommissie - Carolien Klomberg (0650588614), Dorien Verbruggen (0636562763), 

Emese Kroon (0639108716) & Jelle Mul (0636592208) 


