JEUGDINDELING
SEIZOEN 2022/2023

Nr. 4
juni 2022

Na een hoop puzzelen hebben we de
jeugdindeling voor het nieuwe seizoen klaar.
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van
deze indeling of je er niet helemaal lekker bij
voelen, neem dan gerust contact met ons op.
We kunnen dan samen bespreken waarop jouw
indeling gebaseerd is.

F1

Trainer/coach: Romee Eelderink en Lisa Stam
Teambegeleider: Rianne Rouwenhorst
Kayla Ramaker
Maya Keur
Liz Rouwenhorst
Brett van Schaijk
Indy de Vries
Lars Zeilmaker
Sem Wieser

E1

Trainer/coach: Chris Rensen, Roy Raben
en vacature
Teambegeleider: vacature
Benthe Bosman
Lilly Smeenk
Ezra Wieser
Luca Wieser
Jelte Zijlstra
Suzanne van Zwieten
Lorenzo Storm

D1

Trainer/coach: Alex Roelofs en vacature
Teambegeleider: vacature
Nikkie Hartjes
Saar Lelivelt
Alana Ramaker
Bente Verschuur
Femke Zijlstra
Jonne Evers
Xander Kemperman
Elin Weeteling
Saar van Veen

C1

Trainer/coach: vacature
Teambegeleider: vacature
Elias Kemperman
Roan Martens
Lucas Mulder
Marith Peters
Lara Steinford
Kasper Gerritsen, Wesstar
Wendy Geurts, Wesstar
Sanne Grootaarts, Wesstar
Pieter Honcoop, Wesstar
Emma Kuipers, Wesstar
Ronin Polman, Wesstar
Leon Souilljee, Wesstar
Luuk Streefkerk, Wesstar
Fleur van Silfhout, Wesstar
Noah van ‘t Zand, Wesstar

A2

Trainer/coach: Kirsten Witjes en
Maarten van Houten
Maud Beumer
Lizzy Kooij
Femke Hinderks
Timo Kooren
Dylan Ramaker
Elize Schermerhorn
Yannick Scholtmeier
Sterre Wieggers
Tristan Ramaker
Nash Merode
Siem Strasser
Roos de Gelder, Wesstar
Floor Heusinkveld, Wesstar
Cas Kuitert, Wesstar
Mara Tacke, Wesstar

A1

Trainer/coach: vacature
Teambegeleider: vacature
Robin van Arnhem
Romee Eelderink
Tessa van Galen
Zoë Deen
Daan Raven
Rik Stam
Danee Vegers
Dinand Wieggers
Chris Rensen
Sem Gerritsen
Aangevuld met één dame A2
Zoals jullie kunnen zien zijn we nog op zoek
naar een aantal trainer/coaches en begeleiders.
Wat er van je verwacht wordt hebben we nog
eens voor je op een rijtje gezet.

TRAINERS/COACH EN BEGELEIDERS
Als trainer/coach verzorg de je de training en
coach je het team tijdens de wedstrijden. Je
probeert het team beter te laten spelen en
spelers individueel beter te maken. Je kan
bouwen aan een team en je eigen korfbalkennis
overbrengen.
Als begeleider kan je de trainer/coach ontzorgen
door randzaken op te pakken zoals het maken
van het rijschema maken en de bar-/

zaaldiensten inplannen. Daarnaast kan je de
trainer/coach tijdens de trainingen op het veld
ondersteunen. Korfbalkennis is hiervoor niet
noodzakelijk.
Heb je interesse of vragen, stuur dan een
berichtje naar 06 - 42 57 12 05. Wij horen graag
van je!

SAMENWERKING WESSTAR HOE
GAAT DEZE SAMENWERKING
ERUITZIEN?
Om iedere speler binding te laten houden met
zijn of haar eigen club zal de A2 en de C1
gedurende de veldseizoenen (aug-nov./mrt-juni)
1 keer in de week op het veld bij Duko trainen
en 1 keer in de week op het veld bij Wesstar.
De thuiswedstrijden mogen per seizoensdeel
maar bij één van de clubs plaatsvinden. Dat wil
zeggen dat bijvoorbeeld de thuiswedstrijden in
het najaar-veldseizoen (aug-nov) bij Duko
worden gespeeld en vervolgens de
thuiswedstrijden in het voorjaar-veldseizoen
(mrt-juni) bij Wesstar worden gespeeld.
De teams in dezelfde leeftijdsklasse zullen een
gemengde naam dragen. In ons geval zal er dus
een Duko/Wesstar A1, Duko/Wesstar A2 en een
Duko/Wesstar C1 zijn. Ook als er in de A1 geen
Wesstar spelers zitten.

WEDSTRIJDKLEDING

Voor wat betreft de wedstrijdkleding, daar zijn
we vrij in, mits we wel dezelfde kleur op het
veld dragen. Hierover gaan we nog afspraken
maken. Net als: wanneer er bij welke club wordt
getraind en wanneer en waar thuiswedstrijden
worden gespeeld. Zodra dit bekend is laten wij
dat natuurlijk weten.
Wij hopen met deze samenwerking ervoor te
kunnen zorgen dat spelers met hun
leeftijdgenoten samen kunnen blijven spelen op
het juiste niveau. Daarnaast helpen we graag
onze buren, zodat spelers in Westervoort en
Duiven dicht bij huis kunnen blijven korfballen.
Mochten jullie hierover nog vragen hebben stel
deze dan gerust aan een van de TC-leden.
Sportieve groeten,
Martin, Sabine en Roy
Technische Commissie Duko
https://www.dukoduiven.nl

