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TEAMINDELING SEIZOEN 2015 / 2016: 
 
Nog niet alle trainers en coach functies zijn ingevuld, hier wordt op dit moment nog druk aan gewerkt. 
 
 
VenV 1 + 2  trainer/ coach VenV 1: Peter de Groot, coach VenV 2: Ronald Klos 
 
Dames:     Heren: 
Dieke Hoekstra                     Sytze Brouwer 
Ammarins Schievink            Arjen Brander 
Anja Lont                              Evert Duipmans                      
Miranda Veenstra               Jan Jacob van der Zee 
Corrie Betten                    Pieter de Jong 
Nynke Buis                      LP Nieuwenhuis 
Anke Rinsma    Roel Schipper 
Jildou Boonstra    Tiede Fokkema      
Yfke Weidenaar   Jaap Jan van der Molen 
Nelly Wolters    Taede Sibma 
Mathilde van der Zee    
 
Trainingen op maandag en woensdag 20.00-21.30  
Zie voorbereiding verderop in deze nieuwsbrief 
 
 
VenV 3   trainer/coach: wordt door team zelf geregeld 
 
Dames:     Heren: 
Martha vd Kooi    Ronald Klos 
Mirjam Kuipers    Jan de Boer 
Ria Spoelstra    Ludolf van der Molen 
Gerda de Jong    Johan van der Meulen 
Nynke Tamminga   Atze Marten Demmer 
Jelly Jelsma    Harmen Brouwer (zaalcompetitie) 
 
Oefenwedstrijd op dinsdag 25 augustus 19.30 uur: VenV 3 – Veenwouden 1 
 
 
VenV 4   speler / coach: Anne Nijhuis  
 
Dames:     Heren: 
Tsjet Elverdink    Anne Nijhuis 
Hester Binnerts    Sietse de Boer 
Anne Westerdijk   Job Huttenga 
Johanna Westerdijk   Foppe Nijhuis 
Hanneke Postma   Gerrit Veltman 
     Frits Houwink (indien mogelijk qua studie) 
 
VenV 3 en 4 trainen gezamenlijk op dinsdagavond van 19.30 – 20.30 uur  (1

ste
 training op 18 augustus) 

 
 
Midweek 
 
Dames:     Heren: 
Grytsje Bosma    Ronald de Jong 
Feikje Fokkema    Symen Timmermans 
Sjoerdtje de Boer   Anco Bosma ?? 
Adry van der Zee    
 
Dit team ligt nog steeds op z’n gat!! Tijdens de afgelopen zaalcompetitie was het kunst en vliegwerk voor Symen om de 
gaten op te vullen. Iom de aanvoerder hebben we wel weer een team voor de zaalcompetitie opgegeven. Hiervoor gaan 
we na de zomer toch weer alles op alles zetten om dit voor elkaar te krijgen. Het is voor ons als TKS onbegonnen werk 
om alle oud-korfballers te vragen weer te beginnen; aan een ieder dan ook de vraag om oren en ogen goed open te 
houden en mensen proberen warm te krijgen voor dit team! 
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VenV A1  trainers/coaches: Pieter de Jong en Tsjet Elverdink 
 
Dames:  
Tessa Hoekstra 
Tia Brandsma 
Cornelia Brandsma 
Gea Plantinga 
Sjoukje Postma 
Anna Houwink 
Amanda Rooda 
Lyda Wolters 
 
Training op maandag en woensdag van 18.30 – 19.30 uur  (1

ste
 training op maandag 17 augustus) 

 
Aangezien de A1 het zeer krap heeft qua spelers, willen we iedereen op het hart drukken om de prioriteit bij het korfballen 
te leggen. Maandag, woensdag en zaterdag zijn korfbaldagen: houd hier rekening mee in de planning! 
 
VenV C1  trainers: Arjen Brander en ??? coach: ??? 
 
Dames:     Heren: 
Binny Houwink    Hindrik Sibma 
Ettha Kootstra    Rienk de Boer 
Martine Plantinga   Oene vd Meulen (zaalcompetitie+vrijdagavond)?? 
Janne Kootstra    Jan Jouke Schievink (zaalcompetitie+vrijdagavond)?? 
Linda Derwig     
Ali-Anna Jelsma 
Lianne Bosma (zaalcompetitie) 
Ilse Bosma* 
Brecht Plantinga* 

 
*Ilse en Brecht gaan van de D’s naar de C’s. Bij de D’s is een klein tekort aan spelers. Als oplossing hiervoor de volgende 
constructie: om de week speelt Ilse Bosma of Brecht Plantinga mee met de D1. De thuiswedstrijden van de C en D zijn 
weer op de vrijdagavond, als de bond de combinatie doorvoert zoals aangevraagd, speelt de C1 thuis op vrijdag als de 
D1 uit op zaterdag moet. Dus indien mogelijk qua tijds- en fysieke belasting kunnen de dames bij hun beurt in de D’s ook 
bij de C’s aanwezig zijn. 
 
Training op maandag en woensdag van 18.30 – 19.30 uur (1

ste
 training op maandag 17 augustus) 

 
 
VenV D1 (8-tal)  trainers/coach: Mathilde van der Zee / Jan Jacob van der Zee 
 
Dames:     Heren: 
Ilse /Brecht*    Oebele Herder (zaalcompetitie + vrijdagavond) 
Hilke Dijkstra    Rienk Jan de Boer*      
Judith Veenje    
Jinke van der Zee  
Alina Herder    
Jildou Elverdink  
Renske Jelsma  
Jildou van der Zee*     
   
* Om de week speelt Rienk Jan de Boer of Jildou van der Zee mee met de D1. De andere persoon speelt dan met de D2. 
De thuiswedstrijden zijn weer op de vrijdagavond, als de bond de combinatie doorvoert zoals aangevraagd, speelt de D1 
thuis op vrijdag als de D2 uit op zaterdag moet. Dus indien mogelijk qua tijds- en fysieke belasting kunnen beide spelers 
in het weekend van hun beurt bij de D1 ook bij de D2 aanwezig zijn.  
 
VenV D2 (4-tal)  trainers/coach: Mathilde van der Zee / Jan Jacob van der Zee 
 
Dames:     Heren: 
Marit van der Meulen   Rowan Veltman 
Jildou van der Zee *   Hendrik de Boer 

Rienk Jan de Boer * 
De D1 en D2 trainen gezamenlijk. 
Training op maandag en woensdag van 17.00 - 18.00 uur (1

ste
 training op maandag 17 augustus) 
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VenV E1 (4-tal)  trainer: Jelly Jelsma, coach: Jan de Boer 
 
Dames:     Heren: 
Anna Jacobi    Albert Jelle Jelsma 
Wytske de Boer    Brend Groenveld (traint ook 1x met de D’s mee) 
Femke Kloetstra 
  
Training op dinsdag van 18:00 – 19:00 uur (1ste training op 18 augustus).  
 
VenV F1   trainers: Grytsje Bosma (1x p 2wk),Mirjam Klos, (Ali-Anna wacht haar rooster af) 
    coach: Grytsje Bosma 
 
Dames:     Heren: 
Eline Klos    Niels Bosma 
Nynke van der Meulen   Eric Tunteler 
     Speler van F2 
 
Training op maandag van 16:00 – 17:00 uur (1ste training op 17 augustus).  
 
VenV F2   trainers/coach: Ria Spoelstra, Ammarins Schievink   
 
Dames:     Heren: 
     Thymen Jongsma  

Arjen de Boer 
      Sietse de Boer 
     Sven Groenveld 
     Klaas de Boer 
     Jan van der Zee 
 
 
Training op maandag van 16.00 – 17.00 uur (1

ste
 training op 17 augustus) 

 
 
Welpen   trainers: Ans Tamminga, Aneta Hoekstra, Judith Veenje??, Renske Jelsma?? 
 
Meisjes:    Jongens: 
Marije vd Meulen   Eelke Jelsma 
Danielle Klos    Thomas Graaf 
 
Training op maandag van 15.45 – 16.30 uur, jullie krijgen nog bericht van Ans over de 1

ste
 training. 

 
 
 

Programma voorbereiding VenV 1+2 

Maandag 10 Augustus Training 

Woensdag 12 Augustus Training  

Zaterdag 15 Augustus Oefenwedstrijd Oerterp 1 + 2 in Oerterp 14.00 en 15.30 uur 

Maandag 17 Augustus Training  

Woensdag 19 Augustus Training 

Vrijdag 21 Augustus Oefenwedstrijd Olympia 1 in Garyp 19.00 uur 

Zaterdag 22 Augustus  Trainingsdag in Garyp en teambuilding activiteit in Biddinghuizen 

Maandag 24 Augustus Training 

Woensdag 26 Augustus Oefenwedstrijd Waterpoort 1 + 2 in Garyp 19.30 en 21.00 uur 

Zaterdag 29 Augustus 1e Competitie wedstrijd  
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Trainer/coach voor VenV 2 

Ronald Klos toegevoegd aan technische staf ckv VenV (G) 
Na een lange zoektocht is VenV er in geslaagd de vacature trainer/coach voor het 2e team in te vullen. Ronald Klos zal 
volgend seizoen samen met hoofdtrainer Peter de Groot aan het roer van de VenV selectie staan. Hiermee heeft de 
Garyper korfbalclub een zeer sterk trainersduo, dat van oorsprong ook nog eens uit dezelfde school komt 
(succesvolle/legendarische Lege Geaen lichting van zo'n 15 jaar terug).  Klos is natuurlijk geen onbekende bij VenV; zo 
heeft hij al eerder voor VenV 2 gestaan en is hij 3 seizoenen lang hoofdtrainer geweest. Ook was hij voor de fusie van de 
DFD met Tietjerk, 2 seizoenen hoofdtrainer bij DFD.  
Het bestuur en de spelersgroep zijn zeer ingenomen met de toevoeging van een trainer/coach van dit kaliber aan de 
technische staf. Met veel vertrouwen wordt uitgekeken naar de samenwerking, die hopelijk zal resulteren in een mooi en 
succesvol seizoen! 

 
 
Vacatures 

Onze korfbalvereniging zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwilligers die zich nu inzetten voor de club. Een normale 
gang van zaken is dat vrijwilligers ophouden met hun taken en dat er vervolgens nieuwe mensen moeten worden 
gezocht. Op dit moment zijn er verschillende vacatures beschikbaar. Deze vacatures moeten ingevuld worden om de club 
draaiende te houden.  

Kijk alsjeblieft even naar deze vacatures en klik dit bericht niet meteen weg. We zijn er ons bewust van dat de meeste 
mensen het tegenwoordig druk hebben met allerhande zaken, maar toch hebben we jullie tijd en inzet nodig! Spelen bij 
een vereniging betekent ook het verrichten van vrijwilligerswerk. We rekenen op jullie! Wanneer jullie iemand anders 
weten (familie, extern enz.) dan horen we het ook graag. 

Vacature: jeugdtrainer en/of assisterend jeugdtrainer 
De jeugd is de toekomst! Vandaar dat het belangrijk is dat er goede en gemotiveerde jeugdtrainers voor de groep komen 
te staan. We hebben de plaatsing van jeugdtrainers al bijna rond, maar er zijn nog wat taken beschikbaar. Zie jij jezelf als 
de juiste persoon om de kinderen klaar te stomen voor de selectie? Of ben jij degene die we zoeken om te assisteren bij 
bijvoorbeeld de Welpen? Het maakt niet uit hoe oud je bent, wij zorgen er wel voor dat er een goede verdeling ontstaat bij 
de teams. Neem bij interesse contact op met de TKJ via janjacobvdzee@hotmail.com.  Wij hebben jouw hulp keihard 
nodig! 

De vacatures zijn op dit moment: 

- Trainer(hulp) en/of coach: C1  
- Hulptrainers Welpen/kangoeroes 
 

Vacature: Zomer/Winter/Jeugd Activiteiten Werkgroep 
De drie verschillende werkgroepen van de Activiteitencommissie kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Lijkt het jou leuk 
om activiteiten te organiseren? Goed nieuws! Je hebt keuze uit drie verschillende werkgroepen. Vind je het leuker om de 
V&V-dag en het V&V’s Tennis Toernooi te organiseren? Of heb je voor de zomer hele andere creatieve ideeën? Dan is 
de zomerwerkgroep wel wat voor jou! Of is een activiteit als V&V’s Got Talent of V&V’s Quiz Night misschien 
interessanter? Dan ben je geschikt voor de winterwerkgroep! Of vind je het veel leuker om uitjes voor de jeugd te 
organiseren? Komt dat even goed uit: de jeugdwerkgroep! Meld je aan via ac@venv.nl, we kunnen je hulp erg goed 
gebruiken! En onthoud: het is een werkgroep, dus geen jaar lang alleen maar vergaderen, vergaderen en vergaderen. Dit 
is prima in te passen in ieders schema. Graag tot ziens! 

Ledenwerving 
Schoolkorfbal: 
De werkgroep schoolkorfbal heeft zich afgelopen seizoen bezig gehouden met het organiseren van clinics tijdens 
gymlessen op basisschool in Garyp, voor de groepen 3 t/m 8. Deze clinics werden gegeven door Jaap Noppert 
(Leeuwarden). Helaas faciliteert de bond dit niet meer, maar gelukkig hebben we Jaap bereid gevonden dit voor ons in te 
vullen. Na afloop kregen de kinderen een strippenkaart mee, waarmee ze 4 keer gratis mee kunnen trainen.  
De clinics zijn gecombineerd met de voorbereiding voor het schoolkorfbal toernooi waar maar liefst 9 teams van de 
Wraldpoarte aan deelnamen. Ongeveer 60 !! kinderen zijn mee naar Twijzel geweest en de reacties op clinics en het 
schoolkorfbal toernooi waren zeer positief: zowel van de leerkrachten als van de leerlingen.  
Naast de groepen die deelnamen aan het schoolkorfbaltoernooi (5 t/m 8) hebben ook de kinderen uit de groepen 3 en 4 
een clinic gehad. Ook voor deze groepen was het erg leuk en deed iedereen enthousiast mee!  
 
We hebben er voor gekozen de scholen in Burgum eerst te laten voor wat het is. De reactie naar aanleiding van de clinics 
in het voorgaande jaar is  0 geweest. Wij denken dat Burgum op een andere manier benaderd moet worden als het gaat 
om ledenwerving.  
 
Wel willen we aan het begin van het volgende seizoen clinics gaan aanbieden in Sumar en Earnewald. Wellicht is er een 
mogelijkheid om hier een afsluitend toernooitje aan vast te koppelen. 

mailto:janjacobvdzee@hotmail.com
mailto:ac@venv.nl
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Kangoeroes: 
Deze werkgroep bestaat uit: Ina Jacobi, Jolanda Hoogenboom, Ans Tamminga en Laura Teijema (afgelopen seizoen 
toegevoegd). Op 2 zaterdagochtenden is een spelletjes circuit uitgezet in de sportzaal Garyp, met als doelgroep kinderen 
tussen de 3 en 6 jaar. Uiteraard mocht onze eigen jeugd hieraan meedoen, maar er zijn ook heel veel andere kinderen uit 
Garyp en omstreken op af gekomen. Met de hulp van diverse vrijwilligers zijn beide ochtenden zeer goed verlopen. De 
kinderen waren dol enthousiast!!  
Daarnaast is er een vriendje/vriendinnetje training geweest; iedere kangoeroe mocht 2 vriendjes meenemen naar de 
training. Dit was een groot succes! 
 
Voor komend seizoen willen we dit soort activiteiten blijven organiseren. De exacte invulling is nog niet bekend.  
Helaas heeft Ina Jacobi aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden voor deze werkgroep.  
 


