Korfbalvereniging AKV Soesterkwartier
Dollardstraat 121 Amersfoort
e-mailadres: info@akvsoesterkwartier.nl
Internet: www.akvsoesterkwartier.nl
Bankrekeningnummer: NL 95 RABO 012.81.31.853

Beste jeugdleden en ouders,
Nu even lekker herfstvakantie en daarna gaan we de zaal in. In dit schrijven geven we kort de
belangrijkste zaken voor het zaalseizoen weer.
Trainingen
In de zaal kunnen we helaas niet met ze alle tegelijk trainen. We hebben een rooster opgesteld
met trainingstijden. Op de achterzijde staat per team aangegeven wanneer er trainen is. Alle
trainingen zijn in onze eigen zaal aan de Dollardstraat. In de Kerstvakantie zijn er GEEN
trainingen.
Wedstrijden
De competitie start vanaf zaterdag 23 november met thuiswedstrijden. De thuiswedstrijden
spelen we net als vorig jaar in Sporthal Midland. Volgens de planning van de korfbalbond is
het definitieve wedstrijdschema 8 november beschikbaar. Wij zullen het dan snel via de
website met jullie communiceren.
Oefenwedstrijden
Door het wedstrijdsecretariaat zijn de volgende oefenwedstrijden geregeld op zaterdag 16
november:
F1: Reehorst – Soesterkwartier
E1: Reehorts – Soesterkwartier
D1: EKVA – Soesterkwartier

Verzamelen 9:00 uur
Verzamelen 9:00 uur
Verzamelen 8:00 uur

Spelen 10:00 uur
Spelen 10:00 uur
Spelen 9:00 uur

Voor de andere teams wordt nog gezocht naar tegenstanders.
Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat wordt weer gedaan door Alice Wolthuis en Marco van Dijkhuizen.
Meldt tijdig als je een keer niet kunt spelen of rijden. Stuur een WhatsApp 06 – 374 73 547.
In de zaal is het lastig om wedstrijden te verzetten, dus probeer zo weinig mogelijk af te
schrijven.
Net als op het veld vinden we Fair Play heel belangrijk. Geef iedereen voor en na de wedstrijd
keurig een hand. Daarnaast willen we nogmaals aangeven dat douchen na het sporten
hygiënisch is voor jezelf en je omgeving. Dan helpt alleen een bus deodorant niet!
Het samen uit en samen thuis principe blijven wij onderstrepen. Zeker in de wintermaanden is
het niet prettig als een auto alleen onderweg stil komt te staan. Denk aan elkaar!
Als er nog vragen zijn dan mag je die altijd mailen naar korf1900@hotmail.com. Wij zullen
dan spoedig contact met je opnemen.
Wij wensen je een sportief, gezellig en leerzaam zaalseizoen toe.
Het jeugdbestuur
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F1

E1

D1

Dinsdag 18:45 - 19:30 uur

Dinsdag 18:30 - 19:30

Donderdag 18:15 - 19:15

Jayden
Jeffrey
Koen
Stijn

Anna
Rana
Stan
Suze

Duncan
Lars
Liedewij
Naomy

Trainer/coach

Suzan en Eline

Kees

Ron

C1

A1

Trainingstijden

Donderdag 19:15 - 20:15 uur

Dinsdag 19:30 - 20:30

Cecillia
Connor
Esmee
Francisca
Hanna
Hannah
Iris
Linde
Noa
Sanne

Anouk
Daisy
Eline
Floor
Harald
Inez
Mandy
Noor
Puk
Rik
Suzan
Thirza

Corrie en Patrick

Eric en Erwin

Trainingstijden

Trainer/coach

Als een keer niet kunt spelen en of niet kunt rijden.
Graag uiterlijk woensdag afschrijven bij Alice en Marco
06 – 374 73 547

