
 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bij aanvang van het seizoen 2020 -2021. 

Het kwik op de thermometer wijst ruim boven de 30 graden het is volop zomer, daardoor heb je misschien nog niet het 

idee dat het nieuwe korfbal seizoen alweer met rappe schreden nadert. 

Maar dinsdag 11 augustus start om 20.00 de eerste training voor de 24 leden van de selectie. 

Wij zijn erg content dat Patrick Aalders dit seizoen ook het hoofdtrainerschap prolongeert en ontzettend blij dat Leon 

de Vries hem gaat assisteren en het 2de team gaat coachen. Hiermee hebben we een prima technisch 2 mans schap 

voor de selectie, voor hopelijk sportieve wedstrijden met goede resultaten. 

Tevens zijn we erg blij dat Tissink onze nieuwe hoofdsponsor is voor de financiële steun en zorgt voor nieuwe 

wedstrijd kleding voor onze  

selectie. 

 

 

Naast 3 seniorenteams en een midweek team samen met Leonidas, komt De Hoeve in combinatie met Forward ook 

met 4 jeugdteams uit in de competitie en vormen ze samen een leuke kangoeroe groep. 

De jeugd start met trainen in de week van 17 augustus. 

Op 29 augustus doen de jeugdteams mee aan de Leonidas series in Noordwolde. 

 

Ook de jeugd teams worden dit jaar voor het eerst gesponsord door de Kinderkei van Karin Oenema, hier zijn wij 

natuurlijk ook ontzettend blij mee! 

 

 

De nieuwe tenues zullen waarschijnlijk op 5 september gepresenteerd worden. 
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Hierbij bedanken we de beide sponsoren hartelijk en gaan we er samen een feestelijke presentatie van maken. 

Namens het bestuur en alle commissies, van welp tot senior, trainers, vrijwilligers, donateurs en supporters heel veel 

succes en vooral plezier in het nieuwe seizoen. 

Het bestuur. 

 

 

Nieuwe hoofdsponsor Korfbal Club De Hoeve 

 

 

 

KC De Hoeve heeft in Tissink Specialistische Afdichtingen BV een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de komende 

twee jaar. Vorige maand tekende Aron Tissink in het Hokkien het sponsorcontract.  

Tissink is geen vreemde voor De Hoeve. Hij en zijn vrouw Claudette zijn al enige jaren trouwe sponsor van onze 

mooie club, onder andere met wedstrijdshirts, trainingspakken en borden langs het kunstgrasveld.  

Tissink Specialistische Afdichtingen BV is een flexibel bedrijf met als missie het water- en vloeistofdicht maken van 

bouwconstructies, vloeren, daken, detailleringen en aansluitingen. 

Het bedrijf  heeft jarenlange ervaring in dak- en vloerafdichtingen en biedt vloeistofdichte oplossingen vanaf de kelder 

tot het dak. TSA is erkend Triflex® verwerker. 

Tissink neemt het stokje over van Due Amici Fitness, dat de afgelopen jaar hoofd- en naamsponsor was van KC De 

Hoeve.  In goed overleg is besloten het sponsorschap te beëindigen.  

Het bestuur is blij met de nieuwe  hoofdsponsor. “Het is fijn om in deze – voor veel bedrijven toch lastige – tijden in 

Tissink een nieuwe hoofdsponsor te hebben gevonden. Daarnaast willen we Due Amici Fitness langs deze weg 

bedanken voor het hoofdsponsorschap, de afgelopen twee jaar.” 

Op zaterdag 5 september, tijdens de eerste thuiswedstrijden van de aankomende veldcompetitie, zullen waarschijnlijk 

de nieuwe shirts van het eerste worden gepresenteerd aan het publiek. 

 

 

 

Verantwoord sporten 

We zijn blij dat we weer kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Daarbij is het nog steeds belangrijk 

dat iedereen zich aan de volgende punten houdt: 

 

• Heb je verkoudheidsklachten, kom dan niet naar de trainingen of wedstrijden, blijf thuis en laat je 

testen 

• Voor 18 jaar en ouder: houdt buiten het sporten (dus op het terras en in de kantine) 1,5 meter afstand 

van elkaar 

• Was je handen: in het Hokkien kun je op meerdere plaatsen je handen desinfecteren. 

Bestuur KC de Hoeve 

Verantwoord Sporten 

Nieuwe hoofdsponsor 



 

 

Dames: Astrid, Eva, Hester, Jacquelien, Jetske, José, Lianne, Maaie, Marleen, Rianne, Rosalin, Sanne, Sigrid, Wietske 

Heren: Arian, Dani, Edwin, Ferri, Jeroen, Ruben de Boer, Ruben Elsinga, Sander, Sietse, Tjamme 

Datum Activiteit Tijden 

Dinsdag 11-08-2020 1e training 20:00-22:00 

Donderdag 13-08-2020 2e training 20:00-22:00 

Zaterdag 15-08-2020 Oefenwedstrijden thuis 

De Hoeve 1/2 – Udiros 1/2 

14:00 uur 

15:30 uur 

Dinsdag 18-08-2020 3e training 20:00-22:00 

Donderdag 20-08-2020 4e training 20:00-22:00 

Zaterdag 22-08-2020 Trainingsdag bij WSS in Oude Pekela 

WSS 1/2 - De Hoeve ½ 

Vertrek De Hoeve:8.30 uur 

Training 10:00-11.30 uur 

Lunch 12:00 

Wedstrijden: 14:00 en 15:30 uur 

Barbecue na afloop 17:30 - ? 

Dinsdag 25-08-2020 5e training 20:00-21:30 uur 

Donderdag 27-08-2020 6e training 20:00-21:30 uur 

Zaterdag 29-08-2020 Oefenwedstrijden thuis 

De Hoeve 1/2 – Wêz Handich 1/2 

14:30 uur 

16:00 uur 

Dinsdag 01-09-2020 Lichte schottraining 20:00-21:00 uur 

Woensdag 02-09-2020 Oefenwedstrijden thuis 

De Hoeve 1/2 – KIOS 1/2 

19:00 uur 

20:15 uur 

Donderdag 03-09-2020 7e training 20:00-21:30 uur 

Zaterdag 05-09-2020 1e speelronde competitie  

 

 

 

 

 

Zaterdag 15 augustus: 

13.00u. – 14.30u. : Astrid R. - Fabian 

14.30u. – 16.00u. : Anniek - Bart 

16.00u. – 17.30u. : Arian - Kayan 

17.30u. – eind : Jeroen - Lianne 

 

Zaterdag 29 augustus: 

13.30 – 15.00u.: Astrid L. - Rosalin 

15.00 - 16.30u.: Cobie – Linda v.d. Akker 

16.30 - 18.00u.: Sander – José  

18.00 – eind: Ruben - Sigrid 

 

Woensdag 2 september: 

18.00 – 19.30 u.: Sietse - Edwin 

19.30 – 21.00 u.: Jannie de Vries – Rosa 

21.00 – eind: Sanne- Jacquelien 

  

Instructie barvrijwilligers 

• De sleutel van het Hokkien kan bij Roelofje worden opgehaald. Mocht ze niet thuis zijn, er is ook een sleutel bij 

Annie/Izie. Leon heeft ook een sleutel.  

• De barvrijwilliger zet bij aankomst het toegangshek en zoveel mogelijk alle deuren open, die gebruikt moeten worden. 

Middelste deur in zaal open i.v.m. looproute naar toilet.  

• Bij de ingang, bij de toiletten en bij de uitgang staat een tafel met desinfectans en een keukenrol. Graag controleren of dit 

aangevuld moet worden.  

• De zaal is ingericht op 1,5m afstand. Ook de picknicktafels en het terras zijn zodanig ingericht.  

• Alle uitgifte van koffie e.d. is via de bar (op het breedste gedeelte). Koffiemelk in kuipjes en voorverpakte suiker kan op 

de bar worden gezet.  

• De barvrijwilliger hoeft geen geldbakje op te halen. Er moet betaald worden met de pin.  Er kan geen geld worden 

opgenomen met de pin.  

• In de kassa zit een sleutel. Deze moet er in blijven zitten!!!! 

• In de kassa moet worden aangeslagen hoeveel en welke consumpties eruit zijn gegaan. Dit kan natuurlijk na afloop van 

de dienst als je turft wat eruit gaat.  

• Na afloop hoeft geen pinbon te worden uitgedraaid.  

Voorbereiding selectie KC De Hoeve 2020-2021 

Kantinediensten bij oefenwedstrijden van de selectie 



• Toiletgebruik: één damestoilet, één herentoilet en één urinoir zijn afgesloten. Invalidentoilet is ook herentoilet. In de 

toiletten controleren of er nog voldoende papieren handdoekjes zijn.  

Voorraad papier ligt in de garderobe.  

• Tijdens de kantinedienst regelmatig de toiletten controleren. Desnoods desinfecteren.  

Na afloop bar, tafels, deurklinken en toiletten schoon maken. Prullenbakken legen.  

• Er hangt een schoonmaakinstructie in de keuken. Afwassen in vaatwasser. Geen spoelbak gebruiken.  

• Er zijn voldoende desinfectans en handschoenen in voorraad. Bij de schoonmaak wordt het gebruik van handschoenen 

geadviseerd. 

• Elke gebruikersgroep heeft een Corona-coördinator. Spreek deze aan als er vragen of aandachtspunten zijn bij het 

gebruik. Mochten er vragen of aanvullingen zijn, graag contact opnemen met Cobie tel 064545313108 of 

j.de_boer@hetnet.nl  

 

 

 

 

 

De eerste training zal zijn op dinsdag  25 augustus het aanvangs tijdstip volgt nog. 

We verwachten dan: Astrid, Linda, Elise, Kayan, Fabian, Bart, Steffan. 

We gaan dan ook overleggen op welke avond en welk tijdstip de wekelijkse trainingen gaan plaats vinden. 

 

Op 29 augustus om 14.00 oefenwedstrijd De Hoeve 3 - Wêz Handich 3. 

 
 
 
 
 

  

 1B  

1 CSL 1 Za Britsum 

2 De Hoeve 1 Za De Hoeve 

3 De Parabool 1 Za Groningen 

4 De Wâlden 1 Za Oentsjerk 

5 MIA 1 Za Amersfoort 

6 ODIK 1 Za Barneveld 

7 Spirit 1 Za Voorthuizen 

8 Vlug en Vaardig (G)/Quick '21 1 Za Garyp 

 

  

 R2B  

1 CSL 2 Za Britsum 

2 De Hoeve 2 Za De Hoeve 

3 De Parabool 3 Za Groningen 

4 De Wâlden 3 Za Oentsjerk 

5 Invicta/Frigro 2 Za Kollum 

6 Pallas '08 2 Za Leeuwarden 

7 ROG 3 Za Groningen 

8 Vlug en Vaardig (G)/Quick '21 2 Za Garyp 

 

Senioren -011   

De Hoeve 3 Za 21,7 128 De Hoeve 

Meko '74 1 Za 33,0 130 Meppel 

ODIS/DIO/Donkerbroek/VZK 5 Za 28,9 137 Elsloo FR 

SCO/Udiros/Wordt Kwiek 5 Za 25,1 130 Oldeholtpade 

 

 Midweek  -013   

1 De Hoeve/Leonidas MW1 Wo 44,8 117 De Hoeve 

2 DOS '46 MW1 Wo 30,7 124 Nijeveen 

3 Roreko MW1 Wo 43,3 117 De Wijk 

Voorbereiding De Hoeve 3 

Indeling veld competitie 2020-2021 
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4 SCO/Motip Dupli MW1 Do 40,1 124 Oldeholtpade 

 
 

 

 

- de trainingen starten in de week van 17 augustus. 

- op 29 augustus doen alle jeugdteams mee aan de Leonidasseries.  

 

Team Training 1 Training 2 Coach(es) 

A1 Tjamme/Fabian 

 

Dinsdag: 19:00-20:00 

De Hoeve 

Wietske/Ferri 

 

Donderdag: 19:00-20:00 

De Hoeve  

Paulien/ 

wisselende 

personen ter 

ondersteuning 

B1 Tjamme/Fabian 

 

Dinsdag: 19:00-20:00 

De Hoeve 

Wietske/Ferri 

 

Donderdag: 19:00-20:00 

De Hoeve 

Gonnie 

D1 Hester/Benno 

 

Dinsdag: 18:00-19:00 

De Hoeve 

Eva/Benno 

 

Donderdag: 18:15-19:15 

Steggerda 

Astrid R/Linda A 

E1 Ruben/Jetske O 

 

Woensdag: 17:00-18:00  

De Hoeve 

Ruben/Jetske O 

 

Woensdag: 17:00-18:00 

De Hoeve 

Maaike/Rianne 

F1 Ruben/Jetske O 

 

Woensdag: 17:00-18:00 

De Hoeve 

Ruben/Jetske O 

 

Woensdag: 17:00-18:00 

De Hoeve 

 

Kangoeroe Gonnie/Jetske H/Henk 

 

Maandag: 16:15-17:00 

Steggerda 

  

 

 
 

 

KC de Hoeve is blij dat ze een aantal nieuwe leden kan verwelkomen; 

 

Jacquelien Wemmenhove gaat in de selectie spelen. 

Steffan de Boer sluit zich aan bij het derde. 

 

Elise, Eva, Jetske, Jose, Sanne, Sigrid, Dani en Ruben gaan  bij de senioren  spelen,  welk team ze gaan versterken wordt nog 

duidelijk voor aanvang van de competitie. 

 

 

 
Bardienst na training, voorbereiding selectie najaar 2020 

1e en 2e 

Dinsdag  Donderdag  

11-8 Astrid L. 13-8 Arian 

18-8 Lianne 20-8 Edwin 

25-8 Rosalin 27-8 Jeroen 

1-9 Ruben 3-9 Jacquelien 

 

De jeugdtrainers en coaches zijn niet ingedeeld bij de bardiensten na de training.  

Onderling ruilen is natuurlijk mogelijk.  

Er kan niet worden opgeschreven; alles moet direct worden afgerekend! (met de pin) 

Ook zorg je ervoor dat je als laatste de accommodatie verlaat en controleert of alles goed is afgesloten. 

Voorlopig trainingsschema jeugd 

Bardienst na training, voorbereiding selectie najaar 2020 

Nieuwe leden 



Corona-maatregelen 

Na afloop v.d. bardienst moet de bardienst alle deurkrukken, de kranen en de toiletten ontsmetten. Op diverse plaatsen in de 

kantine staan statafels met keukenpapier en ontsmettingsmiddel.  

 

Tijdens de training moet alleen gebruik gemaakt worden van de toiletten in het kleedkamergedeelte.   

 

 

 

Week Schoonmaak kleedkamergedeelte 

17-21 augustus Wietske-Sanne-Ruben E-Dani 

24-28 augustus Rianne-Sander-Eva-Sigrid 

31 augustus-4 september Tjamme-Sietse-Jetske-José 

 Eindschoonmaak + opruimen berging 

Je mag zelf weten of je vóór of na de training schoonmaakt. Als er nog kleding in de kleedkamer hangt, is dit geen reden om de 

schoonmaak over te slaan. Het is een kleine moeite om alles op de banken te zetten.  

De eerstgenoemde persoon geeft ook even door aan Cobie (0645313198) of er iemand verhinderd was, zodat diegene later 

alsnog ingedeeld kan worden.  

De lijst met schoonmaakwerkzaamheden hangt in de gangkast.  

Bij vragen of opmerkingen altijd even contact opnemen met Cobie.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Schoonmaak kleedkamergedeelte 


