
Weekbericht 1   Seizoen 2021-2022 K.C. De Hoeve 

 

Van het bestuur: 
Beste allemaal, 

Na een lange tijd waarin we het zonder korfbal moesten stellen, mogen we dan nu eindelijk weer los. 
En dat is fijn, immers de sociale contacten die we tijdens de trainingen en langs de lijn tijdens 
wedstrijden met elkaar hebben, zijn belangrijk. Even een praatje, een kopje koffie of een biertje 
drinken samen. Het lijkt soms zo klein, maar het kan een groot verschil maken. We zijn dan ook blij 
dat we op zaterdag 21 augustus iedereen, van de jongste jeugd tot en met de senioren, kunnen en 
mogen verwelkomen op ons mooie sportcomplex in De Hoeve. Het programma van deze 
openingsdag is verderop in dit bericht te lezen. 

Belangrijk is wel dat iedereen ook dan de geldende regels in acht neemt: blijf thuis bij klachten, houd 
afstand en houd een beetje rekening met elkaar. 

We begroeten jullie graag aanstaande zaterdag!  

Het bestuur. 
 

Seizoensopening: 
Aanstaande zaterdag, 21 augustus, vind de seizoensopening plaats op het veld van KC De Hoeve. 
Het programma is als volgt: 
 
12.30 uur lunch voor jeugdleden en senioren/selectie 
13.30-14.45 clinics voor de jeugd, begeleid door de spelers van de selectie 
 
15.30 uur De Hoeve 2 – ROG 2 
+/- 16.45 Presentatie nieuwe hoofdsponsor en nieuwe shirts 
17.00 uur De Hoeve 1 – ROG 1 
Aansluitend aan de laatste wedstrijd barbecue. 
 
We gaan er van uit dat alle jeugdleden en selectieleden zonder tegenbericht aanwezig zijn deze dag. 
Mocht je verhinderd zijn, dan horen we dit graag op tijd. 
 
Uiteraard is iedereen die zich op welke manier dan ook betrokken voelt bij KC De Hoeve, welkom om 
een kijkje te komen nemen bij de clinics en te supporteren tijdens de wedstrijden. Voor de BBQ 
geldt: graag voor donderdag 19 augustus aanmelden of je komt en met hoeveel personen bij Hester 
Dekker (06-57992809 of hester.dekker@hotmail.nl) in verband met de bestelling van het vlees. 
  
Tot zaterdag! 
 

Voorbereiding selectie: 

17 augustus trainen 

19 augustus trainen 

21 augustus Seizoensopening  

  15.30  De Hoeve – ROG 

  17.00  De Hoeve – ROG 
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24 augustus trainen 

26 augustus 19.30 De Hoeve – Oerterp/VKC 

  20.45 De Hoeve- Oerterp/VKC 

28 augustus 15.30 DIO/VZK – De Hoeve 

  17.00 DIO/VZK – De Hoeve 

31 augustus trainen 

2 september 19.30 De Hoeve – Harich 

  20.45 De Hoeve – Harich 

4 september 17.00 Sios – De Hoeve 

  18.15 Sios – De Hoeve 

7 september trainen 

9 september trainen 

11 september  start competitie 

 

Voorbereiding senioren 3:  

Het trainingsmoment voor De Hoeve 3 (en andere senioren) wordt onderling afgestemd.  

Op 4 september speelt De Hoeve 3 een oefenwedstrijd tegen Sios.  

Sios 4 – De Hoeve 3 17.00 uur 

 

Trainingstijden en oefenwedstrijden jeugd: 

In de week van 23 augustus starten de trainingen voor de jeugd.  

A1 dinsdag en donderdag 19.30-20.30 uur.  Op 26 aug en 2 sept is er geen trainen. 

A2 dinsdag en donderdag 19.30-20.30 uur Op 26 aug en 2 sept is er geen trainen.  

C1 dinsdag en donderdag 18.30-19.30 uur 

E1 donderdag 17.30-18.30 uur 

F1 donderdag  16.30-17.30 uur  start per 2 september 

Kangoeroes  donderdag 16.30-17.30 uur start per 2 september 

Op zaterdag 28 augustus doen de A1, A2, C1 en E1 mee aan de Leonidasseries in Noordwolde. Het 

programma hiervan is nog niet bekend.  

Op zaterdag 4 september spelen de A1, A2, C1 en E1 een oefenwedstrijd bij Sios (Wolvega).  

11.25 uur Sios E1 – De Hoeve E1 

13.25 uur Sios C2 – De Hoeve C1 

13.25 uur Sios B1 – De Hoeve A2 

14.30 uur Sios A2 – De Hoeve A1 

 

Onderstaande personen geven trainen en/of coachen de jeugdploegen.  

A1 dinsdag  Fabian-selectielid donderdag  selectielid-selectielid  

coach: Paulien/selectielid 

 

A2 dinsdag  Fabian-selectielid donderdag  selectielid-selectielid 

coach: Astrid R/ Linda v.d. A 

C1 dinsdag  Eva-Benno  donderdag Rianne-Linda D 

coach: Eva/Maaike 



E1 donderdag Jetske O – Ruben E   

coach: Jetske O – Ruben E 

F1 donderdag Maureen – Elise 

Kangoeroes donderdag  Henk – Jetske H - Gonnie 

 


