
Weekbericht 7  Seizoen 2021-2022   K.C. De Hoeve 

-RABO CLUGSUPPORT 2021-  
Lid van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland en fan van het dorp De Hoeve?  
 
Breng dan de 5 stemmen voor Rabo ClubSupport uit op Korfbalclub De Hoeve, Plaatselijk Belang en 
Stichting Dorpshuis. Stemmen kan van 4 tot en met 24 oktober. Elke stem is vele euro's waard! Op 
elke vereniging/stichting kunnen maximaal 2 stemmen worden uitgebracht.  
 
Hoe kan ik stemmen? Door in te loggen in de app of op de website. Kies na het inloggen 
achtereenvolgens voor Zelf regelen, Mijn Lidmaatschap en Rabo ClubSupport. Goed om te weten: 
alleen leden zullen Mijn Lidmaatschap zien. Een rekeninghouder is niet automatisch lid van 
Rabobank. Lid worden is eenvoudig. Klik na het inloggen achtereenvolgens op Zelf regelen, 
Lidmaatschap en de oranje balk met de tekst Ik doe mee!  
Meer informatie over de deelnemers uit De Hoeve? www.rabobank.nl/clubsupport  

 
-GROTE CLUBACTIE 2021- 
Zoals ieder jaar doen we ook nu weer mee met de grote clubactie. Deze is zaterdag 18 september 
van start gegaan. Voor onze club is het verkopen van loten erg belangrijk, want 80% van de 
opbrengst is voor de club! 

Jeugdleden krijgen een intekenlijst en adressen waar je langs moet. Verdere instructies staan daarbij 
beschreven. De boekjes lever je voor 25 oktober weer in bij Astrid of Wietske. Vorig jaar verkocht 
Bram Demmink 47 loten, wie kan dat overtreffen? Voor degene die de meeste loten verkoopt staat 
een prijsje klaar! 

Alle senioren en A junioren moeten minimaal 4 loten verkopen, meer mag natuurlijk altijd. Deze kun 
je vanaf zaterdag online kopen via de volgende site: https://lot.clubactie.nl/lot/korfbalclub-de-
hoeve/30116 

De contante loten moeten voor de trekkingsdatum van 9 december 2021 bij de kopers bezorgd zijn. 
Wij wensen jullie heel veel succes met de loten verkoop en alvast bedankt namens de club! 

Astrid Logtenberg – 0627896039  
Wietske Hensbergen – 0637005926 

-AGENDA- 
Donderdag 7 oktober 19.15 uur jeugdraad in ‘t Hokkien 

Vrijdag 8 oktober Kaarten in ’t Hokkien 

Zaterdag 16 oktober  10.45 uur ouderbijeenkomst in ‘t Hokien 

Vrijdag 29 oktober Kaarten in ’t Hokkien 

Zaterdag 13 november Oefenwedstrijden selectie vanaf 14.30 uur in de Duker 

Zondag 14 november Theatervoorstelling WAT SOESTO in ’t Hokkien 

Zaterdag 20 november Oerterp 2 – De Hoeve 2 17.10 uur en Oerterp 1 – De Hoeve 1 18.30 uur 

Woensdag 24 november Oefenwedstrijden selectie vanaf 19.30 uur in Heerenveen  

 

-KAARTEN- 
Aanstaande vrijdag 8 oktober staat de koffie om 19.45 uur klaar.  

 

http://www.rabobank.nl/clubsupport


-BETALEN MET PIN- 
Vanaf heden kan er alleen nog maar met pin betaald worden in ’t Hokkien. Omdat met kasgeld 
betalen, het bewaren van het geld en het naar de bank brengen omslachtig is en teveel vraagt van 
onze vrijwilligers, hebben we besloten de kassa niet meer te gebruiken. Zorg dus dat je een pinpas bij 
je hebt bij je bezoek aan ons dorpshuis. 
 

-UITSLAGEN- 

De Hoeve 1 - ZKC '19 1 14 - 21 

De Hoeve 2 - ZKC '19 2 8 - 19 

SCO | Motip Dupli / Udiros 5  9 - 18 

DOS '46 A3 - Forward / De Hoeve A1 8 - 7 

Forward / De Hoeve A2 - Wordt Kwiek A2 13 - 5 

De Hoeve / Forward C1 - Donkerbroek / VZK C2 10 - 3 

De Hoeve / Forward E1 - Donkerbroek / VZK E2 1 -7 

 

-WEDSTRIJDPROGRAMMA- 

De Hoeve 1 

Dames   Heren   Coach 

Anniek   Arian   Patrick Aalders 

Astrid   Edwin 

Jacquelien  Jeroen 

Wietske  Sietse 

 

De Hoeve 2 

Dag Datum Wedstrijd Start Vertrek Locatie 

Zaterdag 09-10-2021 Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 - 
De Hoeve 2 

14.00 uur i.o.o. Sportpark Hoogkerk 
De Verbetering 50 
Groningen 

Dames   Heren   Coach 

Hester   Ruben E  Leon de Vries 

Marleen  Ruben de B   

Rianne   Sander 

Sigrid   Ferri 

Maaike 

Jetske 

Eva 

 

Dag Datum Wedstrijd Start Vertrek Locatie 

Zaterdag 09-10-2021 Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 - 
De Hoeve 1 

15.30 uur i.o.o. Sportpark Hoogkerk 
De Verbetering 50 
Groningen 



De Hoeve 3 

Dag Datum Wedstrijd Start Aanwezig Kantine 

Zaterdag 09-10-2021 De Hoeve 3 - Noveas 2 14.00 uur 13.25 uur 13.15 u. – 15.15 u. 
Geert 
15.15 u. – eind 
Bart 

Dames   Heren    

Astrid R   Bart    

Maureen  Fabian 

Sanne Sp  Kayan 

Linda   Steffen 

José   

 

De Hoeve/Leonidas MW1 

Dag Datum Wedstrijd Start Vertrek 

Woensdag 13-10-2021 KIOS (R) MW1 – De Hoeve/Leonidas MW1 19.30 uur 18.25 

Dames   Heren    

Cornelia  Casper 

Polien   Jeen 

Jeanine   Wim  

 

Forward/De Hoeve A1 (speellocatie najaar Steggerda) 

Dag Datum Wedstrijd Start Vertrek Vervoer 

Zaterdag 09-10-2021 Forward/De Hoeve A1 - Meko '74 A1 12.30 uur 11.15 uur Fiets 

Dames   Heren   Coach 

Monique  Rowan   Paulien 

Dirma   Thomas   Miranda 

Margriet 

Sanne L 

Mendy 

 

Forward/De Hoeve A2 (speellocatie najaar Steggerda) 

Dag Datum Wedstrijd Start Vertrek Vervoer 

Zaterdag 09-10-2021 Heerenveen A2 - Forward/De Hoeve A2 10.00 uur 9.00 uur Gonnie 
Doreen 
Merle 

Dames   Heren   Coach 

Merle   Henk   Linda v.d. A 

Doreen   Jeffrey   Astrid R 

Jetske   Age 

Maud 

Kirsten 

 

 



De Hoeve/Forward C1 (speellocatie najaar De Hoeve) 

Dag Datum Wedstrijd Start Vertrek Vervoer 

Zaterdag 09-10-2021 SCO/Motip Dupli C2 - De Hoeve/Forward C1 11.00 uur 10.10 uur Fiets 

Dames   Heren   Coach 

Ilse   Bram   Eva 

Dyanne   Marijn   Maaike 

Brente   Robin  

Sanne S   Huub 

Bente 

 

De Hoeve/Forward E1 (speellocatie najaar De Hoeve) 

Dag Datum Wedstrijd Start Vertrek Vervoer 

Zaterdag 02-10-2021 Lintjo E2 - De Hoeve/Forward E1 10.00 uur 9.20 uur Pieter 
Jannick 
Ellen 

Dames   Heren   Coach 
Ellen   Lieuwe   Jetske 
Brittany  Pieter   Ruben E 
    Jannick 
    Hilke 

 

-JEUGDRAAD- 
Donderdag 7 oktober is om 19.15 uur de eerste jeugdraad van dit seizoen. We verwachten hiervoor 
twee jeugdleden uit de A1, A2 en C1. Willen de coaches doorgeven wie de jeugdcommissie kan 
verwachten via jeugdcommissie@kcdehoeve.nl? 
 

-OUDERBIJEENKOMST- 
Zaterdag 16 oktober is om 10.45 uur een ouderbijeenkomst voor de ouders van kinderen spelend in 
de C1 en E1. We hopen dat van elk kind in ieder geval één ouder aan komt schuiven. Wanneer je niet 
kunt graag afzeggen via jeudgcommissie@kcdehoeve.nl 
 

-BELANGRIJK VOOR AANVOERDER, COACHES, SCHEIDSRECHTERS EN SPELERS- 
In de afgelopen periode merken we dat niet alle spelregelwijzigingen zoals van toepassing vanaf juli 
2020 goed uitgelegd worden en dat er enkele zaken rondom het invullen van het wedstrijdformulier 
mis gaan. De belangrijkste aandachtspunten vermelden we hieronder nogmaals: 
  
Invullen wedstrijdformulier 
Elk weekend krijgen we meldingen over onjuist vermelde zaken in het DWF. Weet dat de 
scheidsrechter verantwoordelijk is voor de juiste registratie van de wedstrijd, daar horen ook de 
spelers bij. Natuurlijk mag je van een coach of aanvoerder verwachten dat hij/zij het formulier zo 
goed mogelijk invullen. Mochten er fouten gemaakt worden, dient de scheidsrechter dit op te 
merken, de opstelling niet goed te keuren en dit vooral in overleg met de betrokkenen te corrigeren. 
Nu komt het voor dat er andere spelers op het DWF staan, dan in werkelijkheid op het veld, dat een 
verkeerde persoon met dezelfde achternaam geregistreerd staat of dat wissels niet ingevoerd zijn. 
Wanneer er dan bijvoorbeeld te oude spelers op het DWF staan, krijgt de vereniging hier achteraf 
een sanctie voor. Wij kunnen immers alleen controleren wat er op het DWF staat, dat is bindend en 

mailto:jeugdcommissie@kcdehoeve.nl
mailto:jeudgcommissie@kcdehoeve.nl


bestaan verzachtende omstandigheden dan ook niet. Zorg dus voor een goede legitimatie controle 
en juiste registratie. 
  
Daarnaast zijn er elk weekend uitslagen verkeerd of gele kaarten aan verkeerde spelers toegewezen. 
We verzoeken alle betrokkenen om vooraf afspraken te maken over de afhandeling van de 
wedstrijden. Zodat na afloopdoor alle betrokkenen gecheckt wordt of de wissels goed ingevuld zijn, 
de uitslag klopt en eventuele gele kaarten goed verwerkt zijn. 
 
Strafworp 
Een strafworp moet worden genomen door degene wiens doelkans verloren gaat, of bij herhaalde 
overtreding op diegene wie de overtreding gemaakt wordt. 
Indien deze speler, om wat voor reden dan ook, gewisseld wordt, mag vervolgens iedereen die na de 
wissel in het aanvalsvak staat, de strafworp nemen. 
  
Tijdrekken 
Passief spelen zoals bijvoorbeeld de bal vertraagd opbrengen naar het andere vak, dient bestraf te 
worden op welk moment dan ook in de wedstrijd. Indien het in de aanval gebeurt is het een 
spelhervatting voor de verdediging. Indien het in de verdediging gebeurt is het een bewuste 
overtreding en volgt er een vrije worp. 
  
Voetbal 
Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft. Onbewust voetbal kan dus genegeerd worden. 
  
Opgooibal/sprongbal 
Deze is niet meer van toepassing, een scheidsrechter moet dus altijd een keuze maken. 
  
Steunbal 
De zogenaamde "steunbal", met de hand of een ander lichaamsdeel op de grond is geen overtreding 
meer. Wel wordt er soms gedoken naar de bal, waarbij er iemand anders "gelanceerd" wordt. Dat 
kan dan naar interpretatie van de scheidsrechter onder gevaarlijk spel vallen. 
  
Voordeelregel 
Uitgangspunt is zoveel als mogelijk het spel laten gaan, dus daar waar het kan voordeel geven. Ook 
als in de schotklok er nog enkele seconden zijn, is het geen spelhervatting als het team in balbezit 
blijft. 
  
Rol van de coach(es) 
Coaches zijn vrij om de bank te verlaten, met dien verstande dat er één coach tegelijkertijd onderweg 
mag zijn en de coaches aan de zijde van de bank moeten blijven. 
  
Spelen wanneer iemand is uitgevallen waardoor je met drie personen staat 
In wedstrijdkorfbal mogen alle aanvallende personen scoren. Er hoeft dus niet iemand uitgekozen te 
worden die niet mag scoren. 
In breedtekorfbal moet er een van de vier aanvallende spelers uitgekozen worden die niet mag 
scoren. 
  
 

 

 

 



-SCHEIDSRECHTERS- 
Hieronder zie je een voorlopige indeling van de wedstrijden die De Hoeve in het breedtekorfbal op 
het veld moet fluiten. In het schema is rekening gehouden met jullie wedstrijden. Mocht je niet 
kunnen probeer te ruilen en geef dit door aan Wim. Eventueel kun je het fluiten ook ruilen met 
iemand die een andere taak uitvoert. Het kan gebeuren dat wedstrijden worden verplaatst, dus houd 
het schema wekelijks in de gaten. Reiskosten die je maakt kun je binnen een maand declareren bij de 
penningmeester, Ruben de Boer. Op de declaratielijst dient de datum, de wedstrijd, de plaats en de 
km’s te staan.  

Dag Datum Wedstrijd Start Locatie Scheidsrechter 

Donderdag 7-10-2021 SCO MW1 – Roreko MW1 20.00 uur Oldeholtpade Wim  

Zondag 17-10-2021 Forward 1 – Lintjo 4 11.30 uur Steggerda Bernold 

Donderdag 21-10-2021 SCO MW1 – Kios MW1 20.00 uur Oldeholtpade Benno 

 
 
-SPELREGELWIJZIGINGEN- 
Strafworp 
Een toegewezen strafworp moet van F1 t/m S1 genomen worden door degene, die deze meekrijgt, 
doordat er een overtreding gemaakt wordt, waardoor jouw doelkans verloren gaat.  
 
Geen opgooibal, scheidsrechtersbal meer 
De SR geeft niet meer een opgooibal als twee spelers bijna tegelijk de bal bemachtigen. 
De SR moet dan een beslissing nemen wie de bal volgens hem een fractie eerder in zijn bezit had. 
 
Coaches 
Met twee personen coachen mag aan dezelfde kant van de spelersbank. Maar ieder bij een vak mag 
niet. 
Als de ene loopt moet de andere coach op de bank zitten. 
 
Voetbal 
Deze wordt niet meer bestraft tenzij het opzettelijk gebeurt. 
 
Liggend een bal bemachtigen 
Met een knie of hand aan de grond of liggend mag je gewoon een bal pakken. 
 
Bal met de vuist aanraken 
Dit wordt niet meer bestraft. Wel kan de SR fluiten voor gevaarlijk spel. 
 
Spel ophouden 
Spel ophouden en vertragen kan vanaf de eerste minuut bestraft worden. 
 
Loslaten gelijke verhouding dames/heren 
Ook bij de senioren in het breedtekorfbal is de verhouding 4/4 niet meer verplicht. 
Een afwijkende verhouding geef je aan met een hes, zoals dat ook bij de jeugd gebeurt. 
 
 

-TRAININGSTIJD DE HOEVE 3 en MIDWEEK- 
Het trainingsuur van De Hoeve 3 en de Midweek is op donderdag van 20.30 uur tot 21.30 uur.  

App Fabian als je wilt meetrainen. Fabian laat dan weten of de training doorgaat.  

 

 



-TRAININGSTIJDEN JEUGD- 

A1 Dinsdag 19.30-20.30 uur Fabian-selectielid 

 Donderdag 19.30-20.30 uur Selectielid-selectielid 

A2 Dinsdag 19.30-20.30 uur Fabian-selectielid 

C1 Dinsdag 18.30-19.30 uur Eva-Benno 

 Donderdag 18.30-19.30 uur Linda D. 

E1 Donderdag 17.30-18.30 uur Jetske O-Ruben E 

F1 Donderdag 16.30-17.30 uur Maureen-Elise-Rianne 

Kangoeroes Donderdag 16.30-17.30 uur Henk-Jetske H-Gonnie 

 
-SCHOONMAAK KLEEDKAMERGEDEELTE NAJAAR 2021- 

Week Schoonmaak kleedkamergedeelte 
4 t/m 8 okt. Sigrid- Arian- Wietske- Sander 
11 t/m 15 okt. Ruben- Marleen- Jeroen- Jacquelien 

18 t/m 22 okt. Hester- Ferri- Edwin- Astrid- Anniek 

25 t/m 29 okt. Eindschoonmaak: Alle A-junioren + midweek 

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 lijst met schoonmaakwerkzaamheden hangt in de gangkast. 
Bij vragen of opmerkingen altijd even contact opnemen met Cobie (06-45313198) 

-KANTINEDIENSTEN- 
Voor vragen en opmerkingen van bardiensten kun je contact opnemen met Cobie (0645313198). 
Past het tijdstip niet, probeer te ruilen. Geef de wisselingen door. 
In de week van je bardienst krijg je per mail nadere instructies toegestuurd. 

-BARDIENSTEN NA TRAINEN SELECTIE-  

5-10 Sigrid 7-10 Edwin 

12-10 Marleen 14-10  Arian 

19-10 Sander 21-10 Anniek 

26-10 Jacquelien 28-10 Ruben de B.  

 

 

 

 

 

 

 

 



-PROGRAMMA COMPETITIE- 
 

Dag Datum Wedstrijd Start 
Vertrek 
aanwezig 

Vervoer 
scheidsrechter 

Kantine  

za 16-10-2021 
De Hoeve 1 - 
VZK/DIO/Donkerbroek/ODIS 1 

17:00   

16.15 u. – 18.00 u. 
Sanne Sp – Steffen 
18.00 u. – eind  
Ruben 

za 16-10-2021 De Hoeve 2 - CSL 3 15:30   14.30 u. – 16.15 u. 
Wietske 

wo 13-10-2021 
KIOS (R) MW1 – 
De Hoeve/Leonidas MW1  

19:30   
 

za 16-10-2021 
Drachten/Van der Wiel 6 –  
De Hoeve 3 

14:00   
 

za 16-10-2021 
LDODK/Rinsma Modeplein A4 - 
Forward/De Hoeve A2 

10:00 09.05 
Gonnie-Kirsten-
Jetske 

 

za 16-10-2021 
Forward/De Hoeve A1 –  
KIOS (R) A1 

13:15 12.05 fiets 
 

za 16-10-2021 
De Hoeve/Forward C1 –  
Oerterp C2 

11:00 10.30 Sietse 
Ouder Dyanne 

za 16-10-2021 
De Hoeve/Forward E1 - 
SIOS/Jumbo Wolvega E1 

10:00 9.30 Sigrid 
Ouder Hilke  

 

za 23-10-2021 
De Waterpoort 1 -  
De Hoeve 1 

15:30    

za 23-10-2021 
De Wâlden 4 –  
De Hoeve 2 

18:30    

do 21-10-2021 
SCO/Motip Dupli MW1 -  
De Hoeve/Leonidas MW1 

20:00   
 

 

za 
30-10-
2021 

De Granaet 1 - De Hoeve 1 15:30    

za 
30-10-
2021 

De Granaet 2 - De Hoeve 2 14:00    

wo 
27-10-
2021 

De Hoeve/Leonidas MW1 – 
Centrum MW1  

20:00   
Annie H 

 


