
Teamindeling Seizoen 2020/2021 
 
Helaas is er aan het seizoen 2019/2020 een einde aan het seizoen gekomen, 
waarbij de competities zaal en veld niet afgemaakt konden worden. Dit betekend niet 
dat de TCJ en TC afgelopen tijd stil hebben gezeten. Er is veel overleg geweest met 
trainers en spelers voor komend seizoen. Dit heeft geresulteerd in de Teamindeling 
zoals jullie die nu aantreffen.  
 
Trainers 
Zoals jullie zien zijn wij in de jeugd nog op zoek naar een trainer voor de D2 en in de 
senioren zijn wij nog op zoek naar trainers voor Seolto 4 en Seolto 5. Dus weet je 
nog iemand, informeer dan eens bij hem of haar of ben je zelf degene die graag 
trainen wilt geven laat het ons dan weten. Er zijn een paar trainers gestopt die al 
heel lang vele jaren trainen gaven. Hartstikke bedankt hiervoor! Maar gelukkig 
hebben we er ook weer een paar nieuwe trainers bij. Echter merken wij wel dat het 
ieder seizoen steeds moeilijker wordt om alles rond te krijgen. 
 
Waar hebben wij op gelet 
Bij de F tot en met de D hebben wij voornamelijk naar geboortejaar en vriendjes en 
vriendinnetjes gekeken. Maar ook hebben wij moeten letten op het aantal kinderen 
per team en waar mogelijk op de samenstelling van jongens en meisjes bij een 
team. Vanaf de C kijken wij naar de speelsterkte, dit omdat wij iedereen de juiste 
uitdaging willen geven om op zijn of haar eigen niveau te kunnen sporten. De teams 
worden ingedeeld in verschillende speelklassen (Wedstrijdkorfbal en Breedtekorfbal) 
en daar willen we zo goed mogelijk in mee kunnen doen. Bij de selectieteams en 
oudere jeugdleden zal er dus gekeken worden naar speelsterkte.  
 
Bij de senioren hebben wij heel erg ons best gedaan om het dames tekort of het 
heren overschot op te lossen. Wij willen er natuurlijk allemaal voor zorgen dat 
iedereen op een zaterdag meer dan een halve wedstrijd kan spelen. Wij hebben 
hierbij zoveel als mogelijk gelet op de voorkeuren die jullie zelf aangegeven hebben. 
Wij hopen dat iedereen zijn best doet om zoveel mogelijk aanwezig te zijn en de 
bereidheid om elkaar te helpen in de overige teams waar dat nodig is. Bij selectie 1 
en 2 zal er uiteraard gekeken worden naar speelsterkte.  
 
Kader 
Zoals aan het begin van dit stuk aangegeven merken wij dat het steeds moeilijker 
wordt om ieder seizoen alles rond te krijgen. Dit betreft niet alleen trainers en 
coaches, maar ook in meerdere commissies komen wij momenteel handen tekort. 
Het is dus niet alleen belangrijk dat de teamindeling rond is, maar daarnaast is het 
ook zeer belangrijk dat de TC Senioren, TC Jeugd en het wedstrijdsecretariaat bij de 



jeugd en senioren ingevuld is. Het vervoer is net als voorgaande jaren weer 
geregeld. Een aantal nieuwe mensen hebben zich alweer aangemeld om in deze 
commissies te gaan helpen komend seizoen. Maar ook zijn er een aantal mensen 
die stoppen. Bedankt voor de inzet van afgelopen seizoen! Wil je helpen in een van 
bovengenoemde commissies laat het ons dan weten. 
 
Tot slot 
Iedereen bedankt dat jullie weer klaar staan om er samen een mooi seizoen van te 
maken! Als laatste wensen wij iedereen heel veel succes en plezier dit nieuwe 
seizoen! 
 
Mochten jullie ergens vragen over hebben dan kunnen jullie contact opnemen met: 
Remi van den Broeke. Tel.: 06-23356935 of e-mail: remibroeke@hotmail.com 
(Jeugd) 
Kirsten Panhuijzen. Tel.: 06-42052937 of e-mail: tcsecretariaat@gmail.com  
(A en Senioren) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Technische Commissie Jeugd 
Technische Commissie Senioren 
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