
 

Seolto 1/2  Trainers: 
Reinoud Bakker 
Edwin Machielse 

Dames: 
Alexia Kuizenga 
Anouk van Tatenhove 
Cyntha Minderhoud 
Djazia Jansen 
Jasmijn Felius 
Kirsten Panhuijzen 
Marielle Francke 
Mayella Kuizenga 
Sanne Schellekens 
 

Heren: 
Christiaan Huibregtse 
Jasper Blok 
Jeffrey Tevel 
Jeroen Blok 
Joep van Leeuwen 

Justus van de Velden 
Levy Harthoorn 
Martin Schouten 
Melvin van Beugen 
Ralf Dourlein 
Remi van den Broeke 
Sander Meertens 
 
Er vallen heren af naar 3. 

 

 

Seolto 3/4  Trainers: 
Eric Meertens 
Anja Ovaa 

Dames: 
Amy de Kok 
Eline van Eenennaam 
Elmira Rottier 
Chantal de Rooij 
Elin Liek 
Elvira Marteijn 
Faye van Eenennaam 
Joanita de Pagter 
Kimberly Rijn 
Mireille Zoet 

Heren: 
James Goetheer 
Jordy Steenpoorte 
Joris Bakx 
Kevin Rijn 
Wouter Harthoorn 
Bram Brasser 
Rolf Brasser 
Ronald de Hondt 
Sebastian Soarés 
Stephan Westveer 



Silke Boer 
Danielle Alewijnse 
 

Youri Schelstraete 
Christiaan de Hondt 

 

Seolto A1 Trainers: 
Shannon Bakker 
Remi van den Broeke 

Dames: 
Fenna van der Meule 
Sanne Rombach 
Madelief Segaar 
Zoë Kleiser 
Yalou Kerkhof 
Linde van Gelder 
 

Heren: 
Raoul Harthoorn 
Thijmen Kerkhof 
Tim Havermans 
Sem van Schoote 
Roan Verhage 
Lucas Meesen 
 

 

Seolto B1 Trainers:  
Djazia Jansen 
 

Dames: 
Noortje van Leeuwen 
Cheyenne de Rijk  
Kaya Harthoorn 
Tara Verhage 
Nikki Verhage 
 

Heren: 
Jorrit Kerkhof 
Mauro da Silva Pereira 
Melle de Haan 
Boaz van der Meule 
 

 

Seolto B2 Trainers: 
VACATURE 
 

Dames: 
Anouk Bootsgezel 
Nienke de Nood 
Tess Rademaker 
Robbyn Vermaas 

Heren: 
Tijn Jellema 
Noa Tevel 
Wessel in ‘t Anker 
 



Yara Weng  
Fiene de Haan 

 

 

 

Seolto C1 Trainers: 
Kirsten Panhuijzen (Do-Za) 
VACATURE 
 

Dames: 
Noë Harthoorn 
Jenna Post 
Faye Boogaard 
Moira Verhage 
Robine Compeer 
Senne Compeer 
 

Heren: 
Siep van der Meule 
Nils Pattenier 
Zion van de Geer 
Olaf van der Geugten 
Mik Muller 
Rick de Nood 

 

Seolto C2 Trainers: 
Remi van den Broeke 
Jordy Steenpoorte 
Cheyenne de Rijk 

Dames: 
Tuana Saliu 
Anouk Gesink 
Femke Simpelaar 
Annet Sorgedrager 
Nina Cevaal 
Lara van Duivenbode 
Fenna Bakker 

Heren: 
Luca van den Broeke 
Damian Oste 
Niels Verplanke 
Wout Schaap 
 

Seolto D1 Trainers: 
Levy Harthoorn 
Sanne Rombach 



Dames: 
Bieke Verhage 
Nikki Overbeeke 
Lieke Franken 
Eef van der Hart  
Floor Zaal 
Pippijne Ekelschot 
Sanne Sorgedrager 
Sara Koc  

Heren: 
Willem Kloet 
Milan Bosschaart 
Tim Angel 
 
 

 

Seolto E1 Trainers: 
Kevin Rijn 
VACATURE 
Yalou Kerkhof 
VACATURE 

Dames: 
Amira Nassiri 
Jessmay Brouwer 
Maud Hoosemans 
 

Heren: 
Rens Bosschaart 
Kasper Kulczycki 
Daan Brasser 
 
 

 

Seolto E2 Trainers: 
Kevin Rijn 
VACATURE 
Yalou Kerkhof 
VACATURE 

Dames: 
Vienna Klap 
Febe Goetheer 
Sophie van Someren 
Djevana de Nooijer 

Heren: 
Max Franken 
Bas van Boven 
 
 

 



 

Seolto F1 Trainers: 
Petra Melis 
Eveline Goetheer 
Robbyn Vermaas 
Yara Weng 

Dames: 
Fem van der Hart 
Jinte Bouma 
Benja Goetheer 

Heren: 
Dylano Oste 
 

 

 

Seolto Kangoeroes Trainers: 
Chris Mol 
Jasmijn Felius 
Kaya Harthoorn 
 

Dames: 
 
 

Heren: 
Ramin Goodchild 
Len Dourlein 
Vik Siegers 
Siem Harthoorn 
Siebe Bouma 
Koen Poortvliet 

 

 

Toelichting Jeugd: 
 
Alles is vooraf zo veel mogelijk met trainers, ouders en kinderen besproken. Wij hebben 
zoveel als mogelijk aan iedereen zijn wensen proberen te voldoen. Helaas is het niet 
altijd mogelijk om alles precies naar wens in te delen, hoe graag we dit ook zouden 
willen. Ook komend seizoen zal weer belangrijk zijn om elkaar te helpen waar nodig is.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Remi van den Broeke Tel.: 06-23356935 
 



Oproep Trainers Gezocht: 
 
Helaas wordt het elk jaar steeds lastiger om alle teams van een trainer te voorzien. 
Voorheen lukte het ons nog om op elk team 2 trainers te krijgen. Nu zijn er helaas een 
aantal teams zonder trainer of met maar 1 trainer. Ik hoop echt dat er mensen zijn die 
zich aanmelden om weer trainen te gaan geven. Anders kunnen we wel aan 
Ledenwerving gaan doen, maar als we geen trainers hebben om de kinderen trainen te 
geven dan heeft dit weinig zin. Ik hoop dat iedereen beseft dat als we door willen blijven 
groeien dat er echt mensen nodig zijn. Seolto biedt trainersopleidingen en clinics aan 
dus bij de jongste jeugd is het zeker een optie dat ouders dit ook in kunnen vullen. Wil 
je hier meer informatie over neem dan contact op met Remi van den Broeke Tel.: 06-
23356935 
 
Vervoer / Rijschema: 
 
Geesje de Bree heeft de afgelopen jaren deze taak op haar genomen. Zij heeft 
aangegeven dat dit haar laatste jaar was dus voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek 
naar iemand die het vervoer voor de Jeugd zou willen regelen. Dit houdt in een schema 
maken aan de hand van de kinderen in het team en hier een schema voor opstellen dat 
alle ouders ongeveer evenveel rijden. Dit geldt voor de najaarscompetitie op het veld, 
de zaal en de voorjaarscompetitie veld. Geesje is vast nog bereid om aan het begin 
hierbij te helpen en tips te geven en eventuele informatie hierover te delen. Ik hoor 
graag jullie reacties en hoop spoedig dat iemand zich hiervoor aanmeld. 
 
Geesje bedankt voor je inzet de afgelopen jaren! 
 
Wedstrijdsecretariaat: 
 
Onze speciale dank aan ons Wedstrijdsecratariaat. In de afgelopen periode was het niet 
makkelijk met Corona en een vol programma rondom vakantieweekenden en weinig 
uitwijk mogelijkheden. Toch is het allemaal weer gelukt om alles rond te krijgen en de 
wedstrijden door te laten gaan zodat de spelers/kinderen toch hun wedstrijden konden 
spelen. Dank voor het regelen van wissels en het verzetten van wedstrijden. Enorm 
bedankt hiervoor! 
 
Toelichting Senioren: 
Bij de senioren hebben wij aan de hand van de inventarisatiebriefjes 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 1/2  zal er gekeken worden naar 
speelsterkte. 
Bij de selectie 1/2 word er gecommuniceerd hoe de selectieprocedure er komende 
weken uit gaan zien en er zal hierbij gelet gaan worden op: 
- Aanwezigheid 

- Fitheid 

- Kwaliteit 



Van hieruit zal er toegewerkt worden naar een selectie van 10 heren en 9 dames om 

het nieuwe seizoen de voorbereiding mee te starten. In deze voorbereiding zal er dan 

nog 1/2 heer/heren af moeten vallen.  

Bij het 3e hebben we dit jaar veel dames die zijn gestopt en dit betekent alweer een 

dames te kort.. Als TC zijn we ons best aan het doen om oud leden te benaderen om 

terug te komen korfballen, maar jullie hulp is ook van harte welkom! Neem gerust is een 

vriendin mee tijdens een training.  

Niet alleen een dames te kort, maar ook een trainers te kort.. Voor het 3e zijn we nog 

op zoek naar 1/2 trainer(s)! Het is een jonge ploeg die graag en veel wilt leren. Lijkt jou 

dit wat? Laat het ons weten!  

Het 3e en 4e staan zoals jullie zien als 1 selectie bij elkaar op papier. Dit heeft op dit 

moment te maken met bovenstaande dat er helaas een dames tekort is op dit moment. 

In de praktijk zal er niet veel wijzigen ten opzichte van afgelopen seizoen. Zo willen we 

gewoon 2 keer in de week blijven trainen met het 3e. Het enige verschil met afgelopen 

seizoen is dat er nog dames bij moeten komen en een trainer. Daar zullen wij als TC de 

komende tijd druk voor jullie mee aan de slag gaan. 

 
 
Tot slot: 
 
Iedereen bedankt voor jullie inzet afgelopen seizoen! Laten we er komend seizoen weer 
een geweldig jaar van maken. Er staan leuke ploegen en de meeste ploegen zijn 
redelijk goed gevuld. De meeste ploegen bij de Jeugd zullen komend seizoen wat lager 
ingedeeld worden dan afgelopen seizoen zodat we een goede start kunnen maken. Als 
laatste wensen wij iedereen heel veel succes en plezier in het 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 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


