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Dit is de eerste nieuwsbrief van de jeugdcommissie van KV Heerenveen.

We introduceren deze nieuwsbrief, omdat we vanuit meerdere kanten horen dat veel mensen

meer behoefte hebben aan verbetering in de communicatie.

ONDERWERPEN
-KNKV app (wedstrijdprogramma en dergelijke)

-Trainers en begeleiders

-Aanwezigheid trainingen en wedstrijden

-In de spotlights: de Kangoeroes en de F-teams

-Handige contactgegevens

-Agenda

Samen zijn wij KV Heerenveen!
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KNKV App
Wil jij niets missen over jouw wedstrijden, vrijwilligerstaken, clubnieuws en alle andere

wedstrijden? Gebruik dan de KNKV-app wedstrijdzaken. Deze kun je eenvoudig downloaden op

elke smartphone.

Voor het gebruik van deze app moet je je eenmalig registreren. DOE DIT MET EEN MAILADRES

DAT BIJ ONS BEKEND IS! Na registratie ontvang je op het opgegeven e-mailadres een e-mail met

daarin een activatielink. Na het activeren kun je inloggen in de app, waar je specifieke info over

je eigen team, het team van je kind en informatie over onze vereniging ziet. We kunnen je dan op

de hoogte houden van de laatste berichten en je weet precies wanneer jij of je kind(eren)

moet(en) spelen.

Downloaden

App store: KNKV app IOS downloaden

Android: KNKV app Google downloaden

Trainers en begeleiders

Op elk team hebben we gelukkig een trainer kunnen plaatsen, of een oplossing kunnen vinden

samen met de ouders.

Op woensdag 21 september organiseren we de clinic ‘Training geven: de basics’ van 19.00 - 20.30

uur op het KV Heerenveen-veld. Pim Steenbergen van het KNKV zal deze workshop begeleiden.

-Wat is korfbal?

-Hoe geef je leuke trainingen als complete beginner?

-Wat zijn de basisoefeningen die je in een korfbaltraining moet verwerken?

-Hoe ga je met kinderen om in een training?

Ook interesse om op deze avond mee te luisteren en te kijken >> mail de Jeugdcommissie

https://apps.apple.com/nl/app/knkv-wedstrijdzaken/id1272157163
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexels.sportlinked.knkv
mailto:jckvheerenveen@gmail.com


3

Aanwezigheid wedstrijden en trainingen

Wij vinden de aanwezigheid van kinderen en trainers/begeleiders erg belangrijk. Daarom willen

wij hier graag wat extra aandacht aan besteden.

Al onze trainers, coaches en begeleiders doen hun taak op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat zij

allemaal, naast hun eigen studie/baan, klaar staan voor de jeugd van KV Heerenveen. Toch

vragen wij heel wat van deze vrijwilligers, wij verwachten dat zij voorbereid voor de dag komen

en altijd aanwezig zijn! Onze vrijwilligers nemen deze taak enorm serieus en dat vinden wij heel

goed om te zien. Alle vrijwilligers doen hun best om de beste begeleiding te geven aan de

kinderen van KV Heerenveen. Dat verdient respect!

Bij respect horen ook de volgende punten:

- Het tijdig afmelden van kinderen.

(zo kunnen de trainers hun trainingen goed voorbereiden en worden zij niet verrast!)

- Aanwezig zijn, korfbal is een teamsport en bij een teamsport is het belangrijk dat iedereen

aanwezig is. (dit geldt voor wedstrijden maar ook voor trainingen)

- Mocht je nou een keer verhinderd zijn, laat dit dan tijdig weten zodat er gezocht kan worden

naar een extra wissel, of er kan rekening mee worden gehouden in de trainingen.

- Onverwachte ziekte of andere noodzakelijke redenen vormen uiteraard een uitzondering op het

vroegtijdig afmelden.

- Dan nog een laatste tip van de jeugdcommissie, bespreek eens met de trainer/coach van jouw

kind hoe hij/zij aankijkt tegen het aanwezig zijn en wat hij/zij prettig vindt met betrekking tot

afmelding.
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Samen zijn wij KV Heerenveen en samen willen we dat het voor iedereen leuk is op de club.

Daar horen leuke trainingen en wedstrijden bij en dat kan alleen als we er samen voor zorgen

dat iedereen er zo veel mogelijk is!

In de spotlights: de Kangoeroes en F-teams

De Kangoeroes trainen onder leiding van Rianne, maar die is nu even met zwangerschapsverlof.

Voorlopig nemen Friso, Manon en Marjon de taken van Rianne waar en daarbij worden ze

ondersteund door de jeugdtrainers Amelie, Roos, Lyke en Nynke.

De eerste training op de KVH dag was een groot succes. Een hele grote groep kinderen heeft de

eerste korfbalstapjes gezet van dit seizoen. De volgende Kangoeroetraining wordt gepland in

overleg met de ouders via de Kangoeroes-appgroep.
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In de spotlights: de F-teams

De twee F-teams trainen onder leiding van Erik en hij wordt daarbij ondersteund door de

jeugdtrainers Anna, Caya, Pieter, Bjarne en Djurre.

De F2 heeft een oefenwedstrijd gehad. Daar bleek dat het voor sommige kinderen nog best

spannend was. Maar uiteindelijk heeft iedereen met een lach in het veld gestaan en waren de

trainers, de ouders én de spelers supertrots! Op naar de volgende wedstrijden.

Helaas hebben we bij de F2 ook te maken met een late opzegging, waardoor een compleet team

voor de competitie voorlopig een onmogelijke opgave lijkt. Nu hebben we een plan gemaakt om

de wedstrijden van F1, F2 en E3 op elkaar af te stemmen. Zodoende kunnen we met de F2 toch

als team deelnemen aan de competitie! Het kan dus zijn dat er wat wedstrijden verplaatst

worden van de F1, F2 of E3 >> houd de KNKV APP goed in de gaten voor het juiste programma.

Heb jij of ken jij een vriendje of vriendinnetje die ook wel eens korfbal zou willen proberen: graag!

Ze mogen uiteraard gewoon eens komen meetrainen om te kijken of ze het leuk vinden.
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Handige contactgegevens

Coördinator D1, C1, B1, A1 Riko Kruit 06-43267901

rikokruit9@gmail.com

Coördinator Kangoeroes +F Sietske Booisma 06-57416013

sisileeuw@hotmail.com

Coördinator E Ilse Neef 06-20831508

ilseneef@hotmail.com

Coördinator D2 + C2 Manon voor in ‘t Holt 06-23205527

Manon.v@live.nl

Coördinator B2 + A2 Jacob de Boer 06-19419456

jacobdelilah@hotmail.com

Vertrouwenspersoon Ilse Meindertsma 06-50265978

vertrouwenspersoon@kv-heerenveen.nl

Agenda
10 september Start veldcompetitie

21 september 19:00 Workshop “Korfbal de basics!”

28 september gehele dag Schoolkorfbal Toernooi

29 oktober Laatste competitieronde eerste helft veld

31 oktober Eerste trainingen zaal (schema zaaltrainingen volgt)

12 november KV Heerenveen Dag (eerste teams spelen thuis in zaal)

26 november Start zaalcompetitie
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