
Indeling jeugdteams KV Klimop Asten      seizoen 2017 – 2018 
 
Beste jeugdleden en ouders, 
 
Op de volgende pagina’s is de indeling van de jeugdteams voor het seizoen 2017 – 2018 te vinden. 
Binnenkort zullen deze ook aangepast worden op onze website (www.kv-klimop.nl en dan het menu-
item Teams). 
 
Allereerst goed om te vermelden dat de korfbalbond (KNKV) heeft besloten de leeftijdsgrenzen voor 
de indeling van jeugdspelers in leeftijdscategorieën en dus teams te veranderen. Meer informatie 
was al een tijdje terug te vinden op onze website: www.kv-klimop.nl/nieuws/verschuiving-
leeftijdsgrenzen-jeugdkorfbal. Voor Klimop betekent dit dat 20% van onze jeugdspelers een extra 
jaar ouder is geworden omdat tussen de oude en nieuwe peildatum 15 maanden verschil zit.  
 
De teams zijn tot stand gekomen in overleg met KTC, jeugdcoordinator en de trainers/coaches van 
het afgelopen seizoen. 
 
Gedurende het nieuwe seizoen zal er rond de overgang van veld-zaal en zaal-veld geevalueerd 
worden of de indelingen op dat moment nog wel kloppen of dat er wellicht op basis van talent, 
gedrevenheid, trainingsopkomst, leergierigheid of discipline gewisseld moet worden. Dit zal dan in 
overleg gaan tussen KTC, jeugdcoordinator en trainers/coaches op dat moment. 
 
Daarnaast zijn we nog druk bezig om alle teams te voorzien van trainers en coaches. Mocht je 
iemand kennen of als ouder zin hebben en bereid zijn om mee te helpen tijdens trainingen en/of 
wedstrijden laat dit dan even weten. In overleg zijn er veel mogelijkheden om uw steentje bij te 
dragen, een korfbalachtergrond is zeker geen vereiste. 
 
Zodra de teams voorzien zijn van trainers en coaches, zal dit gecommuniceerd worden via onze 
website. 
 
Zoals elke seizoen is er de mogelijkheid om vragen te stellen n.a.v. de teamindeling. Deze 
gesprekken vinden plaats in de kantine van Klimop op woensdag 7 juni vanaf 19.00 uur (exacte 
tijd van het gesprek zal dan nog teruggekoppeld worden). Aanmelden hiervoor is mogelijk tot 
uiterlijk maandag 5 juni via info@kv-klimop.nl.  
 
Verder is het belangrijk om in de grote vakantie onze website in de gaten te houden. Daar zal 
vermeld worden wanneer de trainingen weer starten en op welke avond(en) en tijd de trainingen 
zullen zijn. Mochten er aan het begin van het seizoen toernooien en/of oefenwedstrijden 
georganiseerd worden dan laten we dit ook via de website weten. 
 
Informeer je trainers/coaches (zodra die bekend zijn) als je bij aanvang van de trainingen en evt. 
toernooien/oefenwedstrijd nog op vakantie bent. 
 
Alvast een fijne zomervakantie toegewenst (maar eerst natuurlijk nog het jubileumweekend 
aankomend weekend). 
 
Korfbal Technische Commissie (KTC) 
KV Klimop Asten 
  

http://www.kv-klimop.nl/
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Klimop A1 
 

Meike van Erp Luc Geven 

Isa Feijen Jelmer Sonnemans 

Jolijn Janssen Karel Hoendervangers 

Fleur Ceelen Arjan Joosten 

Zenne Bakens  

Maud Janssen  

 
Klimop A2 
 

Laura Ermens Nina van den Beuken 

Julienne Wilmsen Britt Sanders 

Lieke Feijen Laura Kamminga 

Marieke Geven Melissa Joosten 

Guusje Janssen Imke van der Hulst 

 
Klimop B1 
 

Janne van Bree Mirthe van Roy 

Lotte van Pelt Femke van de Ven 

Britt Dekker Jilke van de Put 

Iris Ermens Sterre Moors 

Bente van de Put  

 
Klimop B2 
 

Anne Kuijpers Lieke Xhofleer 

Christel van Deursen Noelle Kivits 

Desiree Bohnen Joyce Adriaans 

Sam van Gorp Meike Leenders 

Marit van Berkum  

 
Klimop D1 
 

Caitlin van de Broek Bram Hoeben 

Esther Adriaans Thijmen Stam 

Lindy Adriaans Tim van den Hauwe 

Lonneke Hoeben  

Isa van Berkum  

Imke Caron  

Lynn van Oosterhout  

Lotte Kuijpers  

 
 
  



Klimop D2 (4Korfball) 
 

Fleur van Bree 

Pien van den Broek 

Fay Hoeben 

Marit Berkvens 

Fleur van Oosterhout 

 
Klimop E1 (4Korfball) 
 

Amy Jacobs 

Marieke Poels 

Chiara Knoops 

Renske van Oosterhout 

Maud Meulendijks 

 
Klimop E2 (4Korfball) 
 

Naomi van den Broek 

Eva Bruijstens 

Linne Meursing 

Evie Peeters 

Noa Gubbels 

Nicky van Heugten 

 


