Digitaal weekbericht No: 43

5 juni 2011

Kopij voor het weekbericht inleveren iedere week voor zondagavond 19.00h via e-mail:
redactie@kvhoogkerk.com.
Kopij voor onze site www.kvhoogkerk.com kunt u sturen naar: webmaster@kvhoogkerk.com,
indien de informatie ook in het weekbericht opgenomen moet worden, dan ook graag sturen
naar: redactie@kvhoogkerk.com . En houdt de site in de gaten voor het laatste nieuws.
Agenda:
6 juni
18 juni
20 juni
29 juni
1, 2 en 3 juli

maandag
zaterdag
maandag
woensdag
vrij-zat-zon

Schoonmaken kantine: Agnes, Sandra, Rita, Lia, Gretha
Drie Provinciën Toernooi in Assen
Schoonmaken kantine: Joan,Linda,Nieske,Renate,Dorinda,Sijka
Uitstapje jongste jeugd Sprookjeshof.
Korfbalreisje

Uitslagen:
Hoogkerk 1
Hoogkerk 2
Heerenveen 3
Hoogkerk 4
DOW 1
Hoogkerk A1
EKC 2000 A1
Sparta (N) C1
Hoogkerk E2
Vitesse (be) F2

- SIOS (W) 1
- SIOS (W) 2
- Hoogkerk 3
- OKO/BIES 2
- Hoogkerk 5
- De Meeuwen A1
- Hoogkerk A2
- Hoogkerk C1
- Spes (E) E1
- Hoogkerk F2

16-14
22-10
11-12
08-11
Afgelast
13-06
04-05
11-05
08-03
02-02

Wedstrijdprogramma

woensdag 8-6-11
Wedstrijd
WSS MW1

Hoogkerk MW1

Aanvang Accommodatie
19:30 SP Wageman O Pekela

Vertrek Scheids/Auto's
18:00

Overzicht bardiensten Veld 2011
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Maandag

7-06
10-06
13-06
16-06

Training
Training
Training DPT
Training DPT

Korfbalvereniging Hoogkerk

18.30
18.30

Adrie
Ouders / Johan en Moniek
Lars
Lars

redactie@kvhoogkerk.com
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Beste leden, donateurs en supporters van de K.v. Hoogkerk.
Hoogkerk B1 heeft jullie steun in Leiden nodig!!!!
Geef je op voor de supportersbus! Hoogkerk B1 heeft jouw steun nodig en zoekt
supporters die zaterdag 11 juni 2011, mee naar Leiden willen afreizen om onze
ijsberen in de strijd om het Nederlands kampioenschap voor de B’ers aan te
moedigen.
We willen graag een bus regelen voor de Bérs en supporters, Geef je daarom op voor
donderdagmiddag 09 juni. 16:30 uur op bij Jan Veldhuis per telefoon 06-51865418 of
per mail (jan.veldhuis@home.nl) of vul je naam in op de lijst in de kantine! Help het
vlaggenschip naar de overwinningen en het Nederlands kampioenschap en geef je op
voor de bus naar Leiden.
Geef je op voor de supporterbus en brul onze ijsberen naar de overwinning in Leiden!
Het ligt in de bedoeling om de bus met spelers en supports om 07:00 uur te laten
vertrekken! We zijn hierover nog in gesprek met Sijpkes Reizen
De kosten bedragen €12:50 voor een volwassen en €6,50 voor een jeugdlid. Ook zullen
we ervoor zorgen dat er voor iedereen wat te drinken is in de Bus.

Kortingskaarten Must See Bioscoop Groningen…… geldig t/m 12 juli
2 bioscoop kaartjes € 12

2 personen onbeperkt eten en film naar keuze € 39,00
Heb je belangstelling voor een kortingskaart, mail naar
vac@kvhoogkerk.com

Korfbalvereniging Hoogkerk
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Hoe gaat het verder na de competitie?
Zondag 5 juni was de laatste speeldag in de competitie. Hoewel alles toen feestelijk is
afgesloten is de competitie nog niet voor iedereen afgelopen. De B1 mag 11 juni als kers op
de slagroom nog naar Leiden toe om daar een gooi te doen naar het Nederlands
kampioenschap en de A1 speelt op die zelfde dag nog een beslissingswedstrijd tegen Oost
Arnhem, inzet is een plaats in de hoofdklasse! Beide teams kunnen alle steun nog erg goed
gebruiken, wij hopen dat veel Hoogkerkers de moeite nemen om één van beide teams aan
te moedigen! Meer informatie hierover staat op de website www.kvhoogkerk.com en in dit
weekbericht.
Omdat de zomervakantie in noord dit jaar erg laat valt gaan we met de jeugd nog wel het
een en ander organiseren want stel je voor dat je je gaat vervelen. In de komende week
trainen alleen A1 en B1, met uitzondering van de vrijdag. Dit in verband met de
avondvierdaagse. Hoe de weken daarna eruit komen te zien zie je in het volgende
weekbericht en/of op de website. Houdt beide dus goed in de gaten de komende periode.
Hieronder een overzicht van de komende week.
Datum
06-06
07-06

Activiteit

Tijd

Teams

Training B1

19.00-20.30 uur

B1

08-06

Training A1

19.00-20.30 uur

A1

09-06
10-06

Training B1
Training A1
Training D1
Training E3
Beslissingswedstrijd
KVH A1 – OA A1
Oldeholtpade(SCO)
NK B1 te Leiden

19.00-20.30 uur
17.00-18.30 uur
18.30-19.30 uur
16.00-17.00 uur
n.n.b.

B1
A1
D1
E3
A1

07.00 uur
vertrek?

B1

11-06

12-06

Korfbalvereniging Hoogkerk

Bijzonderheden
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Training Groningen B
Avondvierdaagse
Training Groningen C
Avondvierdaagse

Patat na afloop!
45 min. rijden,
publiek gevraagd!
Busreis
1e pinksterdag

redactie@kvhoogkerk.com
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Teamindeling seizoen 2011/2012
In het extra weekbericht van afgelopen week zijn de voorlopige teamindelingen bekend
gemaakt. Dit is elk jaar weer erg lastig en dat was nu dan ook niet anders. Na de publicatie
zijn er dan ook een aantal mailtjes binnengekomen bij de TC van teleurgestelde
kinderen/ouders of met een vraag over bepaalde keuzes die gemaakt zijn. Een
veelvoorkomende vraag is waarom het team niet bij elkaar blijft, ze hebben het immers zo
leuk met elkaar! De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Hieronder een kleine greep uit alle
punten waar rekening mee gehouden wordt:
-

-

Kinderen zijn niet allemaal even oud, er komt dus een moment dat kind 1 uit X1 door moet
vanwege zijn/haar leeftijd en kind 2 uit X1 in die categorie blijft.
o Hierdoor zullen kinderen uit bijvoorbeeld X2 doorschuiven naar X1
Tijdens een seizoen kunnen kinderen zich in een verschillend tempo ontwikkelen, we willen
kinderen graag op hun eigen niveau laten korfballen. Hierdoor kan het zijn dan
vriendjes/vriendinnetjes niet in hetzelfde team komen.
o Wanneer er genoeg kinderen zijn om meerdere teams binnen één categorie te
maken zal er op die manier gekeken worden naar de indeling.

Het is voor ons onmogelijk om na te gaan bij ieder kind wat hij/zij zelf wil, of wat de ouders
graag willen. Hier kunnen en willen we niet aan beginnen. Dit alles wil niet zeggen dat we
niks doen met de mailtjes die we hebben binnengekregen. Soms opent het nieuwe inzichten
en kunnen we met wat verschuivingen alsnog een bevredigende indeling maken. Echter van
alle kinderen die volgend jaar in een team ingedeeld zijn, zijn de meeste erg blij met de
indeling. Verschuivingen binnen de indeling betekent vaak dat dit gevolgen heeft voor
meerdere kinderen, als zij dan op hun beurt weer teleurgesteld raken is het alleen een
verschuiving van het probleem. De komende dagen buigen wij ons nogmaals over de
teamindeling en zullen we een herziene versie publiceren in een extra weekbericht en op de
website. We hopen uiteraard dat iedereen volgend seizoen weer met veel plezier bij KV
Hoogkerk kan korfballen!
De TC

Korfbalvereniging Hoogkerk
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Op woensdagmiddag 29 juni gaan we met de
kinderen (t/m 7 jaar) die nog niet met het reisje
mee gaan een middagje op stap!

We gaan naar Sprookjeshof Zuidlaren. Om 13.30 uur
vertrekken we vanaf de kantine en zijn om ongeveer 17.00 uur
weer terug. De kosten zijn € 5,- (incl. ijsje, snoep en drinken).
- Op de dag zelf graag gepast betalen -

Heb je zin om mee te gaan?
Geef je dan snel op!
Mail voor 27 juni je naam en
telefoonnummer naar:
kirsten0205@hotmail.com

Voor meer informatie kan je terecht bij de VAC.
Anne, Ronald, Kevin, Guido, Renate, Heleen, Carla, Leonie en Kirsten

Korfbalvereniging Hoogkerk

redactie@kvhoogkerk.com
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AMELAND 2011
Op 1, 2 en 3 juli is er weer het jaarlijkse
jeugdreisje naar Ameland.
Voor de meeste kinderen wel bekend maar voor
alle nieuwe kinderen een korte uitleg:
Alle kinderen die in jeugdteams spelen vanaf
7 jaar mogen mee.
We vertrekken op vrijdagavond en gaan met de
boot van 19.30 uur richting de kampeerboerderij in Nes.
De jongste kinderen gaan onder begeleiding de boot op en af. Daarna gaan we gezamenlijk
naar de kampeerboerderij waar de bedden opgemaakt moeten worden en iedereen zich kan
installeren.
Meestal is er nog een avondspel. Na wat eten en drinken wordt het tijd om te slapen!!(hmm).
Ook op de zaterdag zijn er diverse activiteiten gepland.
Zaterdagavond bonte avond,. Zondag spel en patat eten, opruimen en richting boot. Dat er
natuurlijk heel veel tussendoor gebeurd op zo’n weekend is logisch en niet te beschrijven.
Als leiding gaan mee de mensen van de Verenigingsactiviteitencommissie en een aantal
trainers en/of coaches.

Kortom een weekend die je eigenlijk niet mag missen en waar altijd nog lang over wordt
nagepraat . De kosten kunnen we weer behoorlijk laag houden, mede door alle acties
: € 40,00 pp
OPGEVEN voor 22 juni 2011:
Als je mee wilt kan je je vanaf nu opgeven door het bedrag van € 40,00 over te maken
op rekening KVH: Rabobank 32.94.14.038 o.v.v. naam en jeugdreisje 2011, een
informatieboekje ontvang je dan in juni.
Voor de jongste kinderen die niet mee naar Ameland gaan organiseren we een
woensdagmiddag in juni of juli een gezellig uitstapje. Meer info en opgeven hiervoor kan
binnenkort.
Voor meer info kan je terecht bij de VAC
Anne, Ronald, Leonie, Kirsten, Renate, Guido, Kevin, Heleen en Carla

Kampeerboerderij:
Mosterman
Polderweg 10
9163 JM Nes Ameland

Korfbalvereniging Hoogkerk
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TRAININGEN GRONINGER TEAMS
Groningen A selectie::
Geselecteerd van Hoogkerk: Paula, Marleen, Linda, Marit, Bart, Marcel, Kevin .
Trainers: Jeha Mulder en Evert-Jan Geertsema
Trainingen veld Hoogkerk, Aanvang: 18.30 uur,
Datum: 13 juni en 16 juni

Groningen B selectie::
Geselecteerd van Hoogkerk: Laura, Claudia K., Oscar , Robin
Trainers: Ivo Fontijn en Daniel Sloots
Trainingen veld Zunobri. van 19.30 – 21.00 uur
Datum: 7 juni, 14 juni

Groningen C selectie::
Geselecteerd van Hoogkerk: Merle, Pepijn, Bram
Trainers: Andreas Rusthoven en Jantine de Vries
Trainingen veld ROG. Aanvang: 18.30 uur
Datum 8 juni (aanvang: 19.00 uur), 17 juni

Groningen D selectie:
Geselecteerd van Hoogkerk: Runa, Dennis
Trainers: Sjoerd Lap en Gert Schuitema
Op kunstgrasveld KV OWK Oostwold Aanvang 18.45 uur
Datum: ma 13 juni

De Groninger teams hebben op 18-06-2011 het Drie Provinciën Toernooi in Assen

Korfbalvereniging Hoogkerk
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