
 

KORFBALVERENIGING JULIANA 
 
 

Oud Gastel, april 2022 
 
 
Jongens en meisjes, 
 
Op woensdag 27 April a.s. wordt weer het schoolkorfbaltoernooi gehouden op het 
korfbalterrein aan de Hellestraat (achter het zwembad). Er hebben zich fantastisch 
veel kinderen opgegeven. Hieronder volgen een aantal belangrijke mededelingen. 
Lees daarom alles aandachtig door! 
 
De wedstrijden beginnen om 8.30 uur 's morgens. IEDEREEN WORDT ECHTER VERZOCHT 
OM 8.15 UUR OP HET VELD AANWEZIG TE ZIJN.  
 
Het einde van het schoolkorfbaltoernooi wordt verwacht om ca. 11.30 uur. Waarna 
om ± 11.45 uur de prijsuitreiking zal volgen. 
 
Op de achterkant van deze brief kun je lezen bij welke ploeg je bent ingedeeld, hoe 
jouw ploeg heet en wie de leid(st)er is. Bij het samenstellen van de ploegen is er 
rekening gehouden met het aantal jongens en meisjes, de klas waarin je zit, het 
aantal korfballers en de school waar je op zit. Op deze manier hebben we 
geprobeerd om gelijkwaardige teams te maken zodat het een spannend toernooi 
wordt! 
 
Van je leid(st)er krijg je op de dag zelf alle verdere bijzonderheden te horen. 
Je moet zelf zorgen voor een sporttenue en om de ploegen een beetje uit elkaar te 
kunnen houden, hebben wij bij elke ploeg de kleur van een T-shirt aangegeven. 
Probeer zoveel mogelijk in die kleur op het toernooi te komen. 
Als schoeisel kunnen zowel voetbal- als gymschoenen gebruikt worden.  
Tussen de wedstrijden door krijgen alle jongens en meisjes de gelegenheid om aan 
de spelletjes sneldoelen en strafworpen nemen mee te doen. Hiermee zijn leuke 
prijzen te winnen!! 
 
Ook krijgt iedereen een traktatie aangeboden. 
 
Voor het winnende team is er per leeftijdscategorie een mooie beker 
te winnen! 
 
 
Tot ziens op 27 april!!       
 
De organisatie 
KV Juliana Oud Gastel     
 
P.s. Als je nog vragen hebt, bel of mail dan gerust naar  
0652190821 of erikdeijkers@gmail.com 

 

 



Indeling Schoolkorfbaltoernooi 
Woensdag 27 april 2022 

 
Groep 7/8 

 
2. Ploeg:   KVS                                       
Leider: Mario van Dijk & Yvon van der Goes                         Kleur shirt: Zwart 
 
Noa van Dijk                                      Fleur Frik  
Sofie Gerdes                                       Esmee Kuijlen  
Esmay Huijgens 
      

 
3. Ploeg:   DOS’46                                  
Leider: Erwin Berger                                                                  Kleur shirt: Rood 
 
Kim Hinten                                       Renate Konings 
Hugo Warbroek                                Tijs van Steen  
Boaz Steenkist 
 

 
4. Ploeg:   TOP                                       
Leider: Astrid Willemse                                                            Kleur shirt: Wit 
 
Ties van Alphen                              Wes Koevoets  
Mirthe Kamhoot                              Brechje van Oorschot 
Amber Willemse  
 

 
 
 
 
 

1. Ploeg:                     Juliana                                    
Leider: Max Dingenouts & Colin Vandervorst                         Kleur shirt: Oranje          
                                   
Lara Stange                                        Mirthe Blom 
Fleur van Zundert                              Jelle Stange  
Dex Baremans 
 


