
2022 / 2023
Teamindeling senioren

In het seizoen 2022-2023 zullen er 5 senioren-
teams actief zijn in de reguliere competitie.

• De Walden 1 zal actief zijn in de 1ste klasse
• De Walden 2 zal actief zijn in de reserve 

1ste klasse
• De Walden 3 zal actief zijn in de reserve 

2de klasse
• De Walden 4 en de Walden 5 zullen actief 

zijn in de reserve 3de klasse

Daarnaast is er nog een midweek team 
actief. Hieronder vinden jullie de team-
indeling voor de seniorenteams. Vanuit de 
spelers van de selectie zullen de Walden 1 en 
de Walden 2 gevormd worden onder leiding 
van de trainers van de selectie; Gerard de 
Haan en Eddy de Jong.

De Walden 3 staat onder leiding van Daniel 
de Grunt. Bij de Walden 3 zal er nog selectie 
plaats vinden bij de dames. Vier dames die 
door stromen vanuit de A-junioren zullen 
hier spelen om drie beschikbare plaatsen. De 
dame die af valt zal aansluiten bij de Walden 
5.

In de afgelopen jaren hebben we veel junio-
renploegen gehad waar veel dames in speel-
den. De doorstroom van deze dames naar de 
senioren heeft er voor gezorgd dat er bij de 
teams veel dames geplaatst worden. We heb-
ben er dit seizoen voor gekozen om niet een 
dames team te vormen bij de senioren. 

Redenen hiervoor zijn dat er in zijn totali-
teit net te weinig dames zijn voor een apart 
dames team. Daarnaast spelen deze teams 
gewoon in de gemengde competitie mee. Op 
senioren niveau vinden wij dit niet wenselijk. 
Mogelijk dat we in de toekomst niet ontko-
men om toch deze keuze te maken, maar 
we zullen proberen om dit moment zo lang 
mogelijk uit te stellen.

Mochten er naar aanleiding van deze indeling 
nog vragen zijn dan kan er tot uiterlijk 9 juli 
contact gezocht worden met de Technische 
Commissie.

Wij wensen iedereen een prettige vakantie en 
een sportief en blessure vrij korfbalseizoen.

Anton de Haan en Edgar Vellinga. 
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Trainer/coach: Gerard de Haan (hoofdtrainer) & Eddy de Jong 

• Marije Jager
• Rinske Jager
• Rianne van der Werf
• Romee Kuijper
• Yttsje Anne Mosselaar
• Nynke Koster
• Marlou van Dijk
• Esther Kloosterman
• Anita Bakker

• Bareld Bos
• Jorrit van Dijk
• Kees van der Veen
• Bryan Juckers
• Nathan Sprey
• Thomas Rozendal
• Jelke Heeg
• Andre Mosselaar
• Albert Kinderman
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Trainer/coach: - 

• Sietske Heeg
• Baukje Heeg
• Rieneke Radersma
• Fera Dam
• Marijke Venema
• Jildou Koster
• Miriam Beintema

 

• Harm Groothof
• Jelmer Kerkhof
• Jelmer Kinderman
• Hedman Tjibbe Lei
• Tjalling Hooiring
• Lieuwe Kronemeijer

Trainer/coach: 
Daniel de Grunt 

• Marlot Eerenveld
• Berber Koopmans
• Anke Westra
• Ester de Jong 

• Ytsje Minke Meindersma
• Danielle Bijlsma
• Kim Miedema
• Sarah Ruisch 

Deze vier dames spelen 
om drie plekken

 

• Klaes Jan Adema
• Jelmer Radersma
• Pieter Hessel Adema
• Jelmer Groothof
• Mats van der Meer

Trainer/coach: - 

• Sabina Hoekstra
• Jelske van der Bij
• Ant de Vries
• Aly Jitske Kinderman
• Sjieuwke van der Veen
• Mirjam de Jonge
• Teatske Prins
Afvaller selectie 3e

 

• Anton de Haan
• Sjoerd Prins
• Ruurt Postma
• Anne Koopman
• AnneMarc Adema
• Daniel de Grunt


