
Van de Jeugdcommissie 

Einde veldseizoen 

We zijn alweer even bezig met het veldseizoen en zaterdag 18 juni zijn de laatste competitie 

wedstrijden gepland.  

Kangoeroes 

Op 21 mei vond er weer een geslaagde kangoeroe training plaats. Marike had allerlei korfbal spelletjes 

en oefeningen bedacht voor de toekomstige talenten van Kc Harich! De jeugd deed fanatiek mee! Zien 

we jullie weer bij de volgende trainingen?  

Kampioensparade 

Zaterdag 21 mei tijdens de pauze van de wedstrijd van Harich 1 werden de kampioenen van vorig 

veldseizoen gehuldigd! De spelers van de D1 en E1 mochten samen met de trainers/coaches hun 

medaille komen ophalen boven op de versierde kar! Gefeliciteerd met jullie kampioenschap ☺! 

 

 

 

 

 



Heitte en memme korfbal & BBQ 

Na de wedstrijden van de senioren op deze feestdag begonnen ouders en kids met het Heitte en 

Memme korfbal! Sinds een paar jaar een terugkerend evenement wat elke keer weer een groot succes 

is. Wat leuk om te zien dat iedereen zo fanatiek is! Ook werd de nieuwe beregeningsinstallatie officieel 

geopend en werden de BBQ’s aangestoken. Wederom een erg geslaagde dag met mooi weer!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirjan Bouma 

Op 22 Mei, de dag na de ‘feest Sneon’, kwam Dirjan Bouma langs om een clinic te geven aan de trainers 

en coaches. Dirjan is de bedenker van het “Grote Korfbal Boek” (te vinden op Youtube). De eerste 

training was voor trainers van de Fjes, Etjes en D’s. De  tweede training was voor de trainers van de 

C’s, B’s en A’s. Een erg interessante clinic! Als trainers en coaches hebben we er in iedergeval veel van 

geleerd! 

 

Jeugdweekend 

Vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli vindt het jaarlijkse korfbalkamp weer plaats. We beginnen vrijdag 

natuurlijk met het Schutterstoernooi! Weet jij de meeste doelpunten te scoren? Dan staat er een 

mooie prijs op je te wachten! Wat er verder in het weekend staat te gebeuren is nog geheim. Geef je 

snel op via de onderstaande link/formulier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccBEfQiJke7UWsC-

wgtcSK76Hc9bjaROfCXwBHlK2APwX-nw/viewform  
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