
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Voorwoord 
 

Vandaag zijn jullie, spelers, coaches, (groot)ouders, vrienden en misschien 
wel heel veel huidige korfbaltoppers te gast bij KCC/SO natural. KCC/SO 

natural organiseert het RTC toernooi voor spelers en speelsters van de 

regioselecties onder de 13 jaar en onder de 15 jaar.  
 

Én de locatie is niet zomaar de eerste de beste. Op deze locatie wordt op zeer 
hoog niveau gespeeld, zoals op het veld zelfs in de Ereklasse. De verwachtin- 

gen over jullie zijn dan ook hoog. Je kunt je op deze plek als talent en 

toekomstige – wie weet – international – goed in de kijker spelen met hele 
mooie korfbaljaren én plezier als gevolg. 

 
Natuurlijk moet het vandaag dan wel gebeuren. Ben je in staat om op deze 

middag te pieken, heb jij je stress het beste onder controle, ga je voor jezelf 
of voor het teamresultaat en vele andere factoren die vandaag bepalend gaan 

worden voor een mooie uitslag. Aan de organisatie, de organiserende 

vereniging en de vele trainingsuren ligt het niet. Het is nu aan jullie én een 
ieders sportiviteit. 

 
Ik hoop dan ook van harte dat de regio’s met representatieve teams zullen 

deelnemen en daarmee ook spannende wedstrijden spelen en mooi korfbal 

laten zien. Maar, wat is een wedstrijd zonder scheidsrechters! Wees sportief, 
houdt je emoties in bedwang en laten we de scheidsrechters gewoon hun 

wedstrijd laten fluiten.  
 

Coaches, speelsters, spelers en scheidsrechters. Ik wens jullie veel succes en 

vooral veel korfbalplezier. KCC/SO natural veel succes gewenst met de 
organisatie en bij voorbaat al heel veel dank hiervoor.  

 
Als laatste wil ik namens alle korfballers de werkgroep talentontwikkeling 

hartelijk danken voor hun inzet van het afgelopen jaar! Veel succes en mooi 
weer gewenst!  

 

Namens KNKV district Zuid West,  
 

Jaap Nederlof 

 
 

 



Hartelijk welkom bij KCC/SO natural 
 
KCC/SO natural verwelkomt iedereen op dit geweldige RTC toernooi van het 

KNKV district Zuid West. Onze korfbalvereniging vindt het een hele eer dat 
deze editie van het afsluitende RTC toernooi wederom bij onze vereniging 

plaatsvindt. Wij heten jullie dan ook allen welkom op ons sportcomplex. 
  

De vele talenten uit het district Zuid West hebben een mooi jaar achter de 

rug. Heel veel kinderen van onder 13 en onder 15 hebben dit jaar samen 
tijdens de regiotrainingen en toernooien hun talenten verder mogen 

ontwikkelen. Gepassioneerde trainers en trainsters hebben dit jaar weer veel 

tijd geïnvesteerd om het talent bij spelers en speelsters verder te ontwikkelen, 
met als doel dat zij het korfbalspel nog beter onder de knie zouden krijgen.  
  

Om tot de selectie van een regioteam toegelaten te worden is al een hele 

prestatie en dat de talenten van even zo veel korfbalverenigingen uit het 

district Zuid West komen is iets waar we binnen dit district trots op mogen 
zijn. En dat we talent hebben is wel duidelijk. Als er naar de prestaties dit jaar 

wordt gekeken van de beide districtsteams dan is te zien dat er veel kwaliteit 
is. Dat betekent ook dat alle verschillende korfbalverenigingen in ons district 

een goede jeugdopleiding hebben en dat de trainers en trainsters daar een 

goede basis hebben neergelegd. Het is dan ook zaak dat er zo veel mogelijk 
kinderen gaan korfballen, want alleen dan houden we de groep met talenten 

op dit niveau. 
  

KCC/SO natural doet er zelf alles aan om de talenten van de kinderen op hun 

eigen niveau te ontwikkelen en hen naast deze korfbalvaardigheden ook het 
plezier mee te geven om het spel samen op een mooie wijze te beleven. Niet 

alle kinderen komen te spelen in een RTC team, maar iedereen moet wel 

plezier beleven aan de sport.  
  

Wij, van KCC/SO natural, wensen jullie weer een sportief toernooi toe en 

hopen jullie in de toekomst weer te mogen verwelkomen bij onze vereniging.  
  

Heel veel succes en vooral heel veel plezier! 
  

Bert Wierenga 

Voorzitter KCC/SO natural  
  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Belangrijke mededelingen  
 

 Er is EHBO aanwezig; 

 

 Voor de beste RTC-teams is er een prijs beschikbaar; 

 
 Jullie kunnen je omkleden in de kleedkamers. De tassen kan je in de 

garderobe of bij de velden zetten. De tassen mogen niet in de kantine 

geplaatst worden; 

 
 Het toernooi wordt gespeeld op kunstgras. Schoenen met afschroefbare 

of metalen noppen zijn niet toegestaan op het kunstgras. Tevens dienen 

de coaches sport/kunstgrasschoenen te dragen; 
 

 Aangezien de accommodatie en alle materialen het eigendom van 

KCC/SO natural zijn, verzoeken wij jullie om zuinig te zijn met alle 

materialen en geen schade toe te brengen aan de accommodatie. In het 
geval van buitensporig gedrag, zullen de betrokkenen zonder pardon van 

het complex verwijderd worden. Waar nodig zal de schade verhaald 
worden op deze personen; 

 
 Van het toernooi worden foto’s gemaakt en deze kunnen na afloop 

digitaal opgevraagd  worden via fotografen@kcconline.nl  

 

 Naast de foto’s van het toernooi zullen er ook teamfoto’s worden 

gemaakt, deze foto’s worden naar de coaches gemaild.  
 

 Aan personen onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. 

Alcoholische dranken worden pas na 18:00 uur verkocht, aangezien het 
een jeugdkorfbaltoernooi is. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

RTC Zeeland < 13 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging  

Hanna Marteijn TOP (A) Menno Kloet TOP (A) 

Inger de Meij Fortis Floris Maljers TOP (A) 

Annick Meijers Fortis Finn van Lomwel Fortis 

Romy de Rijke Fortis Giorgi Papunashrili Fortis 

Lune Swiers Fortis Roan Cannoo Fortis 

Noor Wisse Fortis Rens Treurniet Fortis 

Technische staf  

Trainer Petra de Ridder 

RTC Zeeland < 15 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging 

Inger de Boer Swift (M) Tim van Zon TOGO 

Veerle Slot TOGO Lars Jumelet Fortis 

Lieke Oggel Tjoba Julian Schrijver Tjoba 

Marit Schreuders Swift (M) Vico Becks ONDO (M) 

Ellen de Jong Emergo Remco de Willigen Swift (M) 

Esra Kloet TOP (A) Darren de Wit Keep Fit ‘70 

Anne Dijke TOP (A)   

Technische staf  

Trainer Youri de Back 

Trainer Antoin Zuijdwegt 

mailto:fotografen@kcconline.nl


Wedstrijdreglement  
 

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen en 

de spelregels van het KNKV 

 
 Bij zowel < 13 als < 15 jaar wordt er gespeeld in 1 poule van 4 

regio’s De 4 ploegen per leeftijdscategorie ontmoeten elkaar allemaal 

een keer.  

 
 De wedstrijdduur bedraagt 2x 15 minuten zonder pauze. Na 15 

minuten is er een vakwissel. Er wordt om de 2 doelpunten gewisseld.  

 
 Op veld 2 (middelste veld) worden de wedstrijden < 15 jaar gespeeld  

 (blauwe belijning) 

 

 Op veld 3 (achterste veld) worden de wedstrijden < 13 jaar gespeeld  

(rode belijning) 

 
 De eerstgenoemde ploeg wordt als ontvangende ploeg aangemerkt, 

heeft de vakkeuze, stelt als eerste haar spelers op, neemt de begin- 

worp en speelt in hun eigen tenue. De laatstgenoemde partij speelt in 
hesjes, indien het tenue van de tegenpartij nagenoeg gelijk is. 

 
 De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter 

dienen 1 minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld 

te staan. 

 
 De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het 

bepaalde in “rangordebepaling” zie elders in het programmaboekje. 

 
 De wedstrijden worden centraal begonnen en geëindigd. Het eind- 

signaal van de scheidsrechter is bindend. Aangezien het toernooi 

strak gepland is wordt er geen tijd bijgetrokken voor blessures etc. 

 
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het 

algemeen bestuur aangewezen KNKV-commissaris na overleg met de 

wedstrijdleiding. 
 

 De uitslag dient direct na afloop van de wedstrijd door de 

scheidsrechter bij het wedstrijdsecretariaat gemeld te worden. 
 

 

 

 

 

Alblasserwaard < 13 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging  

Eveline Liefrink SKC Merwede Daan Kamsteeg Vr’schaar (H) 

Julia Mentink PKC/SWKGroep Lars Molenaar Vitesse (Ba) 

Naomi Stok Vr’schaar (H) Jesper Monshouwer GKV (G) 

Louise Stoop Vitesse (Ba) Fabian den Ouden Vitesse (Ba) 

Femke Stoop Vitesse (Ba)  Menno Remans SKC Merwede 

Denise Stuij SKC Merwede Milan Rietveld GKV (G) 

Daniquevd Veeken PKC/SWKGroep Thijmen Stegenga Vitesse (Ba) 

Maartje Verschoor ACKC Jorn Remans SKC Merwede 

Technische staf  

Trainer Frank Mommers 

Trainer Arnold Monshouwer 

Alblasserwaard < 15 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging  

Nikki Bos GKV (G) Floris Jan Bos KCR 

Naomi Deunhouwer KCR Dave Spek PKC/SWKGroep 

Jennifer Koster Olympia (S) Ticho Stuij v.d. Herik PKC/SWKGroep 

Rachel Romijn GKV (G) Remo Tilleman PKC/SWKGroep 

Ilona v.d. Wacht Olympia (S) Friso Verdoorn PKC/SWGroep 

Technische staf  

Trainer Mark van Eijl 

Trainer Jeroen Put 

Trainer Marco Schaap 



 

 

 
Rangordebepaling  
 

 De rangorde van de ploegen wordt bepaald aan de hand van het 

aantal behaalde wedstrijdpunten. De ploeg met het grootste aantal 
wedstrijdpunten geldt als hoogst geklasseerde. 

 
 Indien dit niet tot een beslissing leidt wordt de rangorde bepaald 

middels het doelsaldo. De ploeg met ‘t grootste doelsaldo over de 

poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde. 
 

 Indien er na toepassing van 2 nog geen verschil is ontstaan geldt 

de ploeg met het grootste aantal gescoorde doelpunten in de 

poulewedstrijden als hoogst geklasseerde. 
 

 Indien er na toepassing van 3 nog geen verschil is ontstaan wordt 

de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals 
omschreven in 5. 

 

 Punt a t/m c 

 
a. De scheidsrechter bepaalt op welke korf de strafworpen  

         worden genomen. 
b. De scheidsrechter stelt door loting vast in welke volgorde  

         de ploegen beginnen met het nemen van de strafworpen. 

c. De betrokken ploegen nemen elk steeds om en om een  
         strafworp. Voor de strafworpserie worden door elke ploeg  

         4 spelers en 4 speelsters aangewezen. Bij de wedstrijden  
         blijft de regel betreffende de vervanging van spelers ook  

         voor het nemen van de strafworpen van kracht. 
 

Arbitrage   
 

De onderstaande scheidsrechters zullen actief zijn op 
dit RTC-toernooi : 

 

 Jasper Moret 

 Jordy Coenraads 

 Wilco Knops 
 Jelmer Baljeu 

 
 

RTC Zuid Hollandse Eilanden < 13 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging  

Maaike Stolk ADO (G) Jorien Jordaan Albatros 

Anouk Willemstein Albatros Luc Verboon Sporting Delta 

Famke van Braak DVS’69 Damian de Vries Albatros 

Meike Driesprong Oranje Wit (D) Maikel Groeneveld DeetosSnel 

Yente Verbeek Oranje Wit (D) Sander Baan DVS’69 

Isa van Halem DeetosSnel Thomas Barendregt Albatros 

Amy Prent DeetosSnel Tim Seevinck Oranje Wit (D) 

  Tycho de Koning Movado 

Technische staf  

Trainer Karel de Hooge 

Trainer Marc Verwoert  

RTC Zuid Hollandse Eilanden < 15 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging 

Ilse Zuijderwijk Oranje Wit (D) Stijn Detmar Sporting D. 

Patty v. Genderen Sporting Delta Lucas Groeneveld DeetosSnel 

Dominique v.d Ploeg Sporting Delta Joost van der Have ADO (G) 

Tess Voshart DeetosSnel Roy Vink Movado 

Nikita Beuk DeetosSnel Owen Oosting DeetosSnel 

Cindy Schilders DeetosSnel Olaf v.d Padt Sporting D. 

Technische staf  

Trainer Auka van Gemert 

Trainer Chris Beuk 



Wedstrijdprogramma  
 

16:30 uur veld 3   RTC Zeeland < 13 - Alblasserwaard < 13 
  veld 2 RTC Rotterdam < 15 - RTC ZHE < 15 

 

17:05 uur veld 3 RTC ZHE < 13  - RTC Rotterdam < 13 
  veld 2 Alblasserwaard < 15 - RTC Zeeland < 15 

 
17:40 uur veld 3 Alblasserwaard < 13 - RTC ZHE < 13 

  veld 2 RTC Zeeland < 15 - RTC Rotterdam < 15 
 

18:15 uur veld 3 RTC Rotterdam < 13 - RTC Zeeland < 13 

  veld 2 RTC ZHE < 15  - Alblasserwaard < 15 
 

18:50 uur veld 3 RTC ZHE < 13  - RTC Zeeland < 13 
  veld 2 Alblasserwaard < 15 - RTC Rotterdam < 15 

 

19:25 uur veld 3 RTC Rotterdam < 13 - Alblasserwaard < 13 
  veld 2 RTC Zeeland < 15 - RTC ZHE < 15 

 
20:00 uur prijsuitreiking  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTC Rotterdam  < 15 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging 

Anne Dorsman KCC/SO natural Sven van der Palm KCC/SO natural 

Floor Dorsman KCC/SO natural Rick Stans  KCC/SO natural 

Merel Schneider KCC/SO natural Dennis de Does KCC/SO natural 

Melissa v.d. Velde Nieuwerkerk Jason de Smit Nieuwerkerk 

Laura de Joode Nieuwerkerk Sam Klijn IJsselvogels 

Jolien Baljeu Nieuwerkerk Remmert de Jonge IJsselvogels 

Loisanne op t Land IJsselvogels Lucas Visser Reeuwijk 

Birgitt Mol NIO Vincent Kraaijeveld KOAG 

Technische staf 

Trainer Wouter Schippers 

Trainer Tom Louwes 

RTC Rotterdam < 12 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging  

Iris Schagen KOAG Roel Visser Reeuwijk 

Vera Schagen KOAG Mark van Schaik KOAG 

Annelies Modderkolk IJsselvogels Niels Kwakernaak KOAG 

Elisa de Lange KCC/SO natural Mick Gast KOAG  

Rosa Schneider KCC/SO natural Dano Scheppink IJsselvogels 

Jill Schellekens Nieuwerkerk Thymen Voets KCC/SO natural 

Technische staf   

Trainer Mark Tissink 

Trainer Esther Blok 

RTC Rotterdam < 13 jaar 

Meisjes Vereniging  Jongens Vereniging  

Kirsten van der Kooij KCC/SO natural Thymen Voets KCC/SO natural 

Rosa Schneider KCC/SO natural Bryan de Haas KCC/SO natural 

Elisa de Lange KCC/SO natural Niels Kwakernaak KOAG 

Vera Schagen KOAG Mika de Ruiter Nieuwerkerk 

Evi Dijkstra IJsselvogels Bas Struurstraat NIO 

Fenna Mol NIO   

Technische staf   

Trainer Mark Tissink 

Trainer Esther Blok 


