
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste NIO-jeugdleden,  

Aan het einde van de competitie is het voor NIO altijd een spannend moment: dan 
worden de nieuwe teamindelingen gepubliceerd voor het volgende seizoen! Binnen het 
samenstellen van die teamindelingen houden we altijd met een aantal zaken rekening.  

Elk jaar bereidt de Korfbal Technische Zaken (KTZ) commissie van NIO de teamindelingen 
voor. Gedurende het hele seizoen bekijken coördinatoren de trainingen en wedstrijden. 
Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met trainers en coaches. Hiermee probeert de 
KTZ om tot een zorgvuldige potentiële teamindeling te komen die vervolgens met de 
trainers/coaches wordt doorgenomen.  

Één van de belangrijkste punten bij het maken van de jeugdindeling is de leeftijd. Soms 
komt het voor dat je te oud bent voor een team waardoor we jeugdleden door moeten 
schuiven. Daarnaast kijken we ook naar de volgende aspecten: talent, groeipotentie, 
inzet en sociale aansluiting. Ook van invloed op de indeling is het feit dat de B1 
wedstrijdkorfbal gaat spelen. Dit team moet daarom verplicht met vier jongens en vier 
meiden spelen. 

Sommige teams worden pas samengesteld na een selectieperiode, dit geldt komend 
seizoen voor de D-jeugd. Tijdens deze selectieperiode zullen er gezamenlijke trainingen 
plaatsvinden, om vervolgens tot twee teams te komen, die het best bij elkaar passen. 
Deze periode van gezamenlijk trainen zal de eerste weken van het nieuwe seizoen 
plaatsvinden. Er zal op een later moment worden gecommuniceerd wanneer de 
definitieve indeling zal worden gemaakt. 

Net als vorig jaar hebben we op dit moment nog geen volledig F-team. In de komende 
periode zullen er wellicht jongens en meisjes vanuit de kangoeroes doorstromen naar de 
F. Daarnaast blijkt elk jaar weer de F het snelst groeiende team te zijn. De F’jes trainen 
de eerste periode op dinsdag mee met de E-trainingen, waarbij er vanzelfsprekend 
aandacht is voor het niveau van deze kinderen. Daarnaast wil NIO deze leden de 
mogelijkheid bieden om op zaterdag met de kangoeroes mee te trainen, zodat ze genoeg 
momenten hebben om lekker met korfbal bezig te zijn. Zodra de groep groot genoeg is 
om zelfstandig verder te gaan zal dit natuurlijk geregeld worden. Ook het spelen van 
wedstrijden zal dan tot de mogelijkheden gaan behoren. 

Hoeveel tijd de KTZ-commissie samen met de trainers er ook insteekt, soms komen we 
niet uit onder het maken van moeilijke keuzes. Die keuzes proberen we zo  
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goed mogelijk uit te leggen en worden altijd gemaakt met als overweging dat het de 
beste keuze voor iedereen is. Misschien betekent dit dat een persoonlijke wens niet 
direct ingewilligd wordt, maar we hebben er vertrouwen in dat we opnieuw een indeling 
hebben kunnen maken om trots op te zijn! 
 
Misschien zijn er na het lezen van deze indeling nog vragen die openstaan. We willen 
jullie vragen om de tijd te nemen om deze indeling op je in te laten werken. Als er vragen 
zijn dan mogen deze rechtstreeks aan ons gericht worden door een e-mail te sturen naar 
onderstaand adres. De KTZ licht de teamindeling dan graag toe in een persoonlijk 
gesprek. Uiteindelijk willen we namelijk allemaal hetzelfde, voor iedereen op zijn of haar 
eigen niveau leuk korfballen! 

Op de volgende pagina’s lees je nog wat informatie over de trainingstijden van de 
komende weken, de trainers en informatie over de teamindeling van de senioren.  

Met vriendelijke groet, 
Julia van der Hoek en Levien Kempers, jeugdzaken KTZ 
ktz@ckvnio.nl 
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Met de jeugdteams alvast 1 week trainen in de nieuwe samenstelling – trainingstijden 
Dit jaar gaan we met de jeugdteams de week voor het kamp (week van 27 juni) alvast 
trainen in de nieuwe teamindelingen. Op deze manier kunnen de kinderen alvast 
kennismaken met elkaar en met de trainers. 

Het trainingsschema is te vinden op de website onder het kopje ‘korfbal’ → ‘trainingstijden’. 

Trainers seizoen 2022 – 2023  
De trainers en coaches voor het seizoen van 2022 – 2023 zijn zo goed als rond. Het 
uitgangspunt bij het matchen van trainers en de teams is om voor elk team een zo goed 
mogelijk passende combinatie van trainers te vinden, kijkend naar de ambities en kunde van 
de trainers en het team. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om de eigen 
training van de trainers en het trainen geven te combineren waar dat mogelijk is.  

Trainer worden? 
Heb je interesse om trainer te worden of vind je het leuk om een nog betere trainer te 
worden? Je kunt altijd tijdens het seizoen aansluiten bij een team om wat ervaring op te 
doen. Als je al enkele jaren trainer bent en je wilt meer handvatten hebben om jouw 
trainingen voor te bereiden dan wilt NIO je ook graag de kans bieden om te leren! Stuur een 
mail naar ktz@ckvnio.nl zodat we kunnen kijken welke trainersopleiding bij jou past. NIO 
investeert graag in haar vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen NIO! 

Als ouder/verzorger zelf ook spelen? 

Bij NIO zijn, naast de jeugdafdeling, ook seniorenteams actief. Binnen deze teams zijn we 
altijd op zoek naar nieuwe leden, en momenteel met name naar dames! Dus mocht je als 
ouder gegrepen zijn door het spelletje van jouw zoon en/of dochter, je bent van harte 
welkom om na de zomer een aantal malen mee te trainen. Of als je mensen kent met 
interesse, geef het door! Ervaring is niet vereist, plezier in het spelletje en teamgevoel zeker 
wel! We hopen op een aantal gemotiveerde nieuwe leden volgend seizoen! Binnen de 
seniorenteams wordt er met inzet en passie gespeeld en getraind, maar houden we ook de 
betekenis van NIO hoog: Na Inspanning Ontspanning! 
 

Seniorenteams 

De indeling van de seniorenteams is een complexe aangelegenheid. Dit omdat we te maken 
hebben met een selectie, die bestaat uit NIO 1 en NIO 2. De samenstelling van deze twee 
teams is een taak van de hoofdtrainer en de trainer van NIO 2, waarbij de KTZ een 
ondersteunende, adviserende en mee beslissende rol speelt. Daarnaast heeft NIO meerdere 
seniorenteams. Helaas is er al jaren een groot tekort aan dames binnen de seniorenteams en 
dit maakt het samenstellen van deze seniorenteams enorm lastig.  
 

Ook dit jaar is het tekort aan dames groot en door een aantal langdurige blessures nog een 
beetje ingewikkelder. Dit is waarom er helaas nog geen indeling gepresenteerd kan worden. 
Vanuit de KTZ wordt er hard gewerkt om deze indeling zo snel mogelijk te delen met onze 
leden, maar dit zal dus nog even op zich laten wachten. 

 

 

 



Wel willen we jullie om hulp vragen, want we willen heel graag met meer seniorenteams 
gaan spelen bij NIO, maar daarvoor zijn er wel nieuwe leden nodig, en dan vooral dames! 
Dus vraag rond in je familie- vrienden- en kennissenkring, en neem geïnteresseerden een 
aantal keer mee naar de training! Binnen de seniorenteams wordt er met inzet en passie 
gespeeld en getraind, maar houden we ook de betekenis van NIO hoog: Na Inspanning 
Ontspanning! 

Met vriendelijke groet, 

Leden van de KTZ, NIO 

 

 


