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Terugblik & blik vooruit
Afgelopen seizoen is wederom een bijzonder seizoen geweest. Als gevolg van
de Corona maatregelen zijn er slechts
10 wedstijden gespeeld en hebben we
bijna 6 maanden niet kunnen trainen. Een
seizoen om snel te vergeten. Hopelijk kan
het komende seizoen van begin tot eind
uitgespeeld worden.
Sinds mei zijn we in ieder geval weer lekker
aan het trainen, iets wat we de hele zomer
hebben gedaan. Een bijzonder jaar, met
her en der wel wat wijzigingen. Helaas
heeft een aantal leden ons om diverse
reden verlaten. Maar we hebben ook weer
een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Door de daling in het ledental hebben
wij dit seizoen niet kunnen inschrijven met
een 2e dames team. Ook een onder de 11
team bleek helaas niet meer mogelijk. Wel
hebben wij 2 onder de 13 teams kunnen
inschrijven. Door deze inschrijvingen hopen
we met alle teams (2x 013, dames 1, heren
1, 2 en 3) een mooi en sportief jaar tegemoet te gaan.
De aanwas van de jongste jeugd is door
het gebrek aan trainingsmogelijkheden en
ledenwerfprojecten als schoolwaterpolo
toernooien en kies je sport achterwege
gebleven. Aan het einde van het seizoen
zijn we in samenwerking met de zwem
afdeling het project Opkikkers gestart.
De 1e leden zijn vanuit de opkikkerlessen
reeds doorgestroomd naar de zwem- of
waterpolo afdeling. Hiermee hopen we
snel weer een leuke groep jeugdigen te

Voorwoord

hebben die samen de mini’s gaan vormen.
Zij spelen geen competitie, maar daar waar
mogelijk nemen ze deel aan mini waterpolo toernooien.
Voordat je kan lezen in welk team je bent
ingedeeld, nemen we eerst nog even
afscheid van een aantal personen die afgelopen seizoen of seizoenen een belangrijke
rol gespeeld hebben als vrijwilliger voor
onze vereniging. Tegelijkertijd verwelkomen we hier ook de mensen die hen opvolgen of als vrijwilliger taken op zich gaan
nemen. Zoals reeds was aangekondigd
heeft Els Heemskerk de taken overgenomen van Luuk Lentfert als voorzitter van de
Technische Commissie. Luuk heeft na 3 jaar
besloten om de rol als voorzitter neer te
leggen en zich volledig te gaan richten op
zijn studies. Luuk blijft wel betrokken bij de
vereniging en zal actief blijven als speler bij
de herenselectie. Els zal proberen het reilen en zeilen van de waterpolo afdeling van
de Duinkikkers zo goed mogelijk in goede
banen te leiden. Dit zal zij doen samen met
de andere TC leden. Afgelopen seizoen
heeft Pim het stokje van Vincent overgenomen voor wat betreft de jeugdzaken.
Vincent en Luuk bedankt voor jullie inzet en
Pim welkom in de TC. Tevens is Bart
terug gekomen in de TC t.b.v. de materiële en algemene zaken. We zoeken nog
iemand voor seniorenzaken. Interesse? We
horen het graag!
Verder hebben we afscheid genomen van
Miriam Visser. Na het behalen van haar

In deze nieuwsbrief vind je alle informatie over het nieuwe Waterpolo seizoen. Lees de nieuwsbrief goed door,
zodat je op de hoogte bent van alles
wat je moet weten over het nieuwe
seizoen.
Voor de algemene informatie over
de vereniging, kun je kijken op onze
website: www.duinkikkers.nl
Hier kun je terecht voor gegevens over
bijvoorbeeld contactpersonen en contributie, maar ook voor al het actuele
nieuws. Uiteraard word je ook via onze
facebook-pagina en onze instagram
pagina op de hoogte gehouden van
het actuele Duinkikker nieuws.

Middelbare school diploma heeft ze besloten Duits te gaan studeren en op kamers
te gaan. Wij danken Miriam voor haar inzet
als jeugdtrainer en speelster/keepster van
dames 1 en wensen haar veel succes en
plezier tijdens haar studententijd. Hopelijk
zien we haar nog regelmatig op zondagmiddag of -avond in Soest in het zwembad.
Alle overige informatie, zoals de algemene regels, kledingshop, teamindeling,
trainingstijden, trainers, etc. vind je allemaal
in deze nieuwsbrief. We wensen iedereen
een sportief en goed seizoen toe.
De technische commissie Waterpolo,
Els, Pim, Gisela, Marianne en Bart

Start Trainingen

Sponsoring Duinkikkers

Vanaf maandag 30 augustus 2021
(week 35) starten de reguliere trainingen voor alle groepen volgens
het nieuwe trainingsrooster. Dit
rooster vind je verder op in deze
nieuwsbrief.

Sponsors zijn in de huidige tijd hoog nodig om de kosten laag te houden voor
een ieder. Dankzij een aantal sponsors beschikken onze actieve waterpolo leden
over een t-shirt en korte broek en de damesselectie over een badpak.
Wil je de vereniging sponsoren? Een team voorzien van tassen, bidons of iets
dergelijks? Of een vlag op hangen bij wedstrijden, dan wel de wedstrijdbal
sponsoren? Neem dan contact op met de sponsorcommissie
(sponsoring@duinkikkers.nl) om te informeren naar de mogelijkheden.
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Nieuwe leden / Opkikkerlessen
Binnen de waterpolo afdeling zijn
wij altijd op zoek naar nieuwe leden.
Iedereen van jong tot oud is welkom.
Dus heb je een vriendje, vriendinnetje,
broertje, zusje, vader, moeder, oom of
tante of een andere bekende die een
keer mee wil trainen? Dan is dat altijd
mogelijk. Nieuwe leden mogen drie keer
gratis mee trainen. Daarna kunnen ze
besluiten of ze lid willen worden. Voor
eventuele informatie kan je altijd contact opnemen met één van de trainers
of één van de leden van de TC.

Een ideale manier om de zwemvaardigheid te verbeteren na het behalen van
het B Diploma, of als je een tijd niet gezwommen hebt. Tijdens de opkikkerlessen komt zowel het verbeteren van
de zwemvaarigheid aan bod alsmede
onderdelen uit een reguliere zwem- en
of waterpolo training. Een mooie manier
om voor een klein bedrag te ontdekken
of zwemmen en/of waterpolo bij de
Duinkikkers wat voor je is.
www.duinkikkers.nl/opkikkerlessen

Sinds juni 2021 zijn wij tevens
gestart met Opkikkerlessen. Middels
een strippenkaart kan men de
zwemvaardigheid opkikkeren.

Sponsorkliks
Een andere manier waar je onze vereniging
mee kunt helpen is het bestellen van
artikelen via Sponsorkliks. Dit kost je niets
extra, maar levert de vereniging wel veel
geld op (zeker bij grote aankopen). Via
Sponsorkliks kun je op een eenvoudige
manier bestellen bij diverse webwinkels als
Bol.com, Thuisbezorgd.nl, Center Parcs en
Booking.com. Ga je dus met vakantie, een
weekend weg of heb je iets anders nodig
kijk of je dit via sponsorkliks kan boeken of
bestellen.
Zet deze link
bij je favorieten en help
ons aan extra
inkomsten!

Contactpersonen Technische Commissie (TC) Waterpolo
In principe zijn de trainers c.q. teamouders de
contactpersonen voor alle zaken die te maken
hebben met de trainingen en wedstrijden. Voor
de overige zaken zijn de leden van de technische
commissie waterpolo aanspreekpunt.
Hiernaast het overzicht van de leden van
de technische commissie waterpolo en hun
onderlinge taakverdeling.

Voorzitter TC waterpolo
Els Heemskerk
polotc@duinkikkers.nl
Secretaris TC waterpolo
Gisela van Vloten
waterpolo@duinkikkers.nl
Seniorenzaken - vacant		

Jeugdcoördinator
Pim Smit - jeugdcommissie@duinkikkers.nl
				
Scheidsrechterzaken		
Marianne Jongsma		
scheidsrechterzaken@duinkikkers.nl
Materiaal/ Algemene zaken
Bart Leenen - webshop@duinkikkers.nl
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Sponsorkleding Duinkikkers

• De overige teams dienen zelf capjes aan
te schaffen. Keuze voor een nummer
in overleg met de trainer. Een set
Duinkikkers caps kost €37,50 en is via de
webshop beschikbaar.
• De dames dienen een badmuts te dragen
tijdens de wedstrijden. Tijdens de thuiswedstrijden wit en bij uitwedstrijden
zwart. Badmutsen zijn aan te schaffen via
de webshop en kosten € 12,- per set.
• Zwembroek (€32,50) of Badpak €47,50).
We hebben de voorkeur dat iedereen
speelt in een Duinkikker zwembroek of
badpak.
• In ons assortiment zitten ook mooie grote
rugtassen met Duinkikker logo (€50,-).

Eenmalig aanbod!
Hoodie met Duinkikkerlogo voor
€30,- (dames en heren model).
Een mooi decembergeschenk!
Bestel voor 19 september via de site.

We hebben met dank aan een zestal
sponsors: Stalenhoef Total Sign, Verdasol,
Jansen van de Grift Klimaattechniek, Proef
Soest, Fygy Happy Recruiters en PMSMT
Grafisch ontwerp, alle actieve waterpolo
leden kunnen voorzien van een T-shirt en
Korte Broek. Het dragen van deze kleding
is ook komend seizoen voor, na en/of
tijdens officiële wedstrijden verplicht voor
de spelende leden en coaches.
Ondanks de rare tijd hebben wij boven
genoemde sponsors een verlenging van
het sponsorcontract kunnen afstemmen
met een periode van twee jaar. Wij zijn
bovengenoemde sponsors erg dankbaar in
hun vertrouwen en bijdrage. Hierdoor kunnen we ook de komende twee seizoenen
er met zijn allen netjes bij lopen.
Alle nieuwe (wedstrijdspelende) leden
zullen wij de komende seizoenen kunnen
voorzien van een passend setje kleding

bestaande uit een t-shirt en korte broek.
Deze kleding dient uiteraard door alle
spelende leden gedragen te worden rondom de wedstrijden en eventuele overige
passende verenigingsactiviteiten.
Alle huidige leden hebben vorig jaar mei de
kans gehad om te kleine of te grote kleding
te ruilen. Hier hebben we mede dankzij de
bijdrage van de sponsor in kunnen voldoen.
Mocht je deze mailing gemist hebben, je
de kleding kwijt zijn of deze toch nog te
klein zijn, neem dan contact op met Bart
Leenen (webshop@duinkikkers.nl).
Dan kijken we of je kunt ruilen of nieuwe
kleding aan kan schaffen.
Het enige dat een waterpoloër verder
nodig heeft tijdens de wedstrijden is een
capje en een zwembroek/badpak.
• De capjes zijn voor de pupillen teams
beschikbaar en hoeven niet gekocht te
worden (mini’s en onder de 13).

De kleding is te verkrijgen via:
http://duinkikkers.nl/shop/
Iedereen die interesse heeft in de kleding
kan dit alvast in de webshop bestellen. Zet
bij de maat??. We hebben meestal een
kleine voorraad kleding, echter kunnen we
niet alles op voorraad hebben. Neem dus
tijdig contact op indien je nieuwe kleding
wilt aanschaffen. Het volgende bestel
moment staat voor 19 september gepland,
daarna duurt het c.a. 1 maand voordat het
geleverd wordt. Betalen bij aflevering contant of via tikkie.
Met vragen over de kleding of de webshop
kan je contact opnemen met Bart Leenen
via webshop@duinkikkers.nl
Achter de schermen zijn we ook bezig
met een ruilsysteem voor gebruikte (nog
in goede staat) kleding. Hiervoor zal een
en ander op de (nieuwe) website van de
Duinkikkers worden ingericht.

Aqua Indoor trofee

Vrijwilligers

De jeugdspeler die de meeste vooruitgang laat zien in een seizoen wint de Aqua Indoor Trofee. Deze wordt sinds 1992 elk seizoen
uitgereikt. De winnares van vorig seizoen (2019/2020) was Lucy van den
Broek. Door het bijzondere jaar hebben we besloten om de beker niet uit
te reiken voor het seizoen 2020/2021. Lucy mag de wisselbeker dus nog
even op de schoorsteen laten staan. De trainers zullen in ieder geval weer
het hele seizoen de voortgang van alle (jeugd) spelers in de gaten houden zodat we aan het einde van het seizoen weer drie nieuwe genomineerden bekend kunnen maken.

De waterpoloafdeling draait geheel
op vrijwilligers die proberen om alle
(waterpolo)leden de mogelijkheid te
bieden om op een leuke manier met hun
sport bezig te zijn. Extra handen zijn altijd
welkom. Heeft u interesse om iets voor
de waterpoloafdeling te betekenen, laat
dit dan even weten! Samen kijken we
wat een passende taak kan zijn.
3.

Scheids
rechters
Met zes teams in de competitie,
waarvan er vijf spelen met officiële
districtscheidsrechters is het van
belang dat wij als vereniging voldoende
scheidsrechters aan het district leveren.
We komen op dit moment nog drie tot vijf
scheidsrechters te kort. We zouden het
heel erg waarderen als we dit jaar meerdere scheidsrechters aan onze scheidsrechter korps zouden kunnen toevoegen.
Ben jij bereid bij onze buurverenigingen
als neutrale scheidsrechter wedstrijden in
goede banen te leiden? Geef je dan op via
scheidsrechterzaken@duinkikkers.nl. De
cursus & reiskosten worden vergoed.
Vind je het begeleiden van wedstrijden
bij onze buurverenigingen nog wat
spannend? Maar heb je wel interesse in
het fluiten van de thuiswedstrijden van de
jeugdploeg (onder de 13)? Geef je dan snel
op als spelleider via scheidsrechterzaken@
duinkikkers.nl. Er zal een korte interne
cursus verzorgd worden en daarna
kan je van start (met indien je dat wilt,
begeleiding).

Jurytafel
Tijdens de waterpolowedstrijden dienen
er drie personen met een W-bevoegdheid
plaats te nemen achter de jurytafel. Iedere
waterpolospeler van 16 jaar en ouder is
verplicht om een aantal keren per jaar
(tijdens thuiswedstrijden) achter de tafel te
zitten. Op de website van de Duinkikkers
kan je het juryrooster terugvinden om te
zien, wanneer je ingedeeld bent om te
jureren. De benodigde cursus (e-learning),
om deze BSR bevoegdheid te behalen,
wordt door de vereniging verzorgd. Alle
waterpolo leden van 16 jaar en ouder
zonder W- bevoegdheid zijn aangemeld
voor de BSR-cursus.
Het volgend van deze cursus en het
plaatsnemen achter de Jury tafel is voor
alle spelende leden van 16 jaar en ouder
verplicht.

Sportlink/ KNZB Waterpolo app

Sinds een aantal seizoen maakt de KNZB gebruik van een app voor alle waterpolo
wedstrijden. Middels deze app zijn alle wedstrijden van de Duinkikkers terug te
vinden. Hierin staat altijd het juiste persoonlijke wedstrijdrooster, zijn de standen
en uitslagen terug te vinden. Zelfs het live volgen van het scoreverloop van een
wedstrijd behoort tot de mogelijkheden.
Wij als vereniging hebben tevens besloten om gebruik te maken van de moge
lijkheid in de app voor het registreren van de aanwezigheid op de trainingen.
Hierdoor kan de trainer van te voren goed inschatten hoeveel mensen er op een
training komen.
Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Waterpolo app
voor het aan- en afmelden voor de trainingen. Ieder Duinkikker lid kan toegang
krijgen tot deze app (te downloaden in de Play Store/app). Men kan zich voor de
app registeren met het emailadres welke bekend is in onze ledenadministratie.
Door te registeren krijg je een overzicht van je persoonlijke programma.
Wil je hulp bij het krijgen van toegang tot de app?
Met vragen kun je contact opnemen met iemand van de TC (Bart Leenen).

Spelregels Waterpolo
Voor de spelers/ouders die nog niet heel bekend zijn met de waterpolo regels ;
een simpele uitleg van de basis regels is te vinden op:
https://www.sport-en-spelen.nl/waterpolo.html
Sinds seizoen 2019/2020 zijn er nieuwe waterpolo regels. Speel je al wat langer
waterpolo, maar weet je door alle perikelen rondom Corona niet meer zo goed
wat de nieuwe regels ook al weer zijn?
Kijk dan op: https://www.knzb.nl/knzb/downloads/reglementen/

Hulp van ouders of andere geïnteresseerde voor het jureren is van harte welkom.
Zonder mensen achter de tafel kunnen we
geen wedstrijden spelen. Interesse om de
e-learning te volgen? Mail naar
scheidsrechterzaken@duinkikkers.nl
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Trainingstijden seizoen 2021/2022
Datum

Tijd

Team

Trainers

Maandag

19.30 - 20.30 uur*

Dames 1/ Heren 3

Remko Hooft
Bart Leenen

20.30 - 22.00 uur*

Heren 1/2

Arnoud Haandrikman
Rowie Hooft
Els Heemskerk

18.00 - 18.45 uur

Minipolo

Pim Smit
Eveline Janssen

Opkikkers

Bart Leenen
Michiel Smeets

18:45 - 19:30 uur*

Onder de 13 (meiden)

Vivian Haandrikman
Michiel Smeets

18:45 - 19:30 uur*

Onder de 13 (Jongens)

Max Karelsen
Pim Smit

21:30 - 22:30 uur*

Heren 1 & 2

Arnoud Haandrikman
Rowie Hooft
Els Heemskerk

17.15 - 18.00 uur

Minipolo

Pim Smit
Eveline Janssen

19:30 - 20:30 uur*

Onder de 13 (meiden)

Vivian Haandrikman
Michiel Smeets

19:30- 20:30 uur*

Onder de 13 (Jongens)

Max Karelsen
Pim Smit

20:30 - 21:30 uur*

Dames 1 / Heren 3

Remko Hooft
Bart Leenen

Donderdag

Vrijdag

*De droogtraining/warming up start 15 minuten voor aanvang training.
Tijdens vakantieperiodes kunnen trainingen komen te vervallen. De wijzigingen staan ca.
2 weken voor de vakanties op onze website. (zie ook vakantierooster).
Naast de polo trainingen adviseren wij om ook minimaal 1x in de week mee te trainen met
de basisgroepen.

Algemene regels

Vakantieperiodes
seizoen 2021-2022
Rooster is onder voorbehoud van
wijzigingen/ beschikbaarheid
zwembad enz.
Meest recente informatie is
beschikbaar op www.duinkikkers.nl
Zomervakantie
Geen reguliere trainingen
tot 30 augustus.
Er is doorgetraind volgens het
bekende schema.
Herfstvakantie (16 –24 oktober)
Alle waterpolo trainingen gaan
vooralsnog gewoon door.
Kerstvakantie
(25 december – 9 januari)
Geen training op vrijdag 24
december, en van 27 december tot 2
januari.
Voorjaarsvakantie
(26 februari – 6 maart)
Alle waterpolo trainingen gaan
gewoon door.
Pasen (15 april – 18 april)
Geen Waterpolo training op vrijdag 15
april + maandag 18 april.
Meivakantie (30 april - 8 mei)
Geen Waterpolo training op
donderdag 5 mei, alle andere
trainingen gaan gewoon door.
Hemelvaartsdag (26 mei)
Geen waterpolo training op
donderdag 26 mei .

Om het zwemmen en waterpoloën veilig en plezierig te laten
verlopen, hebben we algemene regels. Momenteel is er een werkgroep
die zich buigt over een aanpassing van deze algemene regels, ook
wel zogenaamde gedragsregels genoemd. Op de afgelopen 2 ALV’s
is hierover gesproken. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan de
vertrouwenscontactpersoon Rob Dirven of de voorzitter van de vereniging
Saskia Op den Velden. Hun mailadressen vind je op onze website.

Pinksteren (5 & 6 juni)
Geen waterpolo training op
maandag 6 juni.

Naast de algemene regels zijn er het afgelopen jaar ook steeds wijzigende
coronaregels geweest. De komende periode zullen we daar nog mee te maken
hebben.

Zwemvierdaagse
n.t.b.

Laatste trainingen van
seizoen 2021-2022:
Waterpolo vrijdag 8 juli 2021.

Voor de huidige algemene regels verwijzen we naar onze website
https://duinkikkers.nl/verenigingsinformatie/algemene-regels/
en ook voor de meest recente Corona maatregelen verwijzen we naar
onze website
https://duinkikkers.nl/verenigingsinformatie/downloadsformulieren/
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Spelerskaarten

De teams van het seizoen 2021-2022
Minipolo (geen competie/wel toernooien)

Leeftijd ± 6 tot 11 jaar

Aspiranten onder de 13 Jongens (5 tegen 5)

Leeftijd ± 10 tot 13 jaar

Aspiranten onder de 13 meiden (7 tegen 7)

Leeftijd ± 10 tot 13 jaar

Heren 1

Leeftijd 17 jaar en ouder

Heren 2

Leeftijd 17 jaar en ouder

Heren 3

Leeftijd 15 jaar en ouder

Dames 1

Leeftijd 15 jaar en ouder

De hierboven genoemde leeftijden zijn richtleeftijden, waar zo veel mogelijk aan
gehouden wordt. Echter kan het zijn, dat iemand vanwege zijn ervaring/talent eerder
doorschuift naar de volgende groep.
N.B.: Meetrainen met andere groepen is zonder overleg vooraf niet mogelijk.

Iedere waterpoloër
die competitie speelt
moet in het bezit zijn
van een spelerspas.
Deze is digitaal zichtbaar in Sportlink. Tussen 1 juli en 1
september kan de pasfoto in Sportlink aanpast worden. Iedere jeugdspeler dient iedere 2 jaar een nieuwe
pasfoto te uploaden. Voor senioren
leden van 23 jaar en ouder geld iedere 5 jaar. Wij streven naar universele
pasfoto’s in sportlink. Daarom streven
we erna alle pasfoto’s in het zwembad tegen de beweegbare wand te
maken met het Duinkikker shirt aan.
We streven erna om de pasfoto’s
zoveel mogelijk up to date te houden
voor iedereen. De afgelopen periode
hebben wij de oudste pasfoto’s al
vervangen. Vragen? Of een nieuwe
pasfoto in sportlink? Neem dan contact op met Bart.

Wedstrijden kijken

De waterpolotrainingen starten op maandag 30 augustus voor alle groepen (week 35).
Indeling van de groepen
Op de volgende pagina vind je de indeling van de teams voor komend seizoen. De
seniorenteams zijn reeds via de trainers op de hoogte gebracht. Voor de jeugd wordt
de indeling voor de meesten hieronder voor het eerst gedeeld. Heb je vragen over de
indeling, deze kan je stellen bij de jeugdcoördinator via jeugdcommissie@duinkikkers.nl

Wedstrijdroosters
De wedstrijdroosters worden begin september verspreid via de coaches /team
coördinatoren. Ook worden deze op onze site geplaatst. De wedstrijden staan
gepland vanaf 11/12 september (beker dames/heren) en de reguliere competitie
(alle teams) vanaf 18/19 september.
Het is ook mogelijk om het actuele wedstrijdrooster (en uitslagen en standen) via
de knzb waterpolo app te bekijken. Zelfs het live volgen van het wedstrijdverloop
is mogelijk als je onverhoopt niet bij een wedstrijd kunt zijn (zie elders in deze
nieuwsbrief).
Het rooster is te vinden op:
https://duinkikkers.nl/waterpolo/wedstrijdagenda-waterpolo/

Wil je een goede waterpoloër worden
is het verstandig om goed te trainen
maar ook om af en toe naar een
waterpolowedstrijd te kijken. Dit kan
bijvoorbeeld op zondagavond bij de
Duinkikkers . Wil je een keer naar een
waterpolowedstrijd kijken? Kijk dan
op de website van de Duinkikkers
voor het wedstrijdrooster.

Pupillen
onder de 11
Helaas zijn er te weinig leden om
het komende jaar met een 011
team aan de competitie deel te
nemen. (potentiele) leden in deze
leeftijdsgroep zijn ingedeeld bij de
mini’s en of o13.
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Minipolo leeftijd 6-10 jaar
De doelstelling bij de minipolo is het
aanleren van waterpolo op speelse
wijze. Plezier en spel staan centraal.
Zij spelen geen wedstrijden, maar
afhankelijk van het aantal deelnemers
is er de mogelijkheid om deel
te nemen aan diverse minipolotoernooien. De trainers en onze
website houden je op de hoogte van
deze toernooien. Ook streven wij erna
om zelf minimaal 1 minipolo toernooi
te organiseren
• Noah Bakker
• Olivia Smit
• Hidde Lecluse
Wij hopen dat we bij deze groep het
komende jaar weer veel nieuwe
leden kunnen verwelkomen.
Trainer/coach:
Pim Smit en Eveline Janssen
Contactpersoon mini’s:
Pim Smit /jeugdcoördinator
(jeugdcommissie@duinkikkers.nl)

Pupillen onder de 13
(jongens)
De jongens van de pupillen onder
de 13 spelen dit jaar in de 5 tegen 5
competitie op een kleiner veld en met
de pupillen doelen.
De volgende spelers zitten in dit team:
• Stan Haandrikman
• Joris Lecluse
• Lucas van de Grift
• Julian Smit
• Alexander van Rij
• Ruben Huis in ‘t Veld
• Rutger Huisman
Trainers/coaches:
Max Karelsen & Pim Smit
De contactgegevens van de coaches
voor afmelden van de wedstrijden
enz. zal verspreid worden via het
wedstrijd/ vervoersrooster.
De coaches verspreiden uiterlijk
begin september het definitieve
wedstrijd- en rijrooster.

Pupillen onder de 13
(meiden)
De pupillen onder de 13 spelen dit jaar
7 tegen 7 competitie en dus op een
normaal veld met normale doelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bregtje Lips
Charlotte Janssen
Doortje Verheul
Elin Kimman
Fay Schouten
Myrthe Maaskant
Femke Njio
Lucy van den Broek*
Inge Haandrikman*

* voor deze spelers is dispensatie toegekend om, ondanks dat ze dit jaar al
de leeftijd van 13 bereiken, toch mee
te mogen spelen in deze competitie.
Trainer/coach:
Vivian Haandrikman & Michiel Smeets
De contactgegevens van de coaches
voor afmelden van de wedstrijden
enz. zal verspreid worden via het
wedstrijd/ vervoersrooster.
De coaches verspreiden uiterlijk
begin september het definitieve
wedstrijd- en rijrooster.
Contactpersoon o.13
Pim Smit /jeugdcoördinator
(jeugdcommissie@duinkikkers.nl)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Matthijs van der Burgh
Sam Stalenhoef
Luuk Lentfert
Timo van Zeijpveld
Merijn Vos
Ruud Lecluse
Pim Smit
Vincent van der Vaart
Remko Hooft
Thomas Tuenter*
Niels Schimmel*
Wesley Bezemer*

* spelen dubbele competitie heren 1 en 2

Trainer/coach Heren 1:			
Arnoud Haandrikman
Assistent trainer/coach: vacant

Heren 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tim van de Pol
Ravi Rijksen
Max Karelsen
Gijs den Oude
Peter Tuenter
Bart Leenen
Michiel Smeets
Thomas Tuenter*
Niels Schimmel*
Wesley Bezemer*

Trainer/coach:
Rowie Hooft & Els Heemskerk

Dames 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Laura Antheunisse
Suzanne van Hattem
Els Heemskerk
Rowie Hooft
Petra Krul
Robin Kuyer
Manouk Lentink
Celina Perier
Marijke Werkhoven
Marianne Jongsma
Irene Witkamp
Frederique Broeksema
Astrid Buxtorff
Eveline Janssen
Lonneke Janssen

Meetrainend lid: Laurence Broeksema
Contactpersoon o.13
Pim Smit /jeugdcoördinator
(jeugdcommissie@duinkikkers.nl)

Heren 1

Trainer/coach Dames 1: 		
Remko Hooft / Bart Leenen

Heren 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Erwin Jacobs
Tom Antheunisse
Stefan van de Vuurst
Olaf Nijman
Mitchell Fennema
Arnoud Haandrikman
Björn Kuyer
Mido Rijksen
Thijs van Vliet
Tjeerd van Vloten
Sven van Zanten

Meetrainende leden: Yorick Bruijne,
Martijn Boersma, Bryan Kuyer
Trainer/coach: Robin Kuyer.
Els Heemskerk, Rowie Hooft en
Arnoud Haandrikman zullen dit
waarnemen. Heren 3 traint tegelijk
met de dames selectie.

7.

