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ALGEMENE INFORMATIE
Bestuur:
Voorzitter:

Anita v.d. Bosch,
Schutsboom 11, 5763 PB Milheeze
 0492-342967 / 06-25563932  vandenboschaj@gmail.com
Secretaresse:
Jose Willems,
Kaak 4, 5763 PK Milheeze
 0492-343079 / 06-22071605  josjosewillems@gmail.com
Penningmeester: Wilma Peters
Bocht 16b, 5763 BE Milheeze
 0492-343594 / 06-17484912  twanwilma.peters@gmail.com
Wedstrijdsecr:
Angela Smits
Bottelroosstraat 15, 5761 GD Bakel
 0492-330065 / 06-46633479  angela.smits@kpnmail.nl
Bestuurslid:
Mayke Sleegers
Fortweg 4, 5752 PP Deurne
 06-30442981  famsleegers@hotmail.com
Bestuurslid:
Chantal Cox
Millekens 62, 5763 BX Milheeze
 06-53350182  chantal_geurts@hotmail.com
Heeft U vragen/opmerkingen/suggesties neem contact op met iemand van het bestuur

e-mailadres:
Internet site:
Internet KNKV:

mkv.milheeze@gmail.com
www.mkvmilheeze.nl
www.knkv.nl

Rabobank:

IBAN:NL38RABO0134291506
BIC:RABONL2U

Accomodatie:

Sportpark 't Rooij
Rooiweg 12
5763 AH MILHEEZE

CONTRIBUTIE
Bedragen zijn per persoon voor het seizoen 2019/2020
en met automatische incasso:
•
•
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€
€
€

159,00 Senioren
139,00 Junioren
124,00 Aspiranten
114,00 Pupillen, Recreanten
51,00 Leden die alleen trainen
26,00 Kangoeroeklup
20,00 Rustende leden

Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven betalen € 5,00 kosten

WOORD VAN DE
VOORZITTER
Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van het
kunstgrasveld kunnen we echt wel zeggen, dat we er heel blij
mee zijn. Natuurlijk het heeft wat moeite gekost om het
zover te krijgen en tussendoor blijven er verbeterpuntjes
ontstaan, maar het ziet er toch top uit.
Dus maar hopen dat we hier flink mee vooruit kunnen en dat
alle mensen uit Milheeze nu eindelijk zelf kunnen
constateren dat korfbal ook een flinke sport is, waar ook
flink gewerkt moet worden en waar heel veel techniek en
tactiek aan te pas komt.
Natuurlijk duurt het even voordat een jong meisje alle ballen kan vangen en ze daarna ook nog
correct naar een ander kan plaatsen of kan scoren. Dan praten we nog eens niet over ballen afvangen
en verdedigen wat in korfbal net zo belangrijk is. Maar goed, we komen er wel.
Komend seizoen weer een nieuw F teampje erbij waar we ook heel blij van worden, want zeker dat
hebben we nodig. Dan een voortzetting van de Kangoeroeklup, wat dus heel duidelijk zijn vruchten
afgeworpen heeft.
Alle teams die nu dan ook iets ruimer in het aantal speelsters zitten, ook fijn. Behalve dan de
recreanten, daar mag best nog eens iemand bijkomen (dus vraag je buurvrouw,tante of iemand die
eerst ooit heeft gekorfbald heeft en graag weer eens terug wil).
Allerlei mogelijkheden dus.
Dan jammer het afscheid van Rinus; iedereen was zeer tevreden en vond het dan ook heel vervelend
dat het met Rinus zijn gezondheid niet zo liep dan hij ook zelf wilde. Nogmaals heel veel dank Rinus.
We hopen dat we je toch nog vaak gaan zien.
Frank, als opvolger van Rinus heel veel succes maar ook veel plezier bij MKV.
Ook weer een blijk van dank aan alle sponsors/adverteerders en alle mensen die onze vereniging een
warm hart toedragen waarop het mogelijk is om met zijn allen van de korfbalsport te mogen
genieten.
We hopen wederom op een heel mooi seizoen met nog mooiere resultaten.
Sportieve groeten
Anita van den Bosch, voorzitter
Korfbalvereniging MKV

TRAININGEN VELDCOMPETITIE SEIZOEN 2019/2020
Buiten; kunstgrasveld:
Trainingsdag
Pupillen F
donderdag

Tijd
18.15-19.15

Trainsters
Tara/Ethel
Dewi

Coach
Ethel/Dewi

Pupillen D

donderdag

18.15-19.15

Lobke/Anne
Merel/Dante

Anne/Sanne

Aspiranten B

dinsdag
donderdag

18.30-19.30
19.00-20.00

Demi/Nika
Demi/Tessa
Tessa W. & Noortje (?)

Senioren

dinsdag
donderdag

19.30-21.00
20.00-21.30

Frank
Frank

Frank
Frank

Recreanten

woensdag

20.00-21.00

Sandy

Sandy

TRAININGEN ZAALCOMPETITIE SEIZOEN 2019/2020
Onder voorbehoud omdat dit nog niet allemaal vaststaat (en we uiteraard afhankelijk zijn van de
beschikbaarheid van trainsters maar ook van hal/gymzaal)
Binnen
Pupillen F

Trainingsdag
donderdag

Tijd
18.00-19.00

Trainsters
Tara/Ethel /Dewi

Locatie:
gymzaal Milheeze

Pupillen D

woensdag

18.30-19.30

Lobke/Anne/Dante/Merel

gymzaal Milheeze

Aspiranten B

dinsdag
donderdag

19.00-20.00
Demi/Nika
??? mss van 19.00 uur
maar is nog een groot vraagteken

½ hal Bakel
½ hal Bakel

Senioren

dinsdag
donderdag

20.00-21.30
19.00-20.00

Frank
Frank

½ hal Bakel
½ hal Bakel

Recreanten

woensdag

20.00-21.00

Sandy

gymzaal Milheeze

KUNSTGRASVELD MILHEEZE
Even enkele zaken op een rijtje omtrent het kunstgrasveld:
- Het kunstgrasveld wordt beheerd door een aparte vereniging die in het leven is
geroepen welke bestaat uit, de 4 voorzitters van de 4 omringende verenigingen en
2 mensen van buitenaf die dus neutraal hierin staan.
- Wij, als MKV, huren het veld en betalen hier gewoon veldhuur voor, wij hebben
wel het recht om hier op te trainen en te spelen, mochten er dus partijen vrij aan
het spelen zijn worden die gevraagd het veld te verlaten.
- Het is dus in principe een speelveld voor alle jeugd van Milheeze om hier vrijuit te
spelen.
- Omdat dit veld ook wekelijks onderhouden moet worden zijn er 2 vrijwilligers
bereid gevonden dit te doen en zij vegen dit veld (alsook het tennisveld) en
ruimen alles op. Kortom zorgen dat alles weer netjes is.
- Wil niet zeggen als er onverhoopt toch takken of bladeren op het veld liggen deze
er eerst afgehaald dienen
te worden voordat erover
gelopen mag worden.
- Het is te allen tijde
verboden om zich als
publiek binnen de hekken
te begeven, dit ook om te
voorkomen dat het veld
beschadigd wordt. Er
mogen uiteraard geen
“puntige” voorwerpen in
het veld komen.
(Uiteraard ook geen
sigaretten en geen
kauwgum etc.)
- Probeer er met zijn allen
voor te zorgen dat het
netjes blijft, dan kunnen
we hier met zijn allen
heel lang plezier van
hebben.
- De container die er staat
is ons materialenhok en
eigendom van MKV

Clubsupport
Clubsupport
➢ is een initiatief van De Fysioclub en heeft betrekking op de sportmedische begeleiding van sportclubs
➢ richt zich op educatie, preventie, blessure begeleiding en behandeling en heeft als doel de
sportmedische begeleiding bij sportclubs/ -ploegen, sportverenigingen en sportcentra te optimaliseren
➢ staat garant voor snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij (dreigende)sportblessures
➢ draagt bij aan een planmatige en gestructureerde aanpak van de sportmedische zorg en is gekoppeld
aan een kwalitatief hoogwaardig netwerk van (para)medici, behandelaars, ziekenhuizen en
behandelcentra in de regio

Waarom Clubsupport
Clubsupport heeft veel specialistische kennis in huis als het gaat over sportmedische begeleiding. Het hele
team heeft jarenlange ervaring vanuit de praktijk, van topsport tot recreatie- en breedtesport.
Binnen de praktijk revalideren vele (top)sporters welke worden begeleid door (sport)fysiotherapeuten van De
Fysioclub. Deze ervaring is vertaald naar de sportmedische begeleiding van Clubsupport.
Clubsupport biedt een totaalpakket op het gebied van sportmedische begeleiding. Deze sportmedische
begeleiding richt zich op educatie, preventie, blessure begeleiding en -behandeling. Clubsupport heeft als doel
de sportmedische begeleiding bij sportclubs/ -ploegen, sportverenigingen en sportcentra te optimaliseren.
Clubsupport staat garant voor snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij sportblessures.

Inloopspreekuur Deurne
➢ maandagochtend van 7:30 tot 8:20 uur en dinsdagavond 20:00 tot 20:50 uur
Snelle interventie bij sportblessures
Het clubsupport blessure inloopspreekuur is gratis toegankelijk voor alle leden van aangesloten sportclubs,
sportverenigingen, sportcentra en partners. Een aanwezige sportfysiotherapeut zal dan een screening
uitvoeren betreffende de blessure en een advies geven over het te volgen beleid.
De leden van MKV kunnen hier kosteloos, snel en vakkundig advies krijgen zonder een afspraak te hoeven
maken. Daar waar noodzakelijk kan een individueel advies of begeleiding door een reguliere, sport of manueel
fysiotherapeut plaatsvinden. Daarnaast zal De Fysioclub bemiddelen indien specialistische zorg snel
noodzakelijk is.
Via Clubsupport wil MKV en De Fysioclub de leden van MKV een zo optimaal mogelijke begeleiding bieden
voor het herstel van de klachten zodat werk en sport snel en verantwoord hervat kan worden.
Binnen MKV zijn Anita van den Bosch en Rinus Ugen de contactpersonen die op organisatorisch niveau in
contact staat met de praktijk. Bij De Fysioclub is, Niels van Lierop (sportfysiotherapeut), de contactpersoon
vanuit de praktijk.
Trainers en begeleiders ontvangen van de behandelend therapeut informatie ten aanzien van een eventuele
blessure, verwachting en inzetbaarheid van de betreffende speler. Op deze manier willen we de interactie met
MKV verbeteren voor een optimaal resultaat.
Kijk voor de actuele tijden op
www.fysioclub.nl/jvdi/sportclubs
Kijk voor meer informatie op: http://fysioclub.nl/jvdi

Begunstigers
Handelsonderneming Intracoat BV, Milheeze
De Peelhorst BV, Gennep
Bos laswerken en smeedwerk, Milheeze
Hubo, Bakel
John’s Caravan Service, de Rips
J. van de Ven grondwerken, Milheeze
Tuincentrum, Milheeze
De Veth Electro, Milheeze
Joosten Montage, Milheeze
NH Adviseurs, Helmond
Verandavanhout, Milheeze
Connexion Sleeve, Milheeze
Geurts Champignons, Milheeze
Adriaans AH&B, Milheeze
Juisma SP Protection. Milheeze
Weijerij, Milheeze

Al meer dan 45 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse
verenigingsleven. Verenigingen zijn namelijk de basis van een gezonde samenleving.
Daarom wordt er ieder jaar een landelijke loterij georganiseerd waarmee verenigingen extra
inkomsten kunnen behalen, wat iedere vereniging natuurlijk erg goed kan gebruiken.
Onze korfbalvereniging neemt al sinds 1996 met succes deel aan de Grote Clubactie. Ook dit
jaar hebben we weer loten besteld en kloppen onze leden bij iedereen in Milheeze aan om
deze loten aan de man te brengen.
Op zaterdag 14 september 2019 is de start van de landelijke lotenverkoop van de Grote
Clubactie.
Een lot kost € 3,-. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze
clubkas! Bovendien maken lotenkopers kans op fantastische prijzen. Naast de hoofdprijs van
€ 100.000,- zijn er in de loterij van de Grote Clubactie dit jaar weer veel mooie prijzen te
winnen.
De trekking van de Grote Clubactie is op 11 december a.s. en zal vermeld worden op de site
van de Grote Clubactie:
www.clubactie.nl

Wij willen onze Sponsors heel
hartelijk bedanken voor hun steun

Nederheide, Landgoed,
Milheeze

Van Kessel Olie BV,
Milheeze

Café zaal de Molen,
Milheeze

Royackers Beton,
Milheeze

Dagwinkel,
Milheeze

KANGOEROEKLUP BIJ MKV
VOOR ALLE MEISJES VAN GROEP
1-2-3,
De Kangoeroeklup is bij MKV bedoeld voor
de meisjes uit groep 1-2-3. Het is een beetje
een voorloper op een teamsport, in dit geval
dus korfbal. O.l.v. onze vakkundige trainster,
Sanne Aarts, worden er spelletjes gespeeld,
gerend en vooral samengewerkt met veelal
basisspelen van het korfbal.
Onze kangoeroeleden spelen elke eerste
zaterdag van de maand van half 11 tot half
12 op het kunstgrasveld op het sportpark. In
de wintermaanden (slechte maanden) gaan
we naar de gymzaal toe.
Zeker in deze tijd van weinig samen leren
spelen en samen sporten is het ontzettend
belangrijk dat een kind hier vroeg mee start,
maar ook dat ouders dit uiteraard ook
stimuleren.
Meld Uw kind even aan zodat wij ook alle administratieve zaken kunnen
verwerken en ze gewoon mee kunnen lopen als lid van onze korfbalvereniging.
De eerstvolgende Kangoeroeklup staat gepland op zaterdag 7 september.
Graag tot dan.

TEAM INDELING
Team

Naam

Geb.datum

Volledig adres

Plaats

Telefoon

Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1
Senioren 1

Sanne Aarts
Anoek Peters
Tessa Kanters
Anne Bouwmans
Tessa Willems
Noortje Sleegers
Demi van den Bosch
Lobke van Es
Tara Willems
Anne Cornelissen
Imke Peters
Nikki van der Laak
Janne van de Vrande
Nika Wilbers

3-6-1995
6-8-1995
10-9-1996
9-10-1996
19-10-1996
29-1-1997
26-4-1997
2-11-1997
30-1-1998
15-2-2000
1-7-2000
11-11-2000
18-5-2001
23-12-2001

Burg. Roefslaan 44
Hutten 12
Bocht 16 A
Bocht 6
Kaak 4
Schutboomsestr. 9
Schutsboom 11
Schutsboom 5
Kaak 4
Lankveld 3
Bocht 16 B
Haag 2
Wildeman 15
Lankveld 14

Postcode

5753 GZ
5721 SL
5763 BE
5763 BE
5763 PK
5763 BR
5763 BP
5763 BP
5763 PK
5763 CA
5763 BE
5763 PM
5763 DG
5763 CB

DEURNE
ASTEN
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE

06-24759187
0493-342699

Aspiranten B
Aspiranten B
Aspiranten B
Aspiranten B
Aspiranten B
Aspiranten B
Aspiranten B

Guusje Bargmann
Dante Emo
Sanne Akkers
Merel Geurts
Dewi van den Heuvel
Romy van Rooij
Hilde van de Mortel

19-5-2003
4-3-2003
16-4-2003
20-8-2003
25-8-2003
8-10-2003
4-1-2005

5763 DG
5763 BW
5763 AT
5763 PC
5763 AK
5763 AE
5763 BK

MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE

06-19643228
0492-343953
0492-345177
0493-310526
0492-341481
0492-510525
0492-343848

Aspiranten B
Aspiranten B
Aspiranten B
Aspiranten B

Emy Bakker
Esri van den Heuvel
Lieke van Ansem
Irma van den Heuvel

17-2-2005
17-9-2005
12-1-2007
1-3-2007

Wildeman 3
Meijlakker 3
Bergakker 2
Peeldijk 5 A
Hoogakker 11
Antoniusstraat 3 A
Nachtegaal 2
Weg door de Rijpel
21
Nachtegaal 12
Klef 2 A
Nachtegaal 12

5709 AV
5763 BK
5763 PG
5763 BK

HELMOND
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE

06-52504024
0492-344552
0493-320050
0492-344552

Pupillen D

Emma Sleegers

4-5-2009

5752 PP

DEURNE

06-30442981

Pupillen D
Pupillen D
Pupillen D
Pupillen D
Pupillen D

Isa Bakker
Karlijn Cox
Bente Verberne
Anna van der Sar
Nienke Slegers

1-6-2009
1-9-2009
31-1-2010
2-4-2010
4-10-2010

Fortweg 4
Weg door de Rijpel
21
Millekens 62
Binnenveld 8
Hoogakker 3
Kapelakker 29

5709 AV
5763 BX
5763 BT
5763 AK
5763 AG

HELMOND
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE

06-52504024
06-53350182
0492-340573
06-28527506
06-38930383

Pupillen F
Pupillen F
Pupillen F
Pupillen F
Pupillen F

1-2-2012
21-2-2012
30-7-2012
16-10-2012
25-11-2012

Ottendijk 10
Hoeven 9
Groenendaal 18
Fransenhof 3
Antoniusstraat 35

5763 CD
5763 AB
5763 AX
5763 DE
5763 AE

MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE

0492-340505
06-29522722
0492-845462
06-21862408
06-23730418

Pupillen F
Pupillen F

Lieke de Groot
Nina Verschuijten
Liene Jansen
Janne van Meel
Evi Martens
Fleur van den
Berkmortel
Anne Janssen

20-6-2013
2-9-2013

Kerkeind 58
Kapelakker 15

5763 BD MILHEEZE 06-27348285
5763 AG MILHEEZE 06-54675243

Kangoeroe
Kangoeroe
Kangoeroe

Nadia Baran
Esmée van Dinther
Fieke Heesmans

23-2-2013
15-5-2013
31-7-2013

Berken 15
Kapelakker 4
Kapelhofje 9

5763 BH MILHEEZE 06-49885251
5763 AG MILHEEZE 06-50253384
5763 BZ MILHEEZE 06-30028596

06-27286093
06-20099737
06-83132225
06-21353964
06-27358612
06-11934503
0492-343771
06-39145482
0492-343693
0492-344019
0492-343307

Team

Naam

Geboortedatum Volledig adres

Postcode Plaats

Telefoon

Recreanten
Recreanten
Recreanten
Recreanten
Recreanten
Recreanten
Recreanten
Recreanten
Recreanten
Recreanten
Recreanten

Nelly Crooymans
Annie Mens
Anita van den Bosch
Jaantje Adriaans
Nelly Botden
Angela Smits
Ethel Freriks
Angela Cornelissen
Sandy van den Elzen
Willeke Vogels
Lisa van Heuven

28-7-1950
13-5-1959
9-9-1961
13-11-1962
21-3-1967
8-6-1967
20-7-1968
31-10-1969
28-3-1979
25-5-1991
14-9-1992

5763 BH
5763 AW
5763 BP
5763 BV
5763 AZ
5761 GD
5763 BR
5763 CA
5763 AV
5763 BB
5763 AX

0492-342877
0492-342892
0492-342967
0492-343155
0492-344840
0492-330065
06-21577177
0492-343771
06-55326352
0492-342647
0492-343397

Berken 8 A
Zandakker 6
Schutsboom 11
Zonnehoek 5
Paalakker 6
Bottelroosstraat 15
Schutboomsestraat 5
Lankveld 3
Bergakker 15
Kerkeind 67
Groenendaal 8

MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
BAKEL
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE
MILHEEZE

SOKKEN NODIG???
We hebben nog een beperkt aantal sokken op voorraad liggen.
Het zijn witte korte sokken met een groen korfballogo.
De prijs is € 6,00 per paar Dus als je nog wilt, vraag ze even aan
Anita van den Bosch tel: 342967. Als deze voorraad op is worden ze
niet meer bijbesteld maar kunt u ze bestellen bij korfbaltotaal.nl

MINI DRESS

De outfit van MKV in het klein met zuignap
voor bv in auto is te koop tegen een prijs van
€ 7,00 te verkrijgen bij het bestuur.

ROKJES
Korfbaltotaal heet u welkom bij korbaltotaal.nl, de officiële webshop
van het KNKV waar u o.a. de rokjes kunt bestellen evenals vele
andere korfbalkleding, schoenen en overig korfbalmateriaal.
Deze webshop biedt een groot assortiment aan kleding en attributen
om korfbal zo leuk mogelijk te maken. De bestelling wordt bij u
thuisbezorgd.
Op de site van MKV komt een link naar korfbaltotaal.nl.
Makkelijker kunnen we het u niet maken.
LET OP!!
Bij het bestellen bij Korfbaltotaal
mogen wij de code gebruiken en
krijgen we 15 % korting (zie onze
website)

COMMISSIES
Verzorging keukentje/kleedlokalen:
Natalie Saasen  06-52504024
Irene Vogels  06-83665618
Verzorging shirtjes:
Nelly Crooijmans, Berken 8a, 5763 BH Milheeze  0492-342877
Materialen + Container:
Nikki van der Laak  06-27200667
Janne van der Vrande  06-31051912
Zaalwachten regelen/coördineren:
Noortje Sleegers  06-83132225
Grote Clubactie:
José Willems  0492-343079  josjosewillems@gmail.com
Annie Mens  0492-342892  mensannie@gmail.com
Contactpersoon verspreidingsgroep Jaarboek, Post etc.:
Angela Cornelissen, Lankveld 3, 5763 CA Milheeze  0492-343771
Inleveren verslagjes voor het weekblad Gemert-Bakel:
Vóór zondag 17.00 uur naar Mayke Sleegers  famsleegers@hotmail.nl
Facebook:
Demi van den Bosch  0492-342967/06-21353964
 demivandenbosch@hotmail.com
Site:
Imke Peters  06-39145482  Imkepeters123@hotmail.com
Sponsorcommissie:
Anita van den Bosch  0492-342967 / 06-25563932  vandenboschaj@gmail.com
José Willems  0492-343079 / 06-22071605  josjosewillems@gmail.com
Wilma Peters  0492-343594 / 06-17484912  twanwilma.peters@gmail.com
Jaarboek:
Anita Cruijsen  06-21875003  acruijsen@gmail.com
Anita van den Bosch  0492-342967  vandenboschaj@gmail.com
Activiteitencommissie:
Willeke Vogels  06-49009769  willekevogels1991@gmail.com
Lisa van Heuven  06-45414542  Lisavheuven@hotmail.com
Mark Everaerts  06-48608601
Kangoeroeklup:
Sanne Aarts  06-57074149  aartssanne22@hotmail.com

Categorie Gemiddelde leeftijd Maximaal
A-jeugd Tussen 15,1 en 18,0 jaar 18 jaar
B-jeugd Tussen 13,1 en 15,0 jaar 16 jaar
C-jeugd Tussen 11,1 en 13,0 jaar 14 jaar
D-jeugd Tussen 9,1 en 11,0 jaar 12 jaar
E-jeugd Tussen 7,1 en 9,0 jaar 10 jaar
F-jeugd Tussen 5,1 en 7,0 jaar 8 jaar
W-jeugd Jonger dan 6,0 jaar 7 jaar

Ploegaanduiding
1. De aan de competities deelnemende
ploegen worden als volgt aangeduid:
Categorie Aangeduid als
A-jeugd A1, A2, A3 enz.
B-jeugd B1, B2, B3 enz.
C-jeugd C1, C2, C3 enz.
D-jeugd D1, D2, D3 enz.
E-jeugd E1, E2, E3 enz.
F-jeugd F1, F2, F3 enz.

Ploegsamenstelling
2.1 Ploegen die uitkomen in breedtekorfbalafdelingen voor gemengde ploegen
van de A-, B-, C- en D-jeugdklassen die in twee vakken spelen, bestaan uit vier
spelers en vier speelsters.
Ploegen die uitkomen in breedtekorfbalafdelingen voor damesploegen van de A-,
B-, C- en D-jeugdklassen die in twee vakken spelen, bestaan uit acht speelsters.
In de ploegen die uitkomen in breedtekorfbalafdelingen voor damesploegen
mogen ook jongens worden opgesteld.
2.2 Ploegen die uitkomen in afdelingen van de C-, D- en E-jeugdklassen, die in
één vak spelen, en F-jeugdklassen voor gemengde ploegen, bestaan uit twee
spelers en twee speelsters.
Ploegen die uitkomen in afdelingen van de C-, D- en E-jeugdklassen, die in één
vak spelen en F-jeugdklassen voor damesploegen, bestaan uit vier speelsters. In
de ploegen die uitkomen in breedtekorfbalafdelingen voor damesploegen mogen
ook jongens worden opgesteld.

Trainer
Als nieuwe trainer stel ik mij allereerst graag even voor:
Ik ben Frank Essers, 38 jaar en werkzaam als zelfstandig
ondernemer van een administratiekantoor met ruim 30
mensen verantwoordelijk voor verwerking van de
salarisadministratie van vele bedrijven en zorginstellingen.
Verder ben ik regelmatig in de sportschool te vinden op de
spinningfiets en fitnessapparatuur.
Ik ben mijn hele leven al betrokken in en rond het korfbal
en alweer enkele jaren actief als trainer/ coach in het
dameskorfbal. Voorheen heb ik ook ervaring opgedaan bij
enkele jeugdteams binnen het gemengd korfbal.
Het afgelopen seizoen heb ik , door onvoorziene
omstandigheden, aan het einde van de zaalcompetitie het stokje overgenomen van mijn voorganger
Rinus. Het instappen in het midden van het seizoen is geen makkelijke taak, maar uit liefde voor de
sport doe je dit natuurlijk altijd. Ook heeft Rinus een reeds goede resultaten behaald, welke niet
zomaar overtroffen kunnen worden. Gelukkig heeft Rinus nog wel de training van de junioren kunnen
verzorgen zodat we nog steeds gebruik hebben kunnen maken van de kennis en kunde van Rinus. We
hopen in de toekomst natuurlijk ook nog een beroep te kunnen doen op Rinus.
Voor het eerste team was handhaving in de overgangsklasse, zowel in de veld- als in de
zaalcompetitie, de doelstelling het afgelopen jaar. Met overtuiging zijn deze doelstellingen behaald.
Voor dit jaar leggen we de lat als team weer een stukje hoger. Dit betekent dat een plek rond de
plaatsen 2 en 4 mogelijk moet zijn. Ook wordt de selectie uitgebreid door 4 spelers welke uit het
juniorenteam van vorig jaar afkomstig zijn. Dit zal een positieve inbreng hebben voor het eerste team
om door te kunnen groeien naar de bovenste plaatsen in de competitie.
Dit jaar zal hard gewerkt gaan worden aan het verbeteren van het spel en techniek van het schot.
Ook zal er meer aandacht besteed worden aan het verdedigen, zodat we minder doelpunten
tegenkrijgen. Dit alles zal er voor zorgen dat het samenspelen nog beter zal gaan en kunnen we zo
meer punten gaan behalen. De inbreng van 4 nieuwe spelers brengt ook een nieuwe impuls en zorgt
ervoor dat er nog heel veel jaren genoten kan worden van het korfbal in Milheeze.
Het afgelopen jaar werd ook gekenmerkt door een groot aantal blessures. Dit zorgde regelmatig voor
personele problemen. Ik hoop dat het aantal blessures dit seizoen zullen afnemen en dat iedereen
aan spelen toe kan komen. Ook de speelsters met langdurige blessures hoop ik dit jaar weer speeltijd
te kunnen geven als ze zijn hersteld.
Naast het verbeteren van het spel is het creëren van een goede sfeer binnen het team erg belangrijk.
Ik kan op dit moment niet anders zeggen dat de sfeer in de ploeg erg goed is en dat deze zeker nog
beter zal gaan worden waardoor de prestaties alleen maar zullen toenemen. Ook het team wil graag
een stapje hoger op en dat merk je aan de sfeer en inzet op de training.
We gaan er komend jaar een leuk en vooral sportief goed jaar van maken waarbij het collectief erg
belangrijk zal zijn. Ik zie het seizoen dan ook weer met plezier en vertrouwen tegemoet en hoop dat
we alle doelstellingen hebben mogen halen.
Als laatste geef ik MKV een groot compliment door de geweldige accommodatie waar we gebruik van
kunnen maken. Het kunstgrasveld ligt er fantastisch bij en zou voor iedere korfbalvereniging een
aanvulling zijn. De accommodatie draagt ook zeker bij aan goede teamprestaties.
Ik hoop jullie graag te zien bij de wedstrijden van MKV!
Met sportieve groet,
Frank Essers

Een einde terwijl ik het gevoel had dat we feitelijk nog moesten
beginnen, dit gevoel blijft me na twee geweldige seizoenen bij MKV
het meeste bij. Weliswaar voortvloeiend uit een keuze waar ik
persoonlijk niet direct zelf voor heb gekozen maar me helaas
overkwam en met het bestuur tijdig actie ondernomen om voor een
passende vervanger te komen. Het bestuur is hierin direct voortvarend
te werk gegaan en heeft Frank bereidt gevonden om na de
zaalcompetitie al snel bij te springen zodat ik rustig aan mijn herstel
kon gaan werken. Voordat ik op de sportieve prestaties van de teams
terugblik wil ik hierbij met name het bestuur en de vele vrijwilligers,
ouders, vrienden en bekenden bedanken voor hetgeen zij voor en
achter de coulissen voor de vereniging hebben betekend en hopelijk
nog zullen betekenen. Voor een trainer is niet alleen de kwaliteit van
de speelsters belangrijk maar zeker ook het randgebeuren waarbinnen
alles plaats moet vinden. We kennen allemaal de pushberichten van
bijvoorbeeld onze voorzitster waarvan je af en toe denkt ja ja ik doe het wel maar hierachter steekt wel een
enorm enthousiasme welke de vereniging drijvende houdt. Compliment allemaal.
Terugkijkend naar de sportieve prestaties kan ik feitelijk kort zijn, na een super, super succesvol seizoen vorig
jaar met twee dik verdiende promoties naar de overgangsklasse van het 1e en een mooi kampioenschap van
de A stond het afgelopen seizoen in het teken van handhaving overgangsklasse en voor de A verdere
aansluiting bij de senioren krijgen. Handhaving overgangsklasse is succesvol gerealiseerd en de aansluiting van
de A bij de senioren mogen we ook zeker niet onverdienstelijk noemen, ben er zelfs trots op! Ja de vier kanjers
welke het komende seizoen de overstap naar de senioren maken spelen al heel aardig mee op overgangsklasse
niveau. Jazeker de kanjers moeten en belangrijker nog kunnen nog grote stappen maken, we moeten ons wel
goed realiseren dat hun invalsbeurten in een 2e of 1e klasse anders gewaardeerd zouden worden, we spelen
verdienstelijk overgangsklasse niveau. Ook de kanjers welke nog niet mee over gaan naar de senioren maar al
wel zeer verdienstelijke invalbeurten bij het 1e hebben gehad en zeker niet bij de slechtste tegenstanders,
bijvoorbeeld ONA/Astrantia welke buiten in de hoofdklasse spelen en binnen lang voor de titel meedeed.
Kortom prestaties om zeer trots op te zijn, zeker wanneer we de langdurige blessures meetellen. Vanuit het 1e
tobt Sanne al jaren met een hardnekkige blessure en terwijl ik dit schrijf kampt onze Anne al geruime tijd over
serieuze gezondheidsproblemen. Beide toppers zijn gelukkig echte doorbijters welke er alles aan doen om
weer op de velden terug te keren. Ook bij de A wat blessureleed gehad maar bij de A wil ik toch de
kanttekening maken dat we het hele seizoen een slechte trainingsopkomst hebben gehad. Dit had meerdere
redenen waarvan enkele direct aan de ouders toe te rekenen. Zo vielen diverse etentjes en anders uitjes en
verjaardagen waarbij de A meiden niet even gemist konden worden meer dan eens op een trainingsavond wat
zeker met een beperkt aantal speelsters bijzonder jammer en vervelend is. Zo waren er zeker ook meerdere
diehards welke nagenoeg geen training misten maar waren er ook welke een abonnement op afmeldingen
hadden. De slechte trainingsopkomst is er zeker debet aan dat we de laatste buitencompetitie niet als
kampioen af hebben kunnen sluiten. Persoonlijk ontwikkeling is er binnen de A zeker geweest maar als team
waren we onvoldoende op elkaar ingespeeld. Met heel veel plezier met de A kanjers getraind maar ik hoop
echt dat de trainingsopkomst het komend seizoen goed zal zijn zodat Tessa en Demi met de B een mooi
resultaat neer kunnen zetten.
MKV heeft met de huidige speelsters echt het potentieel om binnen enkele jaren naar de hoofdklasse door te
stromen. Met Frank als architect en de huidige uitgebreide selectie als basismateriaal moet dat zeker gaan
lukken. Hoofdklasse een mooi punt op de horizon om gezamenlijk aan te werken.
Met mijn gezondheid gaat het inmiddels al beter al weet ik nu al zeker dat ik nooit meer de oude zal worden.
Ik verwacht wel op termijn het trainerschap weer op te kunnen pakken, mogelijk treffen we elkaar weer eens
als tegenstander maar heel zeker als trouwe supporter van MKV.
Bedankt voor de geweldige mooie tijd bij MKV.
Groet, Rinus

AFSPRAKEN BINNEN M.K.V.
➢ Bij afwezigheid van trainingen graag tijdig afmelden bij de trainster.
➢ Bij afwezigheid van wedstrijden, ook tijdig afmelden bij leiding (let op dat
we met minimale aantallen zitten dus echt als het niet anders kan)
➢ Buiten dragen we schoenen met noppen (korfbalschoenen al dan
voetbalschoenen)
o Hoge korfbalschoenen hebben onze voorkeur en zeker preventief op
zwakke enkels
➢ Binnen dragen we of korfbalschoenen of andere goede stevige
gymschoenen, let op met zolen, dat deze niet afgeven.
➢ We trainen altijd in sportkleding.
➢ Douchen doet iedereen na de wedstrijd (douchen na de training vanaf de B)
➢ Doe je haren op een staartje of in ieder geval dat ze uit je gezicht zijn en
je vrijuit kunt korfballen.
➢ Sieraden zijn tijdens de training en tijdens de wedstrijd niet toegestaan.
Laat deze dan ook thuis.
➢ Tijdens de wedstrijden en/of training geen mobieltjes.
o Let op dat als je ze meebrengt je zelfverantwoordelijk bent, wij zijn
bij diefstal vanuit onze kleedlokalen niet aansprakelijk.
➢ Bij ons tenue horen witte sokken of sportsokken of lange kousen (geen
enkelkousjes)
➢ Zorg te allen tijde dat je tijdig aanwezig bent om samen alles klaar te
zetten en uiteraard opruimen, doen we indien nodig ook samen.
➢ Laat alles netjes achter, ook de kleedlokalen!!!

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
Nadat we vorig jaar onze zinnen hadden gezet
om de trainingen binnen de jeugd eens aan te
pakken, waarvoor Tessa Willems toen een
trainerscursus gevolgd heeft, hadden we nu
gekozen voor de scheidsrechters opleiden.
Binnen het KNKV worden wij, als MKV,
verplicht om sowieso senioren wedstrijden,
waarin we zelf ook spelen, elders te gaan
fluiten.
Deze taak ligt al jarenlang bij Eveline van
Kempen, maar omdat Eveline ziek werd kregen
we hierin een probleem, nl.; we hadden
niemand anders. Gelukkig hebben we toen
elders in het land iemand bereid gevonden om
voor ons gaan te fluiten zodat wij geen boete
en geen punten in mindering kregen. Wat we
anders wel zouden hebben gekregen als we
niet aan onze verplichtingen voldeden.

Vervolg OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
Dus er moest toch iemand gevonden worden die hiervoor de KNKV scheidsrechter
cursus wilde gaan volgen en gelukkig vonden we Sandy van den Elzen bereid om dit
gaan te doen en in het vervolg voor ons te gaan fluiten.
Op zondag 16 juni had zij haar examen en gelukkig slaagde zij hiervoor.
Nogmaals gefeliciteerd Sandy
Ook hadden we binnen MKV de cursus lopen voor onze verenigingsscheidsrechters
nl. Tessa Kanters, Nika Wilbers, Anoek Peters en Lobke van Es.
En hoe trots mogen we dan ook zijn dat ook zij geslaagd zijn; Nogmaals gefeliciteerd
dames.

M.K.V. vindt een open en sportieve instelling erg belangrijk.
Daarbij gelden belangrijke regels van normen en waarden.
Hierna wordt beschreven wat dat inhoudt:

NORMEN EN WAARDEN
M.K.V. vindt goede normen en waarden enorm belangrijk! Iedereen die een
binding met onze vereniging heeft, zowel actief als speler, bestuur en lid maar
daarnaast ook als ouder, of supporter langs de lijn, moet zich realiseren dat zij
op die momenten een soort van vertegenwoordiger zijn onze vereniging en
daarom ook onze waarden en normen vertegenwoordigen, dit geldt ook zeker
wanneer we te gast zijn bij andere verenigingen
Regels en normen zijn direct hieruit af te leiden en gelden dus ook voor alle
leden, vrijwilligers, en ouders:

WELKE NORMEN HANTEREN WE:
Een belangrijke taak die we als bestuur hebben is het bewaken van de afspraken
binnen onze vereniging, dat we met elkaar op de juiste manier omgaan, dat we
afspraken maken, nakomen maar anderen hier ook op wijzen. Door deze normen
en waarden duidelijker uit te spreken en helder te maken voor iedereen, nemen
we het voortouw in hoe we verwachten dat iedereen die verbonden is aan onze
vereniging zich gedraagt. We streven ernaar om een actieve, sportieve, maar
bovenal gezellige vereniging te zijn die gaan voor een goed resultaat maar niet
ondanks alles, en willen dit ook graag naar buiten toe uitstralen. Al onze leden
moet zich binnen onze vereniging veilig en vrij voelen.

GEDRAG:
Het gedrag is de belangrijkste vorm waarop je de normen en waarden van M.K.V.
tot uiting kunt laten komen.
De volgende gedragsregels en tips zijn een verdere uitwerking van onze
waarden:

VERVOLG NORMEN EN WAARDEN
TEAMS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en
wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk vaak ook vrijwilligerswerk!
Speel met respect voor je teamgenoten, je tegenstanders en de
scheidsrechter.
Pestgedrag hoort niet huis bij M.K.V. iedereen moet zich op zijn/haar gemak
voelen.
Het gebruik van welke vorm van geweld ook is ten strengste verboden.
Gedraag je sportief en fatsoenlijk naar alle anderen op en naast het veld.
Afval hoort in de afvalbakken.
Met telefoons worden geen filmpjes gemaakt in de kleedkamers, noch bij
wedstrijden, noch bij trainingen. Behalve door trainers of in opdracht daarvan
voor evt. trainingsdoeleinden.
We gaan netjes om met materialen, spullen en accommodatie!
Accepteer de beslissingen van een scheidsrechter.
Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
We bedanken tegenstanders voor een sportieve wedstrijd
Feliciteer de tegenstander met een behaalde overwinning
De aanvoerster bedankt altijd de scheidsrechter en de aanvoerder van de
tegenpartij.
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te
zijn.
Spreek elkaar aan op negatief gedrag.
Kom afspraken na die aan het begin van het seizoen zijn gemaakt zowel met
trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.

TRAINERS / LEIDERS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jeugd; handel als zodanig.
Dit betekent naast de rol naar tegenstander en scheidsrechter ook de
uitstraling naar het eigen team!
Gedraag je op je best dus: ben een uithangbord voor de vereniging behandel
iedereen op een respectvolle manier.
Leer je team dat pestgedrag niet wordt getolereerd en ertegenop wordt
getreden.
Leer je team respect te hebben voor medespelers, tegenstanders en
scheidsrechter.
Leer je team dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
Jeugd speelt vooral voor hun plezier, laat dat voorop staan, bij winst of
verlies!
Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede
voorbereiding.
Benadruk vooral ook de positieve zaken tijdens wedstrijden ook wanneer
fouten worden gemaakt
Kritiek op spelers levert slechts zelden een beter resultaat tijdens de
wedstrijd.
Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.

VERVOLG NORMEN EN WAARDEN
OUDERS / VERZORGERS
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Ook U heeft een voorbeeldfunctie voor onze jeugd.
Moedig het team aan, maar laat het coachen aan de leiders over! De
goedbedoelde opmerkingen langs de kant zaaien eerder verwarring dan dat
het een team helpt.
Wij verwachten ook van U respect toe naar spelers, trainers, leiders,
scheidsrechter.
Geef blijk van belangstelling: kom eens kijken naar de wedstrijden of
trainingen
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier, geef ze de ruimte om te leren
en beter te worden en steun ze hierbij
Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en afspraken na te
komen
Respecteer de tegenstander en hun team en geef deze waarde mee aan uw
kind. Leer uw kind dat pestgedrag niet thuishoort bij een teamsport. (nergens
niet trouwens!)
Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd moet worden geaccepteerd.
Accepteer een beslissing van de scheidsrechter; het zijn vaak jonge lerende
leden die ook fouten maken.
Bespreek problemen eerst met de leiders/ trainers of anders met het bestuur.

BESTUURDERS
▪
▪
▪
▪

Hebben een voorbeeldfunctie en dienen als zodanig te handelen
Het beleid dat gevoerd wordt is gericht op sportiviteit en plezier, ieder moet
op een “veilige” manier kunnen korfballen.
Het bestuur houdt toezicht op een correcte en consequente naleving van de
waarden en normen door alle betrokkenen.
Het bestuur zorgt ervoor dat er de mogelijkheid is om zichzelf verder te
ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding
etc.

SCHEIDSRECHTERS
▪
▪
▪
▪

Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jeugd; handel als zodanig.
Pas de regels toe volgens de KNKV-richtlijnen en beoordeel ze in het licht van
het niveau en de kwaliteit van een wedstrijd.
Wees eerlijk, beleefd en beslist bij het constateren van fouten, daarbij ook
hoort onsportief gedrag.
Vermijd ook als scheidsrechter confrontaties buiten het veld.

Agenda seizoen 2019 / 2020
Vanaf begin augustus starten de trainingen voor de
senioren olv Frank in overleg
22 aug:

1e training pupillen D en pupillen F

31 aug:

Jeugdtoernooi in Asten-Heusden

7 sept:

KangoeroeKlup

7/8 sept:

Start najaarscompetitie

12 sept:

Eerste ronde bekercompetitie??

14 sept:

Start Grote Clubactie

6 okt:

Jaarmarkt Milheeze??

26/27 okt:

Laatste speelweekend najaarscompetitie

12 nov:
t/m 26 maart

Start binnentrainingen
daarna weer naar buiten

23/24 nov:

Start zaalcompetitie

31 dec:

Oliebollenverkoop

28/29 maart:

Laatste speelweekend zaalcompetitie

5 april:

Zaalfinale Dameskorfbal in Eindhoven

11/13 april:

Start voorjaarscompetititie

6/7 juni:

Laatste speelweekend voorjaarscompetitie

