
Korfbalcompetitie veld najaar seizoen 2021/2022 

In dit blad SPESiaal is alle informatie opgenomen die voor SPES-korfballers van belang is. 

Je kunt hierin terug vinden wanneer en waar je moet spelen, tegen wie en met wie. Ook is de poule-

indeling opgenomen voor alle SPES-teams 

 

De SPESiaal wordt in beperkte oplage verspreid onder de SPES-leden die actief deelnemen aan de 

korfbalcompetitie en aan het daarbij betrokken kader 

 

Bewaren van deze SPESiaal is belangrijk omdat in de Eexterveense Courant wordt verwezen naar de 

hierin opgenomen informatie 

 

Graag vroegtijdig bij onderstaande personen afmelden indien je een wedstrijd niet kunt spelen. Dit in 

verband met het (eventueel) verplaatsen van de wedstrijd 

 

Opzegdienst: 

SPES B1  : Jantinus Esschendal  tel: 06 - 51370798 

SPES C1  : Rolina Esschendal  tel: 06 - 30826486 

  

Bestuur 

Voorzitter  Jan Hugo Nuijt, Dorpsstraat 20, 9658PA, Eexterveen 

Tel:  06 - 12584796,  Emailadres: janhugonuijt@gmail.com 

 

Secretaris  Tamara Speelman, Koffielaantje 41, 9658PL, Eexterveen 

   Tel: 06-41930151   Emailadres: secretariaat@svspes.nl 

 

Penningmeester Ingrid Kors, Dorpsstraat 7,  9658PG,  Eexterveen 

   Tel: 06 - 16777172   Emailadres: penningmeester@svspes.nl 

Leden van bestuur Jan Vos  Tel: 06 - 23506373   Emailadres: janvos14@gmail.com 

   Gijs Meertens  Tel: 06 - 51267338  Emailadres: gijs@svspes.nl 

Wedstrijd secretariaat:  Jan Vos.  Dorpsstraat 14, Eexterveen 

   Tel: 06 - 23506373  Emailadres:  janvos14@gmail.com 

               Administratie:  Jolanda de Jonge, Dorpsstraat 118, Eexterveen 

   wedstrijdsecretariaat@svspes.nl 

 

Technische commissie:  Rika Pepping en Jan Vos 

 

Secretariaat/Postadres:  SV SPES / Tamara Speelman 

    Koffielaantje 41 

    9658PL Eexterveen 

    Tel: 06-41930151  Emailadres: secretariaat@svspes.nl 

     

Ledenadministratie Ingrid Kors 

   Dorpsstraat 7  

   9658PG, Eexterveen 

   Tel: 06 - 16777172 Emailadres: penningmeester@svspes.nl  

 

Vertrouwenspersoon V. Timmerman, Kruisweg 3, 9658PK, Eexterveen  



Poule-indeling veld najaar seizoen 21-22  

SPES B1 

(Poule B-002) 

SPES C1 

(Poule C4-01) 

Rodenburg/OWK/Sparta (Ze) B2 

Stadskanaal ’74 B1 

Nic/Hoogkerk B2 

 

 

   

Roda ’70 C1 

 

 

 

 

Trainingstijden op het veld in Eexterveen 

 

Woensdag:  Welpen,  D en E-jeugd 18:00 – 19:00 olv Rika Pepping, Rolina Esschendal en Jos Meertens 

   C- jeugd  18:15 – 19:15    olv Rika Pepping, Rolina Esschendal en Jos Meertens

   B-jeugd                             19.15 – 19:15  olv Jantinus Esschendal en Roelof de Jonge 

 

Overige telefoonnummers: 

Harjo Hoiting  scheidsrechter  06 - 55363842   

Jan Otto Meertens  scheidsrechter  0598 – 468292 / 06 - 22255629 

Bernd Sloots   scheidsrechter  06 - 12689426 

Luke Lesschen  scheidsrechter  06 - 30988004 

Rika Pepping   trainer / scheidsrechter  0598 - 468593    

Be en Roelie  Sloots kantinebeheer  0598-853780 

 

Mededeling van KNKV 

Vanwege COVID-19 is het verplicht in de auto, voor zowel volwassenen als kinderen een mondkapje te 

dragen. Voor kinderen t/m 12 jaar geld dit niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPES B1 SPES C1 SPES E1 / Welpen 

Thijs Esschendal 

Marith Hoiting 

Mare Houwing 

Marit de Jonge 

Isis Kremer 

Ilse Kruims 

Lars Kruims 

Mats Kuipers 

Fleur Wildeboer 

 

 

 

Dieuwke Buerman 

Rik Habets 

Mark Hoving 

Fay Meertens 

Gert Meertens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmee Steenge 

Emma Ramaker 

Ninthe de Vries 

Amber Gilijamse 

 

 

 

 

Coach:  

Jantinus Esschendal 

Coach:  

Rolina Esschendal 

 

 



Tijdens een overleg, lang geleden – de winter voor Corona,  zijn er in een 

trainers/coaches overleg de volgende afspraken gemaakt om de trainers / 

coaches te ontlasten.  

Ooit waren deze afspraken al gemaakt, maar door de jaren heen verwaterd. 

 

Wassen shirts B1  

M.i.v. het veldseizoen najaar 21-22 gaat het wassen van de shirts rouleren. 

Hiervoor wordt een schema gemaakt. Deze staat, net als de chauffeurs naar de 

wedstijden, vermeld in de SPESiaal. Wasvoorschrift zit in de tas en staat ook in 

de SPESiaal. Als het niet gelegen komt, graag onderling ruilen.  

 

Kleedkamers schoon maken B1. 

M.i.v. het veldseizoen najaar 21-22 gaan de spelers, volgens een schema, de 

kleedkamers (ook van de tegenpartij!!) veeg schoon maken na de 

thuiswedstrijden.  Dit gebeurt onder begeleiding van de ouder(s) van een  

ingeroosterde speler/speelster. Als het niet gelegen komt voor ouder(s) of kind, 

graag onderling ruilen. Ook dit staat vermeld in de SPESiaal. 

 

Veld klaar maken C1 

M.i.v. het veldseizoen najaar 21-22 gaat er iedere thuiswedstrijd een ouder 

helpen bij het klaar maken van het veld. Hiervoor wordt een schema gemaakt.  

Deze staat, net als de chauffeurs naar de uitwedstrijden, vermeld in de 

SPESiaal. Als het niet gelegen komt, graag onderling ruilen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wasvoorschriften wedstrijdshirts SPES B1 en SPES 1 

Tips: 

• Vlekken voorbehandelen met een vlekken verwijderaar                         

(bijv. Shout, Vanish, Groene zeep) of laat erge vlekken, indien nodig,  een 

nacht in de week staan.  

• Sportkleding zo snel mogelijk wassen of direct in de week zetten            

(alle shirts bij elkaar) 

• Sportkleding apart wassen. Witte broekjes/rokjes/shirts nooit bij 

gekleurde kleding in doen.  

• Ook de shirts (reserve shirts) die niet zijn gedragen mee wassen om 

kleurverschillen te voorkomen 

• Stop de wasmachine niet te vol. Anders kan de zeep/water zich niet goed 

verdelen door de was.  

 

Wasvoorschriften: 

• binnenstebuiten wassen 

• max 40 graden (absoluut geen kookwas) 

• Gebruik krachtig vloeibaar wasmiddel voor de witte was 

• GEEN bleekmiddel gebruiken 

• NIET chemisch reinigen 

• centrifuge max 800 toeren 

• NIET in de wasdroger  (door samenstelling van de stof, droogt het snel 

aan de waslijn) 

• NIET strijken (bedrukking kan beschadigen) 

Netjes opvouwen en in de daarvoor bestemde (sport)tas mee nemen naar de 

volgende wedstrijd. Na de laatste wedstrijd van seizoen ... inleveren bij de 

coach. 


