korfbalwedstrijd

Nederland – Zeeland
Middelburg sporthal De Sprong op16 mei 2017
In het kader van ‘Oranje on Tour’ ontvangt korfbalvereniging ONDO uit Middelburg het
Nederlands korfbal team. Het Nederlands team zal op dinsdagavond 16 mei as. een
wedstrijd spelen tegen een Zeeuwse selectie bestaande uit topspelers van de Zeeuwse
verenigingen. De wedstrijd vindt plaats in sporthal De Sprong in Middelburg, zal om 20:00 uur
starten en duurt 2x 25 minuten zuivere speeltijd.
De volgende spelers en speelsters die voor deze gelegenheid zijn geselecteerd door het
coach duo Edwin Coppoolse en Leon Kloet zijn:
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Belzen, Petra van
Bouwens, Emmelie
Burger, Linda
Eenennaam, Joyce van
Marijs, Jeanine
Mondeel, Demi
Ridder, Anita de
Zuidweg, Aïsja

Belzen, Peter van
Broerse, Dennis
Gillissen, Dylan
Gillissen, Gijs
Janse, Jurgen
Koppejan, Justin
Mesu, Thomas
Wisse, Ronald

Staf:
Edwin Coppoolse en Leon Kloet - coaching
Remi van Schaik – teamverzorging/fysiotherapeut
Ina Wattel - teambegeleiding
Publiek is uiteraard van harte welkom! De entreeprijs bij de wedstrijd is Eur 3,50. Er is geen
voorverkoop van kaartjes. Na afloop van de wedstrijd heeft het Nederlands team de
gelegenheid om handtekeningen te zetten op KNKV handtekeningenkaarten.
De Zeeuwse selectie zal woensdagavond 10 mei as. om 20:30 uur nog een training afwerken
in De Sprong om zich voor te bereiden op de wedstrijd.
Op woensdag 17 mei, de dag aansluitend aan de wedstrijd, zal het Nederlands team op
sportpark De Brigge (de veldaccommodatie van ONDO in Sint Laurens) clinics verzorgen:
’s morgens voor leerlingen van diverse basisscholen uit de buurt van Sint Laurens en jeugd
van 8 tot 20 jaar met een geestelijke beperking en ’s middags voor D en E leden van de
Zeeuwse verenigingen. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!
De clinics zijn van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:15 tot 16:00 uur.
Voor eventuele vragen of nadere informatie, kunt u terecht bij secretariaat@kvondo.nl.

