
  Team opstellingen seizoen 2019 - 2020 E en F pupillen 

 

Zoals beloofd zo snel mogelijk (..) na het succesvolle SchoolKorfBal toernooi afgelopen dinsdag, 

staan hieronder de indelingen voor de E en F pupillen voor het seizoen 2019 – 2020. 

Voor wat betreft trainers en coaches, we zijn nog volop bezig met de invulling hiervan. Zodra we het 

lijstje compleet hebben, wordt dat gepubliceerd! 

 

E pupillen 

Komend seizoen weer 5 teams, en alle teams zijn gemengd, dat wil zeggen met jongens en meisjes in 

1 team, zoals wij dat graag zien: 

 

E1 Minke van der Vaart, Romae Kammeron, Duncan Strootman, Frodo Passchier 

E2 Eva Veenendaal, Fleur Bijloo, Juliette van Rhee, Benjamin van der Tang, Tijn Barendse 

E3 Emma Barendse, Ilse van de Kamp, Lieke van Roon, Sofie Rasens, Thijmen Scholtes 

E4 Donna Ammerlaan, Junaylee Pietersz, Sanne Heijdra, Tjerk Slot, Youp Crans 

E5 Anjali Michel, Robin van der Hoeven, Sophie ter Hoek, Aron Sprong, Ruben Boer 

 

F pupillen 

Komend seizoen beginnen wij met 2 F teams. Wij verwachten dat er in de komende tijd nog wat leden 

zullen bijkomen, en zullen dan een 3e F team opgeven en de F2 en F3 opnieuw indelen. Ook na de 

zaalperiode hopen en verwachten wij dat er een aantal Kangoeroes zullen doorstromen naar de F 

pupillen. Zodra hier meer over bekend wordt zullen we dat communiceren: 

 

F1 Anne Hanemaaijer, Féline Verbarendse, Fleur van der Gaag, Bas Buitelaar, Mees Scholtes 

F2 Daantje van de Salm, Fréderique van Rhee, Iris Bijloo, Maud Goedendorp, Noelle-Sophie van den 

Berg, Roos van Krimpen en Sanne van Adrichem (Sanne van harte welkom bij ODO!) 

 

Tenslotte 

Ook hier geldt, de opstellingen zijn met zoveel mogelijk zorg en overleg samengesteld. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze teamindeling, stuur een email ter 

attentie van onderstaande personen.  

Namens de Technische Commissie, 

Rob van der Hak Helen Vermeer  Michiel van der Vaart tc@odomaasland.nl 
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