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Mick Snel 
 

Leeftijd  

27 jaar 

 

Hoelang korfbal je al? 

Ik korfbal al 23 jaar. 

 

Wat vind je het leukste aan korfballen? 

Het leukste van korfbal vind ik de snelheid en 

het samenspel. Je hebt elkaar nodig om goed 

te kunnen korfballen en er is niks leuker om als 

team een ander team weg te spelen!

Heb je bij andere clubs gespeeld voordat je bij TOP bent gaan korfballen? 

Ik ben begonnen bij AW.DTV uit Amsterdam op mijn vierde, daar hebben mijn ouders en ook mijn 2 

broers gekorfbald. Op mijn 17de ben ik naar TOP vertrokken om in de korfballeague te spelen. 

Wat is het mooiste moment uit je korfbal carrière?  

Mijn mooiste korfbalmomenten zijn de Nederlands kampioenschappen met TOP, ik denk dat elke 

kampioenschap speciaal is, maar die van 2014 was het bijzonderst omdat we ongeslagen kampioen 

zijn geworden toen! 

Hoe lang korfbal je al bij het Nederlands Team? 

Ik ben voor TEAMNL gevraagd toen ik 17 jaar was, tijdens mijn eerste jaar bij TOP. Dat was natuurlijk 

een eer en we hadden een lichting vol goede talenten op dat moment in jong oranje waarvan de 

bondscoach toentertijd veel van toevoegde (zoals Laurens Leeuwenhoek, Celeste Split, Richard kunst). 

 

Hoe denk je dat het leven eruit gaat zien na je topsport carrière? 

Ik hoop nadat ik gestopt ben bij TEAMNL ik nog lang kan korfballen, ik ben vrij fanatiek dus dat zit wel 

goed. Daarnaast heb ik flink me best op school gedaan en veel gestudeerd, dus een goede baan 

zoeken is daarom ook belangrijk voor mij! 

Heb je nog een goede tip voor de jeugdleden? 

Als tip heb ik voor jonge talenten: heb plezier, train veel en hard en durf te vragen om verbeterpunten 

aan je coach! 
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Wat heb je nodig: een BAL en een MUUR!

 

Oefening 1: 

Gooi 1 minuut lang zo snel mogelijk en zo vaak 

mogelijk met 2 handen de bal hard tegen de 

muur. 

Doe dit 3x1min met tussendoor 30 seconde rust. 

 

 

 

Oefening 2: 

Gooi 1 minuut lang de bal met 1 hand tegen de 

muur en vang hem met je andere hand op. Zo 

blijf je de bal heen en weer gooien.  

Doe dit 3x1min met tussendoor 30 seconde rust. 

 

 

 

Oefening 3: 

Gooi 1 minuut lang de bal met 1 hand tegen de 

muur, met je andere hand op je rug. Zo blijf je 

constant met dezelfde hand gooien en vangen. 

Doe dit 2x1min per hand. 
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Oefening 4: 

Stuiter 1 minuut met 2 handen de bal via de grond 

tegen de muur omhoog en spring om de bal hoog op 

te vangen. 

Doe dit 3x1min met tussendoor 30 seconde rust. 

 

 

 

Oefening 5: 

Gooi 1 minuut met 2 handen de bal tegen de muur 

waarbij je telkens probeert in de lucht  de bal te 

vangen en weer terug te gooien tegen de muur. Je 

sprong moet je dus goed timen! 

Doe dit 3x1min met tussendoor 30 seconde rust. 

 

 

 

 

Oefening 6: 

Ga met je rug tegen de muur zitten en houd de bal 

met gestrekte armen voor je uit. Probeer dit 1 minuut 

vol te houden. 

Doe dit 3x1min met tussendoor 30seconde rust. 

 

 

 

 

Oefening 7: 

Ga in plankhouding staan en probeer de bal met 1 

hand via de muur naar je andere hand te rollen. 

Doe dit 3x1min met tussendoor 30 seconde rust.   
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Oefening 8: 

Maak met 1 been een grote stap naar voren en 

laat je achterste knie zakken richting de grond, 

maar laat deze niet op de grond steunen! 

Vervolgens draai je 1min de bal onder je voorste 

been door. 

Doe dit 2x1min per been 

 

 

 

Oefening 9: 

Ga met je voeten tegen de muur liggen. Terwijl je 

omhoog komt tot zitten gooi je de bal tegen de 

muur. Daarna ga je weer liggen en strek je de bal 

boven je hoofd uit. 

Doe dit 3x1min met tussendoor 30 seconde rust. 

 

 

 

 

Oefening 10: 

Ga plat liggen op je rug en probeer de bal recht 

omhoog te gooien en weer op te vangen. 

Doe dit 1 minuut als cooling down en je hebt de 

training weer volbracht! 
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Kerst – Stal – Cadeaus – Kerstboom -- Piek 

Kerstbal – Slee – Rendier --  Dennenboom 

Gezelligheid – Lampjes -- Sfeer -- Adventskalender 

Kribbe – Kalkoen – Kerstkaart – Oliebollen -- Engel 

Ezel -- Ster  
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Perla Breedveld 

 

Leeftijd  

28 jaar 

 
Hoe lang ben je al trainer? 

Dan moet ik even goed nadenken! Ik ben al trainer sinds mijn 14e. Ik ben gestart met trainen geven 

toen ik de B2 zat. Samen met één van mijn teamgenootjes, Daphne, ging ik trainen geven aan de D1. 

We waren gekoppeld aan Karen Arnoldus. Zij had al veel ervaring met trainen geven, van haar 

konden wij heel veel leren.  

Welke kwaliteiten heb je nodig om trainer te zijn? 

Ik denk dat iedere trainer weer een andere kwaliteit heeft. De ene kan heel goed luisteren, de ander is 

heel creatief in het verzinnen van oefeningen, en weer een ander is tactisch heel goed. Er zijn dus in 

mijn beleving geen specifieke kwaliteiten die een trainer moet hebben. Wat natuurlijk wel van belang 

is, is dat je het korfbalspelletje leuk vindt en een beetje fanatiek bent! Je moet het leuk vinden om 

anderen wat te leren en het geduld hebben om ze het te leren.  

Wat doe je als je trainer/coach bent van een team? 

Als trainer bereidt je samen met je medetrainer of alleen, de training voor voor het team. Je bedenkt 

de invulling van de training. Wat gaan we aan de kinderen leren, welke oefeningen gaan we daarvoor 

gebruiken en in welke vakken gaan we spelen, zijn vragen die ik regelmatig als trainer bespreek met 

mijn medetrainers. Als trainer ben jij diegene die de kinderen in het team en het team in zijn geheel 

kan motiveren, enthousiasmeren en beter kan maken. Want sta jij met een chagrijnig hoofd trainen te 

geven, reken maar dat de kinderen dan ook chagrijnig worden! 

Als coach bereidt je de wedstrijd voor en ben je tijdens de wedstrijden actief langs de zijlijn. Coachen, 

aanmoedigen, tips geven, even iemand bij je halen en het team scherp houden, dat hoort allemaal bij 

je rol als coach. Je hebt een belangrijke rol in het ervoor zorgen dat het team samen de overwinning 

naar binnen haalt. Daar hoort ook bij het nadenken over de wissels en time-outs aanvragen bij de 

scheidrechter.  

Maar het allerbelangrijkste is dat je als trainer en/of coach ervoor zorgt dat iedereen in het team het 

naar zijn zin heeft en iedereen wat leert. Het mooiste vind ik, dat je elke week de kinderen beter ziet 

spelen. Dat wat je met ze traint, ook terug komt in de wedstrijden. De blije gezichten na de doelpunten 

en de overwinning. Daar doe ik het voor! 

Hoe kan je trainer/coach worden?  

Als het je leuk lijkt om trainer/coach te worden, kun je dat altijd aangeven bij de JTC. Trainer/Coach 

worden gaat vooral over heel veel oefenen en gewoon doen! Niemand is in één keer een goede 
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ervaren trainer. Daarom zullen wij altijd kijken of je gekoppeld kan worden aan een ervaren trainer. 

Zodat je veel samen kunt doen en je veel kunt leren, op dat je later zelf een team trainen kan geven.  

Daarnaast zijn er binnen de vereniging een aantal mensen die trainers helpen, wanneer ze geen 

oefeningen meer weten of als ze er even niet uitkomen met bepaalde technieken of spelvormen. Ook 

ik heb veel afgekeken van de trainers die ik heb gehad in de afgelopen jaren. Dat neem ik dan weer 

mee naar de trainingen die ik geef.  

Welke leeftijd heb je nodig om trainer te worden? 

In principe kan iedereen vanaf de oudere D leeftijd of C leeftijd natuurlijk starten met trainen gaan 

geven. Binnen Pernix hebben we natuurlijk teams met verschillende leeftijden. De jongste kinderen 

starten bij de kangoeroes (4-6 jaar) en de oudste kinderen zijn de junioren (16-18 jaar). Je kan je 

natuurlijk voorstellen dat als je zelf in de C speelt, je geen A,B of C team trainen zal gaan geven. 

Daarnaast is het ook goed om te weten, dat je nooit direct alleen voor een team te komen staan, en 

wordt je gekoppeld aan een ervaren trainer.  

Waar kan je je eventueel aanmelden als trainer? 

Dat kan bij de JTC, via de mail jc@pernix.nl. Maar je kunt ook leden van de JTC zoals Joost Kuipers, 

Laura Middelkoop, Inge van Duuren, Rob Tirion, Jose de Boer en mijzelf aanspreken op het veld of 

bellen! 
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Sanne Jousma 

 

Leeftijd  

24 jaar 

Hoelang korfbal je al? 

Ik ben in de F begonnen met 

korfballen bij Pernix dus ik 

denk dat ik een jaar of 7 

was. 

Wanneer ben je van Pernix 
overgestapt naar TOP? 
Tot mijn eerste jaar B heb ik 
bij Pernix gespeeld, daarna 
ben ik overgestapt naar TOP. 
Ik was toen 15. 

Wat was de reden dat je 
naar TOP bent gegaan? 
De reden voor mijn overstap 
was dat ik bij TOP op het 
hoogste niveau van 
Nederland kon spelen. Door 
te spelen tegen betere 
tegenstanders hoopte ik een 
betere korfbalster te 
worden. Dat is uiteindelijk 
gelukt. Ik vond het overigens erg lastig mijn vrienden en vriendinnen bij Pernix achter te laten en het 
maken van de keuze heeft dan ook heel wat tranen gekost.   

Hoe lang speel je al in eerste van TOP?  
Dit seizoen is mijn vijfde seizoen in het eerste. 

Wat is het belangrijkste dat je bij TOP geleerd hebt? 
Het eerste dat ze mij bij TOP geleerd hebben is dat je uit moet gaan van schieten. Vroeger wilde ik 
altijd het liefst naar binnen rennen voor een doorloopbal, maar naarmate de tegenstanders beter 
werden lukte dit niet altijd meer. Door uit te gaan van je schot dwing je tegenstanders om dichterbij 
te verdedigen en wordt het uiteindelijk ook makkelijker om er langs te komen voor een doorloopbal. 
Het is voor een verdediger immers hartstikke makkelijk om iemand te verdedigen die alleen maar 
naar binnen wilt rennen en niet schiet. Dan ga je gewoon op afstand staan en kan je makkelijk volgen. 
In mijn beginjaren bij TOP, en eigenlijk nog steeds, hoorde ik dan ook vaak: ‘Sanne, SCHIETEN!’ 

Kom je ooit terug naar Pernix? 
Het spookt wel eens door mijn hoofd. Ik mis ook zeker de gezelligheid en leuke dingen zoals de 
Taptoe. Ik heb het echter heel erg naar mijn zin bij TOP, ook omdat het grotendeel van mijn 
vrienden hier speelt. De kans is dan ook klein dat ik ooit terugkom, maar zeg nooit nooit! 24 



 
Heb je nog een goede tip voor de jeugdleden? 
Kijk goed naar de spelers en speelsters van Pernix 1. Daar kan je erg veel van leren! Ook is het, zoals ik 
hierboven al aangaf, belangrijk om uit te gaan van schieten. Dus ben jij vliegensvlug naar binnen, 
probeer dan tijdens de partijvorm op de training eens uit te gaan van schieten in plaats van de 
doorloopbal. En andersom, schiet je liever dan dat je een doorloopbal neemt, probeer dan je actie 
naar binnen te verbeteren. Hierdoor wordt je een completere korfballer en ben je moeilijker te 
verdedigen. En, niet te vergeten, oefen de strafworp! Sinds dit seizoen moet iedereen zelf zijn 
strafworpen nemen. Heel leuk, maar ook wel spannend. Door elke keer na de training twintig 
strafworpen te nemen zal je snel veel beter worden. Bovendien maak je dan een goede kans op de 
eerste prijs tijdens het jaarlijkse strafworpentoernooi!  
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Ren drie rondjes om je huis   

 

     

     Gooi 20 keer over zonder de bal te laten vallen 

                                                                 (2 handen, links, rechts) 

Druk 5 keer op 

 

 

 

  Gooi 10 keer de bal tegen de muur en probeer met 1 hand te vangen 

                                                         (Links, rechts) 

 

 

 

 

         Spring 10 keer op 1 been 

(buig bij het neerkomen goed door je knie) 

 

 

 

                        Ga op het randje van de trap staan en ga 15 keer op je tenen staan 

27 



28 



Nick Pikaar 

 

Leeftijd  

28 jaar 

 

Hoelang korfbal je al? 

Ik korfbal al 24 jaar. 

 

Kan je je verloop van je korfbal carrière beschrijven?  

Ik begon bij Sporting Trigon in Leiden. Daar speelde ik 

altijd met veel plezier en veel van mijn familie 

korfbalt/korfbalde daar ook. Toen ik in de C1 speelde bij 

Trigon, kreeg ik de kans om naar TOP te gaan en die 

kans heb ik gepakt!  

Nadat ik overging naar de senioren bij TOP, miste ik 

toch een beetje mijn oude club en ben ik één seizoen 

terug gegaan naar Trigon. Eenmaal weer terug, merkte 

ik dat het niveau verschil wel groot was. Ik heb dat 

seizoen afgemaakt bij Trigon en ging weer terug naar 

TOP. Sindsdien ben ik onderdeel van de selectie van 

TOP.  

Waarin blink jij in het veld uit? 

Ik denk dat ik uit blink in mijn manier van spelen. Ik denk 

er niet over na om een bepaald spel te spelen. Ik krijg de 

bal in mijn handen en dan gaat het eigenlijk vanzelf.  

 

Heb je een favoriete coach? 

Jan Niebeek is mijn favoriete coach!  

Ik heb in al die jaren veel van hem mogen leren en natuurlijk mooie prijzen mee mogen winnen!  

 

Heb jij een ritueel voor de wedstrijd? 

Ik eet altijd 2 bananen voor een wedstrijd.  

Waar bestaat het leven voor jou uit, naast korfbal? 

Naast korfbal vind ik het fijn om met mijn gezin en familie te zijn. Ook met vrienden ergens gezellig 

wat drinken vind ik belangrijk (nu natuurlijk niet vanwege de corona). Momenteel ben ik nog bezig 

met een opleiding, die ik bijna heb afgerond.  

 

Heb je nog een goede tip voor de jeugdleden?  

Plezier in het korfbalspel is het aller belangrijkste! 
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1. Hoe heet de trainer van Pernix 1? 

A. Elmo   B. Elmer 

C. Eric  D. Evert 

 

 

2. Welke speler uit Pernix 1 speelt al het langst voor Pernix? 

A. Perla  B. Sven 

C. Paul  D. Anoek 

 

 

3. Wie is het oudste lid van Pernix? 

A. Alice Tieleman  B. Tom van Alphen 

C. Ton Tieleman  D. Kees de Rooij 

 

 

4. Waar staat VKS voor? 

A. Vakantie Korfbal School  B. Voorschoolse Korfbal School 

C. Voor Korfbal Sport   D. Vakantie Korfbal Sport 

 

 

5. Hoeveel jeugdteams heeft Pernix? 

A. 19   B. 18 

C. 20   D. 17 
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De antwoorden zijn vanaf maandag 21 december 2020 op de Pernix site terug te 

vinden. Succes! 
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            Ik wens jullie fijne        

feestdagen en een sportief  

2021 met  

       hopelijk meer korfbal!!  

   Tot koekie 


