
Evie 

Een pittige en fanatieke meid, 

die heel erg vaak de coach en trainsters verblijd. 

Want piet heeft gezien dat jij in het veld niemand overslaat, 

wat begrijp jij goed waar het bij korfbal om gaat! 

Ook het scoren lukt je heel erg goed, 

iedereen hoopt dat je dat nog vaak doet! 

Lieve Evie, ga zo door, 

want jij gaat er helemaal voor! 

Lina 

Je bent een vrolijk en gezellig ding, 

die regelmatig roept: “Hoor eens wat ik zing!!”. 

Yel, Yel, Jel, of hoe gaat dat ook alweer? 

Je zingt de yel heel hard mee, keer op keer. 

En weet je wat zwarte piet nog meer heeft gezien? 

Kan jij ook heel hard rennen misschien? 

Blijf maar lekker veel scoren bij korfbal, 

want, lieve Lina, dat is nu ook al het geval! 

Sofia 

Dat jij bij korfbal zit, vindt iedereen heel erg leuk, 

de meiden liggen met jou dan ook vaak in een deuk! 

Je bent niet de grootste maar wel heel stoer, 

en daarom kan je ook korfballen als een mallemoer! 

Vrijlopen, verdedigen, schieten en scoren, 

zelfs door je grote zus laat je je niet storen. 

Blijf dat plezier maken maar lekker doen, 

Echt waar Sofia, dan word je heel snel weer kampioen! 

Janne 

Jeetje Janne, wat ben jij fanatiek, 

met jou manier van korfballen vermaak je al het publiek! 

Je bent niet alleen snel en goed in scoren, 

aan jou is de tegenstander ook al heel vaak de bal verloren. 

Want weet je wat piet laatst heeft gezien? 

Kun jij je meisje en de bal tegelijk in de gaten houden misschien? 

Lieve Janne, je hebt veel slimme trucjes paraat, 

we hopen dat je daar nog heel lang mee door gaat! 

 



Imme 

Een leuke meid die van gezellig kletsen houdt, 

en van al dat harde rennen, krijg jij het echt niet koud! 

Door de benen, springen en de bal nawijzen, 

door al die goals van jou, vallen jullie vaak in de prijzen! 

Ook aanmoedigen is jouw kwaliteit nummer een, 

als jij begint te roepen, scoort ODC meteen! 

Imme, kletskous, gezelligheidsdier, 

hopelijk hebben jij en je team, nog heel veel plezier! 

 

Lonne 

Ja vrolijke Lonne, toen jij net bij korfbal zat, 

was je heel de training en wedstrijd met jezelf op pad. 

Maar jij hebt Piet nog het allermeest verrast, 

want hij heeft gezien dat jij perfect in dit korfbal-team past! 

In de aanval loop je heel goed vrij, 

maar in verdedigen ben je pas echt een kei! 

Lieve Lonne, ga zeker zo door zoals je het nu doet, 

want plezier maken en korfballen tegelijk, kun jij echt heel goed! 

 

Nienke 

Mevrouw van Broekhoven, die fanatiekeling, 

volgens mij ben jij oma’s lieveling! 

Centjes krijgen voor elke goal die je maakt, 

pas maar op dat haar portemonnee niet leeg raakt. 

Ook verdedigend houd je het spelletje goed bij, 

en door het harde rennen, ben je vaak vrij. 

Je hebt het gezellig en lekker veel lol, 

Ga zo door, blonde krullenbol! 

 

 

 

 

 

 



 

Alysia 

Zo zo, wat ken jij het korfbal-spelletje al goed, 

en tijdens de wedstrijd en training zie ik altijd een lach op je snoet. 

Je bent fanatiek en moedigt je team graag aan, 

Sint vindt dat je zo zeker door moet gaan! 

Rennen van links naar rechts en vragen om de bal, 

tijdens de wedstrijd zien en horen we je overal. 

Lieve Alysia, wat fijn dat jij op korfballen zit, 

want je kan goed scoren en hebt ontzettend veel pit! 

 

Carolina 

Jij bent met rennen echt razendsnel, 

spelletjes winnen dat lukt jou vaak wel! 

Lekker kletsen kan Carolina ook heel erg goed, 

Sinds kort weet zij zelfs hoe het korfbalspelletje in de wedstrijden moet! 

Blijven oefenen met schieten en gooien, 

dan zal Piet val heel veel snoepjes strooien! 

 

Robin 

Jou korfbalcarrière staat nog aan het begin, 

toch gooi jij er al aardig wat ballen in! 

Samen spelen gaat jou heel goed af, 

met je vriendinnetjes doe je vaak lekker maf. 

Jij bent voor het spelen van wedstrijden al bijna klaar, 

hopelijk worden jullie dan weer samen kampioen dit jaar! 

 


