
 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands Korfbalteam neemt het op tegen Rotterdamse All-Stars 
 
In voorbereiding op het Europees Kampioenschap Korfbal, dat van 22-31 oktober 2010 in Nederland 
plaatsvindt, speelt het Nederlands Team een oefenwedstrijd in Rotterdam. 
Op woensdagavond 29 september wordt in het Topsportcentrum Rotterdam gestreden tegen een All- 
Starteam bestaande uit spelers uit de regio Rotterdam die uitkomen in de overgangsklasse, 
hoofdklasse en Korfbal League. De ploeg staat onder leiding van de huidige coach van Fortuna/MHIR, 
Wouter Blok. 
 
Rotterdam is de speelstad waar de finalerondes van het EK gespeeld gaan worden. Van 26 tot en met 
30 oktober is het Topsportcentrum het internationale korfbalpodium waarop de verschillende landen 
gaan strijden om een plek in de finale. Tijdens de grote finaledag op 31 oktober in Ahoy wordt er 
bepaald welk land zich Europees Kampioen 2010 mag gaan noemen.  
 
Rotterdam Sportstad nodigt iedereen uit om bij dit duel aanwezig te zijn. Het is een mooie kans om 
misschien wel de toekomstig Europees Kampioen in haar voorbereiding aan het werk te zien. 
Daarnaast kunnen de lokale All-Stars extra support gebruiken om tot een topprestatie te komen tegen 
de internationals. De toegang is gratis, maar wees er wel op tijd bij, want vol is vol. 
 
Voorafgaand aan het duel lopen de jeugdteams uit de schoolsportverenigingen van korfbalclubs 
Velox, OZC en Sperwers met de internationals mee op en worden voorgesteld aan het publiek. 
 
Het duel start om 19.30 uur, het Topsportcentrum Rotterdam is geopend vanaf 18.30 uur. 
 
Het All-Starteam bestaat uit de volgende spelers: 
 
Dames:       Heren: 
- Sanne Broeksma  ( Tempo )    - Steven de Graaff (Kinderdijk) 
- Mariska Brands ( KCC/Hijbeko )   - Laurens Leeuwenhoek (PKC/LukassenBoer) 
- Fenna Zwang ( DeetosSnel )    - Rachid Maachi ( GKV )  
- Ingeborg Hofland ( KCC/Hijbeko )   - Robin Ouwerkerk ( DeetosSnel )  
- Danielle de Bruin ( KCC/Hijbeko )   - Wilrik Wassink ( KCC/Hijbeko )  
- Rosanne Visscher  (Tempo )    - Raymond Witvliet ( Fortuna/MHIR )  
 
Coach:   Wouter Blok ( Fortuna/MHIR) 
Verzorgster: Marjolein Tetteroo ( Fortuna/MHIR ) 
 
Wilt u meer informatie over het EK Korfbal, kijk dan op de website: www.ekkorfbal2010.nl  
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Tromp, Rotterdam Topsport 
Telefoonnummer: 010-4971212 
 
 

 

 

http://www.ekkorfbal2010.nl/

