
 

 

Lieve Kabouters & F-ies, 

 

Sint heeft gehoord dat er dit jaar bij Foreholte voor het eerst kabouters zijn, 

ze hebben geen gekke puntmutsen, maar ze zijn nog wel best klein. 

 

Jullie leren handballen van trainster Jet, 

En met elkaar maken jullie heel veel pret. 

 

Silke en Jolijn kunnen altijd erg lachen met zijn twee, 

Maar jullie kunnen ook goed handballen en Jolijn deed zelf laatst met de F-ies mee. 

 

Jente heeft elke training een mooi speelbrug shirt aan, 

En ze heeft altijd erg veel zin om weer naar de handbal te gaan. 

 

Evie is een keertje met coco mee naar de training geweest, 

Dat vond ze heel leuk en ze ging laatst ook naar het handbalspelfeest. 

 

Samen met Coco zijn ze de jongste van iedereen, 

Maar de handbal gaat hartstikke goed, dat zag Piet meteen. 

 

Nieke doet soms een beetje verlegen, maar ze kan erg goed grapjes uithalen, 

Ze is bijna altijd met haar vriendinnetje Amber om samen over het handbalveld te dwalen. 

 

Jullie kabouters trainen niet alleen, 

Ook de F-ies staan om jullie heen. 

 

Samen met elkaar hebben jullie een erg leuke groep om te handballen, 

Dus ga vooral zo door op de training en veel plezier maken met z’n allen! 

 

In de F-ies zit Quinten, die houdt wel van naar de bal glijden, 

Een stevig potje handbal en lekker met elkaar strijden. 

 

Samen met zijn vriendje Pepijn zijn ze wel eens ondeugend bij Jet, 

Maar als jullie even uit elkaar gehaald worden is het daarna weer grote pret! 

 

Noa was erg verlegen toen ze net bij de handbal begon, 

En ze kan ook een goed sprongschot, bijna tot het plafond. 

 

Tessa laat de bal niet zo snel van zich afpakken,  

Ze werkt hard en laat de moed niet snel zakken. 

 

Maud kan erg goed mikken in de hoeken, 

Ze maakt veel doelpunten waardoor de keeper elke keer de bal moet zoeken. 

 

Liede-Louise heeft al heel veel geleerd de laatste tijd, 

Ze kan nu erg goed passeren, maar dat doet ze in de wedstrijd nog niet altijd.  

 

Saar vindt eigenlijk alles aan handbal heel erg leuk om te doen, 

Zowel op doel als in het veld om te scoren is ze een echte kampioen. 

 



Anniek komt helemaal uit Lisse om bij ons te handballen, 

En volgens de Sint hebben jullie het goed naar jullie zin met z’n allen.  

 

Jake traint alleen nog, want hij is pas net op handbal gekomen, 

Liever speelt hij ook wedstrijdjes in plaats van er over te dromen. 

 

Robin is heel erg lief, maar ook een beetje ontdeugend net als sommige andere, 

Ze kan ook erg goed gooien en ze is erg snel, dat moet je niet veranderen.  

 

Jullie hebben een leuke, lieve en gezellige groep, 

En daarom staat Piet of Sint ieder jaar met een cadeautje bij jullie op de stoep. 

 

Kijk maar snel in de zak voor jullie cadeautjes, 

En eet vooral niet teveel pepernootjes. 

 

Groetjes,  

De Handbalpieten. 

  


