
Informatie- 

Boekje 
kangoeroeklub 

 

Korfbalvereniging 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedemsvaart 
www.kvavereest.nl 

info@kvavereest.nl  

 

 

 

 
Veld ; Maart - Oktober Sportpark de Boekweit, ingang Boekweitstraat 2A 

Zaal ; Oktober - Maart, Sporthal De Citadel, Langewijk 118, Dedemsvaart 
  

 

 
 

 Rev 1 , Maart 2017 

mailto:info@kvavereest.nl


KORFBAL en INFORMATIE  
 

Dit blad is gemaakt om jou als belangstellende of nieuw lid wat 

informatie te geven over onze club. Mocht je na het lezen van dit boekje 

nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met een 

bestuurslid, je trainer, begeleider of bellen naar Klaasje Jansen (tel 

614607). 
 

KORFBAL en ……….. 
 

Korfbal wordt gemengd gespeeld. Dit betekent dat jongens en meisjes 

(mannen en vrouwen) de sport tegelijk beoefenen. Dat gebeurt bij 

weinig andere sporten. Mede dat maakt korfbal zo leuk! Korfbal is ook 

een gezonde sport. Het geeft een uitstekende ontwikkeling van je 

lichaam door de veelzijdigheid van beweging en de benodigde techniek. 

Korfbal is een tactische sport; je moet slim zijn en goed opletten wat je 

tegenstander doet. En dat is best moeilijk. Korfbal wordt zowel buiten 

als binnen beoefend. Wanneer de wedstrijden buiten zijn, train je ook 

buiten. In de winterperiode train en speel je binnen in een sporthal of -

zaal.  
 

KORFBAL en LEEFTIJD  
 

Je traint elke week één keer met je leeftijdgenoten onder leiding van een 

trainer. Hoe jonger je bent, des te speelser wordt de training gegeven. 

De jeugdtrainers zijn zelf vaak actieve junior- of seniorspelers. Op de 

training wordt geleerd op welke wijze je het best korfbal kunt spelen. 

Korfbal is best wel een beetje moeilijk, dus als je nu veel oefent (en 

trainen is leuk!) gaat het korfballen ook steeds beter!!! We verwachten 

je dus altijd op de training.  
 

KORFBAL en SPELEN  
 

Korfbal speel je tegen andere verenigingen. Je wordt ingedeeld in een 

team met leeftijdgenoten. Je speelt wedstrijden tegen teams van andere 

clubs. Je speelt zowel uitwedstrijden als thuiswedstrijden (en die speel 

je op het eigen veld of in de sporthal). Ouders van de kinderen uit het 

team worden bij toerbeurt ingedeeld om te rijden naar uitwedstrijden. 

Zij ontvangen een rooster en kunnen eventueel onderling ruilen. Per 



seizoen wordt dit 1 of 2 keer aan hen gevraagd. Om aan de kosten 

tegemoet te komen, kunnen zij de kilometers declareren. Alle kinderen 

betalen per jaar een bijdrage aan deze vervoerskosten los van de 

contributie.  

Naast de wedstrijden gaan we een paar keer per jaar naar een toernooi.  
 

KORFBAL en KLEDING  
 

Wanneer je korfbalt is sportkleding noodzakelijk. Het is overigens ook 

netjes wanneer je allemaal hetzelfde gekleed bent. Wat heb je nodig?  

1. De vereniging heeft voor elk team een tenue in bruikleen, shirt 

en broek / rok worden door de ouders bij toerbeurt gewassen. 

Voor het in bruikleen verkregen tenue wordt los van de 

contributie een kleine bijdrage gevraagd.  

2. Gymschoenen in de zaal en korfbalschoenen (schoenen met 

noppen) op het veld.  

3. Witte sokken.  

Een trainingspak is voor en na de wedstrijd erg fijn.  
 

KORFBAL en KOSTEN  
 

Je sportkleding moet je zelf (of je ouders) aanschaffen. Als je na vier 

keer gratis trainen besluit om lid te worden, moet je contributie betalen. 

De contributie voor het seizoen 2016-2017 is:  
 

Kangoeroeklub  3 t/m 6 jaar  € 21,00 per jaar  
 

Voor de betaling is een machtigingsformulier beschikbaar. De incasso 

geschiedt per maand vooraf. Naast de maandelijkse contributie betalen 

de jeugdleden één maal per jaar een bijdrage aan de vervoerskosten en 

kledingkosten (tenue).  
 

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen moet je dat v6ór 1 mei schriftelijk, 

bij voorkeur met opgaaf van reden doen.  

 

KORFBAL en VRIJWILLIGERS 
 

Om een club in stand te houden moet er veel gebeuren. Naast het 

bestuur steken ook veel andere vrijwilligers (ouders en leden) hun 



handen uit de mouwen. Trainers en begeleiders zijn ook vrijwilligers, 

evenals natuurlijk de scheidsrechters. Daarnaast zijn er enthousiaste 

mensen die gezellige dingen voor de club organiseren. Kijk voor een 

overzicht van allerlei activiteiten op de website van de vereniging 

(www.kvavereest.nl).  
 

KORFBAL en GEZELIGHEID  
 

Met elkaar doen we aan een leuke sport voor ons plezier. Wanneer je 

elkaar kent vind je het steeds gezelliger op de club. Daarom organiseren 

we naast de trainingen en de wedstrijden ook andere leuke dingen. Per 

jaar zijn er altijd wel een aantal niet-korfbalachtige activiteiten. Via de 

website en mail (nieuwsbrief) wordt u daarover geïnformeerd.  
 

KORFBAL en TOESCHOUWERS  
 

Korfballers vinden het leuk wanneer er mensen komen kijken. Zeker 

kinderen vinden het leuk als hun ouders komen kijken. Dan kun je er 

thuis nog eens lekker over napraten! Weet dus dat u van harte welkom 

bent langs de lijn van ons korfbalveld. 
 

KORFBAL en JIJ  
 

We vinden het heel fijn dat je bij ons komt als lid van de korfbal. 

Tijdens de trainingen zullen we er alles aan doen om je zo snel mogelijk 

bekend te maken met de regels van het korfbal. Eén van die regels die je 

al heel snel kent is het douchen na afloop van een training en/of 

wedstrijd. Je kan dit altijd doen en het is voor jezelf en anderen wel zo 

fris.  
 

TOT SLOT 
 

Hopelijk krijgt u door de informatie uit deze flyer een duidelijk beeld 

van het reilen en zeilen bij korfbalvereniging Avereest. Wij kunnen ons 

echter voorstellen dat er nog vragen zijn. U kunt daarvoor uiteraard 

terecht bij de bestuursleden. Deze zijn persoonlijk te benaderen maar 

ook via de mail info@kvavereest.nl Wij wensen u en uw kind een 

goede tijd bij KVA. 

 


