INFORMATIEBOEKJE
KORFBALVERENIGING
DE MAASKANTERS

Korfbalvereniging “De Maaskanters”
Wij zijn erg blij dat je interesse hebt in onze vereniging. Dit boekje geeft je een eerste indruk
van de sport korfbal en van korfbalvereniging “De Maaskanters”.
Wat is korfbal?
Korfbal werd in 1902 ontwikkeld door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen. Sinds
die tijd heeft de sport zich ontwikkeld tot een moderne sport, die de volgende kenmerken
heeft:
1. korfbal is een teamsport;
2. korfbal is een gemengde sport, mannen en vrouwen spelen samen in één team onder
volstrekt gelijke condities;
3. korfbal is een niet-agressieve sport;
4. korfbal is een veelzijdige sport, die je conditie bevordert;
5. korfbal wordt het hele jaar beoefend, 's zomers op het veld en 's winters in de zaal;
6. korfbal wordt op alle niveaus gespeeld, met verschillende motieven: prestatie,
gezondheid en gezelligheid.
Korfbal is de vijfde teamsport in Nederland. Er zijn bijna 100.000 korfballers, waarvan ruim
40.000 jeugdleden (jonger dan 19 jaar). Zij zijn lid van één van de 550 korfbal-verenigingen.
De verenigingen zijn allemaal lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV).
Korfbal wordt meestal gespeeld door 2 teams, elk bestaand uit vier heren (jongens) en vier
dames (meisjes).
Het speelveld is verdeeld in twee vakken. In elk vak staan 2 dames en 2 heren. De functies
zijn zo verdeeld dat het ene vak de aanval is en het andere de verdediging. De spelers mogen
niet in het andere vak komen. Het aanvallende vak moet proberen de bal door de korf te
gooien. Dit wordt moeilijk gemaakt door het verdedigende vak van de tegenpartij.
Het verdedigende vak probeert scoren van de tegenpartij te voorkomen. Om de twee
doelpunten (of bij de jeugd na een bepaalde tijd) wordt van vak gewisseld.
Four korfbal
Behalve zoals hierboven beschreven, kennen we ook 4-korfbal, dit is korfbal met teams van
4 spelers. De E- en de F-jeugd spelen 4-korfbal. De voordelen zijn, dat er gespeeld wordt in
één vak, er wordt dus niet gewisseld. De spelers zijn meer in beweging, krijgen vaker de bal
en het is wat minder ingewikkeld. Voor een uitvoerigere beschrijving, zie onze website.
Enkele spelregels:
 Het is verboden met de bal in de handen te lopen, “samenspel” is namelijk de
basisregel van korfbal.
 Het is verboden een worp richting de korf te doen als men verdedigd wordt. Dat wil
zeggen: de verdediger staat dichter bij de korf dan de aanvaller met zijn gezicht naar
de aanvaller toe en probeert met 1 of 2 handen het schot te blokkeren.
 Het is verboden een tegenstander van het andere geslacht te verdedigen.
Een buiten- en binnensport
Korfbal wordt zowel binnen als buiten gespeeld. Het seizoen start ongeveer eind augustus
op het veld. Tussen november en maart spelen we in de zaal om daarna ongeveer eind mei,
het veldseizoen af te ronden.

Tijdens het veldseizoen trainen en spelen alle teams op ons eigen veld in Well (m.u.v. de
uitwedstrijden).
Tijdens het zaalseizoen spelen we onze thuiswedstrijden in sporthal “De Kreek” in Kerkdriel
of in Zaltbommel in “De Ring”. Alle jeugd traint dan in “De Treffer” in Ammerzoden, voor de
senioren wordt elk jaar een passende sporthal gezocht
Teams en leeftijden:
Senioren 18+
A
15 - 18
B
13 – 15
C
11 – 13
D
9 – 11
E
7–9
F
5-7
In een kleine vereniging als de onze komt het soms voor, dat het lastig is om de spelers goed
te verdelen over de teams. In uitzonderlijke situaties kan de Korfbalbond dispensatie
verlenen voor een speler.
Korfbalvereniging “De Maaskanters”
De vereniging werd opgericht in 1980 en telt nu zo’n 55 leden. De meeste leden zijn
spelende leden. Dat betekent dat zij elke week trainen en een wedstrijd spelen in ons
seniorenteam of in 1 van de 3 jeugdteams.
De trainingen zijn op woensdagavond en de wedstrijden worden gespeeld op zaterdag. In de
schoolvakanties wordt er door de jeugdteams niet getraind.
Ons veld ligt aan de Maaijenstraat in Well, waar ook ons eigen clubgebouw staat.
Korfbalvereniging “De Maaskanters” is een gezellige vereniging voor jong en oud, voor heren
(jongens) en dames (meisjes).
Aanmelden van het lidmaatschap
Leuk dat je lid wilt worden van Korfbalvereniging De Maaskanters! Aanmelden kan middels
ons inschrijfformulier, dit formulier kun je downloaden op de site van onze vereniging of
opvragen bij je trainer. Het ingevulde inschrijfformulier dien je vervolgens in te leveren bij je
trainer of bij een bestuurslid. Om te beginnen mag je een aantal keren gratis meetrainen, om
kennis te maken met je team en met de sport.
Opzeggen van het lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail vóór 1 juni te gebeuren bij het
secretariaat. Indien je je lidmaatschap na deze datum opzegt dien je voor het daarop
volgende seizoen de gehele contributie te voldoen omdat onze vereniging vanaf deze datum
ook bondsverplichtingen aangaat voor elk lid van onze vereniging. Voor alle duidelijkheid:
het seizoen loopt van juni tot juni, dus het gaat om een heel jaar.
Kleding
Het tenue van onze vereniging bestaat uit een geel shirt met zwarte broek of rokje. Het is
voor dames tijdens de wedstrijden verplicht om een rokje te dragen. De shirts worden
gesponsord en zijn eigendom van de vereniging. De shirts worden door de ouders gewassen.

Voor de wedstrijden op het veld is het aan te raden om schoenen met noppen aan te
schaffen. In Well spelen we op echt gras, terwijl veel clubs kunstgras hebben. Hierop kan
gespeeld worden met noppenschoenen of met gewone sportschoenen. Voor de zaal zijn
sportschoenen nodig met zolen die niet afgeven. (Er zijn ook speciale kunstgrasschoenen
verkrijgbaar,
maar
we
schrijven
deze
niet
voor.)
Trainers
Elk team heeft zijn eigen trainer. Het trainen van een team is een forse taak, maar ook een
prachtige uitdaging. Het gaat zijn vrijwilligers die veel tijd en energie in onze vereniging
steken en dat is op zich een reden om veel respect voor onze trainers te hebben. Ze doen
het toch maar elke woensdagavond.
Vervoer
Voor het vervoer van de jeugdleden wordt een beroep gedaan op de ouders. Aan het begin
van het seizoen staat er in ons clubblad een overzicht. Ouders kunnen dan op tijd zien
wanneer ze moeten rijden. Als je niet kan rijden is het de bedoeling dat je zelf probeert te
ruilen met een andere ouder. Deze verandering moet doorgegeven worden aan Janny van
den Bogert (zie ‘meer informatie’).
De jeugdraad
Onze vereniging heeft een enthousiaste jeugdraad die ongeveer 1x per twee maanden iets
organiseert voor de jeugdleden. Dit kan van alles zijn: gourmetten, knutselen of een “uitje”
zoals zwemmen of schaatsen.
Clubblad: Het M’etje
Ongeveer drie keer per jaar komt ons clubblad uit. Hierin staat alle informatie over de
wedstrijden zoals: wie moet wanneer spelen? Wie rijdt er? Wie fluit er? Ook word je zo op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de club, de activiteiten en de
competitiestanden van de verschillende teams. Verder kunt u in het M’etje verslagen lezen
van wedstrijden en activiteiten. Iedereen mag een stukje schrijven voor het M’etje. Dit kan
ingeleverd worden bij de redactie.
Zaken naast het korfbal
Bij het spelen van de thuiswedstrijden op het veld komt meer kijken dan het spelen alleen.
De verschillende teams moeten zelf het veld “uitleggen” en de palen opzetten. Ook moeten
ze dit na de wedstrijd weer opruimen. De spelers van de laatste wedstrijd van die dag
moeten even de kleedkamers uitvegen.
De senioren en oudere jeugdleden nemen veel vrijwilligerstaken op zich om de vereniging
draaiende te houden. Onder andere door het geven van trainen en het fluiten van
wedstrijden. Van de leden wordt verwacht dat zij hier respectvol mee omgaan door
bijvoorbeeld geen commentaar op de scheidsrechter te geven tijdens de wedstrijd en
hem/haar te bedanken na afloop.
Van de ouders wordt verwacht dat zij zorgen voor het vervoer en meedraaien in het
schoonmaakrooster voor de kantine. Daarnaast zijn er vele vrijwilligerstaken waarvoor we
hopen dat we een beroep op je mogen doen! Hierbij kan onder andere gedacht worden aan
het organiseren van acties of het draaien van bardiensten. En natuurlijk zijn de ouders altijd
welkom langs de lijn.

Het wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat maakt voor elke wedstrijd voor elk team een opstelling. Elke speler
binnen een team speelt evenveel. De opstelling staat in het M’etje en op de website.
Het is belangrijk dat je bereikbaar bent via je mailadres of telefoon. Als een van deze
gegevens veranderen, graag z.s.m. doorgeven!
Wedstrijden op zaterdag
Let op! Hier volgt een nieuwe afspraak:
Als je echt niet kunt spelen, is het de bedoeling dat je zelf voor een vervanger zorgt. Via de
mail krijgen jullie de namen en contactgegevens van jouw medespelers. Probeer dit zo snel
mogelijk te regelen, het is heel vervelend om een wedstrijd te moeten spelen met een team
dat niet compleet is. Geef altijd aan het wedstrijdsecretariaat (Louise de Koning, zie
hieronder) en ook aan je team door, welke vervanger je hebt geregeld. E1-spelers mogen
evt. ook een vervanger vragen uit de E2 en andersom. De wijziging moet uiterlijk op
donderdagavond om 20.00 aan Louise doorgegeven worden.
Bel alleen af als het echt niet anders kan, besef dat korfbal een teamsport is en dat je jouw
team niet zomaar in de steek kunt laten!

Meer informatie
Voor meer informatie kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden.
*Dirk Schinkel, voorzitter, tel. 06 55733836, voorzitter@maaskanters.nl
*Louise de Koning, secretaris en wedstrijdsecretariaat, tel 0418-646317 of 06 28149072,
secretariaat@maaskanters.nl
*Geertrude v/d Bogert, penningmeester, tel. 06-21252023 /
penningmeester@maaskanters.nl
*Marian v/d Bogert, algemeen lid en sponsorcommissie, tel. 073-5993728
*Maaike Kos, algemeen lid, tel. 073-5992306
Contactgegevens kantine:
*Clubgebouw KV De Maaskanters, Maaijenstraat 9, 5325 XH Well.
Tel. 073-5994337
En verder…
Breng ook eens een bezoekje aan onze website:
www.maaskanters.nl
Op onze website vind je allerlei informatie over onze
vereniging. Bijvoorbeeld over het bestuur, de verschillende commissies, sponsoren, de
wedstrijden en de teams.
Of kijk eens op de website van het KNKV, de korfbalbond:
www.knkv.nl

