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Korfbalvereniging Stadskanaal ‘74

Als je lid wordt van korfbalvereniging
Stadskanaal ’74 ……

Een praktische handleiding
voor een nieuw jeugdlid en voor de ouder/verzorger

Allereerst heten we u en uw kind van harte welkom bij
korfbalvereniging Stadskanaal ‘74.
We hopen dat u samen een leuke en sportieve tijd bij
ons zult hebben!
Elke club, elke vereniging heeft zijn eigen regels en
gewoonten. Graag willen we door middel van dit boekje
aangeven wat de vereniging u te bieden heeft.
Op onze internetsite www.stadskanaal74.nl kunt u alle
(actuele) informatie lezen.
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Hoofdstuk 1:
1.1

Wat is korfbal?

Oorsprong

Korfbal is begin 1900 ontwikkeld door de Amsterdamse
onderwijzer Nico Broekhuizen. Hij had voor ogen dat er
een sport moest komen waar een hele klas aan mee kon
deelnemen. Daarnaast moest de sport voor een ieder
betaalbaar zijn. Door de jaren heen heeft korfbal zich
ontwikkeld tot de sport zoals het nu is.
Een dynamische, intensieve sport waar heel veel mensen
heel veel plezier aan beleven. Korfbal wordt in meer dan
60 landen over de gehele wereld gespeeld. Nederland en
België krijgen steeds meer concurrentie van o.a. Chinese
Taipei en Tsjechië.
In Stadskanaal werd op 11 maart 1974 de
korfbalvereniging Stadskanaal’74 opgericht.
Al snel werd een schoolkorfbaltoernooi georganiseerd en
dat leverde meteen 25 nieuwe jeugdleden op. De eerste
opzet, n.l. het aanbieden van korfbal met daarnaast de
aandacht voor gezelligheid om de binding te vergroten,
is al die jaren op een voortreffelijke manier voortgezet.
Veel leden, ouders en vrijwilligers hebben door de jaren
heen gezorgd dat Stadskanaal '74 is, wat het nu is.

5
Korfbalvereniging Stadskanaal ‘74

1.2

6 kenmerken die korfbal uniek maken

a.
Gemengde sport
Korfbal wordt gespeeld in een gemengd team.
Dat geeft een eigen karakter en een positieve sfeer
binnen de teams. Alleen bij breedtekorfbal wordt nog
wel eens soepel omgegaan met de samenstelling.
Hierbij is het spelen belangrijker dan de strikte
toepassing van de regels.

b.
Teamspel
De sport korfbal is in verschillende opzichten goed voor
de ontwikkeling van het kind. Het is een teamsport,
dit betekent samen sporten in groepsverband.
Je moet bij korfbal samenspelen om een resultaat te
behalen. Hierdoor leert men rekening met elkaar te
houden.

c.
Binnen- en buitensport
Korfbal is zowel een buiten- als een binnensport.
Na de zomervakantie beginnen de trainingen om ons
voor te bereiden op de veldcompetitie. Deze start in de
eerste week van september op het korfbalveld.
Deze najaarscompetitie duurt tot eind oktober.
Van november tot half maart wordt korfbal binnen in
een sporthal gespeeld. Na de zaal gaan we tot de
zomervakantie verder op het korfbalveld.
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d.
Ruimte voor het individu
Maar natuurlijk kun je ook als korfballer individueel
schitteren door je vrij te spelen en mooie doelpunten
maken.
e.
Veelzijdigheid
Bij korfbal is er geen specifieke taakverdeling in
aanvallers en verdedigers. Dat betekent dat alle spelers
zich op alle gebieden kunnen ontwikkelen.

f.
Allround sport
Fysiek gezien is korfbal een complete sport.
Het doet een beroep op alle spieren van het lichaam.
Lopen, wenden/keren, sprinten en schijnbewegingen
maken om je vrij te spelen. Vrij te spelen om met je
handen (bovenlichaam) te kunnen gooien en schieten.
Scoren doe je als alles goed in balans is. Kortom bijna alle
spiergroepen worden getraind. Hierdoor zijn korfballers
vaak lenige wendbare sporters. Door deze behendigheid
komen grove lichamelijke overtredingen ook niet voor.
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Hoofdstuk 2. Praktische informatie
2.1

Algemene informatie

Alle informatie is te vinden op de website van de
vereniging onder www.stadskanaal74.nl
Daarnaast wordt er wel eens een briefje mee naar huis
gegeven.
Op de website staat bijv. de wedstrijden die gespeeld
worden, de aanvang daarvan, vertrek naar
uitwedstrijden en het vervoersschema.

2.2

Positieve benadering

Binnen de korfbalvereniging Stadskanaal’74 hebben we
het beleid dat we de kinderen positief stimuleren.
We leggen het accent niet bij wat ze fout doen maar juist
bij wat ze goed doen. Daarom vragen we de ouders om
zo vaak als mogelijk bij de wedstrijden van de jeugd
aanwezig te zijn en dan de kinderen positief aan te
moedigen.
Ook wanneer het kind het even moeilijk heeft vragen we
de ouders de positieve kant van de prestaties te
benadrukken. Dezelfde houding willen we ook richting
de scheidsrechters, de tegenstanders uitdragen.
Kortom we willen een positieve houding en gedrag om
maximaal plezier aan je sport te kunnen beleven.
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2.3

Teamindeling

De Jeugd Technische Commissie (JTC) maakt de
teamindeling. Bij de teamindeling wordt uitgegaan van
de gemiddelde leeftijd van de kinderen. Bepalend voor
de indeling is de leeftijd op 1 oktober van het
betreffende seizoen

2.4. Wedstrijdkorfbal of breedtekorfbal
Wedstrijdkorfbal
Onder het wedstrijdkorfbal vallen alle wedstrijden die
prestatiegericht zijn.
Het is hierbij verplicht dat er 4 jongens én 4 meisjes
spelen. Deze competities hebben te maken met een
promotie- en degradatieregeling.
Daarnaast hebben deze wedstrijden meestal een door
het KNKV aangewezen neutrale scheidsrechter.
Breedtekorfbal.
Onder breedtekorfbal vallen alle wedstrijden waarbij het
korfballen (spelen en plezier hebben) boven de
prestaties staan. Deze vorm van spelen wordt meestal
gehanteerd indien er niet genoeg jongens (of meisjes)
per team aanwezig zijn. Hierbij mogen meisjes voor een
jongen spelen en omgekeerd.
Deze wedstrijden worden altijd door iemand van de
thuisspelende vereniging gefloten.
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Voor de hierna genoemde teams geldt:
Zie website voor train(st)er/coach, actuele trainingstijden
en trainingsaccomodaties.
KANGOEROES/WELPEN


Kangoeroes/welpen (kinderen tot 6 jaar)

Deze jonge kinderen zijn nog niet toe aan wedstrijdsport.
Zij “trainen”om balgevoel te krijgen en om de
coördinatie verder te ontwikkelen.
De training bestaat voornamelijk uit heel veel (bal)
spelletjes.
Tijdens de training kunnen ouders blijven kijken naar de
verrichtingen van hun kind en eventueel een helpende
hand bieden.
Een paar keer per jaar gaan de kinderen naar een
welpenevenement waar kinderen uit de regio bij elkaar
komen voor een fantastische spelmorgen.
De kangoeroes trainen één keer per week.
PUPILLEN
 F Pupillen ( kinderen t/m 8 jaar) gemiddelde leeftijd
5,1 tot 7 jaar
Deze jonge pupillen zijn iets verder in hun ontwikkeling
en kunnen in competitieverband een vorm van korfbal
spelen (mono korfbal). Het korfbalspel is aangepast aan
de leeftijd van de kinderen.
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De bal is kleiner, de paal is lager en de spelregels zijn
aangepast. Een team bestaat normaal uit 4 kinderen en
zij spelen allemaal in 1 vak.
De F-pupillen trainen twee keer per week op de
maandag en donderdag.

E Pupillen ( kinderen tot en met 10 jaar) gemiddelde
leeftijd 7,1 tot 9 jaar
De E-pupillen spelen korfbal in competitieverband.
Een team bestaat normaal uit 4 kinderen en zij spelen
allemaal in 1 vak.
De E-pupillen trainen twee keer per week op de
maandag en donderdag.
D-Pupillen ( kinderen tot en met 12 jaar) gemiddelde
leeftijd 9,1 tot 11,0 jaar
De D-pupillen spelen in competitieverband. Natuurlijk is
het spelmateriaal aan de leeftijd aangepast.
Een D-pupillen team bestaat normaal uit 4 jongens en 4
meisjes plus de reserves. De D-pupilllen spelen in twee
vakken.
In enkele gevallen wordt er deelgenomen aan de Dviertalcompetitie. Dan bestaat een D-team uit 4 spelers
(+ eventuele reservespelers)
De D-pupillen trainen twee keer per week op de
maandag en donderdag.

11
Korfbalvereniging Stadskanaal ‘74

Voor onderstaande teams geldt:
Per team wordt er per seizoen gekeken of er
wedstrijdkorfbal of breedtekorfbal gespeeld wordt.
Kijk op de website voor train(st)er/coach, actuele
trainingstijden en trainingsaccamodaties.
ASPIRANTEN
 C-Aspiranten (11 t/m 14 jaar) gemiddelde leeftijd
11,1 tot 13,0 jaar
De C-aspiranten trainen op maandag-, donderdag- en
vrijdagavond.
 B-Aspiranten (12 t/m 16 jaar) gemiddeld leeftijd 13,1
tot 15,0 jaar
De B-aspiranten trainen op maandag-, donderdag- en
vrijdagavond.
JUNIOREN
 A-junioren (14 t/m 19 jaar) bij wedstrijdkorfbal t/m
18 jaar
De A-aspiranten trainen op maandag-, donderdag- en
vrijdagavond.
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OVERIGE TEAMS:
Voor onderstaande teams geldt:
Kijk op de website voor train(st)er/coach, actuele
trainingstijden en trainingsaccamodaties.
 G-team
Voor onze jongeren met een beperking hebben we het
G-team. Zij trainen 1x per week.
 Seniorenteam
Dit team bestaat leden ouder dan 18 jaar die graag
korfbal op een zo’n hoog mogelijk niveau spelen.
 Midweekteam
In dit team speelt vaak de wat “oudere jeugd” die door
de week trainen en door de week op een avond
wedstrijden spelen.
 Recreanten
Het recreantenteam bestaat uit leden die graag voor hun
plezier op de woensdagavond met elkaar trainen. Een
paar keer per jaar doen zij mee aan een
recreantentoernooi.
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2.4 Wedstrijden en het vervoer.
Veldperiode:
Tijdens de veldperiode spelen we onze thuiswedstrijden
op het korfbalveld, naast “De Noorderpoort” (school
voor VO) in het Pagedal.
Tijdens de veldperiode vertrekken we voor
uitwedstrijden vanaf het parkeerterrein bij ons
korfbalveld.
Zaalperiode
In de herfst- en winterperiode spelen we meestal onze
thuiswedstrijden in sporthal “de Spont”.
Voor de uitwedstrijden tijdens de zaalperiode vertrekken
we vanaf sporthal “de Spont”.
Vervoer bij uitwedstrijden:
De uitwedstrijden spelen we natuurlijk bij de
tegenstanders. Voor het vervoer daar naar toe doen we
een beroep op de ouders/verzorgers om beurtelings de
jeugd naar de uitwedstrijden te brengen. U wordt door
de JTC ingedeeld. Indien u verhinderd bent verzoeken wij
u zelf te ruilen met een andere ouder. Een vriendelijk
verzoek om dit ook door te geven aan de Jeugd
Technische Commissie (JTC). Voor de gemaakte
kilometers kan door de ingeplande chauffeurs een
declaratieformulier worden ingevuld. In de praktijk blijkt
dat er veel ouders meegaan om hun kinderen aan te
moedigen ook als zij niet aan de beurt zijn om te rijden.
Dit is voor de kinderen natuurlijk erg prettig.
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2.5 Afzeggen
Graag willen we elke training en wedstrijd kunnen
rekenen op de komst van alle kinderen. Het is immers
een teamsport. Het is vervelend voor de andere
kinderen wanneer er iemand ontbreekt. Iedere trainer
bereidt de training voor. Daarbij houdt hij/zij rekening
met het aantal kinderen. Natuurlijk kan het voorkomen
dat uw kind absoluut verhinderd is om te trainen of een
wedstrijd te spelen.
Afzeggingen voor de training doorgeven aan de trainer.
Afzeggingen voor de wedstrijd doorgeven aan de Jeugd
Technische Commissie.
Het telefoonnummer van desbetreffende personen kunt
u vinden op onze website.

2.6 Kleding
Trainingen:
Tijdens de trainingen dragen de kinderen hun eigen
sportkleding. In de zaalperiode volstaan zaalschoenen.
Op het veld zijn sportschoenen met noppen
noodzakelijk. Het veld is immers vaak nat en met
gewone sportschoenen is de kans dat uw kind uitglijdt en
geblesseerd raakt groot. Een enkele keer krijgen we van
ouders schoenen en kleding waar hun kinderen
uitgegroeid zijn. Bij de JTC (Jeugdtechnische commissie)
kunt u navraag doen of er schoenen of kleding
beschikbaar zijn.
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Wedstrijden:
Alle teams spelen in het door de club beschikbaar
gestelde Stadskanaal’74 wedstrijdshirt.
U dient zelf voor het juiste schoeisel, de sokken (effen
wit) en een wit broekje voor de jongens of wit rokje voor
de meisjes te zorgen.
Na elke wedstrijd is het de gewoonte om te douchen.
Natuurlijk mogen en kunnen de kinderen zich ook na de
training douchen. Om kleurverschil van de shirts te
voorkomen vragen we van de ouders van het gehele
team om de beurt te wassen.
2.7 Contributie
Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat u een
verplichting voor een seizoen aan.
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Eventueel opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1
mei plaats te vinden i.v.m. verplichtingen naar de bond.
De contributie gaat via automatische incasso. U wordt bij
inschrijving gevraagd om hiervoor een machtiging af te
geven.
Omdat korfbal een teamsport is verwachten we dat de
leden gedurende het seizoen niet bedanken. Immers
tussentijds afzeggen kan tot incomplete teams leiden
wat natuurlijk grote problemen oplevert.
De actuele contributie kunt u lezen op onze website.
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Hoofdstuk 3 Bestuur en commissies
3.1 Bestuur
Het bestuur bestaat bij Stadskanaal ’74 uit leden en
ouders van leden. Het bestuur geeft leiding aan de
korfbalvereniging. Hierbij krijgen ze de hulp van
commissies.
Denk aan: financieel beheer, zaal-/veldhuur,
spelmateriaal, kader, festiviteiten, representatie.
Het bestuur en alle commissies leggen verantwoording
aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.
Ouders/verzorgers van leden zijn natuurlijk van harte
welkom op deze ledenvergadering en op andere
vergaderingen.
Op de website kunt u lezen wie de bestuursleden zijn.
3.2 Commissies Stadskanaal ‘74
Onze korfbalvereniging kent naast het bestuur vele
commissies. Hier is bewust voor gekozen om de leden
van onze korfbal club een zo groot mogelijk plezier en
ontspanning te kunnen geven.
In dit gedeelte zullen we u een klein idee geven wat deze
commissies doen en uit welke personen deze zoal
bestaan.
Op de website kunt u lezen wie er in de hierna
genoemde commissies zitting hebben.
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3.2.1 Jeugd Technische Commissie (JTC):
De JTC zorgt ervoor dat, elke week weer, elk jeugdteam
genoeg spelers en reserves heeft om de wedstrijden te
kunnen spelen.
Ook zorgen ze ervoor dat er voldoende vervoer is om de
spelers naar hun wedstrijd te kunnen brengen. Verder
draagt de commissie zorg voor de trainers, coaches en
scheidsrechters.
Als een jeugdlid een keer een wedstrijd verhinderd is
door bijv. ziekte dan kunt u uw kind afmelden bij de
Jeugd Technische Commissie.
(Zie voor meer informatie bijlage 1)

3.2.2 Jeugdcommissie:
De jeugdcommissie bestaat uit een aantal ouders van
jeugdleden, jeugdleden en seniorleden.
De jeugdcommissie houdt zich vooral bezig met de
nevenactiviteiten voor de jeugd. Denk daarbij aan:
spelletjesmiddag, filmavond, zwemmen, sinterklaasfeest,
speurtochten, spooktochten, kamperen etc.
(Zie voor meer informatie bijlage 2)
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3.2.3 Schoolkorfbal Commissie:
De schoolkorfbal commissie zorgt ervoor dat er een
toernooi plaats vindt tussen teams van basisscholen uit
Stadskanaal en omgeving.
Dit toernooi vindt plaats op het veld van de
korfbalvereniging.

3.2.4 Internationaal Toernooi commissie:
Eenmaal per jaar wordt er in november een
internationaal toernooi georganiseerd in “de Spont”.
Bij dit toernooi worden teams uit verschillende landen
uitgenodigd om in Stadskanaal e.o. te spelen.
Vrijdag ’s avonds start het toernooi met een wedstrijd
met ons eigen A-team. Eventueel aangevuld met een
“oefenwedstrijd” tussen twee deelnemende teams.
Op zaterdag wordt er een toernooi gespeeld tussen de
deelnemende landen en komen de jeugdleden ’s
middags in actie voor een sportief mix-toernooitje.
Op zondag wordt er een interland gespeeld tussen de
nationale teams van de verschillende landen.
Denk aan deelnemende teams bv aan: Duitsland,
Engeland, Zweden, Polen, Schotland, Slowakije etc.
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3.2.5 Kantine commissie:
De kantine commissie zorgt ervoor dat er altijd iemand
in de kantine aanwezig is als er trainingen,
wedstrijden,vergaderingen en/of nevenactiviteiten zijn.
Ze zijn de commissie die de inkoop en verkoop regelt,
uiteraard leggen ze verantwoording af aan het bestuur.

Tot slot nog dit……
Korfbalvereniging Stadskanaal ’74 draait geheel op
vrijwilligers.
Doordat veel leden of ouders van leden op zijn/haar
eigen wijze een steentje bijdraagt is er een grote
saamhorigheid binnen de vereniging.
Wij zijn ook blij als iemand éénmalig bij een bepaalde
activiteit komt helpen.

Enkele interessante sites:





www.stadskanaal74.nl
http://noord.knkv.nl
http://www.knkv.nl
http://www.ikf.org/
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Bijlage 1.
De Jeugd Technische Commissie (JTC)
De JTC zorgt ervoor:
 Dat de teams samengesteld worden.
 Dat er trainers en begeleiders zijn bij elke ploeg
 Dat de teams elke wedstrijd compleet zijn.
 Dat de regels van de bond gehanteerd worden.
We proberen met het samenstellen van de teams zoveel
mogelijk rekening te houden met het feit dat:
 een kind in een team speelt waar het op eigen
niveau kan spelen
 de teams niet te groot worden zodat ieder kind
ook aan spelen toe komt.
 een kind zich prettig voelt in een ploeg(vriendjes
en vriendinnetjes)
 kinderen zolang mogelijk bij elkaar blijven spelen.

Competitie opzet
De F en E jeugd speelt altijd met een viertal ( aanvallen
en verdedigen in één vak)
De D jeugd kan of in de viertal competitie meedoen of in
de achttal competitie (aanvalsvak en verdedigingsvak).
Vanaf de D jeugd kan een team opgegeven worden voor
wedstrijdkorfbal (landelijk niveau).
Een korfbaljaar loopt gelijk aan een schooljaar.
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Van augustus/september tot eind oktober loopt de
najaarscompetitie er wordt dan getraind en gespeeld op
ons veld aan de Sportlaan.
Van november tot eind maart is de zaalcompetitie. We
spelen dan onze thuiswedstrijden in een sporthal in de
gemeente Stadskanaal.
Eind maart gaan we weer terug naar het veld en wordt
de voorjaarscompetitie gespeeld. Begin juni zijn meestal
de laatste competitie wedstrijden en daarna doen we
vaak nog mee aan een toernooi.
Contactpersoon:
Voor afzeggingen, vragen en opmerkingen kunt u
contact opnemen met één van de twee leden van de JTC.
Hun namen en telefoonnummers staan vermeld op onze
website.
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Bijlage 2
De jeugdcommissie (=JC)
Naast het korfballen is er bij onze vereniging veel te
doen. De meeste activiteiten worden georganiseerd door
de jeugdcommissie (JC)
De JC bestaat uit mensen (ouders en leden van de
vereniging) die het leuk vinden om de kinderen naast
korfbal ook nog andere activiteiten aan te bieden.
We streven er naar om elke maand iets leuks te doen
met onze jeugd. Vaak zijn dat activiteiten waarbij de hele
jeugdafdeling betrokken wordt. Van kangoeroe tot Ajeugd loopt dan door elkaar en doen samen een
activiteit. Daarnaast zijn er natuurlijk ook activiteiten
voor elke leeftijdsgroep apart.
Wat organiseert de JC zoal?
Openingsfeest, nieuwjaarshap (bijv. gourmetten of
pannenkoeken bakken) griezelfeesten,
spelletjesavonden, filmavond, dierengeluidenspel,
karaoke, bowlen, enz. enz.
Zoals u kunt lezen is Stadskanaal ’74 een actieve
vereniging.
De saamhorigheid onder de jeugd (en de ouders) wordt
door deelname aan de verschillende activiteiten
vergroot. Nieuwe ideeën én nieuwe commissieleden zijn
natuurlijk altijd van harte welkom!
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We wensen uw kind en u een heel plezierige tijd toe bij
Korfbalvereniging Stadskanaal ’74.
Indien u nog vragen of suggesties hebt dan kunt u
natuurlijk altijd terecht bij een lid van het bestuur of bij
één van de commissieleden.
De namen en telefoonnummers kunt u vinden op
www.stadskanaal74.nl

Veel korfbalplezier
toegewenst!
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