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  Hé
 jij daar!
korfbal jij al?
Beachkorfbal, Topkorfbal, Midweekkorfbal, G-korfbal,

Schoolkorfbal, Kangoeroe Klup, KombiFit.

HET SPEL
Korfbal wordt gespeeld met twee teams van vier meisjes en vier 
jongens. Het veld is verdeeld in twee vakken (buiten 30 bij 30 meter 
en zaal 20 bij 20 meter). In ieder vak spelen twee meisjes en twee 
jongens (aanvallers) van het ene team tegen twee meisjes en twee 
jongens (verdedigers) van het andere team. In het andere vak is dit 
omgekeerd. De aanvallers proberen te scoren door samen te spelen. 
De verdedigers proberen dit te voorkomen en proberen de bal te 
onderscheppen. Om de twee doelpunten wordt er van vak gewisseld.

4Korfbal
Ook kennen we de aantrekkelijke vorm 4Korfbal. Hierbij bestaat een team uit twee 
jongens en twee meisjes. Het vak heeft geen middenlijn en er ontstaat een dynamisch 
spel tussen twee korven. Deze vorm wordt veel gespeeld op scholen en in 
competitieverband bij de jongste jeugd.

Allround
Korfbal is een veelzijdige sport. Je moet goed kunnen aanvallen en verdedigen en je 
moet zowel technisch als tactisch zijn. Maar korfballers hebben nog veel meer in huis. 
Je bezit snelheid en kracht, je beschikt over een enorm uithoudingsvermogen en je 
bent erg balvaardig. Kortom, als korfballer ben je een echte allround sporter.

Iedereen doet mee
Waar korfbal vooral bekend om staat is het verenigingsleven dat zich rondom het 
clubhuis afspeelt. Iedereen kent elkaar en zorgt voor elkaar. Maar wat minstens zo 
belangrijk is; iedereen doet mee. Bij elke club worden regelmatig feestavonden 
georganiseerd, tussen de competities worden er toernooien gespeeld en als ultieme 
afsluiting van het seizoen is er vaak een super leuk jeugdkamp of afsluitingsfeest. 
Door al deze activiteiten om de sport heen is korfbal geworden tot wat het is.
Het is namelijk meer dan sport alleen!

Contactgegevens KVZ

Postadres:
Kloetschup 51
7232 CJ Warnsveld

Sportcomplex Zuidveen [veld]
Laan naar Eme 103
7204 LZ Zutphen
Tel.: 0575-516180

Hanzehal Zutphen [zaal]
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203 AA Zutphen
Tel.: 0575-516661

Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen 
met:
Marloes Saalmink 006-10614368 of via 
ledenadministratie@kvz2000.nl

Kijk ook op onze site:
www.kvz2000.nl
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KVZ 
Ben je op zoek naar een vereniging waar jij, of je kind, 
kan sporten, maar ook gezelligheid en ontspanning vindt?
Korfbalvereniging KVZ heeft het allemaal!
Je kunt bij KVZ terecht voor (korfbal)sport op verschillende 
niveaus. Ben je een beginnend-, recreatief -, of ambitieuze 
sporter, voor elk niveau en alle leeftijden zijn er 
wedstrijdteams en trainingsgroepen waar je aan 
mee kunt gaan doen.

KVZ meer dan alleen korfbal!
KVZ is met 500 leden één van de grootste korfbalverenigingen 
van Gelderland. 
Naast deelname aan competitie, trainingen en toernooien 
is ervoor jong en oud een breed programma aan feesten en 
andere activiteiten. Betrokkenheid en gezelligheid is een groot 
goed binnen onze vereniging. Het is deze sfeer die er voor 
zorgt dat veel leden van KVZ naast verenigingsleden ook 
vrienden voor het leven worden.

Jeugdkamp 
Jaarlijks gaat de jeugd van KVZ de eerste week van de zomervakantie op 
kamp. En dat is een grote happening! Zo’n 100 kinderen tussen 4 en 18 jaar 

vermaken zich met 35 volwassenen als leiding  met spel, sport, zwemmen, zang, dans, 
kampvuur………….. en nog veel meer. Dat het een superkamp is blijkt wel uit het 
feit dat de jeugd ieder jaar weer graag meegaat. 

Vrijwilligers maken het verschil 
KVZ vindt het belangrijk dat haar activiteiten goed georganiseerd en begeleid 
worden. Daarom hebben jeugdteams twee trainers, zijn er vrijwilligers actief in 
commissies , bestuur en projecten. KVZ kan dit doen omdat zij veel actieve 
vrijwilligers heeft. Voor junioren, senioren en ouders van jeugdleden is er veel ruimte 
om jezelf als vrijwilliger te ontplooien. Door onderdeel uit te maken van een van de 
commissies of zelfs het bestuur kan een lidmaatschap van KVZ bovendien nuttig en 
leerzaam zijn! 

Beachkorfbal
’s Zomers liggen de competities stil. Maar wil je ook dan nog korfballen, dan kan je 
meedoen aan het beachkorfbal. Zon, zee, strand en korfbal. De ultieme combinatie 
voor een korfballer. Er is zelfs een Nederlands Kampioenschap!

Midweek
Zie je absoluut geen mogelijkheid om in het weekend een wedstrijd te spelen, dan 
kan je altijd terecht in de midweekcompetitie. In deze competitie worden alle 
wedstrijden op een doordeweekse avond gespeeld en gaat het vooral om de 
gezelligheid. Maar dit neemt niet weg dat de spelers willen winnen!

G-korfbal
Een sterk groeiende groep binnen het verenigingsleven zijn korfballers met een 
verstandelijke beperking. Het is fantastisch om te zien hoeveel plezier de 
G-korfballers in het spel hebben. Ze hebben er zoveel plezier van dat ze soms zelfs 
juichen als de tegenstander scoort! Het G-korfbal is al een tijd een volwaardige 
korfbalvorm met een eigen Nederlands kampioenschap. 

Schoolkorfbal
Op veel basisscholen worden kinderen enthousiast gemaakt voor korfbal. Niet alleen 
door de jaarlijks terugkerende schoolkorfbaltoernooien, maar ook door 
gasttrainingen van echte topkorfballers. Voor het voortgezet onderwijs is de lesmap 
‘Mission Olympic’ gemaakt. Deze nationale schoolsportcompetitie eindigt altijd met 
‘the school final’ in het Olympisch stadion te Amsterdam.

Kangoeroe Klup
Zelfs kinderen tussen de 3 en 6 jaar kunnen al kennismaken met
korfbal. Op de Kangoeroe Klup ontwikkelen zij spelenderwijs 
hun motoriek. Een mooie voorbereiding op de F-jeugd!




