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Bestuur

Voorzitter
Kelly de Vos voorzitter@korbatjo.nl

Penningmeester
Peter Visser penningmeester@korbatjo.nl

Secretaris
Wessel Gunnewegh secretaris@korbatjo.nl

Ledenadministratie
Willian vd Sluis ledenadministratie@korbatjo.nl

Postadres
Helen Parkhurstweg 29
3263 RK  Oud-Beijerland

Technische Zaken
Veronique Bouman veronique.bouman@korbatjo.nl

PR en Communicatie
Leen Hokke pr.communicatie@korbatjo.nl

Algemene zaken
Sandra Kubbe algemene.zaken@korbatjo.nl

Accommodatie

Kantine / veld Korbatjo Sporthal de Boogerd
Helen Parkhurstweg 29 Hortensiastraat 5
0186-620038 0186-613333

Wedstrijdzaken Veld- & zaalcompetitie

Senioren, A en B
Anouk van der Kraan tccommissiesenjun@korbatjo.nl

Jeugd C, D, E, F
Danny-Jill van Ooijen tcjeugdcommissie@korbatjo.nl

Commissies

Sponsor en PR-commissie pr@korbatjo.nl
Commissie Veilig Sportklimaat vsk@korbatjo.nl
Acc. en Beheercommissie kantine@korbatjo.nl
JAC Jac.korbatjo@hotmail.com
G-commissie  gkorfbal@korbatjo.nl
Vrijwilligerscoördinator vrijwilligers@korbatjo.nl

Schoolkorfbalcommissie
Alekos Kaisis 06 – 11755500
Joni van der Werken 06 – 41818416

schoolkorfbal@korbatjo.nl

Rommelmarktcommissie
Tijmen Vinke 06 - 51936124

rommelmarkt@korbatjo.nl

Redactie

De Treffer, Website
Jacco Groeneweg redactie@korbatjo.nl

Facebook en Instagram
Sponsor- en PR- commissie pr@korbatjo.nl

Opzegging Lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk, vóór
31 mei van het lopende verenigingsjaar, aan het se-
cretariaat te worden opgegeven. Restitutie van contribu-
tie vindt niet plaats.

Mutaties
Wijzigingen in je persoonlijke gegevens, zoals adres of
e-mail adres kun je mailen naar secretaris@korbatjo.nl of
ledenadministratie@korbatjo.nl
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Waar is dat feestje…

Hier bij Korbatjo is dat feestje! Het schoolkorfbaltoernooi bij korfbalvereniging Korbatjo wordt ieder jaar
georganiseerd en is één groot feest. Dit jaar is al de 40ste editie en doen er maar liefst 48 teams van acht
basisscholen uit Oud-Beijerland mee aan het Korbatjo/Makelaardij De Jong schoolkorfbaltoernooi.

Naast het korfballen is er op de dag zelf een rommelmarkt met mooie spullen en een loterij met leuke
prijzen. We zijn zeer blij dat we na twee jaar Corona dit grootse evenement weer mogen organiseren. We
zijn er zeker van dat het ook dit jaar weer een succes gaat worden. Als je na het toernooi net zo
enthousiast bent over het korfballen als wij en je wilt nog iets meer proeven van de sport, kijk dan
verderop in het blad wanneer je nog een aantal extra trainingen kunt volgen.

Wij wensen iedereen een plezierig en sportief toernooi toe. Daarnaast gaat onze dank uit naar alle
sponsors en vrijwilligers die het schoolkorfbaltoernooi mogelijk maken!

Sportieve groet,
De Schoolkorfbal Commissie

Als laatste, maar wel erg belangrijk, willen wij alle deelnemers en overige bezoekers verzoeken om
zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar het toernooi te komen. Indien u toch met de auto komt,
verzoeken wij u de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen en gebruik te maken van de
parkeervakken en niet op de openbare weg te parkeren. Wees er op bedacht dat de politie komt
controleren en parkeerboetes uitdeelt wanneer auto’s niet volgens de algemene verkeersregels
staan geparkeerd.
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Ga voor meer informatie naar https://www.vloerencentrum-dehoekse.nl/
of breng een bezoek aan onze showroom aan de

Langeweg 5A in Oud-Beijerland
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Voorwoord van de voorzitter…

Wat ben ik blij dat ik na 3 jaar weer een voorwoord mag schrijven voor het Schoolkorfbaltoernooi. Na
twee jaar Corona en het moeten laten vervallen van het toernooi, zijn we heel erg blij dat we jullie
allemaal weer mogen verwelkomen op ons veld. Onze commissie heeft heel veel werk verzet in de
afgelopen maanden om dit grote evenement te organiseren, met vol enthousiasme. Want de afgelopen
jaren waren ze achter de schermen toch ook wel bezig met het toernooi. Wat nou als de regels opeens
soepeler werden en we wel wat hadden gemogen. Helaas mocht dat niet zo zijn, dus des te blijer is de
commissie dat ze dit jaar weer los kunnen en een mooi toernooi voor de scholen mogen neerzetten.

Op zaterdag 25 juni is het weer zover. Natuurlijk hopen we op mooi weer. Meedoen is belangrijker dan
winnen, maar natuurlijk snap ik ook dat het winnen en mee mogen doen met de finales het doel is van
veel kinderen. Ik hoop vooral dat iedereen een hele leuke dag heeft en met een enthousiast korfbalgevoel
naar huis gaat. Omdat er heel veel scholen/kinderen mee doen (heel blij mee) kan het wat problemen
opleveren met parkeergelegenheid. Verzoek van ons is dan ook om zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar de accommodatie te komen. Dit is ook voor onze buren wat fijner. Zo ervaren zij de minste overlast.

Natuurlijk proberen wij elk jaar te laten zien hoe leuk korfbal is. We ondersteunen de scholen met
trainingen en begeleiden de kinderen in de aanloop naar het toernooi. Maar we hopen ook te kunnen
laten zien dat Korbatjo heel veel meer is dan een korfbalvereniging. Een vereniging met veel
nevenactiviteiten, elke maand proberen we wel iets voor de jeugd te organiseren. Ook proberen wij voor
iedereen een veilige omgeving te creëren, waar iedereen altijd welkom is. De kinderen, maar ook zeker de
ouders om gezellig te komen kijken naar de kinderen. Trots zijn we dan ook dat we vaak horen dat
Korbatjo wordt gezien als een vereniging waar iedereen welkom is en als erg sociaal bekend staat. En elk
jaar gaat onze jeugd met Pinksteren op kamp. Van de kleinste tot de oudste jeugd gaan 4 dagen op kamp.
Superleuke dagen met elk jaar in het teken van een nieuw thema.

Jullie zullen begrijpen dat wij dit niet kunnen organiseren als we hiervoor niet heel veel vrijwilligers
hebben die zich heel de dag inzetten voor het plezier van de kinderen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat
we respectvol met elkaar omgaan. Zij maken het mede mogelijk om elk jaar het toernooi met elkaar te
organiseren.  Een compliment aan deze mensen is altijd welkom.

Wilt u meer weten over onze vereniging. Spreek gerust iemand aan tijdens het toernooi. Maar ook erna
kan u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Alle contactgegevens vindt u vooraan. Uw kind is altijd
welkom om proef te komen trainen. Wij vinden het leuk als onze vereniging uitgebreid wordt met nieuwe
leden, vrijwilligers of anderszins betrokken mensen!

Allemaal veel succes en enorm veel plezier!!

Met vriendelijke groet,

Kelly de Vos
Voorzitter AKV Korbatjo.
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Maak kennis met Optidee producten!

Ken je Optidee nog niet?
Laat je geheel vrijblijvend informeren. Wij bieden
beddengoed voor het beter en gezonder slapen.

Zomeractie:
Benieuwd naar onze mooie producten? In juli en augustus hebben wij een hele mooie actie.
Nodig wat vriendinnen uit (4/5 al ruim voldoende) voor een gezellige ochtend, middag of avond
en laat mij in drie kwartier uitleggen wat Optidee voor uniek product is. Ook één op één kom ik
graag langs. Als dank dat ik mag komen ontvang je sowieso 10% over de omzet, een € 20,-
waardebon en mag je kiezen uit een ligbedoplegger voor € 44,95 of een nachtjapon voor € 34,95
(mits er één vervolgafspraak wordt gemaakt).
Bel/app of mail mij voor de flyer met de actie en de bijbehorende voorwaarden!!

Gezocht:
Kan jij of weet je iemand die wel wat extra geld kan gebruiken in deze dure tijd? Bij Optidee kan
je met een paar uur werken per week, al denken aan een extra verdiensten van € 400 tot € 500,-
per maand. Contact me en we plannen een vrijblijvende afspraak waar ik je graag meer vertel
over al onze mogelijkheden.

Kelly de Vos – Van Treslongstraat 20 – 3264 VK – Nieuw-Beijerland
0186-694149 – 06-41321481 – optidee@kelly-devos.nl – www.kelly-devos.nl.
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Op 25 juni is er weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, waar ook weer een grootse rommelmarkt
gehouden wordt. Wij zijn al druk bezig met de voorbereiding daarvan!

Dankzij de vrijgevigheid van vele Korbatjonaren en vrijwilligers slagen we er ieder jaar weer in om een
ruim assortiment bij elkaar te brengen dat varieert van kleding, boeken, platen, cd's,  kleine meubels en
speelgoed tot aan lampen, gereedschap, elektra, huishoudelijke artikelen en curiosa.

We kunnen dus allerlei bruikbare, verkoopbare spullen voor deze rommelmarkt gebruiken. Hoe meer
spullen, hoe hoger de opbrengst! En daar gaan we voor! Op 13 en 16 juni kan je de spullen inleveren in
het Trefpunt van Korbatjo. Maar komt dat niet uit, neem dan contact met ons op! Wij nemen het graag
aan.

Ook zijn we op zoek nieuwe rommelmarkt-commissieleden die willen helpen met de organisatie van de
rommelmarkt. Lijkt je dit wat om een rommelmarkt mee te helpen organiseren of op andere wijze bij te
dragen, meld je aan of vraag informatie bij Lenie of Arina.

En natuurlijk zien we u dan graag op 25 juni tussen 9 en 13 uur om gezellig te komen snuffelen tussen de
vele duizenden, nog goed bruikbare, tweedehandse artikelen die buiten op de vele kraampjes en in
tenten opgesteld staan.

Alvast bedankt namens de
Rommelmarktcommissie,

Lenie
06 – 462 64 841

Arina
06 – 301 57 604

rommelmarkt@korbatjo.nl
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De spelregels…
Korfbal heeft erg veel spelregels, die niet gemakkelijk zijn. Daarom passen we bij het
schoolkorfbaltoernooi niet alle regels toe. Je moet je wel houden aan de volgende regels :

· Het team dat als eerst genoemd staat speelt ‘thuis’ en mag kiezen op welke korf zij willen gaan
aanvallen. Dit team mag ook de bal uitnemen.

· De scheidsrechter kent de regels erg goed! Je moet dus goed luisteren naar de scheidsrechter en
doen wat hij/zij zegt.

· Je moet binnen de lijnen spelen en je mag niet op de lijn staan als je de bal vast hebt.
· Je mag de bal niet uit iemand anders zijn handen slaan of tikken.
· Je mag niet duiken naar de bal.
· Je moet het lichaam van je tegenstander vrij houden. Geen lichamelijk contact!
· Je hebt een ‘eigen’ tegenstander. Je mag iemand anders zijn tegenstander wel overnemen (van

dezelfde sexe), maar je mag niet met zijn tweeën één tegenstander verdedigen.
· Een doelpunt is pas verdedigd als je zo dichtbij verdedigt, dat je de schouder van je tegenstander

aan zou kunnen raken. Bij groep 3/4 wordt NIET voor verdedigd gefloten.
· Tijdens de wedstrijden mag alleen gewisseld worden als het spel stil ligt en wanneer de

scheidsrechter hiertoe akkoord geeft. Dit om te voorkomen dat het voor een tegenstander
onduidelijk wordt wie zijn volgende opponent is.

Groep 3 t/m 6
· Een team bestaat uit 4 personen.
· Jongen speelt tegen jongen, meisje tegen meisje. Let op: het kan zijn

dat een team niet genoeg jongens of meisjes heeft, waardoor een
jongen als meisje speelt (of andersom). Dit wordt duidelijk middels
hesjes en wordt door de scheidsrechter uitgelegd.

· Er wordt gespeeld in 1 vak.
· Tijdsduur: 2 x 10 minuten. Let op: halverwege alleen van korf wisselen.
· Hoogte paal groep 3/4: 2,5 meter. Balnummer 3.
· Hoogte paal groep 5/6: 3 meter. Balnummer 4.
· EXTRA REGEL: Bij groep 3/4 mag een vijfde speler, de zogenaamde SUPER-speler, worden

ingebracht wanneer een ploeg 3 doelpunten (of meer) achter staat. Wanneer het verschil weer
minder is dan 3 moet weer met vier spelers worden doorgespeeld.

Groep 7/8
· Een team bestaat uit 8 personen: 4 jongens en 4 meisjes. Jongen speelt tegen jongen, meisje

tegen meisje. Let op: het kan zijn dat een team niet genoeg jongens of meisjes heeft, waardoor
een jongen als meisje speelt (of andersom). Dit wordt duidelijk middels hesjes en wordt door de
scheidsrechter uitgelegd.

· Er wordt gespeeld in 2 vakken: een aanvalsvak en een verdedigingsvak.
· Tijdsduur: 2 x 10 minuten. Let op: halverwege alleen van korf en functie (verdedigen / aanvallen)

wisselen, dus niet van vak!
· Hoogte paal: 3 meter. Bal nummer 4.
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We gaan voor sportiviteit…
Bij het schoolkorfbaltoernooi staat een leuke en gezellige dag voorop! Hiervoor hebben wij elkaar nodig.
Natuurlijk wil je graag winnen, maar het korfbalspel spelen is ook al erg leuk!

Let op:
· Zorg dat je op tijd bij de wedstrijd bent,

zodat de wedstrijd op tijd kan beginnen.
· Luister goed naar je coach, want hij of zij

kan je helpen tijdens de wedstrijd!
· De scheidsrechter fluit de wedstrijd en

zal je helpen waar nodig is. De
scheidsrechter doet zijn uiterste best om
de wedstrijd zo goed mogelijk te
begeleiden. Helaas kunnen zij ook niet
altijd alles precies goed zien. Begrijp en
accepteer dit.

· Wees sportief; feliciteer je tegenstander wanneer ze gewonnen hebben, accepteer wat de
scheidsrechter zegt. Het gaat immers om een leuke dag met elkaar!

Ook als ouder verwachten wij dat u het goede voorbeeld geeft!
· Moedig uw kind aan op een positieve manier! Iedereen doet

immers zijn/haar best!
· Er zijn op het toernooi veel vrijwilligers nodig, waaronder ook veel

scheidsrechters. Accepteer als ouder ook dat een scheidsrechter
niet altijd alles precies goed kan zien.

· De scheidsrechter kan net op
een ander punt staan dan u als
toeschouwer en de situatie
hierdoor anders inschatten. Ga
er van uit dat de
scheidsrechter weet wanneer
hij wel of niet moet fluiten.
Houd het daarom sportief en
ga ook als toeschouwer niet
schelden tegen de scheidsrechter.
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Extra trainingen…
Let op: voor iedereen die het leuk vindt om na het toernooi nog te komen trainen, organiseren wij twee
extra trainingen. Deze trainingen (voor zowel groep 3/4, 5/6 en 7/8) zijn op:

· Dinsdag 28 juni, van 19.00-20.00 uur
· Donderdag 30 juni, van 19.00-20.00 uur

Neem gerust je vader of moeder mee! Zij mogen ook proberen om de bal in de korf te schieten of
toekijken onder het genot van een kopje koffie of thee.

Deelnemende scholen en teams…
School Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8
Hoeksteen 2 1 2
Keuchenius 3 5 1
De Tandem 3 3 2
Kriekenhof 4 2 2
Leeuwenhartschool 2 1 1
Klinker 1 0 0
Sabina van Egmond 3 3 2
Willibrordus 3 2 0

21 teams 17 teams 10 teams

Tijden…
Iedereen moet zich met zijn of haar team verzamelen om 9.00 uur op het sportveld van Korbatjo. De
eerste wedstrijden starten om 9.30 uur. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tussen 15.45 en 16.00 uur.
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De poule-indeling…

De poule indeling ziet er op basis van de opgaven van de scholen als volgt uit:

Poule A (Groep 3/4) Poule B (Groep 3/4) Poule C (Groep 3/4)
Willibrordus 1 Tandem 1 Sabina van Egmond 1
Keuchenius 1 Leeuwenhartschool 2 Kriekenhof 4
Tandem 2 Kriekenhof 2 Willibrordus 2
Hoeksteen 2 Sabina van Egmond 2 Keuchenius 3
Kriekenhof 1

Poule D (Groep 3/4) Poule E (Groep 3/4) Poule F (Groep 5/6)
Keuchenius 2 Kriekenhof 3 Tandem 4
Hoeksteen 1 Sabina van Egmond 3 Keuchenius 4
Leeuwenhartschool 1 Klinker 1 Leeuwenhartschool 3
Willibrordus 3 Tandem 3 Kriekenhof 6

Keuchenius 8

Poule G (Groep 5/6) Poule H (Groep 5/6) Poule I (Groep 5/6)
Sabina van Egmond 4 Keuchenius 6 Kriekenhof 5
Willibrordus 4 Tandem 6 Hoeksteen 3
Keuchenius 5 Willibrordus 5 Sabina van Egmond 5
Tandem 5 Sabina van Egmond 6 Keuchenius 7

Poule J (Groep 7/8) Poule K (Groep 7/8)
Leeuwenhartschool 4 Hoeksteen 5
Tandem 7 Sabina van Egmond 8
Kriekenhof 7 Tandem 8
Sabina van Egmond 7 Keuchenius 9
Hoeksteen 4 Kriekenhof 8

Het wedstrijdschema wordt later op de website van
Korbatjo geplaatst (https://korbatjo.nl/schoolkorfbal-
2022/).

Op de dag zelf wordt aan de coaches van de teams ook het
programmaboekje met het wedstrijdschema uitgedeeld.

Na de poulewedstrijden spelen bijna  alle ploegen nog twee
wedstrijden om tot een eindstand te komen. In de totaal 14
wedstrijdronden speelt iedere ploeg 5 of 6 wedstrijden van
20 minuten. We hebben er naar gestreefd iedereen zo veel
mogelijk speelminuten te geven.
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Lid worden...
Lijkt het je leuk om te gaan korfballen? Bij Korbatjo mag je altijd vrijblijvend 3 keer mee trainen. Zo kun je
je niet alleen een beeld vormen van de sport, maar ook van de vereniging. Besluit je om door te zetten,
dan kun je kiezen of je spelend lid of trainend lid wilt worden.

Wanneer je lid wilt worden van Korbatjo, zijn er een aantal regels:
· Je vult een inschrijfformulier in en stuurt deze op naar het secretariaat. Een lidmaatschap wordt

altijd aangegaan voor een heel seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Als je in oktober
lid wordt, dan loopt het huidige seizoen van oktober t/m 30 juni. Zonder schriftelijke opzegging 1
maand voor het verstrijken van het seizoen, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar
verlengd.

· Je betaalt contributie. Deze moet per kwartaal worden betaald (met of zonder automatische
incasso).

Het inschrijfformulier staat op de website van Korbatjo, www.korbatjo.nl. Onder het kopje ‘vereniging’
kun je kiezen voor ‘Lid worden?’ en hier kun je het inschrijfformulier downloaden. Maar wat een stuk
gemakkelijker is, is dat het formulier ook in dit boekje is opgenomen!

Voor meer informatie kun je op de dag zelf terecht bij de tent, waar de wedstrijdzaken worden geregeld.
Je kunt ook terecht bij:

Schoolkorfbal Commissie

Email: schoolkorfbal@korbatjo.nl
Telefoon: 06 – 11755500 (Alekos Kaisis)

    06 – 41818416 (Joni van der Werken)

Secretaris/ledenadministatie

Wessel Gunnewegh: secretaris@korbatjo.nl
Willian van der Sluis: ledenadministratie@korbatjo.nl
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*) Doorhalen wat niet van toepassing is

             INSCHRIJFFORMULIER

Naam : Dame/Heer *)

Voorletters : Roepnaam  :

Geboortedatum :

Adres :

Postcode : Woonplaats :

Telefoon/mobiel : /

E mail :

Bent U in het bezit van een auto : Ja/Nee *)

Korbatjo maakt regelmatig
gebruik van foto's en (in mindere mate) van video-opnames van de diverse activiteiten binnen onze
vereniging. Dit beeldmateriaal kan mogelijk gebruikt worden voor onze website, sociale media
(YouTube, Facebook, Twitter en Instagram) en externe media zoals Het Kompas. De beelden zijn
altijd anoniem (zonder naam).

Ondergetekende geeft wel/geen *) toestemming om beeldmateriaal te gebruiken.

Bij geen toestemming graag onderstaande vraag ook beantwoorden.
Ø Mag uw kind op de teamfoto? (deze teamfoto wordt op de website geplaatst):  Ja/nee *)

Meer informatie over privacy vindt u in de privacyverklaring op de homepage van onze website.

Geeft zich hiermee op als lid/donateur *) van A.K.V. KORBATJO.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar welk loopt van 1 juli tot en met 30
juni. Opzegging dient uiterlijk een maand voor het nieuwe verenigingsjaar te geschieden. Zonder
schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd.

Ondergetekende geeft hierbij wel/geen*) toestemming tot automatische incasso van de
contributie van IBAN rek.nr :

Inschrijfgeld: 10 euro website.

Dit formulier met digitale pasfoto sturen naar ledenadministratie@korbatjo.nl

Handtekening (lid/ouder/voogd/donateur) :

Datum ingang lidmaatschap :  als spelend/trainend*) lid
Verwerkt Sportlink d .d. Relatienummer :


