Infoboekje
LKV HET BOSCH

Meer dan korfbal alleen!

Waarom dit boekje?
Dit infoboekje is bedoeld om je nader kennis te laten maken en te informeren over
onze korfbalvereniging L.K.V. Het Bosch. Wat leuk dat je lid wil worden of al geworden
bent! Wij geven jou d.m.v dit boekje een kort overzicht van wat korfbal is en waar wij
als vereniging mee bezig zijn.
Wie zijn wij?
Wij zijn korfbalvereniging Het Bosch uit Lexmond en zijn op 23 juni 1981 opgericht.
We spelen met onze teams op zaterdag in het district Oost, meestal in regio
Vijheerenlanden/ Albasserwaard/ Betuwe. We hebben leden uit Lexmond, maar ook
uit Ameide, Hei- en Boeicop, Meerkerk en Vianen. Bij onze vereniging staan sportiviteit
en gezelligheid centraal met ruimte voor talenten.
Korfbal, wat is dat?
Korfbal is een unieke teamsport, wat door jongens en meisjes gespeeld wordt. De
jongens tegen de jongens en de meisjes tegen de meisjes, samen in één team. Korfbal
is in Nederland een redelijke grote sport. Zo zijn er in ons land meer korfballers dan
basketballers en handballers samen. Korfbalclubs zijn meestal actieve verenigingen
met leuke eigen accommodaties. Korfbal is een zeer gezonde sport voor jong en oud
en is zeker een behendigheidssport. Korfbal is er voor iedereen en is heel afwisselend.
We spelen zowel in de zaal als op het veld. Korfbal is een strijd tussen aanvaller en
verdediger. Door op de korf te schieten kun je doelpunten te maken. Omdat je niet
mag lopen met de bal in je handen, moet je samenspelen. De andere partij zal
proberen het samenspel moeilijk te maken of proberen de bal te onderscheppen.
Er is nog een belangrijke regel: je mag niet schieten als er een tegenstander (vlak)
voor je staat met zijn handen omhoog. Ook mag je de bal niet uit de handen van een
tegenstander halen of slaan. Je mag elkaar niet omverduwen. Maar natuurlijk ga je al
deze dingen oefenen op de training!
Korfbal is laatste jaren sterk vernieuwd. Er zijn minder detailregels en sneller spel
wordt gestimuleerd. Ook wordt qua materiaal (nieuwe kunststofkorven) en moderne
kledinglijnen gaat de sport met de tijd mee. De beste korfballers in Nederland hebben
NOC*NSF topsportstatus en kunnen full-time hun sport beoefenen. Nederland is het
sterkste korfballand, maar korfbal wordt in meer dan 40 landen beoefend. Onder
meer in Azië zijn ontwikkelingen te zien. Volg onze sport via Korfbal.nl of download de
app Korfbal.nl.
Onze teams
We hebben voor alle leeftijdscategorieën een team:
Kangoeroeklup
F1
E1
E2
D1
C1
A1
Senioren 1
Senioren Midweek
Beachvolley-groep

4-6 jaar
7-8 jaar
8-10 jaar
8-10 jaar
9 – 11 jaar
10 – 13 jaar
14 – 17 jaar
17+
17+
15+ (periode mei tot begin september)

Kleding
De kleding van onze vereniging is een geel en (koren)blauw shirt met een blauw rokje of
broekje. Onze club werkt sinds kort met een kledingfonds. Ieder lid betaalt per maand
een euro t.b.v. kleding. Hiervoor krijg je een shirt en broekje/ rokje in gebruik. Het
systeem zit nog in de proeffase. Er komt ook een webshop voor trainingspakken of
andere clubkleding.
Het is gewenst om op het veld schoenen met noppen te dragen en deze ook voor de
training te gebruiken. In de zaal is het verplicht om zaalschoenen te dragen. Voor de
trainingen is sportkleding nodig, een trainingspak wordt in ieder gedragen bij de
wedstrijden (bij warmlopen / wanneer je klaar bent met spelen). Met korfbal mag je
geen sieraden om.
Alleen korfballen?
Nee, we doen meer dan alleen korfballen! Regelmatig zijn er diverse activiteiten bij de
vereniging en hebben we eigen beachsportvelden voor diverse spelvormen (info over
beachvolleybalavonden: lexmondbeach@live.nl). De jeugdcommissie (met daarin de
trainers) organiseert een aantal jeugdactiviteiten per seizoen en zijn er soms clinics
met een speler van het Nederlands team. Aan het eind van het seizoen hebben we
een einddag voor alle leden, ouders, broertjes en zusjes. Er is meestal een gezellige
bbq al dan niet in combinatie met andere activiteiten.
Verder organiseren we verschillende goed bezochte open speldagen voor alle kinderen
uit Lexmond, het schoolkorfbaltoernooi en de ELAR Beachsportdagen (beide 150 200 deelnemers). We hebben een clubblad, het BoschMagazine, wat 1 keer per jaar
uitkomt met stukjes van de bestuursleden en alle leden. Ook hebben we eigen
websites: www.lkvhetbosch.nl, www.facebook.com/lkvhetbosch (ook te bekijken voor
niet-Facebook-leden) en Instagram (hetboschlexmond).
Wat vragen wij van je ouders?
Dat u er op toe ziet dat uw kind trouw komt trainen en spelen. Bij verhinderen van de
training graag even bellen naar de trainer (zie schema hiervoor) en bij het niet kunnen
spelen van een wedstrijd moet dit afgebeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. Hierbij
geldt hoe eerder hoe beter en het liefst niet te gemakkelijk afzeggen i.v.m. de zorg die
trainers vervolgens hebben bij het zoeken naar vervanging.
Het is leuk als u af en toe komt kijken, supporters bepalen de sfeer bij een wedstrijd en
maakt dat de kinderen extra gemotiveerd zijn. Wij kunnen verder als vereniging niet
bestaan zonder vrijwilligers. We hebben als club een breed pakket waar hulp welkom
bij is. Van een enkel uurtje per jaar tot en met activiteiten waarbij u actief betrokken
bent. Door betrokken leden en ouders kunnen we de contributies laag houden. We
hebben een hiervoor een vacaturebank met tal van leuke taken. De updates hiervan
verschijnen in ons Korfbalnieuws of op Facebook.
Meedenken met de vereniging, heeft u een idee, blijf er niet mee rondlopen, maar kom
eens langs bij iemand van het bestuur of de trainer van uw kind en praat erover!

Wie zitten er in het
Voorzitter
Secretariaat en
Ledenadministratie
Penningmeester
Algemeen lid
Wedstrijdsecr.

bestuur?
Arjen Godthelp

0625015835

Conny de Vaal
Bianca Clements
Rianne Kool
Henry Groen

0347-340073
06-25441423
0347-341155
0347-342301

Wat is de contributie?
Bankrekening: NL32RABO03360.05.539 Rabobank Lexmond
Waar moet ik spelen?
In het najaar en in het voorjaar zijn de trainingen en de wedstrijden op het veld bij
sportcomplex Het Bosch te Lexmond. In de schoolvakanties (van de scholen in
Lexmond) is er geen trainen. In de winter spelen de jongste jeugdteams in de zaal in
Lexmond. De overige teams spelen in De Linde in Meerkerk. De allerjongsten, de
kangoeroes spelen nog niet in wedstrijdverband, maar gaan soms wel eens naar een
speldag, georganiseerd door een korfbalvereniging.
Aan het begin van elk seizoen krijg je een schema waarop de wedstrijden en tijden
staan vermeld. Ook krijg je om de week een Korfbalnieuws. Dit gebeurt via de email,
(nieuwsuithetkorfbalbosch@gmail.com). In het korfbalnieuws staan mededelingen,
wedstrijdverslagen van de gespeelde wedstrijden en welke wedstrijden er nog gespeeld
moeten worden. Het is belangrijk dat je dit goed leest!
Vervoer
De senioren regelen zelf hun vervoer. Bij de jongere teams worden ouders gevraagd of
ze voor de uitwedstrijden enkelen keren per seizoen willen rijden. Dit komt ook in het
rondgemailde schema te staan, zodat iedereen weet wanneer hij/zij aan de beurt is.
Je kunt onderling ruilen. Het vertrekpunt is bij het sportcomplex Het Bosch.
Overige info
Website landelijke korfbalbond met de meest actuele standen en dagelijks
korfbalnieuws: www.korfbal.nl
Actueel korfbalnieuws: www.nlkorfbal.nl
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VEEL KORFBALPLEZIER GEWENST!

