
Korfbalvereniging “IJsselvogels” 
Sportlaan 9 
2841 EB  Moordrecht 
www.ijsselvogels.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 

Informatie voor nieuwe jeugdleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JTC IJsselvogels 
jtc@ijsselvogels.nl          December 2008  



  - 2 -

Korfballen bij IJsselvogels: echt leuk! 
 
Deze opmerking klinkt misschien wat als een reclameboodschap, maar 
eigenlijk krijgen wij dit wel heel vaak te horen. Kinderen voelen zich in de 
regel snel thuis bij IJsselvogels. Ze wennen snel via een vriendje of 
vriendinnetje van school, of ze zijn ze al een keer aanwezig geweest bij 
het schoolkorfballen. Een bal vangen en gooien kunnen ze meestal al en 
verder leren ze er snel allerlei dingen bij tijdens trainingen en wedstrijden. 
De trainingen voor de jongste teams beginnen altijd met een spelletje, 
waardoor het ijs al snel gebroken is.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de bedoeling van deze folder? 
In deze folder zullen we even stilstaan bij het reilen en zeilen van onze 
vereniging, waarbij we het vooral over de jeugdafdeling zullen hebben. 
Kinderen worden vaak al op jeugdige leeftijd lid van IJsselvogels om 
vervolgens jaren trouw te blijven korfballen. Kennelijk hebben ze er 
plezier in! 
We leggen even uit hoe een en ander georganiseerd is, geven aan dat er 
naast korfballen nog andere activiteiten zijn. Zaken als vervoer, 
sportkleding en trainingstijden komen aan de orde. 
Dit alles wordt uiteengezet aan de hand van een vraag-en-antwoord-
situatie. 
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Hoe ziet een korfbaljaar er uit? 
Een korfbalseizoen is best lang: we beginnen na de zomervakantie en 
gaan dan in de buitenlucht wedstrijden spelen tot aan begin november. 
Vervolgens trainen en spelen we tot begin april in de zaal. Het zaalseizoen 
start altijd met ons mixtoernooi. Alle kinderen worden dan in 
leeftijdsgroepen verdeeld over teams die een onderlinge competitie 
spelen. De winnaars gaan met een klein prijsje naar huis. 
Na het zaalseizoen gaan we voor een 2e periode weer naar buiten. Ergens 
halverwege/eind juni eindigt het seizoen dan met een speciale afsluiting in 
de vorm van een toernooi of een andere gebeurtenis. 
 
In totaal worden er per team zo’n 25 wedstrijden per seizoen gespeeld!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      [Onze D1 op  het Nederlands Kampioenschap] 

 

 

Hoe werkt de jeugdafdeling van IJsselvogels? 
Met meer dan 160 jeugdleden en meestal zo rond de 20 jeugdteams valt 
er veel te regelen en te organiseren. Hiervoor heeft IJsselvogels de JTC-
commissie, wat staat voor “Jeugd Technische Commissie”. De JTC is in de 
eerste plaats in het leven geroepen voor alles wat rondom de wedstrijden 
geregeld moet worden.  
De JTC deelt de kinderen in teams in, zorgt ervoor dat er een trainer en/of 
coach aan het team gekoppeld wordt en verzorgt alle administratieve 
zaken rondom een wedstrijd.  
De “T” van Technische in de naam houdt tevens in dat de JTC de 
coördinatie heeft over zaken die met de techniek van het spel te maken 
heeft: hoe moeten kinderen gooien, vangen, schieten, vrijlopen, slim 
spelen.  
Geregeld worden clinics gehouden om de trainersstaf bij te praten of op te 
leiden. De grote lijn wordt bewaakt. 
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Hoe zit het met leeftijdsgroepen?  
De kinderen worden in leeftijdsgroepen ingedeeld volgens de volgende 
regels: 
-tot   8 jaar spelen ze in de F-teams 
-tot 10 jaar spelen ze in de E-teams 
-tot 12 jaar spelen ze in de D-teams 
-tot 14 jaar spelen ze in de C-teams 
-tot 16 jaar spelen ze in de B-teams. 
 
Hierna stappen de kinderen over naar de Junioren (A-teams). 
De peildatum ligt op 1 oktober. Soms kunnen kinderen vervroegd 
doorgeschoven worden of nog een jaartje langer in een groep blijven. 
 
Hoe delen jullie die teams in? 
Het indelen van de teams is vaak een tijdrovend en soms ook lastig klusje 
voor de JTC. We proberen iedereen op zijn eigen niveau in te delen, 
waarbij ook soms rekening gehouden kan worden met sociale aspecten 
(vriendje of vriendinnetje). Meestal doe je een kind er geen plezier mee 
door hem te hoog of te laag in te delen. Dan nog moeten er soms keuzes 
gemaakt worden en kunnen we niet altijd iedereen tevreden stellen. We 
vragen daar begrip voor. 
 
Is er een centrale contactpersoon? 
Per leeftijdsgroep heeft de JTC een coördinator aangesteld die 
verantwoordelijk is voor alle zaken rondom die groep: contact met de 
ouders of kinderen, contact met de coaches, wedstrijden en trainingen 
bezoeken, de grote lijn bewaken en eventuele problemen oplossen. 
De coördinator is dan ook, naast de coach van uw kind, beschikbaar voor 
vragen / opmerkingen/ klachten etc. Elders in deze folder staat 
aangegeven hoe u de coördinator kunt bereiken. 

 

Hoe vaak trainen de teams? 
Elk team traint minstens 1 uur in de week. Dit geldt zowel 
voor de zaalperiode als voor de veldperiode. 
De hoogste teams trainen in de regel een uur extra. 
Afhankelijk van de beschikbare uren van de trainers kan 
het voorkomen dat sommige van de overige teams ook 
2x per week trainen. De F-teams trainen altijd slechts 1x 
per week.  
Vanwege het tekort aan zaaluren wordt helaas in de 
zaalperiode minder vaak getraind. Ook dan traint elk 
team echter minstens 1 uur per week. 
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Hoe worden de ouders en spelers geïnformeerd? 
Elke 2 weken verschijnt het clubblad “In 
en om de Korf”. Hierin worden alle 
gegevens van de komende wedstrijden 
gepubliceerd. Verder kunt u 
wedstrijdverslagen, nieuwtjes, de 
standen etc. lezen.  
Ook verschijnt hierin 3x per jaar een 
overzicht van alle te spelen wedstrijden, 
inclusief het vervoersschema voor de 
daaropvolgende gehele veld- of zaal- 
periode.  
 
De clubbladen zijn ook te downloaden 
vanaf de eigen website van IJsselvogels, 
www.ijsselvogels.nl.  
 
U kunt er voor kiezen een papieren 
versie thuis bezorgd te krijgen of een e-
mail te ontvangen wanneer de digitale 
versie online staat. 

 

 

Waar worden de uitwedstrijden gespeeld? 
IJsselvogels is ingedeeld in district Zuid-West. De wedstrijden worden in 
het gebied gespeeld tussen Bodegraven en Maassluis, Rotterdam - 
Gorinchem en Rotterdam - Dordrecht. De jongste teams spelen meestal 
rond Gouda. 
 
 
Hoe is het vervoer geregeld bij uitwedstrijden? 
In principe zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het vervoer. De JTC 
zorgt er wel voor dat er een rijschema gemaakt wordt waarbij de ritten zo 
eerlijk mogelijk verdeeld worden. Indien iemand echter niet in staat is te 
rijden is hij of zij door met een ander te ruilen zelf verantwoordelijk dat 
iemand anders het vervoer overneemt.  
Mocht iemand niet over een auto beschikken of anderszins niet in staat 
zijn te rijden dan wordt er verzocht dit tijdig te melden bij de JTC.  
Ook personen die onregelmatig wel of niet kunnen rijden worden verzocht 
om, indien bekend, van te voren aan te geven wanneer wel en niet 
gereden kan worden. We houden er dan alvast rekening mee in het 
rijschema. 
Bij de opstellingen in het clubblad wordt het adres vermeld van de locatie 
waar gespeeld wordt. Wij gaan ervan uit dat iedereen zelf voor een 
routebeschrijving zorgt. 
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Wat te doen als iemand verhinderd is te spelen? 
Dan dient er tijdig afgemeld te worden. Bij de opstellingen staat vermeld 
waar en op welke wijze dat moet gebeuren. Bij langdurige blessure of 
ziekte graag ook even de coördinator inlichten. 

 
Hoeveel bedraagt de contributie? 
Zie voor de juiste bedragen de laatste pagina van het clubblad, daarbij 
staat ook een bedrag voor inschrijfgeld. De contributie dient per kwartaal 
met een machtiging vooruit betaald te worden.  Bij voortijdige beëindiging 
van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van het lopende 
kwartaal. Gezinnen waarvan 4 of meer personen lid zijn krijgen 10% 
korting op het totaalbedrag. Door het gehele seizoen bij vooruitbetaling te 
voldoen krijg je 5% korting. Het boekjaar voor de contributie loopt van 1 
juni t/m 31 mei.  
Het machtigingsformulier is te downloaden vanaf de website. 

 
Hoe zit het met de sportkleding? 
Alle teams bij IJsselvogels krijgen een sponsorshirt via de vereniging. Men 
moet zelf voor een rode broek zorgen. Op het kunstgrasveld en in de zaal 
moeten kunstgrasschoenen resp. zaalschoenen gedragen worden. Soms 
wordt bij uitwedstrijden nog op gras gespeeld, dan kunnen noppen-
schoenen handig zijn. Voor de shirts geldt dat ouders verzocht worden per 
toerbeurt deze shirts te wassen. 

 
Wordt er nog meer gedaan voor de jeugd? 
 

Ja, bij IJsselvogels hebben we een speciale commissie die voor de 
jeugdleden het hele jaar door diverse activiteiten organiseert: de JAC 
(Jeugd Activiteiten Commissie). Afhankelijk van de leeftijd van de 
kinderen is er een scala aan activiteiten, zoals spellenmiddagen, 
schaatsen, Sinterklaasdisco’s of zwemmen. 
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Zijn er veel personen betrokken bij dit alles? 
Uiteraard kunnen we het geheel niet doen zonder een scala van 
vrijwilligers. Om zowel het korfbaldeel als het activiteitendeel voor de 
jeugd in goede banen te leiden zijn er wekelijks zo’n 50–60 personen 
actief bezig. Allen doen dit op vrijwillige basis. Bijna alle coaches en 
trainers spelen zelf korfbal bij IJsselvogels of hebben dit gedaan. Velen 
zijn in de jeugd begonnen met korfballen en begeleiden nu zelf een team. 
Elk nieuw lid wordt ook altijd gestimuleerd om zelf ooit een team te 
begeleiden of iets anders te doen voor de vereniging. Ook dat is de kracht 
van IJsselvogels. 
 

Kunnen wij ouders ook iets doen voor de vereniging? 
Ja uiteraard. Geen vereniging zonder vrijwilligers. We kunnen altijd 
mensen gebruiken voor zaken als bardiensten, administratieve taken, 
kleine klusjes, onderhoud van de accommodatie, zaalwacht, scheids-
rechters, coaches, trainers, leden voor diverse commissies, redactieleden. 
Te veel om op te noemen dus.  
Een aantal ouders hebben zich al opgegeven voor bardiensten. Dat 
betekent dat slechts 2 keer per jaar er een ochtend of middag is dat u met 
iemand anders zorgt voor de koffie, frisdranken, snoep en andere 
etenswaren. Dat is altijd te combineren met een dag dat uw eigen kind 
thuis speelt.  
Meldt u hiervoor svp bij het bestuur. Zie het clubblad of de website voor 
de gegevens. 
 

 

Hoe bereiken we de JTC? 
De eenvoudigste manier is via een e-mail naar jtc@ijsselvogels.nl. De e-
mail wordt dan doorgestuurd naar alle bij de JTC behorende personen. 
Op de laatste pagina van het clubblad staan de gegevens van de personen 
die op dit moment zitting hebben in alle commissies, waaronder de JTC en 
de JAC. Ook de gegevens van de coördinatoren staan hierbij vermeld. 
 
  

Nog vragen? 
Uiteraard is iedereen bereid om ook telefonisch uw eventuele vragen te 
beantwoorden. Of kom eens langs op een zaterdag om sfeer te proeven 
tijdens en na een wedstrijd. Wat ook kan is om eens een keer mee te 
trainen, meld je hiervoor bij de coördinator. 

 

Tot slot 
Bij IJsselvogels draait het niet  alleen om korfbal. Op de volgende pagina 
staan een aantal foto’s van gebeurtenissen die in de loop van een seizoen 
kunnen plaatsvinden.    
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IJsselvogels : meer dan korfbal alleen!! 
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