Aan: Alle besturen van de korfbalverenigingen in de provincies Groningen en Drenthe van
district Noord
Datum: april 2018

Uw kenmerk:

Doorkiesnummer:

Ons kenmerk:

Onderwerp: Uitnodiging Schoolkorfbal Kampioenschap van Groningen en Drenthe

Geacht bestuur,
Bij deze nodigen wij uw vereniging uit tot het afvaardigen van schoolteams voor het provinciaal
Schoolkorfbal Kampioenschap van Groningen en Drenthe dat in Assen plaats vindt.
Gegevens
Datum

: zaterdag 9 juni 2018

Plaats

: Sportveldcomplex Marsdijk, Martin Luther Kingweg 6 te Assen

Aanvang

: 10.00 uur

Einde
Opgave

: rond 15.00 uur
: uiterlijk 27 mei 2018

Tijdige aanmelding aantal teams
Uit ervaring weten wij dat verenigingen wachten met het opgeven van de teams totdat de kampioenen
bekend zijn. Wij verzoeken u bij deze toch alvast het aantal teams aan ons door te geven, zodat wij alvast
het voorlopige programma kunnen samenstellen. De namen van de scholen kunnen wij later toevoegen
Groep 7/8 speelt ook 4korfbal
Vanaf dit seizoen speelt groep 7/8, net als groep 5/6, in viertallen. Zie hiervoor ook de bijgevoegde
spelgegevens.
Jeugdwedstrijdleiders (JWL-ers)
Het eindtoernooi schoolkorfbal is een groots evenement. Er worden circa 80 wedstrijden gespeeld en
deze moeten door bevoegde JWL-ers worden. Ieder jaar wordt de uitdaging groter om voldoende fluitisten
bijeen te krijgen. Daarom vragen wij u per 2 ingeschreven teams 1 JWL-er te leveren.
Meerdere personen zijn uiteraard van harte welkom! Wij verzoeken u de beschikbare JWL-ers op het
inschrijfformulier te vermelden.

Aanmelding
Op bijgaande aanmeldingsformulieren kunt u de ploegen opgeven. De aanmeldingsformulieren dienen
uiterlijk 27 mei a.s. te worden gezonden aan:
KV AVO
t.a.v. Dennis Klingenberg
p/a Steurstraat 28
9408 GL ASSEN
bestuurslid2@avoassen.nl
Programma en aanvullende informatie
Wij verzoeken u een e-mail adres mee te sturen. Dit maakt het voor ons mogelijk om snel met de
contactpersonen van de scholen contact op te nemen. De opgegeven contactpersoon ontvangt bij
aanmelding van de school een bevestiging van inschrijving.
Het programmaboek wordt in de week voorafgaande het toernooi alleen per e-mail verzonden.
Tot slot
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt dan gerust contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep schoolkorfbal, KNKV district Noord

Korfbalvereniging AVO

Werkgroep schoolkorfbal, KNKV district Noord

Dennis Klingenberg

Pedro Okken

Spelgegevens Provinciaal Kampioenschap Schoolkorfbal

groepen 5/6

Spelregels Breedtekorfbal (4Korfbal)

Balnummer

Bal nummer 4

Paalhoogte

3.00 meter

Veldafmeting

24 x 12 meter

Speelduur

2 x 10 minuten (pauze 1 minuut)

Wisseling van vak

In de rust wordt van speelrichting gewisseld

Verhouding dames/heren



Verhouding dames/heren bij voorkeur 2 om 2, indien dit niet lukt dan
wordt er d.m.v. hesjes een 2 om 2 verdeling gecreëerd.


Spelerswissels

Minimaal 1 meisje per team

Na 10 minuten (pauze) is wisselmoment m.u.v. blessurewissels.
Onbeperkt wisselen, ook terug wisselen is toegestaan.

Specifieke regels



Teams spelen 4 tegen 4, in 1 vak



Binnen 10 seconden moet je overgooien



Niet schieten als je wordt verdedigd



Jongens verdedigen jongens, en meisjes verdedigen meisjes



Géén superspeler

groepen 7/8

Spelregels Breedtekorfbal (4Korfbal)

Balnummer

Bal nummer 4

Paalhoogte

3.00 meter

Veldafmeting

40 x 20 meter

Speelduur

2 x 10 minuten (pauze 1 minuut)

Wisseling van vak

In de rust wordt van speelrichting gewisseld

Verhouding dames/heren



Verhouding dames/heren bij voorkeur 2 om 2, indien dit niet lukt dan
wordt er d.m.v. hesjes een 2 om 2 verdeling gecreëerd.


Spelerswissels

Minimaal 1 meisje per team

Maximaal 4 spelerswisselingen. Een eenmaal vervangen speler of
speelster mag niet worden terug gewisseld.

Specifieke regels



Teams spelen 4 tegen 4, in 1 vak



Binnen 10 seconden moet je overgooien



Niet schieten als je wordt verdedigd



Jongens verdedigen jongens, en meisjes verdedigen meisjes



Géén superspeler

Aanmeldingsformulier eindtoernooi Schoolkorfbal veld 2018
Korfbalvereniging
Beschikbare Jeugdwedstrijdleiders
1. Naam

e-mailadres:

2. Naam

e-mailadres:

3. Naam

e-mailadres:

4. Naam

e-mailadres:

Deelnemer 1
Poule

A (groep 7/8)

B (groep 5/6)

A (groep 7/8)

B (groep 5/6)

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam school
Contactpersoon school
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
E-mail adres school of contactpersoon
Kleur shirt

Deelnemer 2
Poule
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam school
Contactpersoon school
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
E-mail adres school of contactpersoon
Kleur shirt

Deelnemer 3
Poule

A (groep 7/8)

B (groep 5/6)

A (groep 7/8)

B (groep 5/6)

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam school
Contactpersoon school
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
E-mail adres school of contactpersoon
Kleur shirt

Deelnemer 4
Poule
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam school
Contactpersoon school
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
E-mail adres school of contactpersoon
Kleur shirt

Stuur uw aanmelding voor 27 mei 2018 naar:
KV AVO
t.a.v. Dennis Klingenberg
p/a Steurstraat 28
9408 GL ASSEN
bestuurslid2@avoassen.nl

