
KORFBAL OP SCHOOL
Hoe organiseer je het en hoe geef je het?



Ondersteuning

➢ Online kennissessies voor schoolkorfbal- en ledenwerfcommissies

➢ Praktijksessies voor (school)trainers
➢ Online kennissessies voor (school)trainers



Hoe organiseer je korfbal op school?

Voor de schoolkorfbal- en ledenwerfcommissies



Drie uitgangspunten

1)   Hoe kun je kinderen interesseren voor korfbal?

3)   Hoe zorg je dat die kinderen bij je vereniging blijven?
2)   Hoe krijg je die kinderen bij jouw vereniging?



1. Hoe kun je kinderen interesseren voor korfbal? 

➢ Laat zien waar je vereniging voor staat

➢ Creëer een positief beeld van je vereniging 

➢ Lever kwaliteit in trainingen, communicatie en uitstraling

➢ Verbind ledenwerfactiviteiten in je jaarplan
➢ Laat zien waar korfbal voor staat: veilig, sociaal, allround, gemengd

➢ Richt je op zowel kinderen als ouders



2. Hoe krijg je die kinderen bij je vereniging?

➢ Ledenwerfactiviteiten

➢ Follow-up: training bij de vereniging

➢ Vrienden en vriendinnentraining

➢ Schoolkorfbaltoernooi
➢ Schoolkorfballessen tijdens gymles

➢ Korfbal back to school

➢ Als ze nog geen lid zijn én als ze net lid zijn

➢ Kinderen integreren binnen vereniging



Aandachtspunten

➢ Stem met alle trainers de trainingen af op de behoefte van kinderen

➢ Plezier

➢ Uitdaging

➢ Veel beweging
➢ Let daarbij op:

➢ Succesbeleving

➢ Veilig en vertrouwd



3. Hoe zorg je dat kinderen bij je vereniging blijven? 

➢ Investeer in goed kwalitatief technisch kader: onder andere trainersbegeleiding 

➢ Geef de kinderen uitdaging

➢ Creëer een positieve sfeer

➢ Zorg voor een veilig en vertrouwd gevoel binnen de vereniging én de training
➢ Investeer in voldoende technisch kader: trainers vinden en behouden

➢ Laat kinderen leren

➢ Zorg voor plezier en succesbeleving
➢ Zorg voor goede communicatie

➢ Tussen commissie en trainers /technische commissie
➢ Tussen trainers en spelers/ouders
➢ Tussen technische commissie en spelers/ouders





Hoe geef je korfbal op school?

Voor de (school)trainers



Primair doel als trainer

➢ Spelers veel laten bewegen

➢ Spelers uitdagen

➢ Positief coachen: complimenten geven

➢ Spelers succes laten ervaren
➢ Spelers plezier laten beleven

➢ Spelers een veilig en vertrouwd gevoel geven

➢ Aandacht voor het individu



Voorbereiding

➢ Ruimte die je tot je beschikking hebt: grootte en binnen of buiten

➢ Duur van de training op de school of vereniging
➢ Aantal kinderen dat aanwezig is en van welke leeftijd
➢ Materialen die je tot je beschikking hebt en wat je nog moet regelen

➢ De inhoud van de training



Organisatie

➢ Houd de training simpel

➢ Partijvorm: simpele regels, geen fysiek contact, scoren, niet aan korf zitten
➢ Spelletjes met scoren
➢ Korfbal warming-up

➢ Zorg dat je makkelijk kunt schakelen tussen oefeningen: weinig materiaal verplaatsen

➢ Houd de oefening kort: kijk naar de kinderen



Materiaal

➢ Zorg voor voldoende materiaal

➢ Pionnen en dopjes

➢ Fluitje bij zachte stem of grote ruimte

➢ Voldoende korfbalpalen 
➢ Elk kind een bal

➢ Hesjes en lintjes

➢ Verschillende hoogtes korfbalpalen
➢ Groep 3 t/m 4 gebruikt 2,5 meter 
➢ Groep 5 t/m 8 gebruikt 3 meter
➢ Is afhankelijk van periode van het jaar



Communicatie

➢ Zorg voor een introductie: voorstellen, welkom heten en inleiding

➢ Geef een duidelijke instructie

➢ Geef het goede voorbeeld

➢ Maak gebruik van praatje, plaatje, daadje
➢ Neem een enthousiaste houding en uitstraling aan

➢ Coach op een positieve manier: complimenten en tips





Meer: school-korfbal.nl


