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1. Kennismaking KV Diderna/Visser Sloopwerken
KV Diderna/Visser Sloopwerken is een korfbalvereniging in Dieren die is
opgericht op 18 september 1970.
De thuishaven van de vereniging is gelegen op sportpark Het Nieuwland in
Dieren. Hier beschikt KV Diderna/Visser Sloopwerken over een goed en
gezellig veld. De verlichting zorgt ervoor dat ook op donkere avonden van
de herfst en het voorjaar het veld kan worden gebruikt.
In de wintermaanden verhuist de hele vereniging naar de zaal. De
trainingen en wedstrijden vinden plaats in sporthal Theothorne.
Tegelijkertijd maakt de vereniging in de sporthal gebruik van de kantine, die
voor allerlei nevenactiviteiten gebruikt wordt.
De leden van KV Diderna/Visser Sloopwerken hebben de gelegenheid te
korfballen in de ruimste zin van het woord. Binnen het Koninklijk
Nederlandse Korfbalverbond (K.N.K.V), waarbij de vereniging is
aangesloten, bestaan op het veld en in de zaal de mogelijkheden voor:








Welpenkorfbal voor kinderen tot 6 jaar;
Competitiekorfbal voor kinderen van 6 tot 16 jaar
(pupillen en aspiranten);
Competitiekorfbal voor spelers en speelsters
vanaf 16 jaar (junioren en senioren);
Korfbal (training en toernooien) voor veteranen en recreanten;
Competitiekorfbal op zaterdag of zondag;
Midweekkorfbal;
Schoolkorfbal.

Bij voldoende belangstelling doet KV Diderna/Visser Sloopwerken aan elk
van deze vormen mee.
Naast het korfballen organiseert KV Diderna/Visser Sloopwerken zowel
voor jeugdleden als voor de overige leden diverse nevenactiviteiten
(afzonderlijk of gezamenlijk). Deze worden georganiseerd in of vanuit het
clubhuis, bijv. familiedag, kaartavond, team-uitjes, sinterklaas, acCOzy
aVONd, enz.
Een ieder die lid is van KV Diderna/Visser Sloopwerken zal één maal per
maand het clubblad “De DidernaBand” ontvangen. Hierin staat het laatste
nieuws van de vereniging.
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2. Korfballen bij KV Diderna/Visser Sloopwerken
In principe komt elk actief lid van de vereniging in aanmerking om binnen
de eigen leeftijdscategorie te kunnen spelen in de korfbalcompetitie
waaraan KV Diderna/Visser Sloopwerken deelneemt. Hierbij worden door
het K.N.K.V. de volgende leeftijdsgroepen onderscheiden:
Categorie:

Leeftijd*:

Senioren
19 jaar en ouder
Junioren
16 tot 19 jaar
Aspiranten
12 tot 16 jaar
Pupillen
6 tot 12 jaar
Welpen
< 6 jaar
Recreanten
Geen leeftijdsbegrenzing
* Leeftijd op 1 januari van het korfbalseizoen (1 juli t/m 30 juni)

De competitiewedstrijden van de welpen, pupillen, aspiranten en junioren
vinden standaard plaats op zaterdag; de senioren spelen hun wedstrijden
normaal gesproken op zondag. Bij voldoende belangstelling kunnen – op
verzoek van een groep – ook senioren- en juniorenteams van de
vereniging op zaterdag spelen.
De trainingen van de competitieteams vinden gedurende het veldseizoen
plaats op doordeweekse avonden; de jeugd op dinsdag en vrijdag vanaf
18.30 uur en de senioren dinsdag en vrijdag vanaf 19.30 uur. In de
wintermaanden – wanneer het hele korfbalgebeuren is verplaatst naar de
zaal – is de dag en de tijd afhankelijk van de gemeentelijke toewijzing.
Geprobeerd wordt om ook dan dezelfde avond als trainingsavond te
handhaven.
De contributie voor de verschillende leeftijdsgroepen is als volgt:
Categorie:

Contributie 2018/2019:

Senioren
Junioren
Aspiranten
Pupillen
Welpen
Niet spelende leden
Donateurs
Gezin

€18.50
€15.25
€13.00
€12.00
€7.00
€5.50
€2.00
€51.50
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3. Het sporttenue
Het tenue van de competitiespeler bestaat uit een (donker) blauwe broek of
rok, een rood shirt en witte sokken. De kleding voor de wedstrijden
(inclusief trainingspak) wordt door de vereniging in bruikleen ter
beschikking gesteld.
Op het veld worden normale voetbalschoenen gedragen. Deze dienen
vaste noppen te hebben. Verboden zijn dus losse en/of stalen c.q.
aluminium noppen.
In de zaal wordt gebruik gemaakt van schoeisel met een stroef loopvlak,
welke niet zwart mag zijn.
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4. Rechten en plichten
Lid worden van een sportvereniging betekent allereerst het recht om te
trainen en in competitieverband wedstrijden te spelen. Hiernaast houdt het
lidmaatschap van elke vereniging, ook van KV Diderna/Visser
Sloopwerken, plichten in.
De bekendste verplichting is natuurlijk de contributie. Iedereen moet zijn of
haar contributie vóór de eerste van elke maand betalen op gironummer
NL84 INGB 0002 3041 98 t.n.v. KV DVS te Dieren. Acceptgiro’s worden
niet verstuurd, u wordt zelf geacht de contributie met behulp van een
(automatische) overschrijving te voldoen. Dit kan eens per maand, kwartaal
of jaar. Een overzicht van de maandcontributie per leeftijdscategorie staat
vermeld op pagina 2.
Natuurlijk moeten er in een vereniging ook allerlei dingen gedaan en
geregeld worden. Alle leden moeten samen zorgen voor een goed
draaiende vereniging en het motto “vele handen maken licht werk” geldt
ook hier. Het gaat overigens meestal niet om moeilijke of veel tijd eisende
dingen. En het is meestal juist heel gezellig als het met een groepje wordt
gedaan.
Zo is het een goede gewoonte bij KV Diderna/Visser Sloopwerken dat de
ouders hun kinderen, als ze nog niet alleen naar de training of wedstrijd
kunnen komen, brengen en halen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat ouders
onderling afspreken om bij toerbeurt het een en ander te regelen.
Dingen waar je rekening mee moet houden zijn bijvoorbeeld:




Velden uitleggen en na afloop weer binnenhalen
Schoonhouden van de kleedkamers
Correct omgaan met spullen van de vereniging

Zo mogelijk wordt aan de leden en aan de ouders van onze jeugdleden
gevraagd een handje te helpen bij dingen zoals:





Hulp bij feestjes, toernooien en bijzondere activiteiten
Bardiensten doen
Vervoer verzorgen naar uitwedstrijden van hun kinderen
Onderhoud van materialen
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De vereniging wordt bestuurd door het bestuur en een aantal commissies,
die elk jaar worden gekozen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering uit de
leden van de vereniging. Verder wordt op deze vergadering verantwoording
naar de leden afgelegd over het gevoerde beleid en worden de plannen
bekendgemaakt over het komende seizoen. Ouders van jeugdleden
hebben ook stemrecht op deze vergadering.
Leden van de vereniging hebben ook een verantwoordelijkheid voor wat
betreft het bemensen van het bestuur en commissies.
Ieder lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is verplicht zorg te dragen
dat hij/zij goed is verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en een
ziektekostenverzekering. KV Diderna/Visser Sloopwerken is verzekerd voor
haar leden, indien eventuele schade niet wordt gedekt door de eigen
verzekering, via een WA-verzekering en een ongevallen verzekering. Voor
de WA-verzekering geldt een eigen risico per gebeurtenis.
KV Diderna/Visser Sloopwerken is nimmer aansprakelijk voor diefstal of
vermissing van eigendommen van haar leden.
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5. Wat is korfbal?
Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport, die in het
begin van de vorige eeuw werd “uitgevonden” door de
Amsterdamse gymnastiekleraar, Nico Broekhuysen. Deze
nieuwe sport was door hem vooral bedoeld om kinderen uit
de (arme) Amsterdamse wijken de mogelijkheid, vooral in
schoolverband, te geven aan sport en lichamelijke oefening
te doen. Al gauw breidde korfballen zich uit over andere
grote steden.
Na de oprichting van het korfbalverbond in 1903 verspreidde de
korfbalsport zich over geheel Nederland, beginnend in wat we nu de
Randstad noemen en daarna ook in andere provincies, vooral in Friesland.
Nog steeds is Friesland de provincie met de meeste korfballers.
Ook in het buitenland wordt sinds ongeveer 1920 gekorfbald. Eerst alleen
in België, maar op dit moment in zo’n twintig landen verspreid over de
gehele wereld. Ook worden er Europese- en Wereldkampioenschappen
gehouden.
Oorspronkelijk werd er alleen buiten op een grasveld gekorfbald. Vanaf
ongeveer 1957 wordt er echter ook in de zaal gespeeld. Op dit moment
bestaat elk korfbalseizoen (van begin september tot eind mei) uit twee
delen: een deel op het veld en een deel in de zaal. De eerste helft van de
veldcompetitie wordt gespeeld tussen ongeveer 15 september en 1
november. Daarna begint de zaalcompetitie die tot ongeveer 1 maart duurt.
Hierna gaat de veldcompetitie verder tot eind mei.
Korfbal is de enige sport ter wereld waaraan gelijktijdig meisjes en jongens
(dames en heren) in een team deelnemen. Maar: jongens en meisjes
spelen niet tegen elkaar, maar met elkaar.
Tijdens een wedstrijd heeft iedereen een persoonlijke tegenstander (-ster);
de hele wedstrijd meestal dezelfde, wisselen mag echter wel. En: een
meisje speelt tegen een meisje en een jongen tegen een jongen; meisje
tegen jongen mag niet.
Elk team bestaat uit vier jongens en vier meisjes. Deze zijn gelijk verdeeld
over twee vakken, een aanval- en een verdedigingsvak. In elk vak zijn dus
van beide teams twee jongens en twee meisjes aanwezig.
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Bij korfbal meet het totale veld 40m x 20m. Dit is verdeeld in twee gelijke
vakken. De beide korven staan op de as van het veld (precies halverwege
tussen de zijlijnen) en op 1/3 van de achterlijn.

O x

x O

O = plaats van de korf.
x = plaats waar een strafworp wordt genomen.

De junioren en senioren wisselen tijdens een wedstrijd om de twee
doelpunten. Een korfbalwedstrijd op het veld duurt 2 x 35 minuten en 10
minuten rust. In de zaal is dat 2 x 30 minuten met 5 minuten rust.
Tot en met de B-aspiranten spelen de kinderen met aangepaste regels; de
totale duur van de wedstrijden en de afmetingen van het veld zijn
aangepast aan de leeftijd.
Het doel waar de bal doorheen moet worden geschoten, is zoals de naam
al zegt, korf. Deze zit boven aan een paal van:




2.50 m (kinderen tot 7 jaar);
3.00 m (kinderen van 7 tot 11 jaar);
3.50 m (kinderen vanaf 11 jaar).

Ook de bal verschilt met de leeftijd van de
spelers. Voor kinderen tot en met 9 jaar is
het een “viertje”. Voor de ouderen een
“vijfje”.
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6. Hoe gaat het spel?
De bedoeling van korfballen is dat een team door samenspelen probeert de
bal door de korf te gooien. Samenspel staat bij korfballen centraal;
alleenspel – lopen met de bal of de bal op de grond stuiteren terwijl je loopt
– is verboden. De spelers en speelsters in een vak moeten zodoende de
bal opbrengen door de bal van de één naar de ander te laten gaan en één
van de aanvallers (-sters) proberen voor de korf vrij te spelen. De
vrijstaande spelers (-sters) kunnen dan proberen een doelpunt te maken.
Alle spelers (-sters) zijn even belangrijk. Iedereen kan proberen vrij te
komen voor de korf. Ook in het samenspel zijn jongens en meisjes even
belangrijk.
In het ene vak moet het ene team proberen
een doelpunt te maken (aanval) en het
andere team tracht dit te verhinderen
(verdediging). In het andere vak is het
precies andersom. Verhinderen dat de
tegenpartij een doelpunt maakt gebeurt door
de eigen tegenstander (-ster) heel precies te
volgen en ervoor te zorgen dat je zo dicht bij
hem of haar bent dat je hem of haar zou
kunnen aanraken. Maar: opzettelijk aanraken
mag niet. De verdediger moet ervoor zorgen
dat hij of zij dichter bij de paal staat dan de
aanvaller. Korfbal is dus een
behendigheidsspel en elke speler (-ster)
probeert voortdurend de eigen tegenstander
te slim af te zijn. De eigen tegenstander
wordt – zolang de tegenpartij de bal heeft – de hele tijd gevolgd. Zodra het
eigen team de bal heeft is het precies andersom.
Als een verdediger (-ster) zo dicht bij de eigen tegenstander (-ster) is dat hij
of zij die kan aanraken, dan mag de aanvaller (-ster) niet proberen te
scoren. De verdediger (-ster) moet dan wel staan tussen de aanvaller (ster) en de paal. Probeert de aanvaller (-ster) toch een doelpunt te maken
dan krijgt het andere team een vrije bal en mag nu het andere vak
proberen een doelpunt te maken.
In een wedstrijd mag je de bal alleen gooien en vangen; voetballen of
stompen naar de bal mag niet. Ook mag je de bal niet gooien of vangen als
je op de grond ligt.
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7. De belangrijkste spelregels op een rij
1. Een doelpunt telt als de bal van boven naar beneden door de korf
is gegaan.
2. Alleenspel is verboden; lopen met de bal, stuiten met de bal en
ondertussen lopen, mag niet.
3. Proberen te doelen mag niet als een tegenstander binnen
armlengte afstand tussen de paal en de aanvaller staat.
4. Een jongen speelt tegen een jongen en een meisje speelt tegen
een meisje van de tegenpartij.
5. Als je achter je tegenspeler staat (dus niet tussen de paal en je
tegenstander) mag je niet proberen te verhinderen dat hij of zij gaat
doelen.
6. Voetballen of stompen naar de bal mag niet; alleen gooien en
vangen mag.
7. Tegenstanders mogen niet worden aangeraakt.
8. Je mag de paal niet vasthouden.
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8. Belangrijke adressen en telefoonnummers
Naam:

Telefoon/Adres:

E-mail/Internet:

Voorzitter

Jeffrey Miechels

06-30403280

voorzitter@diderna.nl

Secretaris

Sheila Klauwers

0313 – 414406
06-19831383

secretariaat@diderna.nl

Penningmeester

Erik Broshuis

0313-415169
06-13363043

penningmeester@diderna.nl

Technische zaken

Jeannette Vels

Clubhuis

’t Proathuus

Vertrouwenspersoon

Inge van der Teems

Postadres

0313-427303
06-10643522
Kolonieweg 2
6952 GX, Dieren
06-51449703

clubhuis@diderna.nl

0313-416304
06-10969495

teems@upcmail.nl

E. v. Beinumlaan 61
6952 CJ Dieren

info@diderna.nl

Homepage

KNKV

technischezaken@diderna.nl

http://www.diderna.nl
Woudenbergsewg 56
3707 HX, Zeist
0343 – 499600

http://www.knkv.nl/

KV Diderna/Visser Sloopwerken wenst u een sportieve tijd bij de
vereniging!
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