Welkom bij

K.V. Revival

Praktische info voor ouders

Broekje/rokje	
  
Als je een wedstrijd moet spelen, dan wordt er van je verwacht dat je de
volgende kleding aan hebt: Een wit shirt en een bordeauxrood broekje/rokje.
Voor de zaal zaalschoenen (geen zwarte zolen) en voor op het veld
voetbalschoenen. Een rokje/broekje is te verkrijgen bij Nummer 12 op Dijkje 11
te Barneveld
Spelerskaart
Van ieder kind wordt een spelerkaart gemaakt, wat hem/haar speelgerechtigd
maakt. Hiervoor zijn 2 pasfoto’s nodig. Deze kunnen aan het begin van de
speeltermijn ingeleverd worden bij Simone ter Rahe, simoneterrahe@live.nl.
0611814608.
Wedstrijden
Rondom de wedstrijden verwachten we dat u een aantal keer per jaar rijd naar
de wedstrijden en/of de trainingen en de shirtjes van de spelers wast. Hier
worden schema’s voor gemaakt. Daarnaast vinden we positiviteit rondom de
wedstrijden erg belangrijk. Zo vragen we de spelers om de scheidsrechter na
afloop te bedanken en willen we als club bekend staan als een sportieve club.
Contributie (2015/2016)
- Pupillen (= tot 13 jaar): € 76
- Aspiranten (= tot 16 jaar) : € 86
- Junioren (= tot 19 jaar): € 111
- Senioren: € 191
- Midweek: € 131
- Algemeen Reserve: € 66
- Ondersteunende leden: € 25

Kom bij de leukste club van Nederland!
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Revival - de leukste club van Nederland

Wat is er zoal te doen het jaar door?

Een kijkje in de keuken...

Filmavond
Schaatsen

Rommelmarkt!

Zo vader zo zoon korfbal

Zwemmen

Veel verkopen voor
weinig!

Altijd goed voor de nodige
chaos

Kamp (1x per 2 jaar)
Slotfeest

Wedstrijden
Schoolkorfbal en stratenkorfbal

Aan het begin en einde van het
jaar!

Maar ook nog:
Schaatsen,
Kamp,
Filmavond,
kerstactiviteit en
nog veel meer!

Start / beginfeest
Als afsluiting!

KV Revival

KV Revival

Scheidsrechtersgebaren
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Goed om te weten!
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Buiten het eigen vak te spelen

De scheidsrechter gebruikt één gestrekte hand
en beweegt deze heen en weer alsof er een lijn
wordt aangegeven. Je stond buiten het speel
vak toen je de bal ving.

Richting

De scheidsrechter wijst met één opgestoken
arm de speelrichting aan. Als jij in de korf moet
scoren waar de scheids heen wijst, mag jij de
bal uitnemen.
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De scheidsrechter beweegt zijn vlakke hand op
en neer en bootst daarmee het stuiten van de
bal na. Je mag niet stuiteren met de bal al je
gewoon vast kunt pakken. Alleen als je de bal
niet in één keer kunt pakken is stuiteren
toegestaan.

Spelhervatting

De scheidsrechter wijst met de ene arm de
plaats aan waar de spelhervatting wordt
genomen en geeft met de andere arm de
speelrichting aan.

3

7

schieten terwijl je verdedigt wordt.

De scheidsrechter steekt één arm met een
vooruitgestoken hand schuin omhoog en buigt
zijn vingers een klein beetje. Dit betekent dat je
tegenstander goed verdedigde of dat de bal die
jij schoot verdedigd is.

6

Met de bal lopen

De scheidsrechter houdt beide armen gebogen
voor het lichaam en maakt een draaiende
beweging met beide armen. Dit betekent dat je
liep terwijl je de bal in je handen had. Je moet
één voet laten staan en de andere voet mag je
wel verzetten.
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Alleen te spelen

KV Revival

De bal met been of

voet aan raken
De scheidsrechter raakt
met één van zijn handen
de buitenkant van zijn
been beneden de knie
aan. Je raakte expres of
per ongeluk de bal met
de voet of met het
gedeelte van je been
onder je knie de bal aan.
Dit is niet toegestaan.

Over de club
De club in het kort
Korfbalvereniging Revival is op 8 juni 1972 opgericht en bestaat sindsdien als
de korfbalvereniging van Terschuur. De kleding van Revival bestaat uit een wit
t-shirt en een bordeaux-rood rokje of broekje met witte sokken. Het logo is ook
in die kleuren gemaakt. Revival heeft zo'n 120 leden in alle categorieën.
Revival is een gezellige vereniging waar fanatiek gekorfbald wordt.
De kantine
Thuis spelen wij op de velden van Sportpark Overbeek, Hier wordt ook
gevoetbald door de Terschuurse Boys. We hebben daarom ook gezamenlijk
een kantine. In de kantine is het dan ook altijd erg gezellig, vooral op
zaterdag. Korfbal wordt zowel buiten als binnen gespeeld. In het najaar en het
voorjaar wordt er buiten gespeeld. Vanaf november tot en met maart wordt er
in een sporthal (vooral in de veluwhal) gespeeld.
Organisatie
info voor ouders:
Bij de jeugd speelt iedereen tegen leeftijdgenoten.
We kennen Senioren (18 jaar en ouder), A-jeugd (15 t/m 18 jaar), B-jeugd (13
t/m 15 jaar), C-jeugd (11 t/m 13 jaar), D-jeugd (9 t/m 11 jaar), E-jeugd (7 t/m 9
jaar) en Fjeugd (5 t/m 7 jaar).
Meetrainen en spelen
Kijk in welke leeftijdscategorie jij valt en train een keer mee! Daarbij is er een
paar keer per jaar het vriendjeskorfbal! Dan mag je altijd mee doen om te
kijken of je het korfballen bij Revival leuk vindt!

Catering Lokaal

De leukste club van Nederland

Wat vragen we van de ouders van jeugdleden?
- Dat u erop toeziet dat de jeugd trouw komt trainen en tijdig aanwezig is.
- Bij verhindering TIJDIG afbellen.
- Eens in de zoveel tijd rijden bij wedstrijden. (bij trainen naar de veluwhal
vanaf de D-jeugd, in het zaalseizoen van november tot maart).
- Belangstelling voor de verrichtingen van uw kind.
- 3 à 4 keer per seizoen (afhankelijk van grootte van het team) de
wedstrijdshirts te wassen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij:
Voorzitter Eric van de Glind: voorzitter@kvrevival.nl
Voor al uw algemene vragen.`
Jeugd commissie:
jc@kvrevival.nl
Voor vragen over de activiteiten voor de jeugd die gehouden worden.
Jeugd technische commissie: jtc@kvrevival.nl
Voor technische zaken zoals de indeling van de teams.
Financiële commissie:
fc@kvrevival.nl
Voor vragen over geldzaken zoals de jaarlijkse contributie.
Ledenwerving
ledenwerving@kvrevival.nl
Website
website@kvrevival.nl
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KV Revival - Sta jij hier binnenkort bij?
Groepsfoto

Speler van de week!
Bij vrijwel iedere thuiswedstrijd van het eerste is er een speler van de week. Deze
mag mee inschieten en de bal uitnemen. Hoe dat precies gaat? We vroegen het aan
Angela van de Bunt!
Wauw! Speler van de Week! Je mag jezelf even voorstellen! Dus je naam, hoe
oud je bent, in welk team je speelt, hoelang je op korfbal zit, wat je van korfbal
vindt en alles wat je nog meer leuk vindt om te vertellen. Ga je gang
Ik heet Angela van de Bunt 9 jaar, ik speel in de E2 ik zit al 2 jaar op korfbal en
vind het super leuk
Hoe ging het met inschieten?
Het inschieten ging wel redelijk goed en het was wel leuk
Wat zei de hoofdtrainer allemaal tijdens de bespreking? En wat vond je daar
van?
Dat ze kleiner waren maar dat ze toch goed ons best moesten doen.
En dat klopte wel vond ik
Heb je een goede tip onthouden? Of heb je misschien zelf goed tips voor het
eerste?
Nee
En toen kwam JOUW moment: Het uitnemen van de bal en de doorloper! Vertel
eens!
Het was leuk om te doen alleen ik miste
En als je een foto hebt, willen we deze graag zien1
Welke wedstrijd heb je gezien? Hoe speelde het eerste?
De wedstrijd van het eerste en een stukje van het 2e
Ze speelden wel goed
Wie heeft het mooiste doelpunt gemaakt?
Saskia
Je hebt een mooie bal gekregen, welke naam staat er het mooiste op?
Janno
Wie is eigenlijk de beste speler van Revival?
Simone want die heeft mij getraind
Wat vond je ervan om Speler van de Week te zijn?
Heel leuk en leerzaam

