Rabobank
Schoo lkorfbaltoerno oi

28 september 2016
Sportpark Overbeek

9:15 aanwezig
9:30 gezamenlijke opening

Beste kinderen van basisschool
Het Anker & De Zaaier!
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd op het Rabobank Schoolkorfbal op
28 september 2016!
Het belooft een spannende strijd te worden tussen het Anker en de Zaaier!
Wij hebben er heel veel zin in! Lees in dit boekje wat er allemaal te beleven
is!
Zo hebben we een kinderprogramma voor de kleinsten, zijn we op zoek naar
het korfbaltalent van 2016 en is er sinds dit jaar een estafettecompetitie.
Voor groep 7/8 is er een touwtrekcompetitie. We hopen op een gezellige
morgen met veel zon, gezelligheid en spanning!
Tot 28 september!
Groetjes de Jeugdcommissie van KV Revival!
Ps. Als je zin hebt om ook te komen korfballen, kijk dan op de achterkant! 5
oktober is een open trainng van 18:00 - 19:00 op het korfbalveld.

Mogen wij jullie extra aandacht voor het volgende???
Ook dit jaar hebben we voor de vierde keer het Korfbaltalent van het jaar
waarin wij uit elke klasse een niet-korfballer uitkiezen waarvan wij denken
dat hij/zij korfbaltalent heeft. Er lopen ook weer scouts rond! Misschien heb
je ze in de gaten, misschien ook niet. Zij lopen tijdens het toernooi rond en
houden alles en iedereen in het oog......
Wat is een scout? Iemand die de deelnemers tijdens de wedstrijden observeert en bepaalt of iemand een heus korfbaltalent heeft. Dit talent kan zijn;
spelinzicht, het maken van snelle en soepele bewegingen, mooie technieken
om je tegenstander op het verkeerde been te zetten, een heel goed schot,
oog voor de anderen in je vak, goed vangen en gooien en noem het maar
op! Misschien heb je het zelf niet eens in de gaten, maar ben je een echt
talent?!!

Praktisch:

Je wordt 9.15 op het veld verwacht (9:30 opening!)
Kinderprogramma en de wedstrijden beginnen 9:40 (na de warming-up om
9;30)
Ieder team mag 1x gratis ranja halen. Graag als teamleider bij de kraam
komen.
Er is dit jaar geen snoep te koop, maar wel sportdrank.
Rond 12.10 is de prijsuitreiking!

Dit waren de winnaars van vorig
jaar... Wie gaat er dit jaar met
de felbegeerde beker naar huis?

Belangrijke info voor teambegeleiders!

Let op:
- Wedstrijden duren 18 min. met 2 minuten wisselpauze
- Op de velden naast de wedstrijden wordt de estafette gespeeld. Hier
liggen de estafettestokjes en zijn de lijnen aangegeven. Dit gebeurt
onder leiding van de teambegeleiders. De teambegeleider van de winnaar
geeft de uitslag aan de wedstrijdleiding door. Er wordt hier de BEST OF 3
gespeeld. Wie dus als eerste 2 estafettepotjes wint, heeft gewonnen.
- Voor 7/8 is er na de estafetteronde touwtrekken. De winnaar wordt
hier na een ronde beslist. Ook hier geeft de teambegeleider van de winnaar de stand door.
- Voor ieder team (met begeleider) is er 1x limonade of koffie. Dit kan
gehaald worden bij de kraam naast de wedstrijd leiding.

WIST JE DAT......
Wist je dat korfbal door een Nederlander is uitgevonden?
Wist je dat de oudste Nederlandse korfbalvereniging al meer
dan 100 jaar bestaat?
Wist je dat korfbal tot 1991 in 3 vakken werd gespeeld?
Wist je dat korfbal de enige gemengde teamsport is?
Wist je dat korfbal in meer dan 55 landen wordt gespeeld?
Wist je dat het Nederlands team al 9 keer wereldkampioen is
geworden?

Open training!
Woensdag 5 oktober
18:00 - 19:00

Voor alle leeftijden!

Denk je er over na op korfbal te komen? Kom dan naar de open
training op woensdagavond 5 oktober 2016!
Het is voor alle leeftijden van de basisschool! Een uur lang gaan
we samen met alle teams allerlei korfbalspelletjes doen en leer
je alvast allerlei leuke trucjes! Zien je we daar op korfbalveld van
Revival?

