
 
 
 

 

Korfbal,  
echt iets voor jou? 
 
Misschien heb je wel eens afgevraagd: 
“Korfbal, zou dat een leuke sport zijn?” 
 
In deze folder kun je lezen: 
 wat korfbal is? 
 voor wie korfbal is? 

 Nederland en korfbal 
 
Ook kunt je in deze folder lezen waarom 
korfbalvereniging Achilles jou graag als lid er bij 
wil hebben en wat Achilles jou, naast het 
korfbal, ook kan bieden. 
 

  
 

 

Wat is korfbal? 
 
Korfbal is een sport voor jongens en meisjes 
vanaf ongeveer 6 jaar. Je speelt samen in een 
team van vier jongens en vier meisjes. Het is de 

enigste teamsport waarin jongens en meisjes 
samen een wedstrijd spelen (iets wat overigens 
heel gezellig is, vooral als je wat ouder wordt). 
 
Om te kunnen korfballen hoef je niet sterk of 

lang te zijn. Balvaardigheid en samenspel zijn 

belangrijk om het spel goed te kunnen spelen.  
Eén van de eerste dingen die je leert is het goed 
gooien en vangen van de bal en het schieten op 
de korf. Het vrijlopen en het verdedigen van je 
tegenstander zijn eveneens onderdelen van de 
sport waaraan veel aandacht wordt besteed.  

 

 

         
 

 

 
 
Het korfbalveld is opgedeeld in twee vakken een 
aanvalsvak en een verdedigingsvak. In het 
aanvalsvak moet je zelf proberen te scoren en in 

het verdedigingsvak moet je het scoren, door je 
tegenstander, verhinderen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Voor de jongste kinderen (t/m zeven jaar) wordt 
er gespeeld in één vak met daarin twee korven. 
Tijdens de wedstrijd moet je aanvallen en 

verdedigen en dat maak het korfbal heel 
afwisselend.  

 

 
 

Voor wie is korfbal? 
 
Korfbal is voor jong en oud. Het begint 
met de welpen (5-8 jaar), daarna komen 
de pupillen (8-12 jaar) waarbij de teams 
worden ingedeeld in drie leeftijds 
groepen. Na de pupillen komen de 
aspiranten (12-16 jaar) hier zijn twee 
leeftijds groepen. Als laatste zijn er de 

junioren (tot 19 jaar) en de senioren 
(vanaf 19 jaar).  

Dus, laat deze folder ook eens je vader of 
moeder zien want voor hun zijn er bij 
Achilles ook voldoende mogelijkheden 
om te korfballen! 

 

 

Nederland en korfbal  
 
Korfbal is zomaar een sport in Nederland, 
er zijn ruim 100.000 mensen in Nederland 

die korfbal spelen. Hiermee is korfbal de 
tweede zaalsport en de vierde teamsport 
van Nederland. Bij het Koninklijk 
Nederlands Korfbal Verbond zijn ongeveer 

550 clubs aangesloten. 
Wereldwijd wordt er in maar liefs 50 
landen korfbal gespeeld. 
 
Als je nog meer informatie over korfbal 
wil vinden bel ons dan of kijk op 
www.knkv.nl 

 

En nu niet langer getreuzeld kom een 
keer kijken of meetrainen! 
 
Dan zul je snel merken……. 

 

Korfbal,  
echt iets voor mij! 

 

http://www.knkv.nl/


 

 
 

Korfbal…… 
de sport om te spelen! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Achilles…… 

de club om je thuis te 
voelen!  

 
 

         
 

Achilles en Korfbal 
 
Oké, als korfbal je wel wat lijkt dan nu iets over 

de korfbalclub van Almelo  “ACHILLES”. 
C.K.V. Achilles is een zaterdag vereniging die al 
meer dan 85 jaar bestaat. In de afgelopen jaren 
zijn we gegroeid naar een ledental van bijna 200 
leden, hiervan zijn ongeveer de helft jeugdleden. 
Ons sportcomplex bevindt zich aan de Koedijk in 

de wijk de Ossenkoppelerhoek.  
Het gezellige clubhuis en de kleedkamers zijn de 

afgelopen jaren grondig verbouwd en voldoen 
prima aan de wensen die je bij een ambitieuze 
club mag verwachten. We beschikken over een 
ruim kunstgrasveld waarop alle trainingen en 
thuiswedstrijden worden gespeeld. 

 
In elke leeftijdsgroep heeft Achilles teams die in 
competitie verband uitkomen. Afhankelijk van de 
groep wordt er 1 of 2 keer per week getraind. De 
trainingen worden door opgeleide leden of door 
leden gegeven die zelf spelen in de hoogste 
senioren team.  

Alle trainers en coaches werken aan de hand van 
het Jeugdbeleids-/trainingsplan.  Na elk seizoen 
worden de prestaties van de teams geëvalueerd  
en worden een nieuwe doelen voor het komende 
seizoen, per team, bepaald. 
 

Bij Achilles draait niet alles om de 
korfbalprestaties. Lol maken en leuke dingen 
doen met je team zijn net zo belangrijk.  
Daarom wordt er van alles naast het korfballen 
georganiseerd, wat dacht je van: droppings, 

spelavonden, disco, feestavonden en 
familiedagen. Elk jaar is er een JEUGDKAMP, in 

de herfstvakantie met z’n allen op een 
kampeerboerderij, je beleeft de spannendste en 
wildste avonturen. 
 
 
Bel voor meer informatie met: 
Jan Laarhuis, 0546 826977 

 
 
INFORMATIEFOLDER 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
C.K.V. ACHILLES - ALMELO 

 
 
CLUBHUIS: 
KOEDIJK 2, ALMELO 
0546 816412 
WWW.CKV-ACHILLES.NL 

 


