INSTROOMGROEP CKK KINDERDIJK
Welkom!
Leuk dat uw zoon/dochter interesse heeft om te gaan korfballen!
Wat is de instroomgroep, voor wie en hoe gaat het in zijn werk?
We merken dat er een toename is bij de jeugdspelers. Omdat momenteel de meeste teams
vol zitten kunnen we helaas niet elk nieuw kind gelijk in een ploeg indelen.
Daarom is de instroomgroep in het leven geroepen. Buiten trainen zij op zaterdagochtend
van 10.00-11.00 op Molenzicht en in de zaal in het Maasplein of in de Blokweer. Kijk voor de
juiste locatie en tijd in de weekbrief! Zodat we iedereen de mogelijkheid geven om kennis te
maken met korfbal.
Wat is de instroomgroep?:
De instroomgroep is voor kinderen van 6/7 tot en met 11 jaar die lid willen worden van de
korfbal maar niet gelijk ingedeeld kunnen worden in een ploeg. De instroomgroep traint op
zaterdag en de kinderen leren daar de vaardigheden en regels die nodig zijn om wedstrijden
te kunnen spelen.

Wanneer wordt mijn zoon/dochter lid?:
Uw kind kan 3 keer gratis meetrainen om te kijken of korfbal de
juiste sport is voor hem of haar. Na 3 keer meetrainen verzoeken
we u om een keuze te maken om wel/niet lid te worden. Wordt
uw kind lid dan kunt u een aanmeldformulier vragen aan de
trainsters of deze vinden via http://ckc-kinderdijk.nl/wpcontent/uploads/2016/01/Aanmeldformulieren-CKC-Kinderdijk-perfebruari-2016.pdf

Wanneer gaat mijn kind wedstrijden spelen?:
In overleg met de trainers en de commissies TC/WZ (technische commissie en
wedstrijdzaken) wordt er gekeken of uw zoon/dochter klaar is om wedstrijden te spelen. Het
kan zijn dat uw zoon/dochter ingedeeld kan worden als daar ruimte voor is. Het kan ook zo
zijn dat dit pas kan als bijvoorbeeld de zaalcompetitie start (oktober) of als we daarna weer
buiten gaan korfballen (maart).
Wellicht wordt uw zoon/dochter een keer gevraagd om in te vallen of reserve te staan als er
een ploeg is die veel afschrijvingen heeft. Dan kan hij/zij op die manier ook ervaring op doen.
Op het moment als uw kind ingedeeld is in een team vervalt de training bij de
instroomgroep. Dan wordt er 1 of 2 keer in de week getraind en op zaterdag
competitiewedstrijden gespeeld.
Vragen?:
Hopelijk bent u voldoende geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben of wilt u en uw
kind een keer komen kijken/trainen? Neem dan contact op met Lotte v/d Lustgraaf via
xlotvdlustgraaf@gmail.com

