
 

 

 

Beste leerkrachten van groep 3-8 

Hierbij vindt u 2 korfbalclinics die speciaal 

gemaakt zijn om  kinderen in de basisschoolleeftijd 

kennis te laten maken met Korfbal. De clinics zijn 

heel gemakkelijk in te plannen in de reguliere 

gymlessen en kunnen door de leerkracht zelf gegeven worden. U hoeft hier geen 

korfbalervaring voor te hebben. De clinics zijn gericht op balvaardigheid, doelen op de 

korven en korfbalplezier! Elke clinic bestaat uit meerdere oefeningen, die achterelkaar 

afgewerkt kunnen worden.  

Als u ook graag het korfbalspel wilt oefenen kunt u op onze site (www.kvluctor.nl ) de 

spelregels vinden, ook tips en uitleg. Kijk onder het kopje informatie/schoolkorfbal.  

In de groepen 3-6 wordt er bij het schoolkorfbaltoernooi gespeeld volgens 

de regels van het 4Korfball (voorheen mono-korfbal). Bij groep 7-8 wordt er 

tweevakskorfbal gespeeld. 

De doelplekken in deze clinics hoeven niet altijd korfbalpalen te zijn. Een basket is ook 

een goede doelplek.  Ook zijn er gymzalen die baskets/manden  hebben, die aan het 

wandrek bevestigd kunnen worden. Zo worden er gemakkelijk extra doelplekken 

gecreëerd. Ze kunnen verspreid over de hele zaal geplaatst worden. Hierbij blijft de 

cirkel, die in het midden van de gymzaal veelal aanwezig is, leeg.  Mocht deze cirkel bij 

u ontbreken teken deze dan met een krijtje in het midden van de gymzaal. 

Heeft u in uw gymzaal te weinig doelplekken, dan kunt u  contact opnemen met  

KV Luctor via luctor.terneuzen@knkv.nl. Wij kunnen indien nodig zorgen voor extra  

doelplekken in de vorm van een wandrekmand of korfbalpalen. Ook bestaat de 

mogelijkheid om ballen te lenen. Wij gaan er in de deze clinics namelijk van uit, dat   

er voor elke leerling een bal beschikbaar is! 

De korfhoogte voor de kinderen van groep 3 t/m 4 is 2.50 m. ( Let op het uitschuifdeel 

van de paal, dat is bv bij de Nijha-palen 150 cm. Zet de paal dus op 100 cm.)  

Voor groep 5-8 is de korfhoogte 3.00 m.  

Merkt u, dat de korfhoogte voor meerdere kinderen van uw groep te hoog is, zet de 

korf dan iets lager. Het is belangrijk dat de kinderen veel succeservaringen opdoen! 

Heeft u nog vragen of tips, wij horen ze graag via luctor.terneuzen@knkv.nl 

We wensen u en alle kinderen veel korfbalplezier! 

KV Luctor Terneuzen 
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