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Interesse om lid te worden? 
 
Om te proberen of korfbal een leuke sport voor jou is, en of 
Stormvogels inderdaad een leuke vereniging is, mag je bij 
Stormvogels vijf keer gratis meetrainen. Kom gerust eens langs 
om de sport en/of de club te leren kennen! 
Voor meer informatie kun je ook mailen naar 
stormvogels.uitgeest@knkv.nl  of  bellen  met Cees Verduin  
06 46427095  
 
Als je lid wilt worden kun je een inschrijfformulier  downloaden 
via de site, www.kv-stormvogels.nl 

Contributie. 
 
KV Stormvogels maakt voor de contributiebetalingen gebruik  van 
automatische incasso.  De jaarcontributie wordt in 10 
maandelijkse termijnen geïncasseerd. 
De actuele contributiebedragen staan vermeld op www.kv-
stormvogels.nl 

Adresgegevens. 
 
Kantine de westhoek Sporthal de Zien 
Niesvenstaart 14 Zienlaan 4 
1911VA Uitgeest 1911TR Uitgeest 
 
Email: 
Stormvogels.uitgeest@knkv.nl 
 
Website: 
www.kv-stormvogels.nl 



 

Wat is korfbal? 
 
Korfbal is een veelzijdige sport. Je moet goed 
kunnen aanvallen en verdedigen en je moet 
zowel technisch als tactisch zijn. 
Maar korfballers hebben nog veel meer in 
huis. Je bezit snelheid en kracht, je beschikt 
over een enorm uithoudingsvermogen en je 
bent erg balvaardig. 
Tevens is korfbal  de enige gemengde 
teamsport ter wereld. Nergens anders leren 
jongens en meisjes op een zo natuurlijke 
manier met elkaar om te gaan. 
Ook is korfbal  de ultieme teamsport. Je mag 
niet lopen met de bal en je kunt je alleen 
vrijspelen en doelpunten maken door snel 
met elkaar over te spelen.  
Kortom, als korfballer ben je een echte 
allround sporter.  
 
 

Competitie 
 
Bij Korfbal worden er twee competities gespeeld; de 
zaalcompetitie en de veldcompetitie. De veldcompetitie 
bestaat uit ‘twee delen’ en meestal wordt het eerste 
deel vanaf augustus tot en met oktober gespeeld. Het 
tweede gedeelte van het de veldcompetitie vindt plaats 
van april t/m mei. De zaalcompetitie wordt van 
november t/m maart gespeeld. 

De Kangoeroe Klup 
 
De Kangoeroe Klup is speciaal bedoeld voor kinderen van 3 tot en 
met 6 jaar. Bij de kangoeroes leren kinderen met spelletjes en door 
oefeningen het korfbalspel. 
 
Korfbal is een teamsport, dat betekent dat de kinderen trainen en 
spelen in groepjes. Zo kunnen kinderen dus gemakkelijk nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes maken. Daarnaast zorgt korfbal ervoor 
dat kinderen al vroeg samenspel en balgevoel ontwikkelen.  

Activiteiten. 
 
Behalve korfballen vinden wij 
gezelligheid en plezier belangrijk. 
Daarom organiseren wij tal van 
activiteiten.  
Je bent van harte welkom tijdens 
deze activiteiten, zoals de bingo-
avond, de playbackshow, de 
filmavond of de gourmetavond.  
De knaller van het jaar is het 
jeugdkamp! 


