INFORMATIE AKC BLAUW-WIT
ACHTERGROND
1. 100- jarig bestaan
Blauw-Wit is opgericht in 1916. In 2016 hebben we het 100-jarig bestaan gevierd.
2. Kenmerk van korfbal
• Jongens en meisjes spelen samen in één team.
• E- en F-teams spelen mono korfbal, d.w.z. dat vier spelers in één vak spelen.
• Vanaf de D-teams wordt er gespeeld met een verdedigings- en een aanvalsvak: 4 spelers
spelen in elk vak. Na 2 doelpunten of na bepaalde tijd (bij jeugdteams) wordt er gewisseld.
PRAKTISCHE INFORMATIE
3. Trainingen
• Elk team traint 2x in de week op vaste trainingsdagen die aan het begin van het veld- en
zaalseizoen worden bekend gemaakt.
• Er wordt tussen 17.00 en 20.00 uur getraind. De training duurt ongeveer 1 uur. De
trainingstijden worden aan het begin van het veld- en zaalseizoen bekend gemaakt. Het
trainingsseizoen loopt van medio augustus tot eind juni.
• Iedereen is welkom om (vrijblijvend) een keer mee te trainen. Na ongeveer een half jaar,
word je in een jeugdteam ingedeeld en kun je met de wedstrijden meedoen.
• Op tijd komen en afmelden: we verwachten dat je op tijd naar de training komt en dat je
afbelt als je een keer niet kunt trainen.
4. Korfbalcompetitie
• De korfbalcompetitie bestaat uit 2 delen:
ü veldcompetitie: lente- en zomermaanden
ü zaalcompetitie: herfst- en wintermaanden
• De korfbalcompetitie bestaat uit:
ü thuiswedstrijden: op Blauw-Wit-veld
ü uitwedstrijden: vaak in eigen regio maar soms ook buiten regio Amsterdam
• Ook voor de wedstrijd moet je op tijd aanwezig zijn:
ü bij thuiswedstrijden een half uur voor aanvang van de wedstrijd
ü bij uitwedstrijden: een uur of anderhalf uur (afhankelijk van de reisafstand) verzamelen
bij Blauw Wit.
2. Afmelden: bij voorkeur uiterlijk de dinsdag voor de wedstrijd bij de coach of teambegeleider
zodat het mogelijk is om tijdig een vervanger te regelen.
5. Inzet ouders
Blauw-Wit draait op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn leden en de ouders van
minderjarige leden. Je kunt je als ouder inzetten als:
Ø Teambegeleider – als teambegeleider zorgt je voor:
•
de communicatie tussen trainer/coach en team;
•
dat het team compleet bij de wedstrijd verschijnt. Dat betekent dat je op de dinsdag
aan de (ouders van de kinderen) communiceert hoe laat het team dat weekend speelt
en hoe laat de kinderen moeten verzamelen:
•
dat er voldoende vervoer is om de kinderen naar de uitwedstrijden te begeleiden:

•

dat als een kind zich afmeldt, een ander kind invalt uit een ander team. In dat geval
neem je contact op met de teambegeleider van een ander team. Die teambegeleider
informeert binnen zijn/haar team wie van de kinderen wil invallen.

Ø Vervoeder: bij uitwedstrijden zijn gemiddeld 2 tot 3 auto´s nodig om het vervoer van de
kinderen te regelen.
Ø Barmedewerker
Bij aanvang van het lidmaatschap kun je aangeven op welke manier jij je als ouder bij BlauwWit wilt inzetten.
Van ouders verwachten we bovendien dat je:
• er op toeziet dat je kind op tijd op de training en voor de wedstrijd verschijnt
• je kind tijdig wordt afgemeld voor trainingen en voor de wedstrijden.
6. Leden
Van leden verwachten wij dat zij:
•
op tijd komen bij trainingen en wedstrijden
•
zich tijdig afmelden voor trainingen en wedstrijden
•
zich netjes gedragen en netjes omgaan met materialen en kleding.
7. Verenigingskleuren:
• Blauw-Wit gestreept shirt, zwart broekje of rokje, zwarte sportsokken, zwarte legging
(indien wenselijk).
• Blauw-Wit stelt wedstrijdshirts ter beschikking voor de F, E en D-teams. Vanaf de C-teams
dienen de kinderen zelf voor een wedstrijdshirt te zorgen.
e
• Sportschoenen (2 -hands is vaak via Blauw-Wit aan te schaffen):
•
zaalschoenen voor in de zaal
•
kunstgrasschoenen voor op het veld
8. Lid worden
• je bent welkom langste komen op een trainingsavond
• je kunt contact opnemen met
• je kunt via de website contact opnemen met
9. Actuele contributieprijzen
Voor de actuele contributieprijzen: zie website: http://www.akcblauw-wit.nl
10. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.
Afmelden dient vóór 1 juni van het lopende seizoen schriftelijk te gebeuren via het email van
het secretariaat van AKC Blauw-Wit: blauwwit.amsterdam@knkv.nl

JEUGDZAKEN
11. Jeugdcommissie
De jeugdcommissie bestaat uit een aantal vrijwilligers dat zich bezighoudt met alle zaken rond
jeugdkorfbal.
12. Indeling van teams
•
Welpen/kangoeroes
•
F pupillen
•
E pupillen
•
D aspiranten
•
C aspiranten
•
B aspiranten
•
A junioren
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6 jaar
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10 jaar
12 jaar
14 jaar
16 jaar
18 jaar

13. Activiteiten en evenementen
•
Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd samen met ouders en kinderen, zoals
Sinterklaasfeesten, kerstdiners, bonte avond, bingo, disco en het korfbalkamp.
•
De selectie van Blauw-Wit speelt op het hoogste niveau: de Korfballeague. Als Blauw-Wit
in de zaal thuis speelt, mag steeds een team van de week oplopen: als speler van het
e
team van de week mag je in wedstrijdtenue oplopen met een speler van het 1 team als
deze wordt voorgesteld aan het publiek. De ouders en familie van de speler van het team
van de week mogen gratis de wedstrijd bekijken om samen de selectie aan te moedigen.
INFORMATIE EN COMMUNICATIE
14. Website
• AKC Blauw-Wit: alle informatie over de club, contributies, wedstrijden e.d. kun je vinden
op de website http://akcblauwwit.nl
• KNKV Competitie informatie: http://competitie.knkv.nl/competitie/club
15. Gegevens Blauw-Wit
Adres: Joos Banckersweg 18a, 1056 EP Amsterdam
Telnr. kantine: 020 6160894
Secretaris Blauw Wit:
16. Social Media
Twitter:
Facebook:

@BWAmsterdam
Jeugd AKC Blauw-Wit

