
ZIN	  OM	  TE	  KORFBALLEN	  BIJ	  ROHDA?

KOM	  EENS	  LANGS!
Korfbalvereniging	  ROHDA	  nodigt	  alle	  

kinderen	  uit	  om	  op	  dinsdag	  of	  donderdag	  

(18.30	  uur)	  aan	  een	  training	  mee	  te	  doen.	  

Ook	  de	  jongsten	  (vanaf	  3	  jaar)	  kunnen	  bij	  ons	  

meedoen	  aan	  balspelletjes.	  

Dit	  is	  helemaal	  gratis.

www.rohda.com

Heb	  je	  nog	  vragen?
Karin	  Spierings	  wil	  deze	  graag	  voor	  je	  beantwoorden!

tel	  0299-‐435390	  of	  06-‐15028175.
Mail:	  karin.spierings@upcmail.nl

Adres:
Willinklaan	  4,	  sportpark	  Ookmeer

Thuishal:
Sportcentrum	  Ookmeer

Zin	  om	  te	  korfballen	  bij	  Rohda?
www.rohda.com

Natuurlijk	  bij	  Rohda!



‘‘KORFBALLEN	  KUN	  JE	  BIJNA	  HET	  HELE	  JAAR	  DOOR!’’
De	  korfbalcompetitie	  begint	  in	  september	  op	  het	  veld.	  
Meestal	  worden	  er	  in	  augustus	  al	  selectiewedstrijden	  
gespeeld	  om	  te	  kijken	  in	  welk	  team	  je	  komt.	  In	  november	  
gaan	  we	  vervolgens	  de	  zaal	  in	  en	  starten	  we	  met	  
een	  nieuwe	  competitie.	  Deze	  zaalcompetitie	  duurt	  tot	  
maart.	  Je	  hoeft	  dus	  nooit	  bang	  te	  zijn	  dat	  een	  wedstrijd	  
niet	  door	  kan	  gaan	  vanwege	  sneeuw	  of	  regen.	  In	  maart	  
gaan	  we	  weer	  naar	  buiten	  en	  maken	  we	  de	  veldcompetitie	  
af.	  Zo	  kan	  je	  dus	  het	  hele	  seizoen	  door	  spelen.	  
En	  in	  de	  zomermaanden	  ben	  je	  lekker	  vrij!

Alle	  ploegen	  hebben	  per	  team	  een	  leider(ster)	  en	  worden	  bij	  uitwedstrijden	  vanaf	  het	  sportcomplex	  tot	  aan	  het
veld	  begeleid.	  Onze	  pupillen	  en	  aspiranten	  trainen	  één	  of	  twee	  keer	  per	  week	  onder	  goede	  leiding.	  
Onze	  vereniging	  is	  ook	  gestart	  met	  het	  opnemen	  van	  3-‐jarigen.	  Wij	  noemen	  ze	  “KANGOEROES”.	  
Omdat	  zij	  nog	  niet	  toe	  zijn	  aan	  echte	  wedstrijden,	  worden	  zij	  voornamelijk	  in	  contact	  gebracht	  met	  onze	  sport.
Dat	  gebeurt	  op	  zaterdag	  met	  leuke	  spelletjes.	  Korfbal	  wordt	  vaak	  afgedaan	  als	  een	  meidensport,	  iets	  slooms.
Nou,	  vergeet	  het	  maar!.	  Een	  goede	  korfballer(ster)	  moet	  heel	  veel	  kunnen.	  Denk	  maar	  eens	  aan	  de	  conditie,	  
vangen,	  gooien,	  schieten	  en	  doelpunten	  maken.	  Nee,	  iedere	  korfballer	  weet	  wel	  beter.	  ROHDA	  is	  een	  grote	  
korfbalvereniging.	  Toch	  ook	  weer	  niet	  zo	  groot	  dat	  je	  elkaar	  niet	  kent.	  

De	  vereniging	  is	  verdeeld	  in	  leeftijdsgroepen:
 Kangoeroes	  vanaf 3	  jaar
 Pupillen	  vanaf 6	  jaar
 Aspiranten	  vanaf 11	  jaar
 Junioren	  vanaf 15	  jaar
 Senioren	  vanaf	   19	  jaar	  

‘‘ROHDA	  IS	  MEER	  DAN	  KORFBAL	  ALLEEN!’’

www.rohda.com

Wij	  organiseren	  veel.	  Bij	  ons	  is	  het	  niet	  zo	  
dat	  je	  je	  wedstrijd	  speelt	  en	  daarna	  naar	  huis	  gaat.	  
Na	  de	  wedstrijden	  blijven	  de	  kinderen	  vaak	  hangen
om	  nog	  verder	  met	  elkaar	  te	  spelen.	  
Ook	  worden	  er	  regelmatig	  leuke	  activiteiten	  
georganiseerd:	  Disco’s,	  trainingsweekend,	  
zwemfestijn,	  kerstdiner	  en	  noem	  maar	  op!


