
Hallo! 
 
Je bent nu lid van A&CKV Gemini. Als je spelend lid bent, ontvangt jou trainer zo snel mogelijk een 
spelerskaart, waardoor je wedstrijden mag gaan spelen. 
Korfbal is een teamsport, dat betekent dat je veel dingen met het team en de vereniging regelt. Denk 
aan bijvoorbeeld het rijden naar uitwedstrijden, het fluiten van wedstrijden en het reserve staan bij 
andere teams. 
Dit pakket maakt duidelijk waar de vereniging voor staat, en geeft handige informatie aan nieuwe 
leden.  
Voor meer informatie kun je kijken op onze website: www.gemini-korfbal.nl 
 
Teams 
Waarschijnlijk heb je al kennis gemaakt met je team en met je trainer(s). De letters voor het team 
staan voor een leeftijdsgroep, en het cijfer erachter geeft aan in welk team je zit. Hoe hoger het 
cijfer, hoe hoger het team. Het hoogste team dat er is, is het 1e. En wie weet, als jij goed je best doet 
speel je ook over een tijd in ons eerste! 
Een kort overzichtje van de teams en de leeftijden: 
F:  6-8 jaar 
E:  8-10 jaar 
D:  10-12 jaar 
C:  12-14 jaar 
B:  14-16 jaar 
A:  16-18 jaar 
Senioren: 18 jaar en ouder 
 
Trainers 
Ieder team wordt geleid door één of meerdere trainers. Deze trainers zitten vaak zelf ook op korfbal, 
of hebben vroeger gespeeld. Zij zijn er om jou meer van korfbal te leren zodat je nog beter kunt 
worden. Trainers zijn er ook voor jou. Als jij een training niet kunt komen, willen ze graag dat je jezelf 
afmeldt. Dit voorkomt dat er bijvoorbeeld maar 3 mensen komen trainen. 
Trainers maken vaak afspraken over hoe ze willen dat jij je afmeldt. Meestal wordt er afgesproken 
dat je je afmeldt via de telefoon of e-mail. 
Het telefoonnummer van je trainer kun je vinden op de website of in het wedstrijdboekje. 
Heb je vragen, is er iets onduidelijks of vind je iets moeilijk, kun je dit altijd tegen je trainer zeggen. Zij 
zijn er om jou zo goed mogelijk te helpen! 
 
Trainingen 
Korfbal is een sport die in de zomer buiten op het veld gespeeld wordt. In de winters pelen we 
binnen in de zaal. Het Gemini-veld ligt in het Groenhovenpark. Hier staat ook de kantine waar je je 
kunt omkleden, douchen en wat kunt eten of drinken. 
De zaal waar Gemini gebruik van maakt is sporthal de Mammoet. Ook hier zijn kleedkamers en een 
kantine. De trainingstijden veranderen vaak per veld en zaalseizoen. De trainingstijden van jou team 
kan je vinden op de website of in het wedstrijdboekje. 
Zoals eerder gezegd: Kun je een keer niet komen trainen, geef dit dan door aan je trainer. 
 
Wedstrijden 
Als je spelend lid bent, speel je wedstrijden op zaterdag. Een wedstrijd speel je normaal gesproken 
met 4 jongens en 4 meisjes. Het is dus belangrijk dat je er iedere wedstrijd bent! 
Het komt natuurlijk wel eens voor dat je écht niet kan.  
 
 
 

http://www.gemini-korfbal.nl/


Afmelden voor een wedstrijd. 
Als je echt niet kunt spelen, moet je dit wel melden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit 
wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat er voor jou vervanging wordt geregeld. Het is dus voor je team 
heel belangrijk dat jij je afmeldt als je niet kunt spelen. Omdat het wedstrijdsecretariaat vervanging 
moet regelen is de regel dat je jezelf vóór donderdag voor je wedstrijd moet afmelden. Het kan 
natuurlijk zo zijn dat je onverwacht ziek wordt. Dan is het de bedoeling dat je het 
wedstrijdsecretariaat zo snel mogelijk belt, en je trainer ook! Vaak vind te trainer het ook belangrijk 
dat je even tegen hem of haar zegt dat je niet kan komen zaterdags. Het mail adres en 
telefoonnummer van het wedstrijdsecretariaat is te vinden op de website of in het wedstrijdboekje. 
 
Rijdersschema 
De helft van de wedstrijden wordt gespeeld bij de tegenpartij, en de andere helft bij Gemini. 
Omdat we natuurlijk bij het veld of de zaal van de tegenpartij moeten komen, wordt er ieder seizoen 
een rijdersschema gemaakt. Hierin staat wie er moet rijden naar welke wedstrijd. Tenzij je hebt 
aangegeven dat je écht nooit kunt rijden, wordt je automatisch in dit schema ingedeeld. Dit schema 
wordt vroeg in het seizoen bekend, zodat er rekening mee gehouden kan worden. 
Kan je een keer niet rijden, dan moet je zelf voor vervanging regelen. Dit kan door bijvoorbeeld met 
een teamgenootje te ruilen. Het is belangrijk dat hierop gelet wordt, want anders kan je hele team 
niet bij de tegenstander komen en is er dus geen wedstrijd.  
Het rijdersschema is te vinden op de website en in het wedstrijdboekje 
 
Vertrektijden en verzameltijden 
Voor er een wedstrijd wordt gespeeld heb je tijd nodig om voor te bereiden. Als er thuis gespeeld 
wordt is deze tijd er om het veld uit te leggen en in te schieten, vaak is dit een half uur tot een uur 
van te voren. Als je bij de tegenstanders moet spelen moet er natuurlijk naar die andere vereniging 
worden gereden. Degene die volgens het rijdersschema naar die wedstrijd moet rijden brengen je 
daarheen. Er wordt verzameld op een vaste plek. Daar wacht je tot iedereen er is en dan vertrek je 
met zijn allen. De verzamelplek bij het veld is op de grote parkeerplaats voor Sportcity, en de 
vertrekplaats bij de zaal is voor op de grote parkeerplaats bij sporthal de Mammoet. 
 
Tenue 
Net als iedere sportclub heeft Gemini een speciaal tenue dat gedragen wordt tijdens de wedstrijden. 
De kleuren van Gemini zijn geel en zwart. De meisjes dragen een Gemini-shirt en een zwart 
sportrokje, de jongens een Gemini-shirt en een korte zwarte sportbroek. 
Het Gemini-shirt kan je kopen via Jan en Diana Pol. Hun telefoonnummer is te vinden op de website 
onder het kopje contact.  
Sportbroek en rokje zijn te koop bij sport2000 in Gouda aan de Goudkade.  
In de zaal spelen we op stevige sportschoenen, die gedragen mogen worden in de (gym)zaal. 
Op het veld worden vaak voetbalschoenen gedragen, of kunstgrasschoenen. Kunstgrasschoenen 
hebben minder grip. 
Bij trainingen maakt het niet uit wat voor kleding je draagt. Goede schoenen zij natuurlijk erg 
belangrijk, de kleding wordt vaak afgestemd op het weer. Wil je douchen? Zorg dan voor een 
handdoek en badslippers. 
 
Reserve 
Het kan zijn dat een hoger of een lager team een persoon te weinig heeft om te spelen, en ze jou 
vragen om een keer meet e doen. Dit is natuurlijk erg leuk, omdat je zo ook eens met een ander 
team kunt spelen, en misschien wel met een hoger team! Als jij wordt gevraagd om reserve te staan 
mag je zelf kiezen of je dit wilt. Als je dit wilt, wordt er van je verwacht dat je aanwezig bent op de 
vertrektijd of verzameltijd van het team waar je reserve staat. Je kunt dan bij uitwedstrijden met hen 
mee en terug rijden naar hun wedstrijd.  


