
Programmaboekje 

Woensdag 7 juni 2017 

13:00—17:00 uur 
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Dit evenement wordt georganiseerd 

door Lynx Korfbal in samenwerking 

met de Gemeente Den Haag  

Subway Leidschenveen zorgt voor 

onze vrijwilligers 

Berry‘s Wielershop (bij Station Ypenburg) 

verzorgt iets leuks voor de kinderen 



Buitenspeeldag  Schoolkorfbal 

  3 

Wat leuk dat je mee komt doen! 

In dit boekje kun je lezen wat we gaan doen. Ook de 

spelregels vind je in dit boekje. 

 

12:45 Terrein open 

13:00  Leiders melden bij de wedstrijdleiding 

13:15 Warming-up 

13:30 Aanvang toernooi 

16:15 Einde toernooi 

16:30 Prijsuitrijking 

17:00 Einde evenement 

 

Wij wensen je veel plezier bij het Schoolkorfbal! 

 

Sportpark Boswijk 
Laan van Kans 9 
2496 VB Den Haag-Ypenburg 

Ondergrond: Kunstgras. Het gebruik van schoenen met ijzeren, 

aluminium en/of afschroefbare noppen is verboden. 

Route OV: Tram 15 en Bus 30 stoppen bij het sportpark (Halte: Laan 

van Ypenburg) 

Parkeren: Er is een parkeerterrein bij het sportpark. Hier is beperkt 

plaats. Wij willen bezoekers vragen om zo mogelijk met de fiets te 

komen, er is ruim voldoende stalling voor uw fiets. 
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Eten en drinken 

In de kantine van TCY/Lynx en bij de kraampjes kan alleen met con-

tant geld betaald worden. 

Water en Limonade 

Tijdens het toernooi kunnen de kinderen water 

en limonade van Jumbo Ypenburg halen in de 

kantine. De deelnemers aan het Schoolkorfbal, 

het Kleuterplein en de Buitenspeeldag hoeven 

hiervoor niet te betalen. 

Groente en Fruit 

FruitCompany uit de Parade in Nootdorp zal tijdens 

het evenement fruit verkopen. Natuurlijk zullen er 

lekkere appels en peren zijn, maar natuurlijk zorgt 

deze echte groenteman ook voor een sappige verrassing. 

Plakje worst 

Tijdens het toernooi zorgt Smaektheater Paul uit 

Leidschenveen voor een lekker plakje worst voor de 

deelnemers aan het schoolkorfbal. Er is een keuze 

uit drie soorten worst. 

Koffie en IJs 

Limburgia uit Leidschenveen komt voor de ouders lekkere koffie 

zetten met een traditionele Italiaanse koffiezetter. Voor de kinderen 

(en stiekem ook voor de ouders) nemen  zij een ijskar mee met heer-

lijk schepijs. 
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Veld 4 

Veld 5 

Veld 6 

Veld 1 

Veld 2 

Veld 3 

Markt 

Kleuters 

Tennis 
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Spring-

kussen 

Stoep-

krijten 

Spellen 

Parkeerterrein 

Lyceum Ypenburg Fietsenstalling 

Het Sportpark 

Op het sportpark is van alles te doen. Zorg wel dat je weer op tijd bij 

het goede veld bent om aan je wedstrijd te beginnen. 

Kijk uit bij het oversteken van het fietspad! 
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Geschiedenis 

Korfbal is ‘uitgevonden’ rond 1900. Hoe kwam dat? Een korte geschiedenis.  

Als kind ging je in die tijd verplicht tot je twaalfde jaar naar school. Hadden je ou-

ders onvoldoende geld (en dat waren er flink wat), dan moest je gaan werken. Zes 

dagen in de week. Had je het beter getroffen, dan kon je naar de middelbare school 

en ook daar werd weinig aan sport gedaan. Er waren nog maar weinig sportclubs: 

er werd wat gevoetbald en er waren gymnastiekclubs. Dat was het wel ongeveer. 

Van beweging en ontspanning kwam daardoor niet veel terecht.  

Gelijke kansen  

In het middelbaar onderwijs groeide de gedachte dat meer lichaamsbeweging goed 

was. Voor jongens en meisjes tegelijk, want dan kon het in één les gezamenlijk wor-

den geregeld. En dat ging dan nog alleen maar over kinderen van 14 jaar en ouder, 

want nog in 1920 bijvoorbeeld moest bij een club ‘eerst advies aan de dokter ge-

vraagd worden of sporten voor kinderen van 12 jaar wel verantwoord was…’. Hoe 

dan ook, de uitdaging was een sportvorm te vinden waarin zo veel mogelijk jonge-

ren mee konden doen. Een sport met voor iedereen gelijke kansen. 

Van Zweden naar Nederland  

In Zweden werd 

‘Ringboll’ gespeeld. 

Daarbij probeert het 

ene team een bal door 

een aan een paal opge-

hangen ring te gooien 

en probeert het andere 

team dat te verhinde-

ren. Vervolgens wisse-

len de rollen aan de 

andere kant van het 

veld. In Nederland werd van de ring een korf gemaakt. Zo kon je beter zien of je nu 

wel of geen doelpunt scoorde. Ook werden er nog wat regels bij bedacht. Kort 

daarna werd voor het eerst gekorfbald in Nederland. Dat was in 1902.  
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Spelregels Schoolkorfbal 

Bij alle wedstrijden geldt: 

 Geen lichamelijk contact (duwen, trekken, slaan, schoppen) 

 De bal niet uit handen pakken  

 De korf niet aanraken  

 De bal niet met de voet spelen  

 De bal moet binnen 10 seconden overgespeeld worden 

 Je mag WEL scoren als je verdedigd wordt 

Bij groep 3-6: De SUPER-speler 

 Bij een verschil van drie doelpunten wordt er een SUPER-speler ingezet. De 

SUPER-speler is een wisselspeler van de ploeg die achter staat. De 

verhouding in het veld is dan 5-4;  

 De SUPER-speler verlaat het veld bij het terugdringen van het verschil naar 2 

doelpunten in het voordeel van de andere partij;  

 De SUPER-speler mag scoren, iedereen verdedigen en door iedereen 

verdedigd worden.  

 

 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Bal Maat 3 Maat 4 Maat 4 

Paal 2,5 meter 3 meter 3 meter 

Veld 24x12 meter 24x12 meter 24x12 meter 

Speelduur 20 min 20 min 20 min 

Wisselen Onbeperkt  Onbeperkt  Onbeperkt  

Meisjes/Jongens Los Los 2/2, alleen eigen 

geslacht hinderen 
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Sportiviteitsprijs 

Sportiviteit is belangrijk bij korfbal. Je bent sportief wanneer je je aan 

de korfbalregels houdt en je ook buiten het veld goed gedraagt.  

Bij korfbal geef je aan het begin en aan 

het eind van de wedstrijd je 

tegenstander een hand. Hiermee laat 

je zien dat je zin hebt om de wedstrijd 

te spelen op een sportieve manier en 

dat je respect hebt voor je 

tegenstander.  

Respecteer je teamgenoot en je 

tegenstander. Help bijvoorbeeld 

iemand die gevallen is met opstaan.  

Luister goed naar de scheidsrechter. De scheidsrechter heeft namelijk 

‘altijd gelijk’. Houdt het veld en de kleedkamer netjes. Hierdoor is en 

blijft het voor iedereen leuk en gezellig.  

Aan het einde van de wedstrijd krijgt elk team punten voor 

sportiviteit. De sportiefste ploeg van het Lynx Schoolkorfbal verdient 

een prijs!  
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Poule indeling 

Kleuterplein 

De Startbaan K1 

Christoffel K1 

De Vlieger K1 

Paradijsvogel K1 

Paradijsvogel K2 

Paradijsvogel K3 

Jozefschool K1 

 

Poule F1 

Jozefschool F4 

Paradijsvogel F1 

Jozefschool F2 

Christoffel F1 

Mix F1 

 

Poule F2 

Jozefschool F3 

Paradijsvogel F2 

Christoffel F2 

Jozefschool F1 

 

Poule E1 

Montessori E1 

Jozefschool E1 

Jozefschool E3 

Jozefschool E5 

Mix E1 

 

Poule E2 

Christoffel E1 

Jozefschool E2 

Jozefschool E4 

De Vlieger E1 

 

Poule D1 

Mix D1 

Jozefschool D1 

De Startbaan D1 

Jozefschool D2 
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Vandaag spelen de kinderen een gezellig korfbaltoernooi, maar ook u 

kunt bij Lynx komen korfballen! Onze ouders/recreanten trainen elke 

maandagavond en zaterdag 17 juni nodigen zij u uit voor een 

toernooi op sportpark Boswijk in Ypenburg. 

Hoe laat?  Aanvang 14:00 uur 

Niveau?  Beginners / recreanten 

Kosten?  Deelname aan het toernooi is gratis 

Aanmelden? Bij de wedstrijdleiding  

   of voor 10 juni via e-mail: korfbal@lynx-korfbal.nl 

   (U kunt los aanmelden of met een heel team) 

 

Het Lynx ouder-toernooi wordt traditioneel 

afgesloten met een BBQ verzorgt door 

Smaektheater Paul uit Leidschenveen.  

Wilt u hieraan deelnemen dan betaald u een 

bijdrage van: 

 10 euro voor volwassenen 

 7 euro voor kinderen       (vegetarische optie op aanvraag) 
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Meedoen bij Lynx 

Meld je aan voor een proeftraining bij de wedstrijdleiding,  

op www.lynx-korfbal.nl of bel 06-41427845.  

Je mag bij Lynx altijd drie keer gratis meetrainen.  

Korfballen bij Lynx 

Korfballen is een leuke en sociale sport. Korfballen 

kan al vanaf 3 jaar en vanaf 6 jaar mag je wedstrijden 

gaan spelen in het 4Korfball.  

Ook voor ouders is er genoeg te doen bij Lynx. Op 

maandagavond trainen we om onze conditie en 

schotvaardigheid te verbeteren en we spelen 

regelmatig oefenwedstrijden en toernooien tegen andere ouders of 

recreanten. 

Kangoeroe Klup (kleutergym) 

Onze Kangoeroe Klup heeft vier 

enthousiaste kangoeroe's die uw 

kind op weg helpen om een goede 

sporter te worden.  

 

4Korfball  (U8, U10) 

4Korfball is een snelle, flitsende en 

vooral heel erg sociale sport. Laat 

je snelheid, behendigheid, kracht, 

uithoudingsvermogen en 

balvaardigheid aan ons zien!  

 

8Korfball (U12, U14, ouders/

recreanten) 

Jij wordt ouder en het veld wordt 

dus groter. Je gaat je verder 

ontwikkelen op het gebied van 

techniek en tactiek.   

(Extra) ondersteuning bij 

Autisme, ADHD en Faalangst  

Een geschikte sport vinden voor 

kinderen met autisme, ADHD of 

faalangst is soms een flinke 

uitdaging. Bij Lynx sport je onder 

enthousiaste, speciaal opgeleide, 

leiding die rekening houdt met 

jouw groeimogelijkheden.  
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Poule K1—Kleuterplein 

13:45—14:30   Startbaan K1,  Christoffel K1,  De Vlieger K1,  Jozefschool K1 

14:45—15:30  Partou K1, Paradijsvogel K1, Paradijsvogel K2, Paradijsvogel K3 

15:45—16:30  Vrije inloop 

 

Poule F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poule F2 

Tijd Veld Thuis Gasten 

    

13:30-13:50 1 Mix F1 Paradijsvogel F1 

13:30-13:50 6 Christoffel F1 Jozefschool F4 

13:55-14:15 1 Jozefschool F2 Paradijsvogel F1 

14:20-14:40 1 Jozefschool F4 Mix F1 

14:20-14:40 6 Jozefschool F2 Christoffel F1 

14:45-15:05 1 Paradijsvogel F1 Jozefschool F4 

15:10-15:30 1 Mix F1 Jozefschool F2 

15:10-15:30 6 Paradijsvogel F1 Christoffel F1 

15:35-15:55 1 Jozefschool F4 Jozefschool F2 

16:00-16:20 1 Christoffel F1 Mix F1 

Tijd Veld Thuis Gasten 

    

13:30-13:50 3 Paradijsvogel F2 Jozefschool F3 

13:55-14:15 3 Jozefschool F1 Christoffel F2 

14:20-14:40 3 Jozefschool F1 Paradijsvogel F2 

14:45-15:05 3 Christoffel F2 Jozefschool F3 

15:10-15:30 3 Paradijsvogel F2 Christoffel F2 

15:35-15:55 3 Jozefschool F3 Jozefschool F1 
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Poule E1 

 

 

 

 

 

 

 

Poule E2 

 

 

 

 

 

Poule D1 

Tijd Veld Thuis Gasten 

    

13:30-13:50 2 Mix E1 Jozefschool E1 

13:55-14:15 2 Montessori E1 Jozefschool E3 

13:55-14:15 6 Jozefschool E5 Jozefschool E1 

14:20-14:40 2 Jozefschool E3 Mix E1 

14:45-15:05 2 Jozefschool E5 Montessori E1 

14:45-15:05 6 Jozefschool E1 Jozefschool E3 

15:10-15:30 2 Mix E1 Jozefschool E5 

15:35-15:55 2 Jozefschool E1 Montessori E1 

15:35-15:55 6 Jozefschool E3 Jozefschool E5 

16:00-16:20 2 Montessori E1 Mix E1 

Tijd Veld Thuis Gasten 

    

13:30-13:50 4 Jozefschool E2 Jozefschool E4 

13:55-14:15 4 Christoffel E1 De Vlieger E1 

14:20-14:40 4 Christoffel E1 Jozefschool E2 

14:45-15:05 4 De Vlieger E1 Jozefschool E4 

15:10-15:30 4 Jozefschool E2 De Vlieger E1 

15:35-15:55 4 Jozefschool E4 Christoffel E1 

Tijd Veld Thuis Gasten 

    

13:30-13:50 5 Jozefschool D2 Jozefschool D1 

13:55-14:15 5 De Startbaan D1 Mix D1 

14:20-14:40 5 De Startbaan D1 Jozefschool D2 

14:45-15:05 5 Mix D1 Jozefschool D1 

15:10-15:30 5 Jozefschool D2 Mix D1 

15:35-15:55 5 Jozefschool D1 De Startbaan D1 
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Spellen Buitenspeeldag 

 Stormbaan 

Kruipen, klimmen, springen en rennen, alles komt aan bod op deze superleuke 

stormbaan. Deze stormbaan is voorzien van vele obstakels en daarom leuk voor 

onderlinge wedstrijdjes.  

 Hiphopper 

Een leuk springkussen met hippe plaatjes is overdekt. Het springkussen heeft een 

ingang aan beide zijden van het kussen. De stootrand aan de voorkant zorgt voor 

extra veiligheid tijdens het springen.   

 Stoepkrijten 

Stoepkrijten is een eenvoudig kinderspel waar jong en oud aan mee kunnen doen. 

Het enige wat nodig is, is stoepkrijt en natuurlijk een paar tegels waar het 

stoepkrijten mag. Bij de buitenspeeldag mag het, dus wij zijn erg benieuwd wat jij 

gaat maken! 

 Bibberspiraal 

Volg voorzichtig het spiraal tot je bij het eind bent, maar gaat de zoemer dan moet 

je terug naar de laatste tussenstop en moet je het vanaf daar opnieuw proberen.  

 4 op een rij 

Megagrote 4 op een rij. Zeer leuk voor 2 of meer 

spelers. Plaats om beurten een schijf van je 

eigen kleur in het spelbord. Degene die als 

eerste 4 schijven op een rij vormt, is de winnaar. 

 Muizenmeppen 

Probeer de “muis” te vangen die vanaf boven in 

de buis gegooid wordt. Zeer leuk spel met een 

fantastische animatie.  

 Gatenkaas 

Beweeg met behulp van de touwen de bal langs 

de gaten naar boven, hoe hoger je komt hoe meer punten je verdient! 
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 Hoefijzergooien 

Probeer zoveel mogelijk hoefijzers om de paal te gooien. Zee leuk Oudhollands spel 

voor jong en oud.  

 Ferrari banden wisselen 

Parkeer deze Ferrari racewagen in de pitstop binnen en kruip in de huid van een 

echt pit crew member van de formule 1. Een te gek spel voor elke Ferrari, formule 

1 of autofanaat! 

Verwissel de banden zo snel mogelijk. Speel in teams of individueel tegen 

maximaal 3 tegenstanders tegelijk. Verwijder de “wieldoppen” en demonteer de 

bouten.  

 Klompenspel 

Probeer vanaf een afstand zoveel mogelijk balletjes in de klompen te gooien.  

 Wiebeltoren 

Neem plaats op het platform en stapel zoveel mogelijk blokjes op de Wiebeltoren. 

Dit lijkt makkelijk maar is best lastig als de toren ondertussen flink heen en weer 

wiebelt.  

 Spijkerbroekhangen 

Wie kan er het langste aan de spijkerbroek blijven hangen voordat hij/zij los moet 

laten?  

 Reuzenpaal 

Wie scoort de meeste doelpunten in een minuut op de grote paal? 

 Tennis 

Een vrijwilliger van Tennis Club Ypenburg geeft 

tennisclinics op het kunstgras. Speel gerust een 

potje mee! 
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www.lynx-korfbal.nl 


