
ALGEMEEN
Kangoeroes (4 tot 6 jaar) spelen nog niet in competitieverband. 
Zij hebben gedurende het hele seizoen een vaste trainingstijd op 
de zaterdagochtend en enige malen per seizoen een wedstrijdje of 
spelletjesochtend. Plezier hebben  in de sport staat hierbij voorop. 
Het eerste team van Tempo speelt op dit moment op hoog niveau, 
daar  zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Dit neemt niet weg dat 
binnen Tempo aandacht is voor korfbal op elke niveau: 
Iedereen is zeer welkom bij onze club!

TRAININGEN
Elk lid van Tempo traint minstens 1 keer per week, maar  meestal 
2 keer per week. De trainingen zijn gedurende het veldseizoen op 
maandag en donderdag (vanaf ongeveer 17.00 uur).
Tijdens het zaalseizoen zijn we voor de trainingen afhankelijk van 
de beschikbare zaalruimte en kunnen de trainingstijden/-dagen 
afwijken van die op het veld. Als je een keer niet kunt trainen, dan 
graag ruim van te voren afbellen bij de trainer met een gegronde 
reden. De trainer, die er veel vrije tijd in stopt, kan er dan bij het 
voorbereiden van de training rekening mee houden. 
Zorg dat je op tijd omgekleed op het veld of in de zaal aanwezig 
bent, zodat  je met elkaar  het materiaal  kunt  klaarzetten  en na 
afloop graag alles weer opruimen.
 

WEDSTRIJDEN
Tempo speelt haar wedstrijden op zaterdag. De veldcompetitie valt 
uiteen in 2 stukken, te weten van september tot november en van 

april tot juni, waarbij wordt gespeeld op onze eigen velden aan de 
Olympiaweg. In de tussenliggende periode vindt de zaalcompeti-
tie plaats en worden thuiswedstrijden gespeeld in de Limeshallen. 
Teams worden ingedeeld  in een poule en spelen in een competitie 
tegen elke tegenstander een uit- en een thuiswedstrijd. Voor aan-
vang van elk deel van de competitie worden oefenwedstrijden ge-
speeld, meestal op de zaterdagen voor aanvang van de competitie. 
Let op de aankondigingen op de site en hou hiermee rekening.

ORGANISATIE
Per leeftijdscategorie is er een wedstrijdsecretaris  en een
coördinator. Op de site, onder het kopje contact, staan de mail-
adressen en telefoonnummers van de wedstrijdsecretarissen en 
jeugdcoördinatoren. De wedstrijdsecretaris  zorgt voor het 
aankondigen van de wedstrijden, het compleet laten spelen van 
teams, het rijdersschema,  e.d. Als je een keer niet kunt spelen, 
geef dit dan door aan de wedstrijdsecretaris (vakanties e.d. ruim 
van te voren, overige afmelding uiterlijk donderdagavond 19 uur, 
behoudens ziekte) 

De coördinator  begeleidt het team en de trainer. Bij haar/hem kun
je terecht met vragen of opmerkingen rondom de trainingen, 
teamindeling,  problemen  binnen het team e.d. De coördinator  
volgt gedurende  het jaar trainingen en wedstrijden van de 
kinderen. Dit vormt de basis voor de teamindeling.
Bij meer complexe problemen  is er binnen Tempo ook een
vertrouwenscommissie waar  de coördinator  u naar kan verwijzen.

TEMPO
IS EEN GROTE,
BLOEIENDE,
SPORTIEVE
VERENIGING
BOORDEVOL
GEZELLIGHEID!

Tempo is de korfbalvereniging
van Alphen aan den Rijn, opgericht 25 juli 1956. Korfbal is een
gemengde  sport, waarbij  in de competitie wordt gespeeld met 4 meisjes 
en 4 jongens in het veld, Bij de jongste jeugd [ E en F-categorie, 8/9
en 6/7 jaar] wordt begonnen  met 4-tallen om het samenspelen te
bevorderen. De leeftijd van een lid op 1 oktober bepaalt  in welke 
categorie [F, E, D, C, B, A of senioren] iemand wordt ingedeeld. 
In een enkel geval kan het door scheefgroei in de verhouding jongens/
meisjes voorkomen dat er met een meisjesteam wordt gespeeld.

Korfbalvereniging Alphen a/d Rijn
K O R F B A L V E R E N I G I N G

A L P H E N  A A N  D E N  R I J N



TEMPO-SITE/ WEDSTRIJDINFORMATIE /
RIJDERSSCHEMA
Alle leden worden door middel van de website www.kvtempo.nl op 
de hoogte gesteld van alle informatie. Het is heel belangrijk deze 
site regelmatig te bezoeken. Onder het kopje competitie (midden-
boven) staan de volgende belangrijke items;
Weekprogramma: (links een week aanklikken)
Alle wedstrijden van alle Tempo-teams per week
Teams: (links team aanklikken) de aankomende wedstrijd met 
spelers, rijders, waar gespeeld wordt, vertrektijd/tijd aanwezig 
e.d. en daaronder het programma met de rijders e.d. voor de 
volgende weken. Roosters: keuze links uit scheidsrechters, rijders-
schema, barrooster, trainingschema. Ongeveer 2 weken voor 
aanvang van de competitie (begin september, begin november en 
begin april) wordt het wedstrijdschema bekend via de temposite. 
De wedstrijdsecretarissen  maken dan een rijdersschema en publi-
ceren dit. Met broertjes en zusjes wordt rekening gehouden. Indien 
een ouder een wedstrijd niet kan rijden, dient deze zelf onderling te 
ruilen met een andere  ouder. Telefoonnummers van spelers vind je 
in de teambrief die je krijgt aan  het begin van het seizoen of als je 
nieuw in een team komt. 

Tijdens het veldseizoen verzamelen we bij de kantine, tijdens het 
zaalseizoen bij de Limeshal. Mocht een wedstrijd niet doorgaan 
(vanwege slechte weersomstandigheden), dan vind je dat op de site 
of hoort het van de trainers. Soms worden wedstrijden
verplaatst, ook dit lees je op de site, onder wedstrijdinformatie op 
de homepage. Let ook op andere informatie op de Tempo site; 
jeugdavonden, feesten, toernooien, kampioenenhuldigingen,
bestuursmededelingen, start trainingen e.d. Standen vind je op 
www.antilopen.nl of www.knkv.nl

VRIJWILLIGERSBELEID
Een club kan niet bestaan  zonder  vrijwilligers. Ervaring leert dat 
het steeds moeizamer  wordt om voldoende leden en/of ouders 
bereid te krijgen een vrijwilligerstaak op te pakken. Per gezin wordt 
verwacht dat minimaal 10 uur vrijwilligerswerk per jaar wordt
verricht. Dit kan bestaan  uit bardiensten, wedstrijden fluiten, 
helpen bij activiteiten/toernooien, EHBO, e.d. Aan het begin van 
elk seizoen wordt een banenmarkt  gehouden, waar  u zich kunt 
aanmelden. Ook staat er op de site een overzicht van de vacatures. 
We rekenen erop dat ook u ons wilt helpen. In het huishoudelijk 
reglement is een boeteclausule opgenomen  voor het niet verrich-
ten van het vrijwilligerswerk. Hiervan wordt nog geen gebruik 
gemaakt,  maar  mocht het tekort aan  vrijwilligers in de toekomst 
toenemen, dan zal deze clausule worden geactiveerd. Voor dat 
bedrag kunt u uw vrijwilligerswerk per verenigingsjaar afkopen.

LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m  30 juni. Het lidmaatschap 
wordt telkens automatisch met een jaar verlengd, behalve wanneer  
twee maanden voor het eind van het verenigingsjaar, dus voor 
1 mei, schriftelijk is opgezegd bij het secretariaat. De contributie 
wordt door vooruitbetaling per maand/kwartaal/jaar voldaan.

KLEDING
De wedstrijden worden gespeeld in het volgende clubtenue:
• Officieel Tempo-shirt (geel/zwart)
• Heren dragen  een zwarte sportbroek, dames een zwart
 korfbalrokje van het merk Errea
• Zwart/gele sokken. Te verkrijgen bij Bahlmansport in de Herenhof.

Een shirt wordt gehuurd van de vereniging tegen een jaarlijkse
bijdrage. Je kunt hiertoe contact opnemen met Franciska Banning, 
shirtadministratie@kvtempo.nl, Parelstraat 15, tel 430966.
Als het shirt te klein is geworden, kan het zonder  kosten voor een 
groter shirt worden geruild. 

Alle shirts blijven eigendom van Tempo. Naast  het tenue is goed 
schoeisel van groot belang,  onder meer ter voorkoming van bles-
sures. In de zaal wordt gespeeld op zaalschoenen met een duidelijk 
draaivlak  op de voorvoet (dus geen rechte ribbels). Op het veld 
zijn schoenen met noppen  noodzakelijk. Op het kunstgras mag op 
noppenschoenen of op kunstgrasschoenen worden gespeeld.

ANDERE ACTIVITEITEN
Wat wordt er verder zoal gedaan bij Tempo?
• Trainingsgroep; o.a. voor oud-spelers en ouders (ook zonder   
 korfbal- ervaring)  één keer in de week trainen zonder wedstrijd 
 verplichtingen.
• Het pinksterweekend vol activiteiten, feestavonden en als
 afsluiting een toernooi tweede pinksterdag  op ons eigen complex
• Feestavonden voor alle leden, elke maand een jeugavond
• Een kampweekend voor de jeugd en minikamp voor de
 allerkleinsten
• Eens in de maand  op vrijdagavond de klaverjascompetitie
• Toernooien binnen en buiten de vereniging
 (denk aan Hemelvaartsdag)
• De Alphense Korfbalontmoeting
 (een toernooi voor niet-korfballers)
• Het schoolkorfbaltoernooi

vrijwilligers!                  E
en club kan niet

 bestaan zonder


