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Met dit informatieblad willen wij u als ouder/verzorger van een 
jeugdlid informatie verschaffen over de jeugdafdeling van 
DOS’46, genaamd KID. KID staat voor Korfbal Instituut DOS’46. 
Binnen DOS’46 bieden we korfbal aan vanaf 4 jaar. De teams 
zijn ingedeeld op leeftijd en vormen de teams A t/m F. Vanaf 4 
jaar kan je mee komen spelen bij de kangoeroes. 

EENDRACHT MAAKT MACHT !

YOU ‘LL NEVER WALK ALONE !!

Organisatie
KID regelt alle zaken rondom Jeugd, zoals ouderbijeenkomsten, 
toernooien, acties etc.  KID@dos46.nl KID heeft verder een 
hoofd jeugdopleidingen (HJO), coördinatoren per 
leeftijdscategorie en trainers/coaches per team. 
hoofdjeugdopleidingen@dos46.nl Zijn er bijzonderheden, neem
dan contact op met de trainer of coördinator. Per team is er
een teamouder, die organisatorisch de trainer ondersteund. 
Communicatie binnen een team vindt veel al plaats via 
Whatsapp.

Korfbal seizoen
Het korfbal seizoen bestaat uit 3 periodes:
1. Vanaf augustus t/m oktober wordt er op het veld gekorfbald 

(buiten)
2. Vanaf oktober t/m maart in de sporthal (binnen) 
3. Vanaf maart t/m juni weer op het veld (buiten)
Bij wisseling van periode ontvangt u hierover bericht via de 
trainer en/of via de diverse communicatie lijnen.

Kleding
Jeugdleden krijgen van de vereniging een trainingspak in 
bruikleen. Het trainingspak mag alleen gebruikt worden voor 
wedstrijden. Bij het kwijtraken of niet sport gerelateerde 
schade worden kosten in rekening gebracht. De trainers kunnen 
vertellen waar dit trainingspak op te halen is. Ieder team 
ontvangt bij de start van het seizoen een tas met 
wedstrijdshirts. Sokken en rokjes/broeken zijn te bestellen via 
de website. www.dos46.nl

Teamindelingen
De teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden rond 
mei/juni bekend gemaakt. In de F en E teams gaat de indeling 
op leeftijd (af en toe wordt hierop een uitzondering gemaakt, 
echter alleen bij zeer dringende redenen). Vanaf de D teams 
wordt er gekeken naar de kwaliteit en het niveau van de spelers.

Kangoeroes
Bij de kangoeroes staat spelenderwijs leren vangen en gooien 
centraal en wordt er 1x per week op zaterdagochtend getraind.

A- tot en met F-teams
Met de A t/m F teams wordt minimaal 2 keer per week 
getraind en op zaterdag een wedstrijd uit of thuis gespeeld. 
In de vakanties wordt er niet getraind (tenzij de trainer dit 
anders aangeeft).

Activiteiten
Naast acties die georganiseerd worden door KID worden er 
regelmatig leuke activiteiten georganiseerd door de 
Activiteitencommissie (ACD). ACD@dos46.nl

Voor kinderen vanaf 9 jaar tot en met 1ste jaar middelbare 
school is er de eerste week van de zomervakantie de 
kampweek. Dit wordt georganiseerd door de kampleiding. 
Kampweek@dos46.nl

Tijdens verschillende activiteiten kunnen er foto’s en filmpjes 
worden gemaakt. Zijn er bezwaren dat deze op de site of op 
social media komen, laat dit dan weten aan KID KID@dos46.nl
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