
Beste korfbalvriend of vriendin, 

Wij vinden het leuk dat je interesse hebt in onze sport en onze vereniging Tiel’72. Wij geven je in dit 
document meer informatie over de sport en onze vereniging. 

 

Dit is TIGO (Tiel Go), de mascotte van Tiel’72. Je komt hem op verschillende plekken binnen de club 
tegen. 

                    

 

 

Tiel’72 meer dan alleen korfbal 
Het zal geen verrassing zijn maar Tiel’72 is opgericht in 1972. Met 36 leden ging deze nieuwe 
vereniging van start. Dat ging gelijk gepaard met de opening van de Betuwe sporthal. 
In 1977 bouwde Tiel'72 een eigen clubgebouw op het terrein. Nadat de vereniging groter werd 
kwam er meer behoefte aan douchegelegenheid. Het nieuwe sportcomplex Rauwenhof aan de 
Beethovenlaan bracht in 1988 de oplossing; een nieuw veld met een mooi clubhuis. 

Op dit moment telt onze vereniging ongeveer 300 leden. Ongeveer 25 
teams spelen een competitie met diverse verenigingen uit de omgeving. Daarnaast hebben 
we een recreanten groep en Kangoeroes. Naast korfbal worden er nog diverse activiteiten 
georganiseerd. Ons motto luidt dan ook: `Tiel`72: Meer dan alleen Korfbal` 

Bij Tiel'72 is er voor ieder wat wils. Onze jongste leden vermaken zich heel goed in de kangoeroeclub 
terwijl de oudgedienden wekelijks nog een balletje gooien bij de recreantengroep.  

Wij hebben: 

• Seniorenteams en recreanten 
De seniorenteams spelen in competitieverband. Het recreantenteam traint iedere week een 
uur om te ontspannen in verschillende takken van de korfbalsport.  

• Jeugd 
De jeugdafdeling bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen. De oudste jeugd is de A-jeugd. 
Deze spelen net als alle andere jeugdteams in competitieverband. Dit betekent dat er bijna 
wekelijks op zaterdag een wedstrijd gespeeld wordt. 

• Kangoeroes 
De jongste leden zijn onze Kangoeroes. Zij trainen wekelijks op zaterdagochtend in 
spelvorm. 

 
 



Meer dan alleen korfbal 
Natuurlijk is korfballen de belangrijkste activiteit maar daar blijft het bij Tiel’72 niet bij. Er zijn diverse 
commissies actief binnen de vereniging die gedurende het hele jaar allerlei activiteiten organiseren. 
Een aantal van deze commissies zijn: 

• Activiteitencommissie 
denk hierbij aan Sinterklaasviering, bingo, darttoernooi, familietoernooi, schaatsen en nog 
veel meer andere leuke activiteiten. 

• Feestcommissie 
Daar waar de activiteitencommissie veelal activiteiten voor de jeugdleden organiseert, richt 
de feestcommissie zich op de ‘oudere’ leden. Zij organiseren jaarlijks een feest welke 
gehouden wordt in het clubhuis.  

• Kampcommissie  
Eenmaal per jaar kunnen de (jeugd)leden van Tiel’72 op kamp. Er worden twee verschillende 
kampen georganiseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden. 
Deze kampen vinden altijd plaats in het paas en/of pinksterweekend. 

 
Naast de normale trainingen organiseert Tiel’72 diverse clinics voor haar leden. Er hebben al diverse 
topclubs uit de Korfballeague zoals PKC en Blauw-Wit een clinic voor de leden van Tiel’72 verzorgd. 
Ook is er een open dag, schoolkorfbal toernooi, vriendjes en vriendinnetjes trainingen en 
zomertrainingen.  
 

Korfbal de basis: 
De bedoeling van korfbal is dat de aanvallers doelpunten maken en dat de verdedigers dit proberen 
te voorkomen. Een doelpunt wordt gescoord als een aanvaller de bal van boven af door de korf weet 
te gooien. Korfbal is een zeer veelzijdige sport. 
Je moet goed kunnen aanvallen, maar ook goed kunnen verdedigen en je moet zowel technisch als 
tactisch zijn. Daarnaast moet je snelheid, uithoudingsvermogen en kracht hebben. En je moet ook 
nog eens goed met een bal overweg kunnen! 

Eén van de redenen dat korfbal zo populair is geworden, is dat het de enige teamsport ter wereld is 
waar jongens en meisjes in één team samen spelen. De teams bestaan meestal uit vier jongens en 
vier meisjes. 

Korfbal wordt gespeeld in twee vakken. Beide clubs leveren vier spelers voor elk vak. In het ene vak 
valt de ene ploeg aan en verdedigt de andere ploeg. In het andere vak is het net andersom. Na twee 
doelpunten (of na een bepaalde tijd) wordt er van vak en van functie gewisseld, de aanvallers 
worden verdedigers en de verdedigers worden aanvallers. 

Belangrijke spelregels 

• Je mag niet lopen met de bal. Door middel van samenspelen en vrijlopen, moet je de bal 
verplaatsen. 

• Voetballen doe je niet bij korfbal. Je mag de bal uitsluitend met de handen verplaatsen. 
Vangen, gooien en schieten zijn de belangrijkste basistechnieken. 

• Jongens mogen geen meisjes verdedigen en omgekeerd geldt hetzelfde. 
• Lichamelijk contact is niet toegestaan. 

 

 



Belangrijke informatie Tiel’72 

Trainingen/wedstrijden 
Korfbal is zowel een buiten als een binnen sport.  
In het voor en najaar wordt er buiten getraind en gespeeld. De trainingen zijn op ons eigen terrein. 
Ieder team traint 2 keer per week. 
In de winter, tijdens het binnen seizoen, worden zowel de trainingen als de wedstrijden gehouden in 
1 van de sporthallen in Tiel. Denk hierbij aan de Westroyenhal, Betuwehal en meerdere kleine 
gymzalen.  
Informatie over trainingstijden en plaats vindt u terug op onze website. 
 
Korfbal kent drie competities per seizoen. 

• Najaar veldcompetitie (september tot oktober) 
• Zaalcompetitie (november tot maart) 
• Voorjaar veldcompetitie (april tot juni) 

 
Er worden zowel thuis- als uitwedstrijden gespeeld. Bij uitwedstrijden (reistijd half uur tot drie 
kwartier) is het vervoer met auto`s vd ouders en vertrekken we tijdens de veldcompetitie 
vanaf het sportpark en tijdens de zaalcompetitie vanaf de Betuwe sporthal of Westroyenhal. 
Informatie over vervoer en wedstrijden worden driemaal per jaar kenbaar gemaakt op onze 
website (www.tiel72.nl) onder competitie/wedstrijdprogramma. 

Ook het competitieschema is terug te vinden op onze website, maar ook op de site van de KNKV. De 
KNKV heeft ook een app. In deze app heeft u snel overzicht over het wedstrijd programma, 
adresgegevens van de uitwedstrijd, stand in de competitie en veel meer.  

U vindt de app in de App- of Playstore. De app heet KNKV  en heeft het logo van de KNKV  

https://tiel72.nl/competitie/wedstrijdprogramma/  

 
 
Contributie 
De huidige contributies per maand zijn: 

Kangoeroe (0 t/m 3 jaar) Gratis 
Kangoeroe (4 en 5 jaar) € 3,50 
F-jeugd € 14,50 
E-jeugd € 14,50 
D-jeugd € 14,50 
C-jeugd € 16,50 
B-jeugd € 16,50 
Junioren (A) € 20,50 
Senioren € 24,- 
Recreanten € 12,75 
Steunende leden € 7,- 

 

  



Kleding met clublogo 
• Wedstrijdshirt tot maat S: € 31,00 
• Wedstrijdshirt vanaf maat S: €36,50 
• Rokje met binnenbroek voor de meisjes:€ 31,00 
• Broekje voor de jongens: € 18,50 
• Sokken: € 6,25 

 
De kleding is verkrijgbaar in ons clubhuis. U kunt een mail sturen naar : sportkleding@tiel72.nl . 
Tijdens het seizoen iedere donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur verkrijgbaar zonder 
afspraak aan de achterzijde van clubgebouw. 
 
 
Schoenen 

Tijdens de veldcompetitie zijn sportschoenen met vaste noppen verplicht. Deze kunt u in 
iedere sportschoenenwinkel kopen. 
Tijdens de zaalcompetitie kunnen gewone gymschoenen gebruikt worden  
 
 
 
Bij Tiel ‘72 is er het hele jaar voor jong en oud korfbalplezier. 
 
Nog vragen mail naar: jtc@tiel72.nl 
Contactpersoon jeugd: Miriam Peters 
 
Welkom bij onze club! 
 
 

 
 
 

Je vindt ons ook op Facebook en Instagram 

https://www.facebook.com/kvtiel72  

 https://www.instagram.com/tiel72/  

 


