
Vriendenteams bij korfbalvereniging Tiel’72 

Vriendenteams zijn teams die bestaan uit spelers ( lid van korfbalvereniging Tiel `72)  die niet willen 

worden ingedeeld door de Technische commissie. Zij formeren hun eigen team. 

Voorwaarden voor het formeren van een vriendenteam: 

1. Een vriendenteam bestaat uit minimaal 10 spelers.  

2. Ze kunnen breedtekorfbal of wedstrijdkorfbal gaan spelen. 

3. Bij wedstrijdkorfbal moet het team uit minimaal 5 heren en 5 dames bestaan.  

4. Bij wedstrijdkorfbal bepaalt de TC de klasse. In het algemeen de klasse die gekoppeld is aan 

het hoogste wedstrijd team nummer. 

5. Er kan gespeeld worden tijdens de veldcompetitie en/of zaalcompetitie. 

6. In de zaal moet de opkomst tijdens de training minimaal 75% zijn. 

7. Indien gewenst zorgt team zelf voor een trainer/coach. TC wordt op de hoogte gesteld. 

8. Leden uit een vriendenteam moeten ook voldoen aan vrijwilligersbeleid binnen de club. 

9. Werving van spelers, die geen lid zijn van Tiel `72 is toegestaan. 

10. Werving van spelers, die ingedeeld zijn in een wedstrijdkorfbal team bij Tiel `72 is verboden. 

11. Het is niet toegestaan om zelf invallers/reserves te gaan regelen. Overleg met TC.  

12. Ieder vriendenteam heeft een contactpersoon ( CP) en geeft dit door aan de TC.  

13. Voor veldcompetitie moet een team zich voor 1 juni aanmelden bij TC. Aanmelden = Spelen 

14. Voor zaalseizoen moet een team zich voor 1 september aanmelden bij TC. Aanmelden = 

Spelen  

15. Spelers uit een vriendenteam staan open om in te vallen in een niet-vriendenteam. 

16. Het vervoer naar uitwedstrijden wordt onderling geregeld. 

 

Taken TC t.b.v.  Vriendenteams: 

1. Zorgdragen voor ruimte dat zij minimaal 1 maal per week , 1 uur kunnen trainen. 

2. Indien gewenst, meedenken over aanstelling van een trainer/coach. 

3. Regelen van een scheidsrechter tijdens de thuiswedstrijden. 

4. Aanmelden team bij KNKV. 

5. Contactpersoon ( CP ) op de hoogte brengen van de klasse bij een wedstrijd vriendenteam. 

6. Trainingsopkomst navragen in de zaal. ( omstreeks maart)  

7. Na melding CP van het vriendenteam over een spelers tekort voor een wedstrijd, er voor 

zorgen dat team met minimaal 4 heren en 4 dames aan wedstrijd kan beginnen bij een 

wedstrijd vriendenteam en 8 spelers bij breedte vriendenteam. 

8. Ieder jaar ( omstreeks maart) evaluatie of vriendenteams nog passen binnen beleid Tiel `72. 

 

  


