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WELKOM BIJ KORFBALVERENIGING OJC ‘98 
 
OJC ’98 is een dynamische korfbalvereniging in Berkel-Enschot waar voor iedere leeftijd en elk 
niveau een sportieve uitdaging is weggelegd. Binnen de vereniging heerst een fijne, 
gemoedelijke sfeer. Nieuwe leden vinden dan ook snel een plek binnen de vereniging. Via dit 
introductieboekje willen wij je graag kennis laten maken met de korfbalsport en met onze 
vereniging. In dit pakketje vind je informatie over korfbal in het algemeen, over het korfballen 
bij OJC ’98 en over het lidmaatschap van onze club. 
 
We beginnen natuurlijk met wat meer informatie over de vereniging zelf. Bij OJC ’98 staan 
prestatie, sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel. De vereniging heeft een groeiende 
jeugdafdeling (inclusief een Kangoeroe Klup voor de allerkleinsten) en diverse seniorenteams. 
Zowel de senioren- als de jeugdteams nemen deel aan de competitie, die georganiseerd wordt 
door het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Naast actieve korfballers die wekelijks 
trainen en veelal ook deelnemen aan de competitie, hebben we ook recreanten en 
petanqueleden.  
 
Behalve korfbal biedt de vereniging nog tal van sportieve en creatieve activiteiten, die 
voornamelijk zijn gericht op de jeugd. Zo is er binnen de vereniging een 
jeugdactiviteitencommissie (JAC) die onder andere verantwoordelijk is voor de organisatie 
van sinterklaas-, carnavals- en paasactiviteiten. Jaarlijks wordt daarnaast in het 
Pinksterweekend een jeugdkamp georganiseerd. Ook voor volwassenen worden regelmatig 
nevenactiviteiten georganiseerd, zoals wijn- en bierproeverijen, feesten en de jaarlijkse 
seizoensafsluiting voor alle leden en hun familie. 
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WAT IS KORFBAL? 
 
Korfbal is een flitsende teamsport, waarbij snelheid, behendigheid en explosiviteit van groot 
belang zijn. Het is een van oorsprong Nederlandse balsport.  
 

• De competitie: Korfbal wordt zowel in de zaal als op het veld gespeeld. In het najaar en 
voorjaar wordt er een veldcompetitie gespeeld. In de winter is er de zaalcompetitie.  

• Het team: Een team bestaat bij jongste jeugd uit vier spelers: twee meisjes en twee 
jongens. Bij de oudere jeugd en senioren bestaan de teams uit acht spelers: vier vrouwen 
en vier mannen.  

• Het speelveld: Door de jongste jeugd wordt eenvakskorfbal gespeeld. Bij deze 
korfbalvorm staan er twee korven in één speelveld (24x12m). De spelers mogen aanvallen 
en verdedigen over het hele veld. Bij de oudere jeugd en bij de senioren wordt er 
tweevakskorfbal gespeeld. Het speelveld (40x20m) is dan verdeeld in twee helften en in 
iedere helft staat één korf. Eén van de vakken is het aanvalsvak, het andere is het 
verdedigingsvak. Na iedere twee doelpunten wisselen de spelers van vak en dus van 
functie: aanvallers worden verdedigers en verdedigers worden aanvallers.  

• Het doel: Het doel van korfbal is om de bal door de korf van de tegenpartij te gooien. Het 
team dat de meeste doelpunten maakt, wint natuurlijk. Tijdens een wedstrijd is het dus 
de bedoeling om zelf zoveel mogelijk doelpunten te scoren (aanvallen) en zo min mogelijk 
doelpunten tegen te krijgen (verdedigen). Beide aspecten zijn belangrijk om een wedstrijd 
te winnen. 

• Aanvallen: Doelpunten worden gescoord wanneer de bal van bovenaf door de korf van de 
tegenpartij gaat. Iedere keer dat de bal door de korf valt, telt dit als één punt. Een doelpunt 
kan natuurlijk op verschillende manieren worden gemaakt: van grote afstand 
(bijvoorbeeld uit een afstandsschot) of van heel dichtbij (bijvoorbeeld uit een 
doorloopbal). Als de verdedigende partij een overtreding maakt, kan een vrije bal of 
strafworp worden toegekend.  

• Verdedigen: Als de tegenpartij in balbezit is, moet er worden verdedigd om 
tegendoelpunten te voorkomen. Indien een verdediger zich tussen de aanvaller en de korf 
opstelt op hooguit een armslengte afstand én zijn arm in de lucht steekt met de intentie 
een doelpoging te voorkomen, mag de aanvaller geen doelpoging ondernemen. Bij het 
verdedigen geldt dat dames alleen dames mogen verdedigen en heren alleen heren. 

• Lopen: Een speler die in balbezit is, mag niet lopen met de bal. Zodra de bal is afgespeeld 
mag er uiteraard weer worden gelopen. Een speler die zojuist de bal heeft afgespeeld, zal 
direct weer in actie komen om zich vrij te lopen en aanspeelbaar te zijn. Korfbal is daardoor 
van nature een beweeglijk en explosief spel.  



 
 

 

WAT IS DE KANGOEROE KLUP? 
 
De Kangoeroe Klup is een gezellige club voor 
kinderen van 3 tot en met 6 jaar, waar lekker 
gesport kan worden met leeftijdsgenootjes. Het 
sport- en spelaanbod van de Kangoeroe Klup is 
niet gericht op het aanleren van 
korfbaltechnieken en het spelen van 
wedstrijden, maar op het meer en beter laten 
bewegen van jonge kinderen. Tijdens de 
Kangoeroetrainingen worden allerlei 
spelvormen aangeboden, met verschillende 
materialen, passend bij de doelgroep. De 
kinderen maken spelenderwijs kennis met 
korfbal en zullen bij de Kangoeroe Klup ervaren 
hoe leuk het kan zijn om te bewegen en samen 
met andere kinderen te sporten. 
 
Waarom de Kangoeroe Klup? 
De Kangoeroe Klup is in het leven geroepen om 
verschillende redenen. De belangrijkste is om 
zoveel mogelijk kinderen te laten bewegen. 
Uiteraard maken kinderen via de Kangoeroe Klup kennis met de korfbalsport en al haar 
positieve aspecten (zoals samenspelen, gelijkwaardigheid en respect hebben voor elkaar). De 
Kangoeroe Klup speelt daarnaast in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het steeds 
vaker voorkomen van obesitas bij kinderen en de aandacht voor normen en waarden. Met de 
Kangoeroe Klup willen we zoveel mogelijk kinderen van 3 tot en met 6 jaar kennis laten maken 
met sport om zodoende structureel bewegen en vervolgens korfballen te stimuleren. 
 
De naam ‘Kangoeroe Klup’ 
De naam ‘Kangoeroe Klup’ is gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met 
vaardigheden die horen bij de korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. 
Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid 
biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel – een veilige en warme plaats – voor 
de jongste leden van OJC ’98. 
 
Scoro, Jumper, Funny en Spurt 
De Kangoeroe Klup heeft vier leden van het eerste uur, namelijk Scoro, Jumper, Spurt en 
Funny. Zij staan voor de vier elementen van korfbal: schieten, springen, snelheid en plezier. 
Scoro, Jumper, Funny en Spurt vormen de basis van alles wat met de Kangoeroe Klup te maken 
heeft.  
 
 



 
 

 

ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS 
 
Contact 
Het algemene e-mailadres van de vereniging is ojc98@ojc98.nl. Heeft u vragen of 
opmerkingen, mail dan naar dit e-mailadres. Via het contactformulier op de website is het ook 
mogelijk (direct) contact op te nemen met de verschillende commissies en functionarissen van 
de vereniging: www.ojc98.nl/contact. 
 
Adressen 
 

Clubhuis Sporthal Postadres (secretariaat) 
Sportpark de Rauwbraken Sporthal ’t Ruiven Korfbalvereniging OJC ’98 
Rauwbrakenweg 42 Vlierakkerweg 4 Spoorlaan 124 
5056 EJ Berkel-Enschot 5056 NA Berkel-Enschot 5061 HD Oisterwijk 
013-5332914* 013-5333435* 06-23914879 
ojc98@ojc98.nl  ojc98@ojc98.nl  secretaris@ojc98.nl  

 

* Het parkeerterrein bij het sportpark is te bereiken via de Koningsoordlaan.  
** Het clubhuis en de sporthal zijn telefonisch alleen bereikbaar gedurende trainingen en 
wedstrijden. 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
OJC ’98 wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier komt en zich thuis 
voelt. Leden van OJC ’98 die op de vereniging, maar ook thuis, op school of op het werk 
problemen hebben of te maken hebben met ongewenst gedrag (zoals pesten of seksuele 
intimatie) en daarover graag willen praten, kunnen vertrouwelijk terecht bij de 
vertrouwenscontactpersoon van OJC ’98: Elonka Huisman. Dit kan via telefoonnummer 06-
34260245 of e-mailadres elonka1973@outlook.com. 
  

mailto:ojc98@ojc98.nl
mailto:ojc98@ojc98.nl
mailto:secretaris@ojc98.nl
mailto:elonka1973@outlook.com


 
 

 

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 
Hieronder vindt u praktische informatie over de trainingen en wedstrijden bij OJC ’98.  
 

• Het korfbalseizoen loopt van begin september tot en met eind mei/begin juni. De eerste 
helft van de veldcompetitie loopt van begin september tot en met eind oktober. Daarna 
wordt er van begin november tot half maart in de zaal gekorfbald. Halverwege maart start 
de tweede helft van de veldcompetitie. 

• Tijdens het veldseizoen wordt er getraind en gespeeld op onze kunstgrasvelden op 
sportpark De Rauwbraken. De wedstrijden en trainingen tijdens het zaalseizoen vinden 
plaats in sporthal 't Ruiven. 

• De trainingsavonden zijn tijdens de veldcompetitie op dinsdag en vrijdag. De 
trainingsavonden in de zaal zijn op woensdag en vrijdag (m.u.v. de selectie). 

• De wedstrijden vinden plaats op zaterdag (m.u.v. de midweek en het seniorenzaalteam). 

• Zowel in ons clubhuis als in de sporthal is er een mogelijkheid om om te kleden en te 
douchen na trainingen en wedstrijden. Er zijn aparte kleedkamers/douches voor mannen 
en vrouwen. 

• Elk jeugdteam wordt begeleid door een volwassen trainer/coach. 

• Verzamelen en vertrek voor uitwedstrijden geschiedt tijdens het veldseizoen vanaf de 
parkeerplaats bij sportpark De Rauwbraken. Tijdens het zaalseizoen is het verzamelen en 
het vertrek bij sporthal 't Ruiven. Een team kan in onderling overleg besluiten op een 
andere locatie te verzamelen. 

• Voor alle teams wordt aan het begin van iedere competitieperiode een rijschema 
opgesteld voor het vervoer naar de uitwedstrijden. Wanneer het voor u in het geheel niet 
mogelijk is te rijden, dient u dit aan te geven bij de coach. Als u niet kunt rijden op de voor 
u ingedeelde datum is het natuurlijk mogelijk om onderling te ruilen. 

• De reiskosten voor het vervoer kunnen worden gedeclareerd door middel van het 
daarvoor bestemde formulier op de website.  

• Wanneer het niet mogelijk is om deel te nemen aan een training, dan dient dit te worden 
aangegeven bij de trainer van het team. Wanneer er niet deelgenomen kan worden aan 
een wedstrijd dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de coach van het 
team.  

• Leden worden per e-mail en via de website op de hoogte gesteld van alle relevante zaken 
die spelen binnen en rondom OJC '98 (zoals trainingstijden, wedstrijdprogramma en 
activiteiten). Daarnaast kunnen zij korfbalvereniging OJC '98 volgen op Facebook en 
Instagram. En er kan gebruik worden gemaakt van de mobiele KNKV Sportlink app.  

 
 
  



 
 

 

WEDSTRIJDKLEDING 
 
Wedstrijdtenue 
Het wedstrijdtenue van OJC '98 bestaat uit een wit/oranje/rood-shirt, een korte witte 
broek/rok en witte sportsokken. Leden die competitie spelen ontvangen een wedstrijdshirt 
van de vereniging. Zij dienen zelf een witte broek (jongens/heren) of rok (meisjes/dames), 
witte sportsokken en geschikt schoeisel (kunstgrasschoenen voor de veldcompetitie, 
zaalschoenen voor de zaalcompetitie en eventueel noppenschoenen voor uitwedstrijden die 
plaatsvinden op natuurgras) aan te schaffen. 
 

 
 
Kledinglijn OJC ‘98 
In samenwerking met korfbalshop.nl is het mogelijk om o.a. wedstrijdbroekjes en -rokjes, 
trainingspakken, trainingsshirts, inschietshirts en sporttassen te kopen met het logo van OJC 
’98. Wanneer je via de webshop van de Korfbalshop bestelt, krijg je een aantrekkelijke korting 
en word je bestelling binnen enkele dagen bij je thuisbezorgd! De webshop is te bezoeken via: 
www.korfbalshop.nl/verenigingsshops/ojc-98. 
 
Wanneer je twijfelt over de juiste maat van een artikel is het raadzaam om bijvoorbeeld een 
rokje of broekje van een collega-sporter te passen. Zelf passen en afhalen bij de Korfbalshop 
in Waalwijk is helaas niet mogelijk. Als het logo en/of je naam op een artikel is gedrukt kan er 
niet meer geruild worden. 
 

  



 
 

 

LIDMAATSCHAP 
 
OJC ’98 biedt verschillende soorten lidmaatschappen aan. Zo is het mogelijk om je aan te 
melden bij de vereniging als trainend lid of als spelend lid. Trainende leden nemen alleen deel 
aan de trainingen. Ideaal als u bijvoorbeeld in het weekend andere verplichtingen heeft. Een 
speciale categorie van het trainend lidmaatschap is de Kangoeroe Klup voor kinderen tot en 
met 6 jaar. Spelende leden nemen deel aan trainingen en competitiewedstrijden. Zij zijn 
derhalve ook lid van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). Alle leden, ongeacht 
of zij trainend of spelend lid zijn, zijn uiteraard van harte welkom tijdens nevenactiviteiten van 
de vereniging.  
 
Beginnende korfballers starten bij OJC ’98 veelal sowieso niet direct met het spelen van 
competitiewedstrijden. Zij worden gedurende een periode variërend van enkele weken tot 
enkele maanden tijdens de trainingen klaargestoomd voor het echte werk. In overleg met de 
trainer/coach zal worden bepaald wanneer een nieuw lid klaar is voor het spelen van 
wedstrijden. Jeugdleden van OJC ’98 worden op leeftijd ingedeeld in een team. Ook wordt er 
bij de teamindelingen waar mogelijk rekening gehouden met de sportieve kwaliteiten van 
ieder lid. 
 
 
  



 
 

 

CONTRIBUTIE 
 

Categorie Contributie 2021/2022 

Per maand betaald 

Contributie 2021/2022 

Per jaar betaald* 

Senioren vanaf 18 jaar 20,85 250,14 

Zaalspelers vanaf 18 jaar 16,69 200,28 

Midweek vanaf 18 jaar 12,26 147,15 

Junioren 16 tot 18 jaar 16,30 195,60 

Aspiranten / Pupillen 6 tot 16 jaar 13,24 158,87 

Kangoeroe Klup 3 tot 6 jaar 6,32 75,84 

Trainend (jeugd)lid 6,32 75,84 

Plezanten / Recreanten 8,33 100,01 

Petanque 6,32 75,84 

Algemeen lid 3,41 40,92 

 
* Bij betaling van de volledige seizoenscontributie voor 1 juli ontvangt u een korting van 4% 
op de contributie. 
 
NB. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,50. Dit bedrag zal via de eerste 
contributienota geïnd worden. 
 

 
  



 
 

 

MEEDOENREGELING & JEUGDSPORTFONDS 
 
Sporten met een krappe kas? Maak gebruik van de Meedoenregeling of het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur. 
 
Meedoenregeling 
De gemeente Tilburg kent voor haar inwoners de meedoenregeling. Hierdoor kunnen mensen 
met een laag inkomen korting krijgen of gratis deelnemen aan maatschappelijke activiteiten 
zoals sport. Onze vereniging ondersteunt dit initiatief van harte en daarom werkt OJC ’98 
samen met de gemeente zodat deelnemers korting kunnen krijgen op de contributie van OJC 
’98. 
 
De gemeente Tilburg bepaalt wie in aanmerking komt voor de meedoenregeling. U kunt de 
meedoenregeling aanvragen bij de gemeente Tilburg via www.tilburg.nl/inwoners/laag-
inkomen/meedoenregeling. U kunt berekenen of u recht heeft op de regeling via het 
aanvraagformulier. Als u de korting van de meedoenregeling wilt inzetten voor uw 
lidmaatschap bij OJC ’98, kunt u dat aangeven als u zich inschrijft als nieuw lid of doorgeven 
aan de penningmeester. In beide gevallen dient u uw Burgerservicenummer (BSN) te 
vermelden. OJC ’98 heeft dit nodig om de gemeentelijke bijdrage te ontvangen. 
 
Als u meer wilt weten over de meedoenregeling, kijk dan op www.meedoentilburg.nl. 
  
Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld 
Voor jongeren tot 18 jaar bestaat ook de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Het 
Jeugdsportfonds vergoedt maximaal € 250,- per kind. Dit bedrag kan worden besteed aan de 
contributie, maar ook aan sportkleding of dergelijke. 
  
Stichting Leergeld Tilburg kan u helpen de voorziening van het Jeugdfonds Sport & Cultuur aan 
te vragen en u eventueel een voorschot geven op die aanvraag. U kunt contact opnemen met 
Stichting Leergeld Tilburg via info@leergeldtilburg.nl. 
  
Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt vinden op 
www.jeugdfondssportencultuur.nl. Kijk voor meer informatie over Stichting Leergeld Tilburg 
op www.leergeld.nl/tilburg. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de 
penningmeester. 
  
Let op! 
Het is het gunstiger om een beroep te doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan om gebruik 
te maken van de meedoenregeling. Niet alleen wordt een hoger bedrag vergoed, maar het 
budget van de meedoenregeling blijft dan ook nog beschikbaar voor andere activiteiten.  
  

http://www.meedoenregeling.nl/
mailto:info@leergeldtilburg.nl
http://www.leergeld.nl/tilburg


 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Achternaam:    _______________________________________________________ 
 
Voorna(a)m(en):    _______________________________________________________ 
 
Roepnaam:     _______________________________________________________ 
 
Geboortedatum:    _______________________________________________________ 
  
Adres + Huisnummer:   _______________________________________________________ 
 
Postcode + Woonplaats:    _______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer lid:    _______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer ouders/verzorgers: _______________________________________________________ 
 
E-mailadres lid:    _______________________________________________________ 
 
E-mailadres ouders/verzorgers:  _______________________________________________________ 
 
Lid van OJC ’98 per:   _______________________________________________________ 
 

Lidmaatschapscategorie:  Senioren | Zaalspeler | Midweek | Junioren | Aspiranten | Pupillen | 
  Trainend (jeugd)lid | Kangoeroe Klup | Petanque | Algemeen lid* 
 
Meedoenregeling en Jeugdfonds: Ik wil wel | geen* gebruik maken van Meedoenregeling | Jeugdfonds 

Sport en Cultuur* 
 
Toestemming foto’s en video’s: Ik geef wel | geen* toestemming voor het plaatsen van foto’s en 

video’s waarop het lid herkenbaar in beeld is op de website en 
(sociale) media van OJC ’98 | promotiemateriaal van OJC ‘98 | 
websites en (sociale) media van derden ter promotie van OJC ’98* 

 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Het aspirant-lid verklaart bekend te zijn met het feit dat het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 
en met 30 juni daaropvolgend. Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar bij het secretariaat, 
waarbij een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht dient te worden genomen. Het lid verplicht zich de contributie te allen tijde te 
voldoen tot het einde van het verenigingsjaar en de hem/haar uitgereikte statuten van de vereniging na te leven. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 2,50. Dit bedrag zal via de eerste contributienota geïnd worden. Het aspirant-lid verklaart te zijn geïnformeerd over de wijze waarop OJC 
’98 zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. De eventueel door het aspirant-lid gegeven toestemming voor verwerking van foto’s en video’s 
waarop hij/zij herkenbaar in beeld is, kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar ojc98@ojc98.nl 
t.a.v. de ledenadministratie. 

 
 
 
 
Datum: __________________  Handtekening: _________________________________________ 
 
 
Dit formulier afgeven aan de trainer/coach of mailen naar ojc98@ojc98.nl. 

mailto:ojc98@ojc98.nl
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