
 

    
 
 
 

 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 5 t/m 8, 
 
Op woensdag 18 mei 2022 organiseert korfbalvereniging Duko het schoolkorfbaltoernooi voor 
de kinderen van groep 5 t/m 8. Wij nodigen uw kind van harte uit om zich in te schrijven voor 
dit toernooi, hieronder vindt u meer informatie over het toernooi.  
 

Schoolkorfbaltoernooi op woensdag 18 mei 2022! 
Het toernooi is opgesplitst in twee toernooien, er is een apart toernooi voor de groepen 5-6 en 
een apart toernooi voor de groepen 7-8. Bij korfbal spelen jongens en meisjes gemixt in een 
team tegen elkaar. Per school/klas mogen er meerdere groepjes meedoen.  
 
Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers. Elke school mag meerdere 

teams vormen. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld en het is handig om een wisselspeler te hebben. 

Korfbal is daarnaast een sport waar meiden en jongen samen spelen. Gemengde teams zijn 

dus van harte welkom! 

Inschrijven tot en met vrijdag 22 april 
Wilt uw kind meedoen? Zorg dan dat uw zoon of dochter samen met zijn groep inschrijft via 
het digitale inschrijfformulier. Per team is één begeleider verplicht. Het inschrijfformulier is te 
vinden op onze site: www.dukoduiven.nl 

 
Begeleiden 
Per groep van minimaal 4 en maximaal 8 kinderen is minimaal één begeleider nodig. Lijkt het 
u leuk om een groepje te begeleiden? Geeft u zich hiervoor dan uiterlijk 22 april op. Dit doet u 
door uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen op het formulier bij de groep van 
uw kind.  
 
Let op: per groep moet er minimaal één begeleider opgegeven worden, anders kan er niet 
worden deelgenomen. Mocht het zijn dat dit echt niet lukt mail dan naar 
schoolkorfbalduiven@gmail.com, mogelijk kunnen we hier nog iets in betekenen.  
 

Clinic  
Op woensdag 11 mei vindt er een clinic plaats, van 15.00 tot 16.30. Opgeven voor deze clinic 
kan via Sjors Sportief. Wilt uw kind dus alvast oefenen voor het toernooi of gewoon 
kennismaken met korfbal dan nodigen we u van harte uit op onze sportvelden.  
 
 

Meer weten? 
Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan gerust naar schoolkorfbalduiven@gmail.com of kijk 
op de site: www.dukoduiven.nl 
 
Graag tot ziens op woensdag 18 mei of tijdens één van onze clinics.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
de Schoolkorfbal commissie van Duko Duiven.  
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