
BEN JIJ DE STAR TIJDENS DE KERSTCLINICS?! 
 

Ook een Star worden op het korfbalveld? Dan moet je hier natuurlijk weer bij zijn! 

 

Dit jaar leerzaam en nog leuker. Alle oefeningen zijn namelijk tegen & met onze stars. Leer nieuwe 

dingen en ga de uitdaging aan op vijf locaties in Nederland. Op 23, 24, 27 en 30 december 2019 en op 

2 januari 2020 zullen de clinics worden georganiseerd. Afgelopen jaar hadden we ruim 600 

deelnemers! 

 

Uiteraard is er ruimte voor vragen en krijg je tips van de Stars die ondersteuning komen geven. Wie 

dit zijn zal nog even geheim blijven, net als de kleur van het KLUPP Sportswear shirt dat je van ons 

krijgt bij de clinics. 

 

In deze brief vind je alle belangrijke zaken rondom deze clinics, de betalingsinformatie en de locatie. 

 

Tot bij de Kerstclinics! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meenemen: 

Sportschoenen, sokken en een sportbroekje zijn het meest noodzakelijk. Een KLUPP Sportswear shirt 

krijg je van Korfbalstars. Er is een mogelijkheid om na de clinic te douchen. Wanneer je getapet moet 

worden, dien je hier zelf voor te zorgen voorafgaand aan de clinic. Een energie-reep en/of banaan 

zijn aan te raden in verband met de intensieve training. Daarnaast is het ook aan te raden een bidon 

mee te nemen gevuld met water of sportdrank om goed te kunnen drinken tijdens de clinic. 

 

Waardevolle spullen: 

Het meenemen van waardevolle spullen zoals telefoons, camera’s en dergelijke is geheel op eigen 

risico. Korfbalstars is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van jouw eigendommen. 

 

Parkeren en verblijf: 

Gorredijk: Er is voldoende ruimte om te parkeren bij Sporthal Kortezwaag.  

Koog aan de Zaan: Er is voldoende ruimte om te parkeren bij Sporthal de Koog.  

Papendrecht: Er is voldoende ruimte om te parkeren bij Sportpark Oostpolder (PKC-Hal).  

Arnhem: Er is voldoende ruimte om te parkeren bij Sporthal Elderveld.  

De Lier: Er is voldoende ruimte om te parkeren bij Sporthal Vreeloo.  

Ouders zijn op alle locaties welkom om te komen kijken en gebruik te maken van de kantine. 

 

Aanmelden: 

Het is noodzakelijk om je bij aankomst aan te melden in de kantine van jouw gekozen locatie. Daar 

krijg je van de Korfbalstars medewerkers jouw KLUPP Sportswear shirt en zo kunnen zij controleren 

of iedereen daadwerkelijk aanwezig is. 

 

Tijden: 

Aanmelden kan een half uur van te voren op jouw gekozen locatie. De tijden zijn voor elke locatie 

hetzelfde. 

10:00 uur tot 12:00 uur: E’s en D’s. Aanwezig en melden om 9:30 uur. 

13:00 uur tot 15:00 uur: C’s en B’s. Aanwezig en melden om 12:30 uur. 

 

Informatie voor ons: 

Als er iets is wat wij moeten weten, voor wat betreft uw zoon en/of dochter, dan horen wij het 

graag. Relevante zaken kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres dat u kunt vinden bij onze 

contactgegevens. 

 

 



Kosten en betaling: 

Het bedrag is €25,-. Dit is inclusief een nieuw Korfbalstars Klupp Sportswear shirt. De betaling wordt 

automatisch voldaan tijdens de aanmelding. 

Voorwaarde bij annulering: 

 

- Indien annulering minimaal twee weken voor de clinic geschiedt, worden er geen kosten in 

rekeningen gebracht. 

- Bij annulering binnen twee weken voor de clinic geschiedt, wordt er 5% van de kosten voor 

deelname in rekening gebracht. 

- Indien annulering geschiedt op de dag zelf of één dag voor de clinic plaatsvindt, wordt het 

gehele bedrag voor deelname in rekening gebracht 

 

Locaties: 

 

Sporthal Kortezwaag, Gorredijk 

8401 AA, Mientewei 2 

 

Sporthal Vreeloo, De Lier 

2678 LN, Veilingweg 16 

 

Sporthal Elderveld, Arnhem 

6843 JM, Breezandpad 13 

 

Sportpark Oostpolder, Papendrecht 

3356 LC, Andoornlaan 36 

 

Sporthal de Koog, Koog aan de Zaan 

1541 LZ, Wezelstraat 5 

 

 

Contact Korfbalstars: 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij de medewerkers van Korfbalstars via: 

kerstclinic@korfbalstars.nl  

 

We hopen dat we je op deze manier voldoende hebben kunnen informeren.  

Wij zien je graag tijdens de Kerstclinics! 

 

Met vriendelijke groet, 

Korfbalstars 
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