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IN HET KORT...
KVT is een gezonde en ambitieuze vereniging waarbij
de sociale aspecten een belangrijke rol spelen. Hierdoor
is KVT niet alleen een aantrekkelijke vereniging om uw
kinderen of u lid van te laten zijn, maar heerst er ook
een klimaat dat aantrekkelijk is voor sponsoren.

WILT U MEER WETEN?
Wilt u meer weten over Korfbalvereniging Tilburg?!
Bezoekt u dan ook eens onze website:
www.kvtilburg.nl
Het adres van de vereniging staat hieronder vermeld.
U bent van harte welkom!
Accommodatie-adres:

Korfbalvereniging Tilburg
Bladelstraat, Tilburg
T: 013 5704586 (Clubhuis)
E: info@kvtilburg.nl
I: www.kvtilburg.nl
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WIE ZIJN WIJ?

WAT BIEDEN WIJ NOG MEER?

Korfbalvereniging Tilburg (KVT) is een ambitieuze en
dynamische vereniging die gevestigd is in de Reeshof.
Met ongeveer 300 leden zijn wij één van de grootste
korfbalverenigingen in het zuiden van het land.
Binnen deze leden nemen de jeugdleden een groot
deel voor hun rekening. We trachten met onze selectieteams op het hoogste niveau te acteren.
Naast het sportieve aspect staat het sociale aspect hoog
in het vaandel. Een goede sfeer en gezelligheid zijn dan
ook één van de belangrijkste kenmerken van onze
vereniging.

Naast korfbal organiseert de vereniging tal van andere activiteiten voor
jong en oud zoals o.a.: discoavonden,
spelletjesmiddag, jeugdkamp, theateravond, playbackshow, carnaval en
feestavonden.

WAT DOEN WIJ?
Wij spelen korfbal. Korfbal is van oudsher de enige
gemengde teamsport in Nederland. Korfbal wordt
gespeeld in 2 vakken, een aanvalsvak en een verdedigingsvak. In ieder vak staan 2 jongens/heren en 2
meisjes/dames. Samenspel, atletisch vermogen en het
beheersen van zowel het aanvallende als verdedigende
aspect, zijn belangrijke factoren om goed te kunnen
presteren. Eén van de belangrijkste regels bij korfbal is
dat er niet gelopen mag worden met de bal. Dit zorgt
ervoor dat samenspel noodzakelijk is en dat iedere
schakel dus belangrijk is in het veld.
Korfbal is een sport die van jong tot oud beoefend kan
worden, zowel recreatief als prestatiegericht. Vanaf 4
jaar worden bij de welpen de eerste beginselen in spelvorm aangeleerd.
Het korfbalseizoen kent twee competities, namelijk op
het veld en in de zaal. In het voor- en najaar wordt er
buiten gekorfbald. Dit gebeurt in toenemende mate op
kunstgras. In de wintermaanden, november-maart,
wordt er in de zaal gespeeld.

Om de leden, ouders van jeugdleden
en externe contacten goed te informeren over wat er speelt binnen de
vereniging, heeft KVT een actuele
website, wordt maandelijks een
clubblad uitgebracht en kunt u zich
gratis abonneren op de elektronische
nieuwsbrief.
KVT heeft ook een eigen officiële
supportersvereniging. De supportersvereniging zorgt voor de nodige sfeer
tijdens de wedstrijden van het eerste
team van KVT. Ook verzorgen zij
een scala aan KVT-artikelen om de
supporters leuk aan te kleden.

WAAR KUNT U ONS VINDEN?
Ons clubhuis bevindt zich nabij het
kruispunt Bijsterveldenlaan-Moersedreef in de Reeshof. Dit is één van de
hoofd verkeersaders van deze nieuwe wijk. Vanaf de weg kunt u het
clubhuis haast niet missen. De locatie
is goed bereikbaar met de auto, fiets
en openbaar vervoer.

