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Korfbalstars

Aangeboden door Korfbalstars: clinics in de zomervakantie, nu ook in Zeeland bij KV TOP
Arnemuiden!
We hebben lang genoeg stilgezeten met korfbal. Daarom willen we juist in de zomervakantie lekker
doorgaan met onze onwijs mooie sport. Korfbalstars heeft daarom, na het aflassen van de meiclinics,
de zomerclinics opgezet door het hele land. Op 12 verschillende locaties, verdeeld over geheel
Nederland, aan de slag met andere korfballers en onder begeleiding van topkorfballers. De
groepsgrootte is beperkt, dus wees er wel op tijd bij!
Alle korfballers, zowel uit Zeeland als van buiten Zeeland, in de leeftijdscategorieën E’s t/m B’s
kunnen deelnemen aan de Korfbal zomerclinics.
Per locatie, 12 in totaal, hebben we 3 dagen, die je los van elkaar kan bezoeken, maar zijn ook erg
leuk en leerzaam om als serie te gaan doen.
Ook de buitenaccommodatie van KV TOP is 1 van de 12 locaties waar Korfbalstars een zomerclinic
organiseert. Dit op donderdag 30 juli, donderdag 13 augustus en donderdag 20 augustus.
In de ochtend gaan we aan de slag. Dit alles rekening houdend met de dan, door de overheid,
vastgestelde coronaregelgeving met bijbehorend protocol.
Ben jij fanatiek, heb jij zin om te korfballen en wil jij jezelf verbeteren? Dan hoef jij je geen zorgen te
maken, want dan ben jij aan het goede adres!
Onze stars bestaan uit toppers van het hoogste niveau, aanstormende talenten, spelers uit Oranje en
de jeugdteams van Oranje, oud toppers en ervaren trainers. Wie waar komen, zullen we binnenkort
bekendmaken.
Programma
 10.30 – 12.00 uur voor de jongste jeugd 8 t/m 12 jaar (D+E) en de wat oudere jeugd van 13
tot 16 jaar (B+C)
Voor nadere informatie over de Korfbal zomerclinics en om je op te geven verwijzen wij jouw naar
http://www.korfbalstars.nl/zomerclinics/.
Heb je vragen over de Korfbal zomerclinics in Zeeland dan kan je deze per mail
(arndeleeuw@zeelandnet.nl) of per app (0623560869) stellen aan Martin de Leeuw, KV TOP
Arnemuiden.
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