
Meer Weten?
We kunnen natuurlijk wel VERTELLEN hoe leuk het is om de te korfballen bij FIKS. 
MAAR….. het beste is om dat ZELF te ERVAREN! Kom een keertje meedoen met 
een training! Of maak een afspraak voor een rondleiding. Dan laten we je 

ZIEN dat korfballen bij FIKS SUPERLEUK is!

Een keertje komen kijken, Meetrainen? Vraag naar de mogelijkheden:
Neem  contact op met Gerrie Coli 071 5174411

Meer informatie? Of direct al lid worden? Ook dat kan! 
www.ckvfiks.nl  

mailadres: Secretariaat@ckvFiks.nl 
 

Contact:
Sportcomplex Voscuyl
Van Houdringelaan
2341BJ Oegstgeest
Telefoon Clubhuis: 071-5173242
https://twitter.com/ckv_fiks

 
Hou jij van lekker fanatiek sporten bij een gezellige club? In een 
relaxte omgeving, op één van de mooiste velden van Oegstgeest? 
Kom dan eens kijken bij Fiks en ervaar zelf hoe leuk korfbal is!

Kom ook korfballen bij   



Waarom Korfballen?
Leuke teams

Natuurlijk is korfbal een echte teamsport!. Van teamsport leer je veel. Dat je er 
samen voor gaat, dat iedereen in het team belangrijk is en dat iedereen zijn 
eigen sterke kanten heeft. Dat je samen wint. Maar ook samen verliest, soms… 

Dat geeft niet alleen veel plezier, maar ook een band met elkaar. Wat het 
extra gezellig maakt, is dat je speelt in gemengde teams; jongens en meiden 

bij elkaar.

Handig om te weten
Korfbal is géén dure sport. Je hebt geen kostbare uitrusting of kleding nodig. 

Het enige wat je zelf aanschaft zijn noppen- of kunstgrasschoenen voor 
buiten en goede gymschoenen voor in de zaal, een broekje of rokje en 

shirt om in te trainen. Je wedstrijdtenue krijg je tegen een kleine bijdrage te 
leen van de club; een mooi wedstrijdshirt en een compleet trainingspak! Per 
seizoen betaal je contributie. Op onze site staan de contributie gegevens . De 
contributie voor pupillen van 6-12 jaar is € 26,40 per kwartaal en contributie 

voor welpen (kangoeroes, 4-6 jaar) bedraagt € 17,50 per kwartaal.
FIKS heeft eigen sportvelden op het Sportcomplex de Voscuyl  in Oegstgeest  

De thuisbasis voor de zaalcompetitie is Sporthal de Cuyl in Oegstgeest.



Waarom Fiks?
Gezellig en relaxed

De sfeer bij Fiks is heel ontspannen. Het is een echte familievereniging 
en dat voel je direct. Een goede sfeer vinden we bij Fiks belangrijk, 

zowel op het veld als daarbuiten. Bij Fiks worden elk jaar weer 
allerlei leuke activiteiten georganiseerd, voor alle leeftijden. Van disco, 

schutterstournooi, Sinterklaasfeest, pietentraining, casino-avond, vriendjes- en 
vriendinnetjestraining tot nieuwjaarsborrel.  Hoogtepunten zijn het Fikskamp 
en de de jaarlijkse grote eind-BBQ. Voor de kleintjes is er een speeltuintje 
bij het clubhuis, waar ze kunnen spelen onder toezicht van hun ouders op 

het terras. We hebben zelfs ons eigen kangoeroespringkussen, die op drukke 
speelzaterdagen wordt opgezet.

Fiks, al 90 jaar een 
betrokken vereniging

Fiks heeft als korfbalvereniging al een stevige en goede traditie opgebouwd 
en ook dat merk je. Fiks bestaat al meer dan 90 jaar en is daarmee één van 

de oudste verenigingen van Oegstgeest. 
We maken er veel werk van om alles met elkaar goed te organiseren. Je 

wedstrijdschema, wedstrijdkleding, de wedstrijden zelf, teamouders, teamuitjes. 
Via onze website word je op de hoogte gehouden van alle informatie 
over wedstrijden, trainingen en andere activiteiten. Hier vind je ook leuke 

wedstrijdverslagen en foto's.



Samen trainen, samen spelen
Je kunt heel jong bij Fiks beginnen met korfballen, al vanaf 2 jaar. Kinderen 
tussen 2 en 4 jaar kunnen meedoen met de Flinkies. Op zaterdagochtend 

worden, onder begeleiding van trainer en ouders, allerlei spelletjes gedaan, 
waardoor deze kleintjes spelenderwijs leren (denk hierbij aan oog-hand 
coördinatie, de grove motoriek, klimmen en klauteren, gooien en vangen).
Vanaf 4 jaar word je lid van de 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. Ook de kangoeroes trainen
op zaterdagochtend. Je kunt op elke leeftijd aan korfbal beginnen, ook als
je ouder bent. Vanaf de Flinkies, Kangoeroes en de pupillen tot en met de

senioren. Want korfballen bij Fiks is voor alle leeftijden. De
trainingen worden gegeven door ervaren trainers. Of door een combinatie
van een meer ervaren en een jongere trainer. Je hebt alle kansen om je te

ontwikkelen bij Fiks! De wedstrijden vinden plaats op de zaterdag.

Talentbegeleiding, ontwikkeling en selectie
Het kan zijn dat je ontdekt, of dat anderen opmerken, dat je veel talent

hebt voor korfbal. Als je gemotiveerd bent en graag wilt doorgroeien naar
een hoger niveau, krijg je daarvoor bij Fiks natuurlijk alle ruimte en goede
begeleiding. Er zijn speciale selecties voor talentvolle spelers en je kunt in
een selectieteam bij FIKS komen. Je wordt dan begeleid door ervaren

wedstrijdspelers die zelf ook op hoog niveau spelen bij Fiks..

Gezond en slim
Korfballen is niet alleen erg leuk om te doen het is ook een heel gezonde

sport! Je gebruikt de spieren in je lichaam op een evenwichtige,
uitgebalanceerde manier. Daarom bevelen ook steeds meer

bewegingsdeskundigen deze sport aan.

Lekker buiten én binnen
Nog een voordeel: Je kunt precies wanneer dat het prettigst is genieten van 
gezonde, frisse buitenlucht. Want in de lente, zomer en nazomer speel je lekker 
buiten. Vanaf de koude natte herfst tot en met het koude winterseizoen speel 

je binnen in onze mooie sporthal.

Wist je dat… 
- korfbal over de hele wereld wordt gespeeld, van Amerika tot aan China?

- het Nederlands korfbalteam heel vaak het EK/WK wint?
 -er bijna 100.000 korfballers zijn in Nederland? 

-er regelmatig topspelers van Fiks worden geselecteerd voor regionale of 
zelfs landelijke wedstrijden?


