KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND
Verslag Hoofdklassenoverleg
Datum:

19 juni 2012

Aanwezig:

De heer K. Snel (AW/DTV), mevrouw J. Wanninge en de heer G. de Haan (DOS’46/Engeldot),
de heer R. van Nienes (Eibernest/Vrolijk), de heer P. van Bezooyen GKV (G), de heren R. Koel
en R. de Wit (Groen Geel), de heren L. Kiers en L. Salomons (Hoogkerk), de heren H. Butter en
A. van der Heiden (KCC/Hijbeko), de heer A. Hoeksma (Mid Fryslân), mevrouw A. van Tol en de
heer B. Seevinck (Oranje Wit (D), de heren G.J. Menkveld en T. Manten (OVVO/De Kroon), de
heer H. van der Vliet (SDO (K), de heer H. Heitink (SKF), de heer E. Holthausen (Tempo), de
heren J. Korevaar en R. Senneker (Unitas/Perspectief) en de heren R. van Beek en M. Dekens
(VADA 1925).
De heer W. Blok (Sport&View).
De heer K. Rodenburg (voorzitter) en de heer H. van Meerten.

Aanwezig namens het
KNKV
Afwezig met bericht van
verhindering:
Verslag:

KVS
Mevrouw A. Medendorp.

Agendapunt

Actie
door:

1. Opening

De heer Rodenburg opent om 19.30 uur het overleg en heet iedereen van
harte welkom.

2. Mededelingen

De heer Rodenburg verontschuldigt de heer Meijer die vanwege een
overvolle agenda helaas niet bij dit overleg aanwezig kan zijn. De heer
Rodenburg feliciteert de verenigingen DOS’46/Engeldot en KCC/Hijbeko
met de behaalde Nederlands kampioenschapen van respectievelijk de Ajeugd en de B-aspiranten.
Er is een bericht van verhindering ontvangen van de vereniging KVS.
De heer Rodenburg geeft aan dat de ‘link’ zoals vermeld bij punt 3
inmiddels is gewijzigd. De juiste link is: http://www.knkv.nl/knkvcorporate/officiele-stukken/bestuursbesluiten/rvw-4-9-bestuursbesluituitzonderlijke-weersomstandigheden-/ Deze zal tevens separaat aan alle
Hoofdklassenverenigingen worden toegezonden.
Met betrekking tot punt 7 Werkplan merkt de heer Rodenburg op dat input
vanuit de verenigingen voor het nieuwe werkplan voor 1 september a.s.
kan worden gemaild aan: annelies.medendorp@knkv.nl, waarna deze
waar nodig in het werkplan 2012/2013 zullen worden opgenomen.
Gestreefd wordt dit werkplan half september aan de
Hoofdklassenverenigingen te zenden en ter kennisname aan alle
Overgangsklassers.
Het verslag wordt verder goedgekeurd.
Na inventarisatie onder de aanwezigen blijkt dat de grote meerderheid niet
(volledig) op de hoogte is van de inhoud van de ‘Sportagenda’. De heer
Rodenburg geeft dit in het kort weer. Zie bijgevoegde bijlagen.

3. Verslag 18
oktober 2011

4. Informatie
sportagenda/250
dagenprogramma
Oranje en Jong
Oranje
5. Evaluatie
Hoofdklassen
zaal

Algemeen/werkplan
Afgesproken wordt het werkplan (opnieuw) te mailen aan de aanwezigen
van dit overleg.
Wedstrijdbegeleiding
De heer Bezooyen (GKV (G) geeft aan de hand van voorbeelden aan dat
de rol van de speaker niet overal duidelijk is in die zin dat hij/zij zich
neutraal opstelt. De heer Menkveld (OVVO/De Kroon) sluit zich hierbij aan
waarbij hij het voorbeeld van de play off tegen Eibernest/Vrolijk aankaart.
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Na enige discussie wordt gesteld dat de speaker niet opruiend dient op te
treden en geen stemming dient te maken. De heer Van Meerten geeft aan
dat de speaker geen onderdeel uitmaakt van de jurytafel, doch daar
slechts zitting heeft daar dit operationeel handig is gelet op de
samenwerking met de juryvoorzitter. De heer Rodenburg merkt hierbij nog
op dat het rouleren van juryvoorzitter, schotklokker en juryvoorzitter niet de
voorkeur heeft. Gelet op de te verkrijgen ‘vereiste’ routine heeft het de
voorkeur dat deze functionarissen het liefst wekelijks inzetbaar zouden
moeten zijn (één persoon per functie is kwetsbaar, maar vijf ook!). De heer
Rodenburg geeft aan dat in het najaar opnieuw scholingsbijeenkomsten
zullen worden gehouden.
Op de vraag van de heer Bezooyen (GKV (G) hoe de zoemer elektronisch
te kunnen regelen, vraagt de heer Rodenburg aan de heer Menkveld
(OVVO/de Kroon) of zij de ombouw van de zoemer op papier willen zetten
en te sturen aan het KNKV (annelies.medendorp@knkv.nl), waarna dit aan
alle verenigingen kan worden gezonden.

6. Informatie over
topkorfbalcompetities 2012-2013

KUS/statistieken
Op de vraag van de heer Korevaar (Unitas/Perspectief) of er verschil
bestaat tussen Gamebreaker en een ander programma, antwoordt de heer
Blok dat dit zeker het geval is. Hij geeft daarbij ook aan dat het ook te
maken heeft met de kwaliteit van de beelden en de wijze waarop de
statistieken zijn bijgehouden. Wanneer beiden van goede kwaliteit zijn dan
helpen zij om het spelniveau van het team en/of van de individuele sporter
te verhogen. Dit zorgt er dan op haar beurt weer voor dat de concurrentie
wordt versterkt. De heer Rodenburg pleit er nadrukkelijk voor dat iedere
(Hoofdklassen)vereniging hieraan meedoet en hierin te investeren. De
heer Blok geeft aan dat er momenteel wordt gewerkt aan een ‘alternatief’
(Windows) voor Gamebreaker (Mac.) en zegt toe de verenigingen van de
ontwikkelingen op de hoogte te zullen houden.
De heer Blok stelt dat een aantal clubs te laat of niet het juiste formaat
aanleveren, de communicatie tussen de verschillende clubs wat soepeler
zou mogen verlopen en iedereen zich aan de afspraken/regels houdt. Over
het algemeen, zo concludeert de heer Blok, is het redelijk verlopen.
De heer Korevaar (Unitas/Perspectief) geeft aan het nadelig te vinden dat
er ‘slechts’ drie personen kunnen inloggen, waarop de heer Blok antwoordt
dat dit te maken heeft met de hoeveelheid dataverkeer en de grootte van
de server. Hij zegt toe te zullen bekijken wat hierin de mogelijkheden zijn.
Tevens zegt de heer Blok toe feed back te zullen geven aan de
verenigingen over de beelden en de statistieken. De heer Rodenburg zegt
toe een voorstel te zullen doen voor:
1. Indeling per poule;
2. Vier plekken bij 4 Wereldtickets Korfbal Leagueclubs een sessie
statistieken;
3. ‘Coach’cursus omgaan met statistieken.
De heer Rodenburg zegt dat het Bondsbestuur in haar vergadering van 18
juni jl. de P-/D-regeling heeft vastgesteld. In deze regeling is opgenomen
dat voor alle topkorfbalcompetities met een best of 3 zal worden geëindigd.
De heer Menkveld (OVVO/De Kroon) vraagt aan de afgevaardigden van
de clubs wat zij vinden van de P/D-regeling, waarbij hij opmerkt de indruk
te hebben dat OVVO/De Kroon de enige club is die moeite heeft en geheel
zelfstandig meerdere keren in de achterliggende (3) seizoenen kenbaar en
bezwaar heeft gemaakt tegen de huidige regeling. Hij voelt zich een
roepende in de woestijn. De afgevaardigden van met name
Unitas/Perspectief delen zijn mening en zouden het met een paar andere
clubs dit graag anders zien. Daarnaast menen zij dat de League clubs in
de huidige situatie een beschermde status hebben en hiermee voordeel
genieten waardoor het voor de Hoofdklassenverenigingen zeer moeilijk is
om in/door te stromen. Deze status blokkeert de
Hoofdklassenverenigingen in hun ontwikkeling. Zij geven aan graag
invloed te willen krijgen op het beleid (meedenken en meehelpen). Beleid
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waar naar hun mening meer en eerder geluisterd wordt naar de League
clubs wat daarna wordt doorvertaald en opgelegd aan de
Hoofdklassenverenigingen. De heer Rodenburg geeft aan dat de brief van
OVVO/de Kroon, waarin zij pleiten voor rechtstreekse promotie bij
kampioenschap, bij zowel de betrokken professionals als bij de leden van
het Bondsbestuur bekend is. Hij zegt toe dat de brief officieel zal worden
beantwoord. Daarnaast geeft hij aan dat inbreng tot een te nemen besluit
kan via een (pas geformeerde) adviescommissie Topkorfbal en de
Bondsraadsleden.
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De heer Rodenburg geeft daarnaast aan dat de veldcompetitie een andere
is dan die van de zaal. Hiervoor zijn verschillende modellen denkbaar. Er
wordt hierover op verschillende terreinen en door verschillende groepen
uitgebreid gediscussieerd en naar mogelijkheden gezocht. Hij geeft
bovendien aan, dat gelet op onze statuten en reglementen, veranderingen
voor het seizoen 2013/2014 voor 1 september a.s. moeten zijn ingediend.
De heer Nienes (Eibernest/Vrolijk) geeft aan dat hij graag een competitie
wil die ergens om draait.

7. Rondvraag

8. Rondvraag

De heer Van der Heiden (KCC/Hijbeko) vraagt naar de mogelijkheid
aanvangstijden eenzijdig aan te passen bij clubs die wel hun tweede, maar
niet hun eerste team in de Ereklassen hebben spelen, antwoordt de heer
Rodenburg dit te zullen bespreken met de competitieleider (R. Winter).
De heer Rodenburg meldt dat er morgenavond een bijeenkomst wordt
gehouden over de spelregelontwikkeling. Hierin zal met name de spelregel
‘Zuivere speeltijd’ aan de orde komen, die dan naar alle waarschijnlijkheid
voorlopig alleen in de Wereldtickets Korfbal League worden toegepast.
Hierover ontstaat een korte discussie.
De heer Rodenburg sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt
iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.
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Verzendlijst: Hoofdklassenverenigingen 2012/2013, Wereldtickets Korfbal Leagueverenigingen 2012/2013, Leden
Bondsbestuur, leden directie en management, productmanager evenementen, coördinator Sponsoring, medewerker
Marketing en Communicatie / persvoorlichter, bondscoach, W. Blok

Bijlagen:

Memo W. Blok

PowerPoint presentatie Topsportbeleid Nederland

Sportagenda 2013
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