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11 juni 2013
De heren K. Snel en R. Lansberg (AW/DTV/e-senzaz.com), mevrouw H. Nagtegaal
(DeetosSnel/Volhuis), de heren G. de Haan en K. Flinkert (DOS’46), mevrouw Y. Casteleyn
en de heer W den Besten (GKV)(G), de heren R. Koel en R. de Wit (Groen Geel), mevrouw J.
Degenaars en E. Coevert (KVA), de heer D. van Arkel (KVS), mevrouw A. van Tol en de heer
K. Kleingeld (Oranje Wit), mevrouw A. Derks en de heer K. Joosse (Rust Roest), de heren M.
Haagsman en E. Pons (Tempo), de heren J. Korevaar en R. Senneker (Unitas/Perspectief) en
de heren M. Dekens en R. van Beek (Wageningen).
De heer K. Rodenburg (voorzitter)
SKF
Die Haghe, KCC/Delta Logistiek en SCO
Mw. A. Medendorp
Actie
door:
De heer Rodenburg opent dit overleg om 19.30 uur met een speciaal
welkom aan de aanwezige promovendi (KVA en Rust Roest). Helaas
konden de andere twee promovendi (Die Haghe en SCO) om hun
moverende redenen niet aanwezig zijn. Bovendien heet hij ook de
voorzitter van DeetosSnel/Vohuis van harte welkom.
De heer Rodenburg geeft aan in dit overleg met name te willen
gebruiken om zaken te evalueren, vooruit te kijken en voor te lichten.
De heer Rodenburg geeft aan dat het aantal personen dat gerechtigd is
om te downloaden (zie agendapunt 4. Stand van zaken ontwikkelingen
KUS/statistieken) is opgehoogd naar drie. Daarnaast wordt opgemerkt
dat de kwaliteit van de beelden nogal wisselend is. Geconstateerd is
dat niet iedereen zich aan de kwaliteitseisen houdt.
M.b.t. agendapunt 6 geeft de heer Rodenburg aan de mening van de
clubs te delen dat de Topkorfbalsite niets of nagenoeg niets vermeldt
over de Hoofdklassen. Hij geeft hierbij aan dat dit te maken heeft met
diverse oorzaken, maar dat er hard aan wordt gewerkt om dit voor het
komende seizoen te verbeteren.
De heer Den Besten (GKV (G) merkt op dat de gehouden discussie
over de P-/D-regeling niet in het verslag is opgenomen. De heer
Rodenburg beaamt dit, maar stelt dat er in dit overleg opnieuw ruimte
voor zal zijn.
a. Algemeen
De heer Rodenburg geeft aan dat m.b.t. het arbitrage deel er uitsluitend
goede berichten zijn, waardoor hij kan concluderen dat dit goed is
verlopen. De afspraken rondom statistieken en beelden worden door
zeven clubs nagekomen. De heer Den Besten (GKV (G) geeft aan dat
zij als club hiervan last hebben. De vertegenwoordigers van Groen
Geel geven aan dat het geen kwestie is van onwil, maar onkunde.
Nieuwe mensen vinden en opleiden is niet eenvoudig. Zij gaan er
vanuit dat het voor volgend seizoen wel geregeld zal zijn. De heer
Korevaar (Unitas/Perspectief) geeft aan dat het programma niet als
gebruiksvriendelijk wordt ervaren en dat de coach achter het gebruik
van het programma moet staan, wat een probleem is binnen hun
vereniging.
De heer Rodenburg geeft naar aanleiding van deze opmerkingen aan
dat in september/oktober van dit jaar er een overleg met
(Hoofdklassen)coaches zal worden gepland waarin ook de statistieken
als een van de onderwerpen op de agenda staat. Daarnaast zal hij met
de ‘verantwoordelijken’ van de beide programma’s bespreken in
hoeverre het mogelijk is om eventueel verenigingen te blokkeren
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Nr.

wanneer zij niet kunnen/willen inleveren van de benodigde
gegevens/beelden. Ook een eventuele andere sanctiemogelijkheid zal
worden onderzocht. Daarnaast geeft hij aan dat binnenkort de data
voor de scholingsbijeenkomsten voor statistici en videomensen met de
betrokken verenigingen zal worden gecommuniceerd. Op de vraag
vanuit de vergadering of dit onderwerp onderdeel is van de KT-4
opleiding antwoordt de heer Rodenburg bevestigend. Tevens geeft hij
aan dat de KT-4 een pilot is met andere sportbonden bij ALO’ers.
Er volgt enige discussie over het heffen van entree. De heer Rodenburg
geeft aan dat wij met elkaar de uitdaging hebben om op generlei wijze
de sporthallen vol te krijgen.
De heer Den Besten (GKV(G) merkt op dat de kleding van coaches en
leden van de jurytafel soms nogal te wensen over laat, dit verschilt
nogal per vereniging. De heer Rodenburg merkt op dat het de
bedoeling is dat ieder(e) (vereniging) zich aan het werkplan houdt en
wij gezamenlijk zullen moeten investeren in een aantrekkelijke
competitie. Hij streeft naar een manager voor League (en
Hoofdklassen) op professionele dan wel op vrijwillige basis. In
samenwerking en overleg met de op korte termijn te verwachten
nieuwe Hoofd Marcom hoopt hij de doelstellingen rondom de website te
kunnen realiseren.
Voor het wel of niet regelen van amusement vraagt hij de verenigingen
in ieder geval onderling hierover duidelijk te af te spreken wat er wel of
niet zal gebeuren.

6.

Veldcompetitie
2013/2014

7.

Beeldrechten

8.

Nationale teams

b. Eindfase/ c. Hoofdklassenfinale
Over de play offs (the best of 3) en de P-/D-regeling wordt uitvoerig
gesproken. Na het peilen van de meningen over de huidige play off
regeling kan worden vastgesteld dat de meerderheid voor het
handhaven van de huidige vorm is, waarbij een aantal aanwezigen wel
aangeeft graag een andere vorm op een nader te bepalen moment zou
willen bespreken.
De heer Rodenburg geeft ook tijdens dit overleg aan dat internationaal
korfbal op nummer één staat, gevolgd door zowel veld- als zaalkorfbal.
De laatst twee zijn gelijkwaardig.
Tijdens dit overleg wordt uitvoerig gesproken over de
competitieplanning, waarbij rekening zal moeten worden gehouden met
Koningsdag (26 april 2014) en het EK >21 (4 t/m 11 mei 2014) in
Turkije. Op de opmerking van de heer Kleingeld (Oranje Wit) m.b.t. een
aaneengesloten veldcompetitie van april tot en met oktober, merkt de
heer Rodenburg op dat dit voorstel tijdens het rondje Nederland alleen
in district Zuid West is gedaan.
De heer Pons (Tempo) geeft aan dat zij de tweede helft veld (door
planning) als dramatisch ervaren. Zij menen dat het voor verenigingen
een bedreiging is dat de overige ploegen niet spelen op de dag dat het
vlaggenschip speelt.
De opmerkingen van DOS’46 dat de tweede helft veld niet meer
aantrekkelijk is, de opmerking van KVA die pleiten voor een normale
competitiedag de zondag na de zaalfinale en de opmerking van
Wageningen over de veldafmetingen worden aangehoord en zullen bij
het maken van de planning voor het komende seizoen waar mogelijk
worden meegenomen.
De heer Rodenburg geeft aan dat de gehele competitie een
aaneenschakeling is van lastige puzzels die moeilijk op te losse zijn.
In een inmiddels door het KNKV opgerichte Task Force zal ook dit
worden meegenomen. Zodra hierover in het najaar meer bekend over
zal zijn en het in het bondsbestuur is besproken zal dit met de clubs
worden gedeeld.
De heer Rodenburg geeft aan dat het KNKV voor vier jaar de
topsportstatus heeft en doet een opgave van het programma van eisen
van het topsportprogramma. Het 250-dagen programma voor Oranje en
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9.

Talentontwikkeling

10. Internationaal korfbal

Jong Oranje is afgestemd met de Korfbal Leagueclubs en zal ook met
de betrokken Hoofdklassenclubs worden doorgenomen. Daarnaast
geeft de heer Rodenburg aan dat 20 spelers/ster een stipendium
ontvangen (gelden vanuit VWS). Tevens geeft hij aan dat de nationale
ploegen <16 en <19 deze zomer een trainingsstage zullen volgen in
Engeland respectievelijk Tsjechië.
Gelet op de status bestaat er voorrang bij de serviceverlening en
diensten van de Olympische netwerken en kan hieruit dus meer steun
worden verwacht, zo geeft de heer Rodenburg aan.
De internationale kalender voor de komende tijd ziet er als volgt uit:
World Games (Cali – Colombia)
EK <21
EK
WK
WK <23

Augustus 2013
Mei 2014
Oktober 2014
November 2015
2016

11. Rondvraag

12. Sluiting

De heer Rodenburg geeft aan dat hij hoopt op een tweejarige cyclus
van het EK.
 De heer Snel (AW/DTV/e-senzaz.com) zou graag de mogelijkheid
willen bespreken om een onderlinge afspraak te maken over een
transferperiode voor spelers en coaches. De heer Rodenburg geeft
aan dat er een reglement bestaat dat expres ruimte laat voor het
wijzigen van vereniging. Daarnaast merkt hij op dat het slechts zou
kunnen middels een gentlemen’s agreement, daar er geen
arbeidsovereenkomsten zijn en er dus geen gezagsverhouding is.
 Mevrouw Degenaars (KVA) merkt op dat het wellicht
gestandaardiseerd zou moeten worden dat promovendi
‘automatisch’ de benodigde informatie ontvangen (als het
werkplan). De heer Rodenburg geeft aan dat dit inderdaad had
moeten gebeuren.
 De heer Coevert (KVA) stelt dat het gelet op de
programmagegevens die inmiddels zijn ontvangen al enigszins
duidelijk is dat zij de laatste weken niet op zondag zullen spelen.
De heer Rodenburg geeft aan dat hierover een gentlemen’s
agreement zou kunnen worden afgesproken. Hij pleit voor zoveel
mogelijk wedstrijden op zondag en geeft aan hierover zelf de
competitieleider te benaderen. Daarnaast is het zo dat reglementair
gezien de club zelf mag kiezen op welke dag zij de wedstrijden
willen spelen. DOS’46 gaf aan hier aan mee te willen werken.
 De heer Kleingeld (Oranje Wit) maakt van de gelegenheid gebruik
de Nationale Korfbaldag 2013 te promoten die op zaterdag 22 juni
a.s. verdeeld bij vijf Dordtse clubs zal worden gehouden.
 De heer De Haan (DOS’46) geeft aan zich te hebben geërgerd aan
het scherm in Ahoy dat slechts reclame toonde in plaats van
doelpunten en of statistieken.
 De heer Joosse (Rust Roest) stelt voor meer te doen aan ‘vormen’
van partnerschappen met verenigingen onderling om op deze wijze
wellicht te komen op een (betere) professionalisering binnen de
clubs. Mevrouw Nagtegaal (DeetosSnel/Volhuis) geeft aan dat zij
dit al jaren doen met de verschillende Dordtse clubs op alle
niveaus.
 Op de vraag van mevrouw Derks (Rust Roest) bij wie zij terecht
kan met vragen over de competitie, antwoordt de heer Rodenburg
dat dit de heer Remco Winter is.
De heer Rodenburg sluit onder dankzegging aan de aanwezigen het
overleg om 22.15 uur.

Verzendlijst: Hoofdklassenverenigingen 2013/2014, Korfbal Leagueverenigingen 2013/2014, Leden Bondsbestuur, leden
directie en management, productmanager evenementen, coördinator Sponsoring, medewerker Marketing en Communicatie /
persvoorlichter en bondscoach
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