KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND
Concept verslag Hoofdklassenoverleg
Datum:

9 oktober 2012

Aanwezig:

De heer K. Snel (AW/DTV), mevrouw J. Wanninge en de heer H.J. Timmer (DOS’46/Engeldot),
mevrouw M. Plattel en de heer R. van Nienes (HKV/Ons Eibernest), de heer W. den Besten
(GKV), de heren R. Koel en J. Oud (Groen Geel), de heer S. Peters (KVS), de heer A.
Hoeksma (Mid Fryslân), de heer T. Manten (OVVO/De Kroon), de heren G. van Vreeswijk en R.
Gouderjaan (SDO (K), de heer H. Heitink (SKF), de heren J. Korevaar en R. Senneker
(Unitas/Perspectief) en de heren R. van Beek en M. Dekens (Wageningen).
De heer K. Rodenburg (voorzitter)

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

Hoogkerk, KVS/Delta Logistiek, Oranje Wit en Tempo
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 (voorzitter KNKV) die
vanwege een afspraak met de voorzitter van NOC*NSF niet bij dit overleg
aanwezig kan zijn. Ook verontschuldigt hij de heer Blok (ook trainer bij
Oranje Wit) in verband met de trainingsavond niet aanwezig kon zijn.
De heer Rodenburg doet kort enkele mededelingen over de
personeelssituatie op het bondsbureau. Hij meldt de aanstelling van de
nieuwe directeur, de heer Bert Filius (voorheen ook voorzitter van Oost
Arnhem), die per 1 januari 2013 in dienst treedt; dat opnieuw de vacature
van Hoofd Marketing & Communicatie wordt opengesteld en dat vanaf
half november Tineke Bosch de nieuwe Productmanager Opleidingen
wordt.
Daarnaast meldt de heer Rodenburg dat conform de richtlijnen het
Topsportplan per 1 oktober jl. bij NOC*NSF is ingediend en verwacht
hierover begin december terugkoppeling te krijgen.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de verenigingen
Hoogkerk, KVS/Delta Logistiek, Oranje Wit en Tempo.
Dit verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

3. (Aangepast)
verslag 19 juni
2012
4. Stand van zaken
ontwikkelingen
KUS/statistieken

De heer Rodenburg geeft aan dat het programma waarmee de
statistieken moeten worden bijgehouden geheel kosteloos door het KNKV
(Joost Spierings) wordt aangeleverd. Het programma Gamebreaker (en
de daarbij benodigde hardware) kost ca. 5.000 euro, een in de nabije
toekomst mogelijke variant ca. 1.200 euro. De aanschaf hiervan is niet
verplicht. Op 9 november a.s. zal er een lancering zijn van een Live score
app, waarop de statistieken gedurende de wedstrijden te zien zullen zijn.
De heer Rodenburg geeft aan dat er binnenkort een overleg zal
plaatsvinden tussen Ron Hoebe, Ron Steenbergen en hijzelf over ‘de
statistieken’. Nu is gekozen voor het centraal up- en downloaden van
video’s met KUS en het statistieksysteem van Joost Spierings. Op
verzoek van de vergadering vraagt de heer Rodenburg aan de heer Blok
om zijn reactie m.b.t. het maximaal aantal personen die gerechtigd zijn
om te downloaden. Daarnaast worden de heren Den Besten (GKV) en
Peters (KVS) verzocht een stukje tekst over de wijze waarop zij (met
meerdere) personen kunnen beschikken over de wedstrijdbeelden.
De heer Den Besten (GKV) geeft aan de hand van een voorbeeld van
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5. Concept werkplan
Hoofdklassen
2012/2013

6. Vernieuwde
Topkorfbalsite

vorig jaar aan dat hij meent dat zij elkaar kunnen/moeten aanspreken over
niet nagekomen afspraken.
De heer Hoekstra (Mid Fryslân) verzoekt om terugkoppeling over de
kwaliteit van de statistieken en beelden. De heer Rodenburg zegt toe dit
bij de heer Blok op te zullen vragen en toe te zullen sturen.
De heer Korevaar (Unitas/Perspectief) ziet graag dat er ook voor de
veldcompetitie centrale afspraken gemaakt worden. De heer Rodenburg
geeft aan dat hij verwacht dat dit voor de gemiddelde Ereklasseclub niet
belangrijk gevonden zal worden. De heer Korevaar benadrukt het belang
van veldkorfbal.
Ter vergadering wordt een nieuwere versie (nummer 3) uitgereikt.
Afgesproken wordt dat deze versie ook digitaal toegezonden zal worden.
Op de vraag of de aanwezigheid van de vrije bal cirkel verplicht is, volgen
een aantal reacties van verschillende clubs die aangeven er (nog) geen te
hebben. De heer Rodenburg geeft aan dat dit in ieder geval wel verplicht
is en verzoekt de verenigingen hiervoor te zorgen (wellicht mede met het
overhandigen van het werkplan aan de verantwoordelijken!). Tevens zegt
hij toe met de Productmanager Arbitrage op te zullen nemen hoe de
arbitrage handelt wanneer er geen cirkel aanwezig is en koppelt dit terug.
Op de vraag van de heer Den Besten (GKV) met betrekking tot het zicht
op scorebord en tijd, antwoordt de heer Rodenburg dat beiden direct voor
de jurytafel zichtbaar moeten zijn, alsmede ook optimaal zichtbaar voor
publiek.
De heer Koel (Groen Geel) vraagt hoe te handelen wanneer er voor de
wedstrijd en in de rust amusement is. Zij hebben ervaren dat de
bezoekende ploegen dit gedurende rust niet altijd waarderen en ook dit
moment gebruiken om in te schieten. Voorgesteld wordt dat wanneer er
amusement wordt gepland dit vooraf aan de bezoekende vereniging
kenbaar te maken.
De heer Oud (Groen Geel) merkt op dat in het concept programma
andere aanvangstijden staan vermeld dan vooraf is aangegeven.
Mevrouw Medendorp zegt toe dit bij de heer Winter (Competitieleider) te
zullen navragen en terug te zullen koppelen.
Op pagina 3 wordt gesproken over: ‘De scheidsrechterskosten zullen
volledig worden doorbelast aan de HK-clubs’. De clubs vragen zich af hoe
hoog deze zijn. De heer Rodenburg zegt toe dit na te zullen vragen en
ook dit terug te koppelen.
Op de vraag vanuit de vergadering over de verplichting van de
aanwezigheid van een reserve schotklok, antwoordt de heer Rodenburg
dat dit inderdaad verplicht is.
De heer Hoeksma (Mid Fryslân) merkt op dat de tekst:’• De spelers
verzamelen zich in de hoeken van het speelveld en maken zich gereed
voor oplopen (eerst de uitploeg, dan de thuisploeg) en voorstellen. De
scheidsrechters lopen op vanaf de wedstrijdtafel. Na het voorstellen geeft
de thuisploeg de uitploeg en het arbitrale duo een hand, waarna de
uitploeg het arbitrale duo een hand geeft’ niet juist is.
Dit moet zijn:
De spelers verzamelen zich in de hoeken van het speelveld en maken
zich gereed voor oplopen (eerst de uitploeg, dan de thuisploeg) en
voorstellen. De scheidsrechters lopen op vanaf de wedstrijdtafel. Na het
voorstellen geeft de uitploeg de thuisploeg en het arbitrale duo een hand,
waarna de thuisploeg het arbitrale duo een hand geeft.
Namens de afdeling Marketing en Communicatie vertelt mevrouw
Medendorp over de plannen voor de Hoofdklassen over het nieuwe
websitedeel Topkorfbal. Er wordt naar gestreefd om deze website zal
vanaf de start van de Wereldtickets Korfbal League online te hebben. Op
deze site zal ook voor de Hoofdklassen ruimte worden gemaakt, waarbij
voor het vullen van dit deel de hulp van de clubs zal worden gevraagd.
Mevrouw Medendorp geeft vast aan dat de clubs binnenkort een mail van
de medewerker Inge Privé kunnen verwachten, waarin zal worden
gevraagd naar het aanleveren van een team foto (hetzij zelf gemaakt
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7. Consequenties
koppeling

8. Rondvraag
9. Sluiting

waarbij wordt verzocht de handleiding hiervoor te volgen of gebruik te
maken van een KNKV fotograaf voor eigen kosten die afhankelijk van de
reisafstand zullen variëren van 30 tot 50 euro).
De heer Rodenburg geeft aan dat de koppeling in juni is vastgesteld door
het Bondsbestuur en goedgekeurd is door de Bondsraad.
De heer Rodenburg sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt
iedereen voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen wel thuis. De koppeling
(1 en 2) zal dan ook in het seizoen 2013/2014 in de Wereldtickets Korfbal
League worden ingevoerd, hetgeen inhoudt dat het tweede verplicht mee
promoveert. De heer Rodenburg geeft aan dat de Wereldtickets Korfbal
League clubs dit unaniem steunen.
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
De heer Rodenburg zegt onder dankzegging aan de aanwezigen de
vergadering om 21.00 uur.

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
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