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1. Opening

De heer Rodenburg opent vergadering om 19.40 de vergadering.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

3. Goedkeuring verslag
HKO d.d. 22 oktober
2013

De heer Oud (Groen Geel) geeft aan dat de heer Rodenburg altijd
vermeld heeft dat de veldafmetingen niet zullen wijzigen, nu is het
echter toch gebeurd. Groen Geel heeft net een nieuw ‘groot’ veld!
De heer Rodenburg geeft aan dat dat op die momenten ook zo was
en dat het Bondsbestuur slechts recent heeft besloten de
veldafmetingen te wijzigen.
4.1
Neutrale juryvoorzitter, de heer Rodenburg vraagt om
reacties
De heer Oud (Groen Geel): de oude situatie was goed,
verandering had niet gehoeven. De heer Rodenburg geeft aan dat
met de nieuwe situatie de onpartijdigheid gewaarborgd is;
De heer de Jong (SKF): geeft aan blij te zijn met alles wat
van buiten komt, kortom positief over deze ontwikkeling. De anderen
beamen dit.

4. Evaluatie reguliere
competitie HK

4.2
Uitwisseling statistieken, aarzelend begin gehad, later
ging het beter, de heer Rodenburg vraagt om reacties
Vraag van de heer Van Vloten (DSC): is deze uitwisseling
verplicht? Wie houdt bij dat alle verenigingen deze verplichting
nakomen? De heer Rodenburg: het is een ‘zachte’ verplichting, het
staat in het werkplan, maar het is nog niet gereglementeerd. Het
doel is het niveau van de competitie omhoog te krikken. Volgend
jaar zal er ook weer een training plaatsvinden voor statistici;
Vraag van de heer Dekens (Wageningen): krijgen de
promovendi het HK draaiboek? De heer Rodenburg geeft aan dat dit
zo is. Is dat dit jaar gebeurd?
4.3
Wat kan er beter in de HK?
De heer Frieswijk (SCO): scheidsrechter zegt dat de
thuisspelende ploeg rechts van de jurytafel moet zitten;
De heer Oud (Groen Geel): Groen Geel en KZ/Hilttex willen
graag geschakeld uit en thuis spelen. Maar doordat ze op een dag
spelen scheelt dit veel publiek. De heer Rodenburg geeft aan dat de
competitieleider gehouden is aan een aantal spelregels. De heer
Rodenburg zal navraag doen naar deze specifieke situatie. Hij geeft
echter geen garantie dat het volgend seizoen wel geregeld is.
De heer Dekens (Wageningen): Wageningen wil als
zondagvereniging graag op zondag spelen (tegen een zaterdagvereniging). De heer Rodenburg legt uit dat hij in de toekomst graag
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5. Evaluatie play-offs en HK
finale

ziet dat verenigingen op twee van de drie dagen vrijdag, zaterdag
en zondag gaan spelen. Op dit moment niet mogelijk om principieel
op zaterdag spelende clubs op zondag te laten spelen. De heer
Frieswijk (SCO) sluit zich aan bij de opmerking van Wageningen.
5.1
De heer Rodenburg geeft aan dat de commissie Topkorfbal
positief zal adviseren aan het Bondsbestuur over de huidige PDregeling en play-offs.
De heer De Jong (SKF): de HK finale is een evenement, dit
moet je altijd zo blijven neerzetten. De vergadering beaamt dit. Blijft
zo, toelichting zaalfinale geven
5.2
koppeling punt 7??
Opmerking meerdere verenigingen: PD regeling: degene
die eerste in de competitie wordt, krijgt de eerste thuiswedstrijd,
psychologisch voordeel. De heer Rodenburg: nu voor het derde jaar
zo gedaan, afgeleid van de KNHB, daar op verzoek van de clubs
gedaan, je kunt dan thuis kampioen worden. Voor beide dingen is
wat te zeggen
5.3
De huidige P/D regeling geeft de HK verenigingen in feite
anderhalve promotieplek. De heer Rodenburg vraagt de vergadering
hoe de HK het beste op de KL kan aansluiten
Algemene opmerking: de Play-offs zo houden.
De heer Van Vloten (DSC): een beetje bescherming is niet
erg, degene die promoveert vanuit de HK moet maar sterk genoeg
zijn.
De heer De Jong (SKF): de huidige regeling maakt het
interessanter voor spelers om sneller naar een KL club over te
stappen. Merkt echter ook op dat zijn insziens het verschil tussen
onderkant KL en bovenkant HK steeds kleiner wordt.

6. Spelregelontwikkeling

5.4
De heer Rodenburg geeft aan dat er een studie gaat lopen
naar het formeren van 1 HK. Wil hierover graag meningen horen.
De heer Smit (SDO): dit verhoogt het niveau in de HK, maar
vergeet niet dat ploegen die nieuw zijn in de HK veel leren en een
seizoen daarna kunnen aansluiten.
De heer De Jong (SKF): het gevolg zal zijn dat spelers
liever in Dalto 2 gaan spelen i.p.v. bij SDO in het eerste team.
De heer Rodenburg geeft aan dat er gedachtes zijn om de
tweede teams in de KL een talententeam te maken. Een paar
instemmende reacties.
6.1
De heer Rodenburg geeft aan dat de zuivere speeltijd in de
KL is ingevoerd, dit is goed bevallen. Ook in de HK invoeren? De
meeste verenigingen beamen dit.
6.2
De heer Rodenburg wil ook peilen hoe men denkt over
terug wisselen. Dit staat binnenkort ook op de agenda van de KL, de
IKF staat open voor nieuwe regels. Het voorstel van de KL-coaches
is 6 wissels.
De heer De Jong (SKF): dit doet afbreuk aan het allround
karakter van de sport, coaches gaan dan meer specialisten inzetten.
Dit geeft onrust, kijk naar het handbal. Zie het voordeel voor de
sport niet.
De heer Smit (SDO): ga het uitproberen bij de Challenge.
De heer Rodenburg geeft aan dat dit al getest is: 8 wissels is teveel
(voornamelijk voor het publiek), 4 wissels is te weinig.
De heer De Jong (SKF): het is veranderen om het
veranderen. De heer Van Vloten (DSC) geeft aan dat er ook niet
veel mis is met de regeling, soms moet je juist veranderen.
De heer Rodenburg vat de discussie samen: voor zuivere
speeltijd is brede steun, aan het verruimen van de wisselregel
kleven volgens de hier aanwezigen meer nadelen dan voordelen.
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7. Competitie-opzet

8. Retrospectieve studie

9. Rondvraag
10. Sluiting

7.1
De heer Rodenburg vraagt zich af of de HK clubs het als
een probleem ervaren dat de Ereklassen, in verband met de
zaalfinale, later beginnen met het tweede deel van de
veldcompetitie dan de rest van de korfballers.
De heer Out (Die Haghe): het is een probleem als je eerste
en tweede team op verschillende momenten starten. Het eerste
begint al en het tweede is nog vier weken vrij. De heer Rodenburg
geeft aan dat dit niet op te lossen is. De heer Burger (SKF): waarom
koppelen we die teams dan niet?
7.2
De heer Rodenburg geeft aan dat er druk is vanuit het land
om de zaalfinale eind maart te laten spelen. Is dit een probleem
voor de HK verenigingen?
Geen enkele negatieve opmerking. De heer Dekens
(Wageningen) merkt op dat goed uitleggen veel helpt, hier valt
wellicht nog winst te boeken.
7.3
De veldcompetitie stopt nu begin juni. Is dit akkoord of
zouden de clubs liever langer doorspelen?
De heer Van Vloten DSC): eind juni stoppen is goed. De
andere verenigingen sluiten zich hier bij aan.
7.4
De jeugdteams in de D/E/F spelen eind maart al op het
veld, is dit goed of zien de verenigingen liever een alternatief waarbij
je de jeugdteams in juni laten spelen. De heer Rodenburg wil graag
de mening van de vergadering peilen.
De heer De Jong (SKF): ouders klagen nu wel over de
lange tijd vakantie, drie maanden is ook best veel. Een
tegenargument is dat voor trainers en coaches het seizoen ook een
keer klaar moet zijn. Denk ook aan kampen die in die periode in juni
plaatsvinden. Er zijn voor- en tegenstanders in de vergadering.
KL voorzitter, pas vanaf de B kun je wat zien. Uit een studie
talentontwikkeling blijkt dat pas vanaf de B-leeftijd duidelijk wordt
wie de talenten zijn. Veel toppers halen de KL zonder hoog
gespeeld te hebben in de D- of C-jeugd. Advies is om spelers zo
lang mogelijk te laten spelen in de comfortzone van hun eigen club
De heer Rodenburg gaat talentcoaches instrueren nooit advies op
clubnaam te geven, maar alleen op spelniveau conform punt 6.
Opmerkingen uit de discussie:
De heer Frieswijk (SCO): risico is dat clubs omlaag gaan en dat alle
spelers gaan lopen naar een bepaalde regio/club.
Meer samenwerken, dus SCO, SIOS en Heerenveen als D ploeg in
de HK B inschrijven, daardoor het niveau verhogen.
KVS: waarom niet twee oudere spelers in talentteam tweede,
kunnen de jongeren opvoeden min of meer.
De heer Oud (Groen Geel): stelt voor de samenstelling van de
selectieteams aan elkaar door te sturen wanneer deze bekend zijn.
Om 21.10 sluit de heer Rodenburg de vergadering.

Verzendlijst: Hoofdklassenverenigingen, Korfbal Leagueverenigingen, Leden Bondsbestuur, leden directie en management,
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