KONINKLIJK NEDERLANDS
KORFBALVERBOND
Verslag Hoofdklassenoverleg
Datum:

14 oktober 2014

Aanwezig:

De heer K. Snel (AW.DTV/e-senzaz.com), de heren H. Brandt en H. Postma
(DeetosSnel), de heer G. de Haan (DOS ‘ 46), de heer R. Aarts (DSC), de heer M.
Izarin (GKV/Enomics), de heren J. Oud en R. de Wit (Groen Geel), mevrouw L.
Goudsmit (Rohda), de heer E. Frieswijk (SCO), de heren L. Heida en R. Visser
(Sporting Delta) en mevrouw H. de Vries en de heer M. v.d. Greijn (Unitas/Perspectief)
De heer K. Rodenburg, de heer D. van Remmerden en mevrouw A. Medendorp

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

Die Haghe, Oranje Wit (D) en SKF
KCC/DeltaLogistiek, Nic./Alfa-college en SDO/VerzuimVitaal
Mw. A. Medendorp

Agendapunt

Actie
door:

1. Opening

De heer Rodenburg opent het overleg om 19.30 en heet iedereen,
in het speciaal de vertegenwoordigers van DSC en Sporting Delta
welkom. Na de voorstelronde geeft hij in het kort verslag van de
reorganisatie van het KNKV

2. Mededelingen

De heer Rodenburg:
 Meldt de presentatie van de penningmeester in het Korfbal
Leaguevoorzittersoverleg d.d. 7 oktober jl. over met name
de Topsportbegroting. Deze is terug te vinden in de
Begroting die bij de vergaderstukken van de Bondsraad
ook aan de verenigingen zal worden gezonden.
 Meldt dat hij bij de receptie ten gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Dopingautoriteit is geweest.
Dopingcontroles zullen voornamelijk in de Korfbal League
worden gehouden. In theorie zouden de controles ook
binnen de Hoofdklassen kunnen plaatsvinden.
http://www.dopingautoriteit.nl/materialen-tools/dopingwaaier
 Meldt dat op verzoek van de nationale en internationale
bond de Mastercoach met 4 Jong Oranje internationals een
ontwikkelingsreis heeft gemaakt naar Brazilie en Argentinie
 Geeft uitleg over het Topsportprogramma.
De heer Rodenburg stelt de heer Dick van Remmerden voor als
KNKV Korfbal League- en Hoofdklassenmanager. De heer Van
Remmerden zal voor de verenigingen het aanspreekpunt zijn voor
alle zaken rondom de League- en Hoofdklassenwedstrijden.
M.b.t. punt 3 (Goedkeuring verslag HKO d.d. 22 oktober
2013/Veldafmetingen) doet de heer Frieswijk (SCO) verslag van
hun positieve ervaringen m.b.t. de veldverkleining. De kosten per
veld bedragen volgens hem ca. € 1.500,00 (potten, palen en
belijning).
Ook de heer Aarts (DSC) doet verslag van hun ervaringen
(intensiever/explosiever spel; meer doelpunten). Bovendien geeft
hij aan dat zij geen eigen kosten hebben gehad.
M.b.t. punt 4.3. (Wat kan er beter in de HK?) geeft de heer Van
Remmerden aan dat de setting van de reserves t.o.v. de jurytafel
internationaal is vastgelegd. De thuisspelende ploeg bepaalt waar
hij zit en deelt dit aan de juryvoorzitter mee. Afgesproken wordt dat
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Hoofdklassenmanager
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5. Hoofdklassenwerkplan

6. Kwaliteit apparatuur

7. Rondvraag

8. Sluiting

dit in het werkplan wordt opgenomen.
De heer Rodenburg merkt op dat er momenteel onderzocht wordt
of de Korfbal League finale 2016 in Ahoy of wellicht in Ziggodome
wordt gespeeld.. De Hoofdklassenfinale zal niet aan de
Leaguefinale worden gekoppeld.
De heer Rodenburg meldt de ontwikkelingen van nieuwe
internationale korfbalvormen, als Beachkorfbal en 4Korfball. Bij de
World Games in 2017 is deze laatstgenoemde een 2-daags
evenement. De mogelijkheid bestaat ook dat het WK<19 ook
4Korfball zou kunnen zijn.
De heer Rodenburg meldt tevens dat onderzocht wordt of en in
welke klassen de schotklok wordt ingevoegd. In het seizoen
2015/2016 wordt de schotklok ingevoerd in de Hoofdklassen B; in
het seizoen 2016/2017 in de Overgangsklassen A-Jeugd
M.b.t. de wissels merkt hij op dat in het komende Korfbal
Leagueseizoen een verruimde wisselmogelijkheid is, die na een
jaar wordt geëvalueerd en dan wellicht naar andere klassen wordt
uitgebreid.
Het werkplan wordt per pagina doorgenomen. De gemaakte open/of aanmerkingen zullen door de heer Van Remmerden in het
plan worden opgenomen, waarna de gewijzigde versie aan de
clubs zal worden toegezonden.
Een van de zaken die door de heer Van Remmerden zal wordt
opgepakt is een check of hulp bij de kwaliteit van de apparatuur
(schot- en tijdklok). De wekelijks door de juryvoorzitters gemaakte
rapportage worden door de heer Van Remmerden ontvangen en
per club bekeken, waarna indien nodig door hem contact met de
club wordt gezocht.
Op de vraag naar het gebruik van de Hoofdklassenpasjes voor
toegang door bestuurders e.a. bij ander Hoofdklassenwedstrijden
wordt toegezegd dat deze binnenkort aan de clubs zullen worden
gezonden.
De heer Rodenburg sluit de vergadering om 22.00 uur, bedankt
iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en wenst een wel thuis.
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Verzendlijst: Hoofdklassenverenigingen 2014/2015, Korfbal Leagueverenigingen 2014/2015, Leden Bondsbestuur, leden
directie en management, leden afdeling Marketing & Communicatie, bondscoach, hoofd competitie

2

