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Agendapunt

Actie
door:

1. Opening

De heer Rodenburg opent het overleg om 19.30u.en heet de twee
promovendi die er de vorige keer helaas niet bij konden zijn, Die
Haghe en SCO, welkom.

2. Mededelingen

De afmeldingen, met en zonder bericht, worden gemeld.

3. Goedkeuring verslag
HKO d.d. 11 juni 2013

N.a.v. agendapunt.5 – De heer Kleingeld (Oranje Wit) merkt op dat
hij zijn opmerking in het verslag van de vorige keer mist om de
bijeenkomst “statistieken” per poule te houden, zodat er ook
makkelijker direct afspraken onderling zijn te maken. Hier is geen
gevolg aan gegeven. De heer Rodenburg geeft aan dat er voor is
gekozen om voor alle trainers/coaches uit KL en HK 1 bijeenkomst te
houden. Van de 16 HK-verenigingen waren slechts 3 verenigingen
vertegenwoordigd!
Het is laat gecommuniceerd dat er dit zaalseizoen onafhankelijke
juryvoorzitters zijn in de hoofdklasse. De heer Rodenburg geeft toe
dat het beter was geweest als dit eerder bekend was geweest.
Dit was niet eerder bekend aangezien de definitieve bevestiging van
ieder pas 14 oktober jl. is rond gekomen. Vervolgens is een dag later
het bericht eruit gegaan.
De heer Koel (Groen Geel) vraagt hoeveel vrouwen JV zijn. De heer
Rodenburg vraagt dit na en koppelt terug.
Er zitten op dit moment geen vrouwen bij, wel een op de reservelijst.
(Wietske Jongbloed).
De heer Frieswijk (SCO) vraagt hoe de onafhankelijke JV’s betaald
gaan worden. Dit gaat de verenigingen ongetwijfeld meer geld
kosten. De heer Rodenburg geeft aan dat dit, net als bij de KL,
inderdaad wordt doorbelast aan de HK-verenigingen. Het bedrag is
bij hem niet bekend. Voor dit seizoen komen die op de algemene
arbitragekosten.
De heer Kranendonk (GKV) vraagt hoe is bepaald wie de
onafhankelijke JV’s zijn. Op basis van hetzelfde profiel als voor de
KL. Onafhankelijk, in bezit van jurylid diploma, ervaring bij eigen
vereniging. Er is 1 aanmelding van een juryvoorzitter zonder
ervaring, maar die wordt apart begeleid vanuit de KL juryvoorzitters.
Waarom zijn niet de HK-verenigingen benaderd om JV’s te leveren?
Dit had ook onderling geregeld kunnen worden. Iedereen is
benaderd, dus ook de HK verenigingen middels een oproep op de

4. Jury/arbitrage
(in de rode tekst de
antwoorden opgenomen op
de gestelde vragen tijdens
het overleg)
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5. Competitiezaken

6. Video/statistieken

7. Website/mediabeleid

website. De heer Rodenburg geeft aan dat hij niet exact weet hoe de
selectie is gegaan. Er zijn in ieder geval rapporten die de
scheidsrechters na elke wedstrijd hebben gemaakt. Hij zal het
navragen en terugkoppelen.
De heer Kranendonk (GKV) vraagt zich af wat nu te doen met de
goede “talenten”. Hij heeft geen goed gevoel bij de gehanteerde
criteria. Dit gevoel wordt door andere aanwezigen bevestigd. De
heer Rodenburg zegt dat hem is verzekerd dat er sprake is van een
kwaliteitsslag.
De heer Rodenburg geeft aan dat de ploegen die geen play-offs
spelen, dit zaalseizoen al begin maart klaar zijn. M.n. voor de
ploegen die op het veld in de ereklasse spelen ontstaat er een groot
gat tussen zaal en veld. Om die tijd te overbruggen wordt er op 12
april 2014 het Open NK Beach georganiseerd en na 12 april 2014
een experiment 4 <-> 4, buiten. Nog nader vast te stellen.
Naast de vaste vorm (8 <-> 8, gemengd) blijft men zoeken naar
andere vormen voor bijv. tijdens de World Games.
Ook in de jaren na dit seizoen blijft het moeilijk het gat tussen zaal en
veld te voorkomen.
Bijvoorbeeld 1 hoofdklasse zou een optie kunnen zijn om dit gat te
verkleinen, maar de verenigingen moeten zelf initiatieven hiertoe
nemen. In november wordt de PD-regeling vastgesteld. Uiterlijk in
oktober 2014 kunnen voorstellen hiertoe worden ingediend bij het
Bondsbestuur.
De heer Van Beek (Wageningen) merkt op dat het definitieve
programma wel erg laat bekend wordt gemaakt. Dit geeft problemen,
veel spelers moeten voor hun werk vrij regelen, vooral vanwege de
vele zaterdagwedstrijden. Is het niet mogelijk om de thuiswedstrijden
tegen oorspronkelijke zondagverenigingen op zondag te spelen. De
heer Rodenburg geeft aan dat dit is toegestaan, mits de
competitieleider van beide verenigingen hiertoe tijdig een verzoek tot
verplaatsing ontvangt.
Mevrouw Smit (KVA) geeft aan dat de exacte tijden laat bekend zijn,
maar dat verenigingen zelf wel al eerder het programma (data en
tegenstanders) kunnen maken a.d.h.v. het wedstrijdschema, dat
verenigingen in mei toegestuurd krijgen i.v.m. de inhuur van
zaalruimte.
De heer v.d. Harst (KVS) vraagt naar de status van de kleinere
veldafmetingen. In België wordt buiten al gespeeld op de kleinere
velden. Van de aanwezige verenigingen zijn 9 voor en 1 tegen de
kleinere veldafmetingen. De heer Rodenburg meldt dat het KNKV
vooralsnog vasthoudt aan de huidige afmetingen, maar dat er wel
over wordt gediscussieerd. Er zijn ook praktische bezwaren, zoals
medewerking gemeenten.
Op 21 oktober jl was de bijeenkomst voor trainers/coaches, op 23
oktober vindt de bijeenkomst voor de “statistiekers” plaats.
De kosten voor KUS & Stream voor de verenigingen is lager dan
vorig seizoen, het servicepakket is iets uitgebreid.
Stream werkt alleen als er goede statistieken worden geleverd!
Dit is sterk gereedschap voor een coach.
De heer Rodenburg drukt de verenigingen op het hart:
 zorg dat de statistieken worden bijgehouden
 stimuleer je coach om hiermee te werken
 ga bij KL-clubs kijken en vraag zo nodig daar hulp
 bij vragen: mail naar Kees Rodenburg of Joost Spierings
Website
De heer Rodenburg meldt dat hij slecht nieuws heeft. In tegenstelling
tot eerdere berichten is er nog geen HK-site. Het goede nieuws is dat
er een nieuw hoofd MarCom is. Zijn eerste prioriteit is nu het goed
laten werken van de KL-site (o.a. samenwerking NL Korfbal en
KNKV), daarna is de HK aan de beurt.
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8. HK-werkplan

9. Rondvraag

Mediabeleid
Voor het streamen van KL-wedstrijden komt een eigen kanaal. Het
streven is per ronde 1 KL-wedstrijd live en 2 samenvattingen. Het
KNKV stopt met Korfbal-TV.
Men is nu met de KL-clubs in gesprek om overeenstemming te
bereiken over de rechten.
De heer Kleingeld (Oranje Wit) hoopt dat het hoofd MarCom zich niet
alleen richt op de KL, maar toch ook de HK meeneemt!
De heer Rodenburg merkt nog op dat het KNKV eventueel wel een
platform kan bieden, maar dat de (HK)clubs dit zelf moeten vullen
met verslagen van HK-wedstrijden.
Dit is voor 95% gelijk aan vorig jaar. Het verschil is dat er nu sprake
is van neutrale juryvoorzitters en dat de richtlijnen worden omgezet
naar een bestuursbesluit.
Zuivere speeltijd
In de (res)KL wordt dit seizoen gespeeld met zuivere speeltijd (2x 25
minuten). Indien succesvol, dan volgt dit volgend seizoen wellicht
ook in de HK. Internationaal wordt bij alle wedstrijden de zuivere
speeltijd gehanteerd.
In de HK is dit seizoen alleen in de laatste 5 minuten sprake van
zuivere speeltijd.
Entreegelden
In de KL is afgesproken € 2,50 en € 5,00.
Voor de HK is er geen ondergrens, alleen een maximum van € 5,00.
Vanuit het KNKV ontvangt elke HK-vereniging 5 toegangspasjes
voor de HK-wedstrijden. Deze pasjes staan op naam van de
vereniging en zijn bedoeld voor club-officials. De pasjes zijn op 29
oktober jl. aan de postadressen van de verenigingen gezonden.
In de Bondsbestuursvergadering van 5 november a.s. zullen de
richtlijnen, schotklok en wedstrijdtafel worden omgezet in een
bestuursbesluit. De heer Rodenburg zegt toe het definitieve HKwerkplan uiterlijk 6 november a.s. naar de verenigingen te sturen.
De heer vd Harst (KVS) vraagt naar de richtlijnen kleding coaches.
Dit staat in het werkplan: representatief, dus geen trainingspak.
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De heer Joosse (Rust Roest) vraagt om de promovendi tijdig te
voorzien van alle benodigde informatie. Zie ook het verslag van 11-62013.
De heer Van Beek (Wageningen) vraagt of ploegen zelf
(inschiet)ballen moeten meenemen naar uitwedstrijden. Er wordt
afgesproken dat de thuisvereniging zorgt voor minimaal 2
(inschiet)ballen voor de tegenpartij. Er wordt ingeschoten en
gespeeld met de geel/blauwe bellen!

10. Sluiting

ALLEN

N.a.v. een vraag van de heer Kranendonk (GKV) wordt bevestigd dat
verenigingen verplicht zijn om te zorgen voor de aanwezigheid van
een reserve-schotklok!
De heer Rodenburg bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en
sluit het overleg om 21.15 uur.

Verzendlijst: Hoofdklassenverenigingen 2013/2014, Korfbal Leagueverenigingen 2013/2014, Leden Bondsbestuur, leden
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persvoorlichter, bondscoach, hoofd competitie

3

