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Verslag d.d. 20 februari 2013

16 oktober 2013
Mevrouw I. Privé (medewerker Marketing & Communicatie), de heren K. Rodenburg
(Technisch directeur) en R. Verleg (Hoofd Marketing & Communicatie)
De heer M. van den Berg (Blauw-Wit), de heer P. van den Berg (Dalto/BNApp.nl), de
heer J. van Roekel (DVO), de heer J. Verheezen (Fortuna/MHIR), mevrouw M. Briefjes
en de heer A. Ankum (KZ/Hiltex), mevrouw N. Kruit en de heer T. Manten (OVVO/De
Kroon) en mevrouw B. Nieuwenhuijsen (TOP/Justlease.nl).
LDODK/AH Gorredijk
Nic./Alfa-college en PKC/Hagero
Mevrouw A. Medendorp

De heer Rodenburg opent dit overleg om 19.30 uur en heet iedereen
welkom. Hij deelt mee dat dit overleg – gelet op de kostenbesparing - in
het vervolg op het bondsbureau zal worden georganiseerd. Hij stelt
iedereen in de gelegenheid zichzelf voor te stellen.
De heer Rodenburg meldt het bericht van verhindering van de vereniging
LDODK/AH Gorredijk. Van de verenigingen Nic./Alfa-college en
PKC/Hagero hebben wij geen bericht ontvangen.
De heer Rodenburg neemt het verslag per pagina door. Tekstueel zijn er
geen op- en/of aanmerkingen. Onder dankzegging aan de notulist wordt
het verslag goedgekeurd.
De heer Rodenburg merkt bij punt 7 (Toepassing live score) op dat de
‘kinderziektes’ inmiddels zijn opgelost.
M.b.t. punt 9 (Evaluatie werkplan Wereldtickets Korfbal League
2012/2013) zegt de heer Verleg toe dat de editie voor het seizoen
2013/2014 eind volgende week (43) aan de clubs zal worden
toegezonden.
In aansluiting op het gestelde bij punt 10 (Wvttk/Rondvraag) geeft de heer
Rodenburg aan dat het onderwerp ‘Gele kaarten’ een van de
agendapunten is van het overleg dat op dit moment wordt gehouden met
Bondsbestuur en leden van de onafhankelijke commissies (Commissie
van Beroep, Reglementscommissie en Tuchtcommissie).
M.b.t. punt 10 (Wvttk/Rondvraag) zegt de heer Verleg toe de opmerking
van de heer Ankum (KZ/Hiltex), over de toepassing van de korting op de
gezinskaarten deze ook toe te passen op de kaarten die door
deelnemende verenigingen verplicht moeten worden afgenomen, mee te
zullen nemen en te zullen trachten deze ook voor hen te kunnen laten
gelden.
Op de vraag hoe de stemming is verlopen tijdens de laatste
Korfbalverkiezingen wordt afgesproken dat dit wordt uitgezocht en in het
verslag wordt opgenomen. Bij de telling hebben de stemmen van het
publiek 1x geteld en de stemmen van de spelers/speelsters 3x.
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a. Live streaming
De heer Verleg doet verslag over dit onderwerp zoals dat in het Korfbal
League voorzittersoverleg is behandeld. De stand van zaken is nu dat er
één wedstrijd per week live, via een eigen kanaal, uitgezonden zal worden
en dat er van twee wedstrijden per week vanaf de maandag volgend op
het speelweekend een samenvatting op ditzelfde kanaal te zien zal zijn.
Op 19 oktober wordt er met een pilot gestart bij PKC/Hagero waar de
Bowls wordt gespeeld. Na evaluatie van deze wedstrijd zal er op 8
november worden gestart met de openingswedstrijd (PKC/Hagero –
Fortuna/MHIR). Daarna zal de ‘Match of the week’ door het KNKV worden
bepaald en tevens de wedstrijden waarvan de samenvattingen zullen
worden gemaakt. Er zal worden gestart bij de clubs die het beste zijn
geoutilleerd. Voor de opnames van deze wedstrijden wordt gebruik
gemaakt van KNKV camera’s omdat op deze wijze de kwaliteit van de
beelden kan worden gegarandeerd. Uiteraard zijn de clubs vrij om hun
eigen wedstrijden via live stream uit te zenden. Dit alles betekent wel het
einde van KorfbalTV.
b. Gevolgen ontkoppeling naamskoppeling Korfbal League
De ontkoppeling heeft onder andere de onderstaande gevolgen:
 Aanpassen logo:
o Nieuwe polo’s voor Korfbal League clubmedewerkers
zullen eind oktober worden geleverd;
o Emblemen voor op de wedstrijdshirts zullen eind oktober
worden geleverd;
o Reclameborden voor in de ring. Hierover is inmiddels
contact met de Leaguemanagers geweest voor aflevering
in de sporthallen;
o Toolkit met o.a. promofilmpje, oplooptunes e.d. Deze
wordt binnenkort digitaal aangeleverd.
Op de vraag of de polo’s met eigen sponsorbedrukking mogen worden
voorzien, antwoordt de heer Verleg dat hierop uiterlijk donderdag 17
oktober uitsluitsel over wordt gegeven.
Na enige discussie wordt afgesproken dat er geen uniforme prijzen zullen
worden gehanteerd. De ondergrens wordt in onderling overleg vastgesteld
op € 2,50 voor de jeugd en € 5,00 voor volwassenen. Het is de clubs vrij
hogere prijzen te hanteren. De prijzen voor de play offs zullen wel uniform
worden gehanteerd (€ 5,00 voor de jeugd en € 7,50 voor volwassenen).
Door de heer Rodenburg wordt toegezegd dat dit in het werkplan wordt
opgenomen.
De heer Rodenburg geeft aan de hand van zijn bevindingen en
belevenissen tijdens de World Games voorbeelden van entertainment aan
zoals deze ook bij Leaguewedstrijden zouden kunnen worden toegepast.
Hij pleit voor meer entertainment en geeft aan hierbij de jeugd meer te
betrekken in bij voorbeeld muziek e.d.
Mevrouw Briefjes (KZ/Hiltex) geeft aan dat zij tijdens de thuiswedstrijden
nu het plan hebben om bij de uitspelende ploeg een niet korfballende
ploeg als team van de week mee op te zullen laten lopen.
De heer Rodenburg zet uiteen hoe de competitieplanning tot stand komt.
Competitie 2013/2014
De zaalfinale voor 2014 staat gepland op zaterdag 5 april. De
veldcompetitie start om diverse redenen in mei (EK <21), waardoor er
getracht wordt een indoor NK Beach op 12 april in Aalsmeer te
organiseren. Hieraan zal dan zeker worden deelgenomen door de
(senioren) internationals.
Daarnaast volgt er een experiment met ‘4 tegen 4’. Gebleken is dat omni
evenementen op de World Games een grote kans van slagen hebben. In
een volgend voorzittersoverleg wordt hierop teruggekomen.
Op 16 augustus 2014 wordt er een NK Beach georganiseerd. Hieraan
wordt momenteel hard gewerkt door Barry Schep (in dienst van het KNKV)
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en twee stagiaires. Deelgenomen zal worden door Oranje en Jong Oranje.

8.

Zuivere speeltijd en
wisselregeling

9.

(Korte) presentatie
Talentenonderzoek

10. Wvttk

Competitie 2014/2015 en 2015/2016
De heer Rodenburg geeft aan dat internationaal korfbal ook door de
Korfbal Leagueclubs als eerste prioriteit wordt gezien. Wel hebben zij
aangegeven minimaal twee weken voorafgaand aan de start van de
League als oefenperiode te willen gebruiken en zo min mogelijk
midweekwedstrijden te willen spelen. Het Bondsbestuur pleit voor een
zaalfinale in het eerste weekend van april om reden dat de veldcompetitie
op tijd kan beginnen, maar dat iedereen met de zaalcompetitie klaar moet
zijn. Dit is slechts haalbaar wanneer er geen rekening wordt gehouden
met het voorgenoemde. De heer Rodenburg geeft daarbij aan dat hij het
sporttechnisch, vanuit gezondheid topspelers, niet goed vindt om de
competitie vergaand in te dikken. De heer Verleg geeft aan dat de media
aandacht zich met name concentreert in het Leagueseizoen, dus hoe
langer de League duurt hoe meer aandacht we genereren. De heer
Ankum (KZ/Hiltex) meent dat dit punt niet op dit overleg, maar meer in het
voorzittersoverleg thuishoort. De heer Rodenburg zegt dat dit ook gaat
gebeuren.
Over de zuivere speeltijd (2x 25 minuten) zijn de clubs op 27 september jl.
middels een brief geïnformeerd. De heer Rodenburg benadrukt de
schotklokken extra preventief te checken en er voor te zorgen dat er een
reserve klok aanwezig is.
De IKF heeft per 1 juli de spelregels t.a.v. wisselen veranderd. Landen
kunnen kiezen tussen twee opties. De eerste is handhaven van de huidige
regel. De tweede optie is acht wissels met de mogelijkheid om, onder
strenge voorwaarden, een speler teug te wisselen. Deze regel is niet
alleen ingewikkeld, maar heeft ook grote consequenties voor de
samenstelling van je selectie. Het KNKV heeft daarom voor de eerste
optie gekozen. Zelf was zij van plan te spelen met de huidige vier wissels,
maar de vrijheid om een speler terug te wisselen. Dit gaat zij nu doen
tijdens de Korfbal Challenge.
De heer Rodenburg geeft aan dat 134 van de 200 Korfbal Leaguespelers
hebben meegewerkt aan dit (retrospectief) onderzoek. Inmiddels zijn de
66 ontbrekende spelers alsnog voor een groot deel benaderd. De heer
Rodenburg geeft aan dat het onderzoek wanneer dit is afgerond aan de
clubs zal worden gezonden en er op een van de overleggen een
presentatie zal worden gehouden door de onderzoekster Merel van Gurp.
Hij geeft enkele resultaten kort weer. Van de tien basisspelers komen er
drie uit de eigen opleiding. Het niveau waarop het talent in de C en D
speelt is niet doorslaggevend. In de B-leeftijd moet een talent minstens in
de een na hoogste klasse spelen om nog de top te halen. De bedoeling is
dat er met de daaruit voortvloeiende aanbevelingen iets wordt gedaan.
De heer Rodenburg vraagt aandacht voor het projectplan ‘Campagne
Enkelblessure preventie KNKV en Veiligheid.nl’. Hij verzoekt de
verenigingen om hun medewerking. Op verzoek zal de uitgereikte notitie
per e-mail worden nagezonden.
Mevrouw Medendorp vraagt aandacht voor de
dopingvoorlichtingsbijeenkomst die op vrijdag 25 oktober a.s. voor de
selectie van OVVO/De Kroon zal worden gehouden bij OVVO/De Kroon.
De andere Korfbal Leagueclubs worden uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn. Wel wordt hen gevraagd zich vooraf bij OVVO/De Kroon aan te
melden. Vrijdag 11 oktober jl. zijn de clubs hierover via e-mail
geïnformeerd.
Mevrouw Privé vraagt aandacht voor de laatste mogelijk controle van de
gegevens voor de Road to Ahoy, waarvan de deadline morgenmiddag (17
oktober) 12.00 uur is. Wijzigingen moeten voor deze deadline ontvangen
zijn.
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11. Rondvraag

12. Sluiting

De heer Van den Berg (Dalto/BNApp.nl) merkt op dat hij 200 extra
exemplaren van de Road to Ahoy veel vindt. Hij ontvangt van meerderen
suggesties voor de verspreiding hiervan.
De heer Rodenburg sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt de
aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.

Verzendlijst: Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden Bondsbestuur,
productmanagers, bondscoach, hoofd competitie en sponsoring en communicatie.
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