KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND
Verslag Wereldtickets Korfbal League Overleg (voorzitters)
Datum:
Aanwezig:

Aanwezig namens KNKV:
Afwezig met bericht van
verhindering:
Verslag:
Agendapunt
1.

Opening

2.

Mededelingen en
verslag (voorzitters- en
managersoverleg d.d.
6 maart 2012

3.

Veldcompetitie

28 november 2012
De heer H. Fontijn (Blauw Wit), de heer P. v.d. Griendt (Dalto), mevrouw H. Nagtegaal
(DeetosSnel/Volhuis), de heer M. Soede (DVO), de heer W. de Koning (Fortuna/MHIR), de
heer A. Ankum (KZ/Hiltex), de heer G. de Vries (LDODK/AH Gorredijk), de heer M. Dekker
(PKC/Hagero) en de heer H. Oudshoorn (TOP/Wereldtickets.nl)
De heer R. Meijer (voorzitter), de heer Rodenburg (Technisch directeur), mevrouw A.
Medendorp en mevrouw M. Peters (productmanager en competitieleider Dameskorfbal)
Nic./Alfa-college
Mw. A. Medendorp

De heer Meijer opent het overleg om 19.30 uur met een welkom aan
iedereen. Hij stelt Moniek Peters in de gelegenheid zichzelf voor te
stellen, waarbij zij aangeeft dat zij het bijwonen van dit overleg als een
relevante ervaring ziet voor de ontwikkeling van dameskorfbal. De heer
Meijer voegt hieraan toe dat zij slechts als toehoorder aanwezig zal zijn.
Voor dit overleg is slechts een bericht van verhindering ontvangen van
Nic./Alfa-college.
Per abuis is de goedkeuring van het verslag van 6 maart jl. niet op deze
agenda verschenen. De heer Meijer stelt voor dit punt op de agenda te
plaatsen van het volgende overleg, maar geeft aan dat eventuele
opmerkingen op dit verslag kunnen worden gemaild aan:
annelies.medendorp@knkv.nl
De heer Rodenburg meldt dat op 4 december a.s. door NOC*NSF
bekend zal worden gemaakt hoe de ‘gelden’ voor de verschillende
sportbonden zullen worden verdeeld..
De heer Rodenburg geeft aan dat tot voor kort de volgorde in prioriteiten
van topkorfbal was: 1. Internationaal; 2. Wereldtickets Korfbal League
en 3. Veldcompetitie. Inmiddels is dit veranderd in 1. Internationaal en
2. zaal en veld op één lijn (gelijkwaardig). De tien clubs, uitkomende in
de Wereldtickets Korfbal League, en de Ereklassers hebben
aangegeven ook het merendeel van veldkorfbal in de top te willen.
Overigens heeft de Algemene Vergadering gekozen voor korfbal als
topsport (podiumprogrammasport), hetgeen intrnationaal uitsluitend
zaalkorfbal betreft. De heer Rodenburg benadrukt dat ‘korfbal’ in een
elitegroep zit en dat betekent dat we onze Olympische ambities moeten
uitdragen.
. Inmiddels is de internationale wedstrijdplanning bekend tot en met de
World Games in 2017, zodat de nationale planning nu voor de komende
vier seizoenen kan worden gemaakt. Gezocht kan worden naar een
oplossing om de internationale kalender in te passen in de
veldcompetitie.
De heer Dekker (PKC/Hagero) geeft aan dat het knelpunt met name zit
in de voorbereiding (toernooien) van de competitie. De heer Ankum
(KZ/Hiltex) meent dat alle spelers vinden dat de League belangrijker is
dan het veld. Spelers kunnen niet alles als volwaardig beschouwen.
Volgens de heer Ankum (KZ/Hiltex) zou dit model betekenen dat er een
koppeling moet zijn tussen veld en zaal. Naar aanleiding van deze
uitspraken vraagt de heer Van der Griendt (Dalto) zich af of er uit
belang van de vereniging of uit belang van de spelers wordt gesproken.
De heer Dekker (PKC/Hagero) zegt dat er niet geroepen moet worden
dat we ‘A’ willen en ‘B’ doen en zou graag willen dat dit graag uit vele
hoeken zou worden bekeken. Er ontstaat een discussie waarin door de
meeste wordt aangegeven dat zaalkorfbal een hele andere uitstraling
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heeft dan veldkorfbal.
De heer Soede (DVO) vult aan dat zaal belangrijker is dan veld en
veldkorfbal attractiever zou kunnen worden wanneer de veldafmetingen
zouden worden aangepast. De heer Fontijn (Blauw Wit) voegt hieraan
toe dat nieuwe veldmaten perspectieven opent voor nieuwe
korfbalvormen.
De heer Meijer zegt de gemaakte opmerkingen te herkennen uit de
gesprekken die hij ondermeer met internationals en voorzitters van
clubbesturen heeft gehad.
De heer Rodenburg geeft nogmaals een toelichting op het programma.
Als eerste merkt hij op dat wanneer het Nederlands team tijdens het WK
in China (2011) de halve finale had verloren we nu onze A-status kwijt
zouden zijn geweest.
In januari 2013 zal het programma voor 2013/2014 vastgesteld worden,
waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met de
opmerkingen vanuit ondermeer deze bijeenkomst. De heer Ankum
(KZ/Hiltex) vraagt zich af of er tijdens de veldcompetitie ook op het veld
wordt getraind. De heer Rodenburg antwoordt dat getracht zal worden
het aantal wisselmomenten van ondergrond zo klein als mogelijk te
zullen houden. In 2013/2014 zijn er twee grote toernooien (in juli Oranje
en in april Jong Oranje), waarbij hij aangeeft dat er vijf weken voor zo’n
groot toernooi er door Oranje op maandag, dinsdag en woensdag zal
worden getraind. Op de vraag vanuit de vergadering het programma
toegestuurd te krijgen, antwoordt de heer Rodenburg het concept nog
deze week te zullen toesturen.
Voorafgaand aan deze vergadering hebben de voorzitters van de
Leagueclubs in het bijzijn van de heer Meijer over dit onderwerp
gesproken.
De heer Meijer geeft aan de zowel KorfbalTV, de App, website in
beginsel geen corebusiness is van het KNKV en dat zij momenteel in
overleg is met NLKorfbalom te bezien of er op deze punten op de een of
andere manier kan worden samengewerkt.
Los hiervan wordt afgesproken dat er een werkgroep zal worden
geformeerd bestaande uit: professional, een KNKV bestuurslid en een
verenigingsbestuurslid. De opdracht voor de werkgroep luidt:
 Wat doen we met de beelden?
 Hoe kunnen we commercieel?
 Wat zijn de juridische kanten/rechten?
 Met welke partijen moeten we rekening houden?
Momenteel heeft KNKV zelf beelden en is degene die filmt eigenaar.
Over de KUS-beelden zijn afspraken over gemaakt. Soms neemt de
regionale TV beelden over. Dit jaar hebben we nog KorfbalTV, maar
hoe dit volgend jaar zal zijn is nog niet bekend.
Op de vraag van de heer Ankum (KZ/Hiltex) wat Korfa is, geeft
mevrouw Medendorp aan dit te zullen uitzoeken. Bij navraag bij de
persvoorlichter van het KNKV (mevrouw Inge Privé) is het antwoord:
Korfa! noemt zich zelf DE korbalwebsite van Nederland en België met
duizenden video's foto's en al het nieuws over korfbal in Nederland en
België. Zie voor meer informatie www.korfa.nl Jody Ummels beheert
deze site. Hij noemt zich zelf Hoofdredacteur/Directeur bij Korfa! -de
korfbalwebsite. Jody is een freelance journalist. Hij werkt o.a. voor
Omroep Brabant en Brabants Dagblad.
Op de vraag van de heer Meijer aan de heer Soede (DVO) over het niet
meedoen van DVO aan de live score, in tegenstelling tot hetgeen
unaniem is afgesproken in een voorgaand overleg, antwoordt de heer
Soede dat zij tot dit besluit zijn gekomen in verband met de
sponsoruiting dit wel op hun website staat, maar niet op de App van het
KNKV. De heer Soede zegt toe dat zij vanaf de eerstvolgende wedstrijd
zich aan de gemaakte afspraak te zullen houden, maar vraagt hierbij
om aandacht van ook de clubsponsors.
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De heer Rodenburg vraagt aandacht voor de dopingvoorlichting. Elk
jaar is er een verplichte dopingvoorlichting voor de spelers van het
Nederlands team. Ook de clubs kunnen (wellicht gezamenlijk met een
aantal clubs) een gratis dopingvoorlichting aanvragen bij de
Dopingautoriteit (www.dopingautoriteit.nl). De heer Rodenburg
benadrukt dat iedere speler/speelster (ook als reserve op de bank) op
doping kan/mag worden gecontroleerd. De heer Rodenburg zegt toe in
een separate mail een voorstel toe te zullen sturen over de
dopingvoorlichting.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) vraagt of de prijs van de toegangskaarten
voor de Wereldtickets Korfbal Leaguefinale al bekend is. De heer Meijer
geeft aan dat de finale op de agenda staat voor de
Bondsbestuursvergadering van 10 december a.s., maar geeft vast aan
dat de prijs van de toegangskaarten in ieder geval niet duurder zullen
zijn, maar nog geen uitspraken kan doen of dit wel goedkoper zal
worden.
Op de vraag van de heer Ankum (KZ/Hiltex) over de ‘gele
kaartenregeling’, antwoordt de heer Rodenburg dat dit tijdens een
bijeenkomst spelregelontwikkeling in juni jl. aan de orde is geweest. Het
uitdelen van het aantal gele kaarten ligt te laag, waar tegenover staat
dat de strafmaat te hoog is.
De heer Dekker (PKC/Hagero) meent dat vanuit statistieken
beredeneren fout is. De heer Meijer geeft aan dat de heer Rodenburg
op dit punt verdere actie zal ondernemen.
De heer Ankum (KZ/Hiltex) vraagt naar de rol van de assistent
scheidsrechter. Vaak is het zo dat de assistent de tweede
scheidsrechter is. Een beoogd experiment is door de Landelijk
Werkgroep Arbitrage en de Productmanager Arbitrage afgekeurd. Dit
onderwerp zal door de heer Rodenburg worden voorgelegd aan de
Adviescommissie Topkorfbal.
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De heer Rodenburg geeft aan met welke (spel)regels er tijdens de
Korfbal Challenge zal worden geëxperimenteerd (terugwisselen (max.
8); bij blessurebehandeling (langer dan één minuut) verplicht wisselen;
schotklok;
De heer Ankum (KZ/Hiltex) heeft geconstateerd dat er één coach in het
bezit is van een overzicht statistieken arbitrage. De heer Rodenburg
geeft aan door wie deze lijst is samengesteld en deze slechts bedoeld
was voor de Landelijke Werkgroep Arbitrage. De heer Rodenburg zal de
maker en verspreider van deze lijst hierop aanspreken.
Op de vraag van de heer Fontijn (Blauw Wit) hoe het TOP-6 programma
is geborgd, antwoordt de heer Meijer hier in een volgend overleg op
terug te zullen komen.
De heer Dekker (PKC/Hagero) vraagt of er al bekend is waar de Europa
Cup (voor clubteams vanuit 12 landen) in 2014 zal worden gehouden.
De heer Rodenburg geeft aan dat dit nog niet bekend is.
De heer Meijer geeft aan dat wanneer de begroting tijdens de
Bondsraad op 15 december a.s. wordt goedgekeurd de deelnemende
clubs met terugwerkende kracht vanaf 2011 een vergoeding zullen
ontvangen. Voor 2011 geldt € 1.500,--, voor 2012 € 1.500,--, voor 2013
€ 2.000,- en vanaf 2014 € 5.000,--. Dit geldt ook wanneer een club dit
toernooi zelf in Nederland organiseert.
De heer Rodenburg zegt toe het bidbook voor de EC 2014 nogmaals
toe te zullen sturen.
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De heer Meijer stemt in op de vraag van de voorzitters om de agenda in
overleg samen te stellen.
Op de vraag van de heer De Koning (Fortuna/MHIR) om een actielijst
(inclusief termijn) aan de verslagen toe te voegen wordt ook door de
heer Meijer ingestemd. Gestart zal worden met het verslag van 6 maart
2012.

8.

Sluiting

De heer Soede (DVO) vraagt naar richtlijnen van vergoedingen voor
trainer/coach en de fiscale mogelijkheden. De heer Rodenburg verwijst
naar Sport Friesland. De heer Oudshoorn (TOP/Wereldtickets) vult aan
dat zij enige tijd geleden een uitleg hebben gehad van
P(rice)W(aterhouse)C(oopers). Wellicht een idee om dit gezamenlijk
voor alle penningmeesters van de Leagueclubs te organiseren. De heer
Rodenburg zegt toe dit op te zullen nemen met het Hoofd Financiën van
het KNKV.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
inbreng.
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Verzendlijst: Wereldtickets Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden
Bondsbestuur, productmanagers, bondscoach, sponsoring en communicatie.
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