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De dames Jeanette Teunissen (DVO) en Lotte Smorenburg (LDODK/AH Gorredijk) en de
heren Paul Detering (KZ/Hiltex), Wim de Koning en Jacco Verheezen (Fortuna/MHIR), Ron
Thoms (TOP/Wereldtickets.nl), Peter van de Berg (Dalto), Michael van den Berg en Karel
Sahetapy (Blauw Wit), Jan Groeneveld (DeetosSnel/Volhuis), Alco Smorenburg (LDODK/AH
Gorredijk) en Martin Dekker (PKC/Hagero).
Kees Rodenburg (Technisch directeur) en Dick van Remmerden (medewerker evenementen).
Dick van Remmerden
Actie
door
Kees Rodenburg opent de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. Spreker geeft de nieuwe gezichten de gelegenheid zich
voor te stellen en legt de reden van de afwezigheid van enkele KNKVmedewerkers uit.
Er zijn verder geen mededelingen.
Naar aanleiding van punt 3 deelt Kees Rodenburg mede, dat er
voorafgaande aan de openingswedstrijd KZ/Hiltex – PKC/Hagero d.d. 9
november a.s. een bijeenkomst van de NKTV zal plaatsvinden en waar
een inspanningsfysioloog van de KNVB zijn medewerking aan zal
verlenen.
Met betrekking tot punt 9 merkt Kees Rodenburg op, dat het KNKV er
bij gebeurtenissen met rook e.d. geen sportieve sancties aan zal
verbinden.
Het verslag wordt goedgekeurd.
Kees Rodenburg geeft aan dat het KNKV haar best heeft gedaan het
werkplan zo zorgvuldig mogelijk te formulieren, waarbij verschillende
afdelingen binnen het Bondsbureau betrokken zijn geweest. Uiteraard is
het altijd mogelijk dat er iets vergeten is. Paul Detering vraagt hoe te
handelen als de tijdklok uitvalt, van belang nu er met zuivere speeltijd
wordt gespeeld. Dick van Remmerden merkt op, dat de juryvoorzitter de
speeltijd bijhoudt met een stopwatch en dat die taak dan door hem
overgenomen zal moeten worden. Essentieel blijft de schotklok, waar
iedere vereniging twee sets van in haar bezit heeft. Kees Rodenburg
deelt mede deze opmerking mee te nemen en in ieder geval voor de
start van de WKL nog met informatie hierover komt.
Jaap van Roekel vraagt of het nodig is dat de WKL-vereniging 3 dozen
van de Road to Ahoy (deze keer gekoppeld aan het Korfbal magazine)
ontvangen, omdat alle leden ook al een exemplaar krijgen toegestuurd.
Kees Rodenburg vindt van wel. Vanuit NOC*NSF wordt gestimuleerd de
aandacht van de sporters ook naar andere sporten te verleggen, dus in
dit geval niet korfballers naar korfbal en daar kan de ‘Road’ aan
meegegeven worden. Dit geldt tevens voor prominenten uit de plaats
van de vereniging en overige genodigden die niet betrokken zijn bij
korfbal. Jeanet Teunissen vindt het jammer, dat de sponsoring uit de
verenigingspagina is verdwenen. Er worden met de sponsor bepaalde
afspraken gemaakt waar ook de vermelding in de Road to Ahoy in wordt
meegenomen. Martin Dekker vult aan, dat een advertentie een
bepaalde waarde heeft en dat het zomaar is weggehaald. Kees
Rodenburg heeft begrip voor de opmerkingen en deelt mede dat het
KNKV in de toekomst wat anders wil.
Met betrekking tot de bijlage: Wim de Koning vraagt op welke termijn
bekend is dat de NOS bij een wedstrijd aanwezig is. Geantwoord wordt
dat het KNKV dinsdags op de hoogte wordt gesteld. Het KNKV doet een
voorstel naar de NOS, waar men zich overigens niet altijd aan houdt.
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5. Optimaliseren
(para) medische
begeleiding

6. Sportagenda
2013-2016

7. 250 dagen
programma

Kees Rodenburg en Rob Meijer hebben een gesprek gehad bij de NOS
en daar kwam uit naar voren, dat men de competitie niet zo interessant
vindt. De voorkeur gaat uit naar de play-off wedstrijden en naar de
interland. Toch is de afspraak gemaakt dat men een 5-tal wedstrijden uit
de competitie zal meenemen. Dick van Remmerden legt de procedure
van het leggen van de vloer uit. In principe heeft men 4 uur nodig de
vloer te leggen, waarna ook de boarding door Sportmatch nog
geplaatst moet worden. Bij een verenigingshal is het een voordeel dat
vaak vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd de vloer al gelegd kan
worden, men beschikt over 3 meter palen, zodat de jeugdwedstrijden op
zaterdag ook doorgang kunnen vinden. Wim de Koning stelt ook het
overvloed aan camera’s aan de orde en vraagt naar het belang van de
volgorde. Opgemerkt wordt, dat er vaak beelden door de NOS, de
regionale TV en Korfbal TV van elkaar worden overgenomen. Dick van
Remmerden deelt nog mede, dat (o.a.) bij Fortuna/MHIR sprake is van
een bestaande situatie door het platform, in veel hallen wordt er een
cameraprak opgebouwd die speciaal bestemd is voor de NOS. In ieder
geval zal worden nagegaan welke volgorde van belang is.
Ook Korfbal TV zal (wekelijks) bij wedstrijden in de WKL opnames
maken. Korfbal TV kost veel geld. Kees Rodenburg deelt mede dat aan
de IKF toestemming is gevraagd gebruik te maken van het You Tube
Channel, dat ook bij de WK>23 is gebruikt. Gestart zou kunnen worden
met de Match of the Week.
Met betrekking tot de speeltijd merkt Kees Rodenburg op, dat de
wedstrijden tussen de nummer 9 van de WKL en de verliezer van de
hoofdklasse finale gespeeld zullen worden conform de regels van de
hoofdklasse, dus geen 2 x 30 minuten zuivere speeltijd. Kees merkt
tevens op, dat een WKL wedstrijd nu tussen de 8 en 15 minuten langer
duurt, gemiddeld ruim 10 minuten. Dat is de uitkomst van metingen van
de techneuten. Jaap van Roekel is van mening, dat de verenigingen wat
laat op de hoogte zijn gesteld van deze regel.
Kees Rodenburg deelt mede, dat er koortsachting wordt gewerkt aan
een live score app, die op het Fortuna spektakel getest zal worden. Een
eerdere test is mislukt. De live score app maakt het mogelijk alle
wedstrijden op te roepen en zo de scores daarvan bij te houden. Van
belang is wel dat het verwerken van de statistieken goed geregeld moet
zijn. LDODK/AH GORREDIJK is geadviseerd de hulp van DOS’46 in te
schakelen, terwijl Nic./Alfa-college onder druk is gezet hier de nodige
aandacht aan te besteden.
Ron Thoms vindt het een droevige zaak de Topkorfbal-site van het
KNKV nog niet in de lucht is. Dick van Remmerden deelt mede, dat men
hier ontzettend druk mee is en dat de site zeer waarschijnlijk a.s. vrijdag
de lucht in gaat. De vergadering is van mening, dat de site van NLkorfbal de meest actuele site is.
De medische commissie is nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van de
medische begeleiding bij de WKL-verenigingen en heeft daarvoor een
vragenformulier uit laten gaan. Gevraagd wordt dit initiatief van de
medische commissie van harte te ondersteunen en de
vragenformulieren in te sturen. Wellicht dat de medische commissie aan
de hand van de resultaten uit de vragenformulieren van aanvullende
betekenis voor de clubs kan zijn.
Kees Rodenburg deelt mede, dat er voor 1 oktober j.l. een
investeringsplan moest worden ingediend door de beste
sportprogramma’s. De hoogste groep, die van de Podiumprogramma’s
bestaat uit een aantal Olympische sporten en twee niet Olympische
sporten, korfbal en honkbal. Er is door NOC*NSF een panel ingesteld
om de plannen te beoordelen. Er is op dit moment niets van te zeggen,
dus we gaan niet op de zaken vooruit lopen. 1 December a.s. is het
resultaat bekend.
Kees Rodenburg legt uit, dat voor dit 250 dagen programma de
Internationals minimaal 90 dagen bij het KNKV bijeen moeten zijn en de
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8. Wvttk/
9. Rondvraag

10. Sluiting

rest bij de club kunnen afwerken. Dat kan een training zijn of een
bespreking. De internationals verdienen hiermee een stipendium en
worden dus betaald door VWS (en niet door het KNKV!). Jong Oranje
daarentegen ontvangt jammer genoeg geen steun, terwijl er op dit
moment ook veel van deze selectie gevraagd wordt. Kees Rodenburg is
bezig hier een oplossing voor te zoeken.
Paul Detering vraagt of het waar is dat er maar 6 arbitrale duo’s in de
WKL fluiten dit seizoen. Dick van Remmerden antwoordt dat er komend
seizoen sowieso 8 koppels actief zullen zijn. Kees Rodenburg vult aan
dat ook wat de arbitrage betreft de zaken topsportgerichter aangepakt
worden en dat de scheidsrechters beter gefaciliteerd zullen worden.
Uitgangspunt is ‘de beste man op de beste wedstrijd’.
Jeanet Teunissen heeft gehoord dat de scheidsrechters tijdens een
bijeenkomst richtlijnen hebben meegekregen attent te zijn op ‘het
reboundgebeuren’ rond de korf. Toegezegd wordt dat dit bij de afdeling
arbitrage nagevraagd zal worden. Hier ontvangen de WKL-managers
voor aanvang van het seizoen nog bericht over.
Naar aanleiding van de vraag van Wim de Koning over confetti e.d.
wordt de managers (nogmaals) gevraagd er attent op te zijn dat er geen
confetti wordt afgevuurd waardoor er slingers boven in de hal blijven
hangen en dat er geen rook gebruikt gaat worden. Het afgelopen
seizoen was het gebruik van confetti overigens al beduidend minder.
Dick van Remmerden vraagt de aanwezigen met de auto naar het
bondsbureau te gaan en de, zoals in een mail al aangekondigd, de
spullen voor het komend WKL-seizoen in ontvangst te nemen. Hij zal
hiervoor de slagboom openen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Kees Rodenburg de vergadering en
bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.
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