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Koppeling in Korfbal
League herinvoeren en in
de toekomst in de
Hoofdklassen

21 juni 2011
De heer E. van Deursen (Eibernest/Vrolijk), de heren P. en H. Swinkels (Excelsior),
mevrouw K. Keizer en de heer J. Ouwerkerk (GKV), de heer H. Butten (KCC/Hijbeko), de
heren H. Bijker en S. Woudstra (LDODK), de heer H. Smorenburg (Mid Fryslân), de heer
G.J. Menkveld (OVVO/De Kroon), de heren Y. Duursma en E. Frieswijk (SCO), de heer H.
Heitink (SKF), de heren A. van Ginkel en R. Ontijt (Tweemaal Zes), de heren F. Aartsen en
J. Korevaar (Unitas/Perspectief) en de heer M. Dekens (VADA 1925).
De heer R. Meijer (voorzitter), de heer K. Rodenburg (technisch directeur), de heer R.
Winter (hoofd competitie) en de heer J. Sjardijn (LWS)
KVS en Tempo
DOS Kampen/Veltman en Groen Geel
Mw. A. Medendorp
Actie
door:
De heer Meijer opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen
welkom.
De heer Meijer meldt de ontvangen berichten van verhindering van de
verenigingen KVS en Tempo.
Naar aanleiding van punt 6. Rondvraag meldt de heer Winter dat de
gecertificeerde juryvoorzitters en schotklokkers in Sportlink staan
geregistreerd. Binnenkort zullen de verenigingen worden
geïnformeerd over de nieuwe cursussen.
M.b.t. het protocol voor het afgelasten van wedstrijden antwoordt de
heer Winter dat in principe altijd zal worden gespeeld. Ieder ander
besluit (als gevolg van bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden)
zal via de website worden gecommuniceerd.
De heer Rodenburg start met de toelichting zoals aan de agenda is
toegevoegd: Op nadrukkelijk verzoek van de Korfbal League clubs en
ondersteund door allen wordt de komend Algemene Vergadering
voorgesteld de koppeling te herinvoeren. Voorkomen moet worden
dat het zich gaat toespitsen op niet invoeren of in alle klassen
invoeren. In principe is het voor breedte- en wedstrijdkorfbal beter het
sportieve argument van het spelen voor degradatie of promotie te
laten prevaleren boven het argument dat een brede selectie het
eerste team optimaal ondersteunt. Op de iets langere termijn is
invoering van koppeling in de Hoofdklasse een optie waarover tijdens
deze bijeenkomst gediscussieerd kan worden. Het gat met de Korfbal
League wordt dan mogelijk kleiner omdat je als Hoofdklasser dan
beter met een brede selectie kan gaan werken. Belangrijk is te weten
hoe de Hoofdklassenclubs hier zelf in staan. Eventuele invoering zou
inhouden dat er een breder veld van clubs niet meer kan promoveren,
te weten 32 clubs uit de reserve overgangsklasse. Daarnaast kunnen
derde teams van Korfbal Leagueclubs niet langer in de reserve
Hoofdklasse spelen. Die gaan zich ophopen in de reserve
overgangsklasse waar dus bijna volledige ontkoppeling zal
plaatsvinden. Er zitten dus nogal wat haken en ogen aan zo’n besluit.
Er is eerst uitgebreide discussie nodig. Vanavond is een eerste aftrap.
De heer Meijer stelt de verenigingen in de gelegenheid zich hierover
uit te spreken, hetgeen in het volgende resulteert:
Eibernest/Vrolijk
hebben voor en tegens, maar zijn voor
koppeling;
Excelsior
Neigen voor koppeling;
GKV
Is blanco, hebben de discussie nog niet gevoerd;
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KCC/Hijbeko

5.

Evaluatie seizoen

Hebben te maken met het omgekeerde (2 speelt
e
hoger dan 1 ), maar ondersteunen principe van
koppeling;
LDODK
Is voor, maar hebben met hetzelfde te maken als
KCC/Hijbeko;
Mid Fryslan
Hebben geen uniformiteit in besluit, hebben
meer tijd nodig;
OVVO/De Kroon
Hebben ook te maken met hetzelfde als
KCC/Hijbeko, maar zijn voorstander;
SCO
Is tegen, het sportieve weegt zwaarder dan bijv.
reiskosten;
SKF
zijn voorstander;
Tweemaal Zes
zijn voorstander;
Unitas/Perspectief Zijn voorstander, maar begrijpen de standpunten
van de tegenstanders.
VADA 1925
Pleit voor invoering in seizoen 2012/2013.
De koppeling zal dit seizoen worden ingevoerd in de Korfbal League
hetgeen geen consequenties heeft voor de promotie/degradatie zoals
deze nu heeft plaatsgevonden. Voor invoering in de Hoofdklassers zal
in een later stadium opnieuw worden overlegd. Op de vraag van de
heer Menkman (OVVO/De Kroon) om de definitie van Topkorfbal (10
Korfbal League- en 16 Hoofdklassenclubs) nog eens te bekijken,
antwoordt de heer Rodenburg dat hij voorstander is van de definitie
zoals deze nu is.
 Schotklok, jury
Vanaf seizoen 2011/2012 is een tweede set verplicht. De heer
Sjardijn geeft verslag van hetgeen hij heeft opgemerkt c.q. heeft
doorgekregen:
 Hij koppelt voor aanvang veldcompetitie terug met quotum
van het afgelopen zaalseizoen;
 Hij heeft geen slechte berichten ontvangen (vanuit de
scheidsrechters);
 Hij merkt op dat hij er voor pleit dat de juryvoorzitter geen
dubbele rol vervult;
 De juryvoorzitter vaak in moet grijpen voor het aantal (meer
dan 13) op de bank. Dit doen zij slechts bij vooraf/ bij
aanvang van de wedstrijd. Afgesproken wordt dat wanneer
verenigingen dit aantal willen verhogen zij een schriftelijk
verzoek hiervoor doen zodat dit bij een volgend overleg kan
worden geagendeerd.
 Hij pleit voor een bel, zoals zij deze bij OVVO gebruiken.
Op de vraag van de heer Van Deursen (Eibernest/Vrolijk) of het
zicht op de klok verplicht is, antwoordt de heer Sjardijn dat er
geen verplichting is, maar hij geeft aan de hand van enkele
voorbeelden weer, waarom het meer dan wenselijk is dat dit wel
zo zou moeten zijn.
 Eindfase competitie
De wijze waarop de play offs worden gespeeld (nummer 1 uit –
thuis – thuis) zal ook voor het volgend seizoen gelden en zal
daarna worden geëvalueerd. De heer Menkman (OVVO/De
Kroon) geeft aan dat zij graag zouden zien dat beide kampioenen
rechtstreeks promoveren. Tevens geeft hij aan dat Unicem
(KorfbalTV) het TV-platform afkeurde, hetgeen zij graag vooraf
hadden geweten. Voorgesteld wordt dat dit vooraf door het KNKV
wordt gecheckt.
De heer Winter verzoekt de vereniging dringend met inhuren
rekening te houden met de laatste twee ronden (16 wedstrijden)
die allen op zaterdagavond om 20.00 uur zullen starten. De play
offs zullen bij midweekwedstrijden starten om 20.30 uur en in het
weekend in onderling overleg op een dan te bepalen tijdstip
worden vastgesteld, wanneer mogelijk rekening houdend met
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Invoering
statistiekprogramma

8.
9.

KL werkplan /
Werkplan Hoofklassen

10. Nieuwe bal in Korfbal
League en Hoofdklassen,
zuivere speeltijd alleen in
Korfbal League

11. Spelregelontwikkeling

publiek dat meerdere wedstrijden per dag bezoekt (spreiding van
aanvangstijden).
De heer Van Deursen (Eibernest/Vrolijk) pleit voor meer ruimte
tussen het einde van de zaal- en het begin van de veldcompetitie.
De heer Rodenburg geeft aan dat dat pas kan wanneer de
internationale kalender ruimte in het najaar biedt voor vroegere
start topkorfbalcompetities.
De heer Rodenburg geeft aan dat vorig jaar is aangekondigd dat hier
in het seizoen 2011/2012 mee zou worden gestart. De kosten zullen
ca. € 250,00 (excl. BTW) bedragen. In september zullen er twee
scholingsavonden verdeeld over het land worden gehouden. Het
statistiekprogramma (Joost Spierings) is ook voor Hoofdklassers
verplicht, Gamebreaker niet (is wel een aanrader).
De heer Rodenburg geeft aan dat het werkplan Korfbal League een
voorbeeld is van het werkplan Hoofdklassen. Het werkplan van de
Korfbal League worden momenteel door een werkgroep (bestaande
uit vertegenwoordigers uit de League) bewerkt en teruggebracht naar
ca. 5 pagina’s. De bedoeling is dat dit voor de zomer in concept klaar
is. Op de vraag van de heer Rodenburg om uit de Hoofdklassers een
werkgroep samen te stellen, melden zich de volgende mensen aan:
de heer Menkman (OVVO/De Kroon), de heer Van Ginkel (Tweemaal
Zes), de heer P. Swinkels (Excelsior) en de heer Butten
(KCC/Hijbeko). Zij zullen eind augustus/begin september met het
concept werkplan Korfbal League aan de slag gaan zodat dit tijdig
gereed is. De heer Rodenburg geeft aan zelf met het Topsportstatuut
(waarvoor nog een andere benaming zal worden gezocht) aan de
slag te zullen gaan, hetgeen in het komende jaar gereed zal moeten
zijn.
De heer Rodenburg geeft aan dat de nieuwe bal (IKF-bal) voor de
zaal goed is. De heer Meijer zegt de onderzoeksrapporten bij de IKF
te hebben opgevraagd i.v.m. de verschillende meningen en
bevindingen over de IKF-bal. Hij hoopt voor 1 september a.s. hierover
een advies te kunne geven.
Volgens berichten was de Leaguebal niet meer leverbaar, maar blijkt
via de webshop toch nog te leveren te zijn, aldus de heer Rodenburg.
De Hoofdklassers besluiten unaniem dat zij de intentie hebben om het
komende seizoen met de IKF-bal te spelen mits de rapporten positief
zijn.
De evaluatie van de Challenge is uitgemond in een advies aan de
IKF om verder te gaan met buzzer beater, zuivere speeltijd en
terugwisselen. Aangevraagd is om in de Korfbal League te mogen
spelen met deze drie wijzigingen. Goedkeuring is verleend aan
buzzer beater en zuivere speeltijd. Terugwisselen wil de IKF eerst
bespreken met de andere landen. Natuurlijk kunnen wij een
experiment aanvragen voor komend League seizoen. Ondertussen
gaat de IKF per 1 juli buzzer beater en zuivere speeltijd invoeren. Het
experiment met de sportieve sanctie: gele kaart is strafworp is als
mislukt beschouwd. De strafmaat is te hoog, er is te veel invloed op
de uitslag. Indien terugwisselen ingevoerd wordt kan dit
gecombineerd worden met bijvoorbeeld de invoering van een groene
kaart voor wangedrag die resulteert in bijv. 10 minuten eruit en
verplicht vervangen worden. Wangedrag op de bank kan bestraft
worden met wegzending naar de tribune.
De vraag is of het mogelijk is met een niet neutrale juryvoorzitter met
volledig zuivere speeltijd te kunnen spelen. De heer Rodenburg stelt
dat wanneer dat in de laatste minuten kan dat dus ook de hele
wedstrijd mogelijk is. Buzzer beater vraagt meer van de juryvoorzitter.
Is dit haalbaar? Mogelijk is het beste om dit eerst een jaar uit te
proberen in de Korfbal League. Omdat de IKF alleen toestemming
heeft verleend aan experiment in de Korfbal League, zal alleen daar
in het komende seizoen met volledige zuivere speeltijd gespeeld
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12. Rondvraag

13. Sluiting

worden.
De heer Rodenburg geeft aan dat er gisteren een overleg heeft
plaatsgevonden met bestuursleden topkorfbal en/of voorzitters
Technische commissies en hoofdcoaches van Korfbal Leagueclubs,
Korfbal Leaguescheidsrechters, (assistent)bondscoaches,
productmanager Arbitrage en de Technisch directeur KNKV. In
oktober zal deze sessie worden herhaald. De vergadering geeft aan
dit ook zinvol te vinden zo’n bijeenkomst voor HK-coaches en HKscheidsrechters te organiseren. De heer Rodenburg ondersteunt dit
idee en onderzoekt de mogelijkheden hiertoe.
De heer Rodenburg stelt dat ook in de Hoofdklassen met de buzzer
beater (i.c.m. de schotklok) in het komende zaalseizoen zal worden
gespeeld. Het experiment ‘zuivere speeltijd’ zal alleen in de League
worden doorgevoerd (en waarschijnlijk ook al tijdens het WK in
China). Het ‘wisselexperiment’ wordt nog nader bestudeerd en bij de
Challenge opnieuw geëxperimenteerd.
Op de vraag van de heer Van Deursen (Eibernest/Vrolijk) m.b.t. het
sponsorreglement wordt hij door de heren Rodenburg en Meijer
verwezen naar de stukken voor de Algemene Vergadering van 25 juni
a.s. waarin dit aan bod zal komen.
Op de vraag van de heer Duursma (SCO) wanneer wedstrijden (i.v.m.
bij voorbeeld sneeuw zijn afgelast) zullen worden ingehaald,
antwoordt de heer Winter dat dit ook op de agenda staat van de
komende Algemene Vergadering.
Op verzoek van de heer Backx brengt de heer Menkman (OVVO/De
Kroon) de blessurebehandeling onder de aandacht, die volgens hem
te lang duurt. De heer Sjardijn geeft aan dat de juryvoorzitters
meeklokken en dat naar zijn idee het aantal misbruiken van deze
regel gering is.
De heer Meijer besluit de vergadering om 22.00 uur onder
dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Verzendlijst: Hoofdklassenverenigingen 2011/2012, Korfbal Leagueverenigingen 2011/2012, Leden Algemeen Bestuur, leden
directie en management, projectleider evenementen, coördinator Sponsoring, medewerker Marketing en Communicatie /
persvoorlichter, bondscoach.
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