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Agendapunt
1.

Opening en
mededelingen

2.

Visie voorzitter KNKV,
Rob Meijer

3.

Topsportbeleid
Nederland, Kees
Rodenburg

12 september 2011
De heer J. Niebeek (Blauw Wit), mevrouw H. Nagtegaal en de heren P. de Jong, R. Kruit en
P. den Hertog (DeetosSnel/Volhuis), de heren M. Barkema en E. van Brenk (Dalto), de
heren H. van Gunst en G. de Haan (DOS ‘46/Engeldot), de heren K. Mak en M. Soede
(DVO), de heer W. de Koning (Fortuna/MHIR) (vanaf punt 4), de heren H. Jellema, P.H.
Havik en S. Boutsma (KZ/Hiltex), de heren S. Bruinsma en D. de Haan (Nic./Alfa-college),
de heren M. Dekker en J. de Jager (PKC/Hagero) en de heren A. v.d. Zaag, P. Boeren en H.
Heemskerk (TOP/Wereldtickets.nl)
De heren R. Meijer (voorzitter), K. Rodenburg, A. Nijenhuis, J.S. v.d. Bos, G.J. Kraaijeveld
en W. Scholtmeijer
Mw. A. Medendorp
Actie
Nr.
door:
De heer Meijer heet iedereen hartelijk welkom. Aan de hand van een
powerpoint presentatie wordt in dit overleg over diverse onderwerpen
informatie verstrekt en uitleg gegeven, welke bij het verslag zal worden
gevoegd.
• Blessure-onderzoek
• Challenge
• Sponsorhuis WKL
• Nieuwe sponsor Wereldtickets.nl
• Opleidingen:
1. Statisticus, 3 en 5 oktober
2. Video operator, 10 en 12 oktober
3. Fysieke trainer, twee data eind oktober
De heer Meijer benadrukt dat het KNKV zich met name zal focussen
op groei (breedte) en korfbal als topsport (olympisch vuur).
De heer Rodenburg geeft uitleg en nadere informatie over o.a. de
onderstaande items. Op 28 september a.s. zal tijdens de vergadering
van NOC*NSF over een groot aantal van deze onderwerpen een
besluit worden genomen.
Sportagenda 2013-2016:
 Twee pijlers participatie en Top 10
 In woorden van onze voorzitter groei en olympisch vuur (waar
meer onderwerpen onder vallen)
 Twee werkgroepen en een regiegroep:
 Werkgroep sportparticipatie: leven lang sporten
 Werkgroep Topsport: Top 10
 Regiegroep bewaakt procedures
Nederland in de Top 10:
 Studie uit 2010, uitgevoerd onder 25 beste
topsportprogramma’s van Nederland, waaronder korfbal!
 Hoe kunnen wij bij de beste tien sportlanden van de wereld
komen?
 Meer focus op kansrijke programma’s nodig
 Toekomstverwachting:
 Strikte onderverdeling tussen goed gesteunde
topsportprogramma’s, internationale wedstrijdsport en
breedtesport. Korfbal kan bij hoogste groep topsport komen,
de zogenaamde podiumprogramma’s. Er zijn twee dwingende
eisen. Er moeten minimaal 38 landen mee doen aan het WK
korfbal. Zowel Oranje als Jong Oranje moeten een full time
programma draaien. Dat houdt in minimaal 250 dagen per jaar
waarbij het clubprogramma meetelt.
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4.

Samenwerking
Nederlands team en
Wereldtickets Korfbal
Leagueclubs, Jan Sjouke
van den Bos

De heer Van den Bos bespreekt uitvoerig de inhoud van onderstaande
onderwerpen.
Olympisch samenwerken:
Olympisch:
 Korfbal League en Nationaal team
 Gezamenlijk realiseren van 250 dagen programma in 2013
 Internationaliseren Top 6
Samenwerken:
 Programma’s club/Ned. team
 Individuele programma’s, logboek
 Afstemming frequentie/duur en intensiteit
 Fitheid/ blessures/medisch
 Talentvolgsysteem als middel
Waarom olympisch samenwerken?
 De allerbeste willen blijven zijn
 Atleten ontwikkelen/beter maken
 Voorbeeld voor de wereld
 Voldoen aan eisen van NOC/NSF

5.

Spelersvolgsysteem,
Gert Jan Kraaijeveld

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

A-status
Jaarprogramma 2012
De heer Kraaijeveld laat aan de hand van het getoonde programma
(Talentenvolgsysteem) zien wat er in het programma kan worden
opgenomen en wat hiermee kan worden gedaan. Nu wordt het
programma gevuld met de gegevens van (en door) de atleten. In een
later stadium kan dit worden aangevuld met o.a. de clubgegevens en
blessures.
De meeste verenigingen pleiten voor een spoedige levering aan de
clubs zodat ook zij hiermee aan de slag kunnen.
 De heer Meijer geeft aan dat binnenkort het vergaderschema zal
worden toegestuurd.
 De heer Havik (KZ/Hiltex) vraagt naar de stand van zaken rondom
de Korfbal Leaguesite gelet op de door hem ontvangen brief van
Marco Spelten. De heer Meijer geeft aan dat ook hij de brief heeft
ontvangen en dat dit zijn aandacht heeft.
 Op de vraag van de heer Havik of er ook tijdens de komende
editie van de Challenge met spelregels zal worden
geëxperimenteerd antwoordt de heer Rodenburg dat dit na
goedkeuring van de IKF zal zijn met de schotklok en ‘het
wisselen’.
 De heer Havik vraagt wanneer het definitieve programma van de
League zal worden ontvangen. De heer Rodenburg geeft aan dit
na te zullen vragen bij de competitieleider (Remco Winter).
 Op de vraag van de heer Havik of het besluit te spelen met de
nieuwe bal een uitgemaakte zaal is, antwoordt de heer Meijer
bevestigend. Hij geeft een korte uiteenzetting van zijn gesprek
hierover met de IKF.
De heer Meijer bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en nodigt
iedereen uit voor een drankje aan de bar in het hotel.

Verzendlijst: Wereldtickets Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – coaches, leden directie en management, leden
Bondsbestuur, productmanagers, bondscoaches, sponsoring en communicatie.
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