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Agendapunt
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Goedkeuring verslag 15
maart 2011

4.

Presentatie
Wereldtickets

5.

Openingswedstrijd 25
november 2011

6.

Spelregels

9 november 2011
De heer K. Sahetapy (Blauw Wit), de heren P. v.d. Berg en M. Barkema (Dalto), de heer J.
Groeneveld (DeetosSnel/Volhuis), mevrouw J. Wanningen en de heer W. Heite (DOS
‘46/Engeldot), mevrouw J. Teunissen en de heer J. van Roekel (DVO), de heer P. Boes
(Fortuna/MHIR), de heer P. Detering (KZ/Hiltex), de heren K. Olthoff en P. Jansen (Nic./Alfacollege), de heer A. Verdoorn (PKC/Hagero) en de heer R. Thoms (TOP/Wereldtickets.nl)
De heer K. Rodenburg (Technisch directeur, voorzitter), de heer H. van Meerten
(productmanager arbitrage), mevrouw M. Kramer gezegd Freher (Coördinator Sponsoring)
Mw. A. Medendorp
Actie
Nr.
door:
De heer Rodenburg opent dit overleg om 19.30 uur en heet iedereen
welkom.
De heer Rodenburg feliciteert het WK-team en geeft een korte
uiteenzetting van hoe de voorbereidingen zijn gegaan.
Met betrekking tot de dopingzaak van T. Bakker geeft de heer
Rodenburg kort de stand van zaken weer, waarbij hij met name
aangeeft dat de dertig dagen waarin het nog mogelijk is beroep aan te
tekenen bijna voorbij zijn. (Ondertussen is zeker dat WADA niet in
beroep gaat). De heer Rodenburg benadrukt nogmaals de procedures
e.d. te volgen zoals aangegeven in de reglementen en regels van de
Dopingautoriteit.
Met betrekking tot punt 6 (nieuwe bal K5-IKF) wordt door de heer
Rodenburg opgemerkt dat inmiddels het besluit is genomen dat er in
de (reserve) Wereldticket Korfbal League en de (reserve)
Hoofdklassen zal worden gespeeld met de Mikasa IKF bal.
Naar aanleiding van punt 10 (Bid EC 2013) meldt de heer Rodenburg
dat hiervoor nog geen gegadigden zich hebben aangemeld. Hij zegt
KR
toe het bid vanuit de IKF aan de clubs toe te sturen. (Ondertussen
heeft Hongarije zich zal aangemeld. Het zal dus waarschijnlijk de
mogelijkheid voor januari 2014 betreffen).
Aan de hand van de bijgevoegde PowerPoint document houdt
mevrouw Kramer een presentatie, waarin zij met name aangeeft hoe
de contacten met Wereldtickets tot stand zijn gekomen en wat de
inhoud van het contract voor de clubs betekent.
Na de vergadering zal het volgende aan de clubs worden uitgereikt:
50 emblemen, 25 shirt voor de vrijwilligers bij de Leaguewedstrijden, 1
(extra) toolkit (er is er al een aan de clubs toegezonden), 1 vlag, 1
rolbanier, het reclamebord is (of wordt een dezer dagen) bij de clubs
afgeleverd. Tevens ontvangen zij 200 exemplaren van de Road to
Ahoy (deze is tevens verspreid onder 60.000 korfbaladressen).
Wanneer de clubs zich houden aan de gemaakte afspraken zullen zij
net als voorgaande jaren € 1.000,- (incl. BTW) ontvangen. Dit bedrag
mag, zoals wordt gevraagd, worden gecommuniceerd.
Op de vraag van de heer Detering (KZ/Hiltex) of en wanneer er een
interviewbord komt, antwoordt mevrouw Kramer dat besloten is dit niet
aan te schaffen daar de NOS weigert hiervan gebruik te maken.
De heer Heite (DOS’46/Engeldot) complimenteert het KNKV voor de
uitgave van de Road to Ahoy.
De heer Thoms (TOP/Wereldtickets.nl) geeft aan dat zij bezig zijn om
de beelden van de wedstrijden via livestream uit te kunnen zenden.
Daarnaast is, volgens de heer Rodenburg, de kans groot dat de NOS
aanwezig is.
De spelregel ‘Zuivere speeltijd’ is bij de IKF aangevraagd en
goedgekeurd. In het seizoen 2011/2012 wordt deze regel nog niet
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7.

Korfbal Challenge
(spelregelexperimenten)

8.

Laatste nieuws
Sportagenda 2013-2016
9. Topsportbeleidsplan
2012-2016
10. P-/D-regeling

11. Werkplan Wereldtickets
Korfbal League
2011/2012
12. Toegangsprijs play offs
13. Voorstel Kampioenschap
van Nederland reserve
ploegen
14. Kort verslag rapportage
onderzoek UMC

15. Wvttk

16. Rondvraag

toegepast. De reden hiervan is onder andere dat hiervoor de
apparatuur moet worden getest, de arbitragegroep moet worden
opgeleid en deze impact heeft voor de jury. Besloten is inmiddels deze
regel wel toe te passen bij de Korfbal Challenge (mogelijk ook bij het
WK <23).
De heer Van Meerten geeft een korte toelichting op de ‘Buzzer
beater’. De schotklokregel is zoals die is, met uitzondering bij wanneer
de bal in de korf zit het een doelpunt is. Wanneer de bal ‘niet zit’ dan
is de bal voor de tegenpartij. Zaak is dat het publiek goed wordt
voorgelicht. Deze regel geldt voor alle klassen (die spelen met de
schotklok).
Tijdens de Korfbal Challenge wordt er met de volgende spelregels
geëxperimenteerd:
 2x 25 minuten zuivere speeltijd
 Max. 6 wissels (ook terug wisselen)
De heer Rodenburg houdt aan de hand van bijgevoegde PowerPoint
bestand een presentatie.
De geldende P-/D-regeling wordt opgenomen in het werkplan c.q.
bijlagen.
De heer Rodenburg geeft aan dat het Bondsbestuur het politiek
gezien niet verstandig vindt de ‘koppeling’ opnieuw op de agenda van
de AV te plaatsen.
De heer Rodenburg geeft aan dat het werkplan door diverse
omstandigheden nog niet is toegezonden. Hij zegt toe dat dit in ieder
geval wel in de loop van de volgende week zal gebeuren.
Tijdens dit overleg wordt vastgesteld dat dit punt in het Wereldtickets
Korfbal Leaguevoorzittersoverleg op de agenda zal komen.
De heer Rodenburg stelt voor dat deze wedstrijd wordt gespeeld bij
de hoogs geëindigde uit de competitie. Ook dit punt zal in het
Wereldtickets Korfbal Leaguevoorzitters aan de orde komen.
De heer Rodenburg meldt dat het UMC onderzoek heeft gedaan naar
blessures bij Korfbal Leaguespelers en internationals. Hiervan is een
zeer beperkt aantal registratieformulieren retour ontvangen. Uit de
inzendingen kon worden opgemaakt dat er geen verschil in blessures
bestaat tussen het wel of niet international zijn. De meeste blessures
ontstaan op het veld bij trainingen en in de zaal bij wedstrijden. In het
seizoen 2011/2012 zal er een prospectief onderzoek plaatsvinden.
Half december wordt er een bijeenkomst gepland voor de medische
begeleiding van de clubs.
Toegang bij wedstrijden
Afgesproken wordt dat de scheidsrechterscoaches vooraf worden
aangemeld en de scheidsrechter (+ 1 persoon) gratis toegang hebben
(pas regelen voor partner). Opnieuw ontstaat er een discussie over de
gratis toegang voor legitimatiehouders bij Leaguewedstrijden. De heer
Rodenburg zegt toe dit bij het Bondsbestuur aan te zullen kaarten.
De heer Detering (KZ/Hiltex) stelt dat het als vervelend ervaren wordt
dat Fortuna/MHIR de wedstrijden het eerste en tweede team zijn
omgedraaid. De heer Rodenburg zegt dat dit in het voorzittersoverleg
opnieuw aan de orde zal komen, maar geeft aan dat het reglementair
mogelijk is.
Daarnaast geeft de heer Detering aan dat hij (en ook de andere clubs)
per mail zijn benaderd door ‘Korfbalinternational’. Zij geven aan dat
het format van hun medium is het uitlichten van één Leaguewedstrijd
per week, waaraan voorafgaand een voorbeschouwing wordt
geschreven en na afloop een uitgebreid verslag met foto’s en
mogelijke interviews. Afgesproken wordt dat deze mail doorgestuurd
wordt aan de heer Rodenburg, zodat hij aan hen (namens alle clubs)
kan reageren.
De heer Rodenburg geeft aan dat hij van uit China (door de andere
deelnemende landen) de vraag heeft gehad om de mogelijkheid te
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17. Sluiting

bekijken dat de beelden (KUS) van de Leaguewedstrijden openbaar
worden. Vanuit de vergadering wordt verwezen naar KorfbalTV.
De heer Heite (DOS’46/Engeldot) vraagt of de gegevens voor de
statistieken inmiddels aan de verenigingen zijn doorgespeeld. De heer
Rodenburg zegt toe dit bij de heer Spierings na te zullen vragen.
De heer Barkema (Dalto) merkt op dat de foto die wordt gebruikt in de
advertentie van de Businessclub in o.a. de Road to Ahoy oud is.
Zowel mevrouw Kramer als de heer Rodenburg geven hierbij aan dat
dit de aandacht heeft, maar dat dit voornamelijk met het budget te
maken had.
De heer Barkema (Dalto) verzoekt mevrouw Medendorp de lijst met
contactpersonen rond te sturen.
De heer Van Roekel (DVO) verzoekt iedere vereniging mee te doen
met de livestreamverbinding en dit op te nemen in het werkplan. De
heer Rodenburg geeft aan dat dit niet bij iedere vereniging aanwezig
is, maar dat dit wel als doelstelling in het werkplan kan worden
opgenomen.
Met betrekking tot het beeldrechtenverhaal zegt de heer Rodenburg
toe dit nogmaals bij de heer Broersma (directeur KNKV) onder de
aandacht te brengen.
Mevrouw Medendorp meldt dat de clinic fysieke training op 14
november, i.v.m. de geringe opgave hiervoor en de receptie van het
Nederlands team t.g.v. het behalen van de Wereldtitel, waarbij
uiteraard ook de heer Macnack aanwezig wil zijn, niet zal doorgaan.
Dit bericht wordt tevens nog per mail rondgestuurd.
De heer Rodenburg sluit de vergadering om 22.15 uur en verzoekt de
aanwezigen de benodigdheden m.b.t. het contract Wereldtickets op
het bondsbureau op te halen. Hij dankt de aanwezigen voor hun
komst en inbreng en wenst hen wel thuis.
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Verzendlijst: Wereldtickets Korfbal Leaguemanagers, - voorzitters en – verenigingen, leden directie en management, leden
Bondsbestuur, productmanagers, bondscoach, sponsoring en communicatie.
Bijlagen:
 Presentatie Wereldtickets (Marije kramer)
 Presentatie Sportagenda (Kees Rodenburg)
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