  
  
  
  
  
  
  
Aan:  Alle  verenigingen,  aangesloten  bij  het  KNKV  
Datum:  5  juni  2018  
Onderwerp:  Talentontwikkeling  en  onderzoek  binnen  het  KNKV  
  

Talenten  gedijen  goed  in  een  veilige  omgeving.  Steun  vanuit  het  thuisfront,  een  sociaal  
veilige  omgeving,  weinig  reistijd  en  goede  combinatiemogelijkheden  met  studie  zijn  
belangrijke  factoren.  Het  niveau  van  competitie,  de  kwaliteit  van  het  trainingsprogramma  en  
de  kwaliteit  van  medespelers  zijn  allen  van  belang.  Al  het  onderzoek  tot  nu  toe  in  teamsport  
laat  zien  dat  er  voor  de  groeispurt  weinig  zinnigs  valt  te  zeggen  over  de  kans  van  slagen  
voor  het  talent.  Het  is  dus  zaak  de  route  naar  de  top  open  te  houden  voor  zoveel  mogelijk  
(potentiële)  talenten.    
  
De  competitiepiramide  van  het  KNKV  is  hierop  gebaseerd.  De  Korfbal  League  (10  clubs)  en  
Hoofdklassen  (16)  vormen  een  top-26  op  seniorenniveau.  Bij  de  A’s  vormen  de  
Hoofdklassen  (16)  en  Overgangsklassen  (32)  met  48  clubs  de  juniorentop.  Voor  de  B’s  en  
C’s  vormen  de  Hoofdklassen  (32)  en  eerste  klassen  (64)  een  top  van  96  clubs.  Voor  de  D’s  
stellen  we  de  zin  van  de  Hoofdklassen  ter  discussie  en  adviseren  we  een  indeling  op  sterkte  
aan  de  hand  van  de  teamopgave.  
  
KNKV-onderzoeken  
Uit  het  longitudinale  onderzoek  van  het  KNKV  (1998-2012)  is  dit  duidelijk  bevestigd.  Van  de  
vier  cohorten  van  honderd  talenten  die  meededen  aan  het  NK  U12  haalde  slechts  vier  
procent  als  senior  de  top  (Hoofdklasse  en  Korfbal  League).    
  
Het  tweemaal  uitgevoerde  retrospectieve  onderzoek  van  het  KNKV,  uitgevoerd  onder  de  tien  
A-selecties  in  het  Korfbal  Leagueseizoen  2012-2013  en  2016-2017,  toont  aan  dat  er  vele  
opleidingsroutes  naar  de  Korfbal  League  leiden.  De  meest  recente  resultaten  zijn  
weergegeven  in  onderstaande  twee  figuren.  Door  de  verschillende  biologische  ontwikkeling  
is  er  een  significant  verschil  in  opleidingsroute  tussen  mannen  en  vrouwen.  Bij  de  vrouwen  is  
het  tweede  jaar  in  de  B-leeftijd  een  belangrijk  moment  en  voor  de  mannen  ligt  dat  moment  
meer  in  de  A-leeftijd.  Algemeen  gesteld  volgt  de  helft  van  de  talenten  de  reguliere  weg  via  de  
Hoofklassen  en  de  Reserve  Korfbal  League  en  de  andere  helft  een  wirwar  van  routes.  
  
  

Route  vrouwen  selecties  Korfbal  League  2016-2017  

  
Vrouwen  Korfbal  League  2016-2017:  D’s  
Opvallend  is  dat  de  vrouwen  uit  de  Korfbal  League  2016-2017  in  vijf  verschillende  
pupillenklassen  spelen  (lees:  gespeeld  hebben).  Door  de  recent  gewijzigde  
indelingsmethodiek  is  dat  nu  niet  meer  relevant.  Twee  talenten  spelen  hun  eerste  
pupillenjaar  al  in  een  C1,  dit  is  een  route  voor  de  kleine  clubs.  Ook  in  het  tweede  pupillenjaar  
zien  we  dat  talenten  in  zes  klassen  spelen.  De  grote  meerderheid  speelt  eerste  klasse  (19  
procent)  of  Hoofdklasse  (57  procent).  Dit  gaat  overigens  al  om  meer  dan  honderd  
verschillende  verenigingen.  Twintig  procent  van  de  Korfbal  League-speelsters  speelt  al  in  het  
tweede  pupillenjaar  in  de  C’s.  Binnen  de  leeftijd  11-13  jaar  zijn  de  fysieke  verschillen  tussen  
de  meisjes  enorm.  
  
Vrouwen  Korfbal  League  2016-2017:  C’s  
56  procent  van  de  eerstejaars  C’s  speelt  in  de  Hoofdklasse,  veertig  procent  speelt  lager  dan  
Hoofdklasse.  Slechts  twee  procent  van  de  Korfbal  League-speelsters  blijft  een  jaar  te  lang  in  
de  pupillen.  29  procent  speelt  tijdens  het  tweede  C-jaar  al  in  de  B’s.  De  talenten  komen  in  
tien(!)  verschillende  klassen  uit  en  geen  enkel  vrouwelijk  talent  speelt  een  extra  jaar  in  de  
C’s.  
  
Vrouwen  Korfbal  League  2016-2017:  B’s  
In  het  eerste  B-jaar  wordt  er  gespeeld  tussen  derde  klasse  B-jeugd  en  (al)  senioren.  35  
procent  speelt  in  de  B’s  lager  dan  Hoofdklasse  en  haalt  toch  de  Korfbal  League.  In  het  
tweede  B-jaar  speelt  nog  maar  veertien  procent  lager  dan  Hoofdklasse  en  het  valt  op  dat  al  
43  procent  in  de  A-jeugd  of  senioren  speelt.  De  talenten  komen  uit  in  twaalf(!)  verschillende  
klassen.  Slechts  twee  procent  speelt  een  jaar  te  lang  in  de  B’s.  
  
  

Vrouwen  Korfbal  League  2016-2017:  A’s  
In  het  eerste  A-jaar  hebben  de  talenten  nog  vele  mogelijkheden.  35  procent  speelt  lager  dan  
de  Hoofdklasse,  achttien  procent  al  in  de  senioren.  Het  tweede  jaar  is  het  kantelpunt;;  dan  
moet  je  Hoofdklasse  spelen  of  al  overgegaan  zijn  naar  de  senioren  (38  procent).  In  het  derde  
jaar  speelt  een  minderheid  Hoofdklasse  en  de  meerderheid  senioren  (64  procent  in  acht  
verschillende  klassen).  Het  vrouwelijke  talent  speelt  voor  haar  twintigste  in  de  Korfbal  
League.  
  
Route  mannen  selecties  Korfbal  League  2016-2017  

  
Mannen  Korfbal  League  2016-2017:  D’s,  C’s,  B’s  
In  de  pupillen  is  het  beeld  gelijk  aan  dat  van  de  vrouwen.  Ook  voor  de  C’s  zijn  er  nauwelijks  
verschillen.  In  het  tweede  C-jaars  spelen  de  mannen  in  zeven  verschillende  klassen,  tegen  
tien  bij  de  vrouwen.  Vanaf  de  B-leeftijd  nemen  de  verschillen  toe.  Voor  het  eerste  jaar  geldt  
dat  spelen  in  de  A’s  een  uitzondering  is  en  dat  spelen  in  de  tweede  klasse  geen  probleem  
vormt.  Dat  betekent  dat  er  bij  meer  dan  tweehonderd  verenigingen  gespeeld  kan  worden!  In  
het  tweede  B-jaar  speelt  27  procent  al  in  de  A-jeugd  en  nog  geen  enkel  talent  in  de  senioren.  
Bij  de  vrouwen  is  dit  33  procent  A-jeugd  en  tien  procent  in  de  senioren.  Het  valt  op  dat  toch  
nog  twaalf  procent  in  het  tweede  jaar  ‘slechts’  eerste  klasse  B-jeugd  speeldt.    Daar  waar  de  
vrouwelijke  B-talenten  in  twaalf  verschillende  klassen  uitkomen,  doen  de  mannen  dat  slechts  
in  zes.  Geen  enkel  mannelijk  talent  speelt  een  extra  jaar  in  de  B-jeugd.  
  
Mannen  Korfbal  League  2016-2017:  A’s  
In  het  eerste  A-jaar  spelen  de  talenten  eigenlijk  uitsluitend  in  de  drie  hoogste  
juniorenklassen.  Dat  gaat  nog  altijd  om  112  verenigingen.  In  het  tweede  jaar  wordt  spelen  in  
de  senioren  een  optie.  Zeventien  procent  gebruikt  deze  route.  Spelen  in  de  eerste  klasse  A-
jeugd  lijkt  minder  kansrijk.  In  het  derde  jaar  speelt  al  34  procent  in  de  senioren  in  zes  

verschillende  klassen.  Het  mannelijke  talent  speelt  voor  zijn  23e  in  de  Korfbal  League.  
  
Vanuit  onze  huidige  kennis  komt  het  KNKV  tot  het  volgende  advies:  
  
1.   Stel  heterogene  E-  en  F-teams  samen,  onze  indelingssystematiek  garandeert  
evenwichtige  competities.  
2.   Start  overleg  met  de  verenigingen  over  de  zin  van  de  Hoofdklasse  D-jeugd,  onze  
indelingssystematiek  garandeert  evenwichtige  competities.    
3.   Verenigingen  voeren  geen  actief  beleid  om  talenten  D-  en  C-jeugd  van  andere  
verenigingen  aan  zich  te  binden.  
4.   Volle  inzet  vanuit  het  KNKV  om  de  verenigingen  te  ondersteunen  het  niveau  van  de  
training  over  de  volle  breedte  te  versterken.  Trainersbegeleiding  krijgt  prioriteit.  
5.   Geen  loopbaanadvies  vanuit  talentcoaches  aan  talenten  binnen  RTC  U13  en  RTC  
U15.  
6.   Probeer  eerst  binnen  je  eigen  verenigingen  alle  mogelijke  routes  voordat  je  naar  een  
andere  club  gaat.  
7.   Zie  hieronder  de  geadviseerde  onder-  en  bovengrenzen  per  leeftijd  en  per  geslacht  
voor  talenten  met  de  ambitie  om  Korfbal  League  te  spelen.  Dit  advies  geldt  naar  
verwachting  voor  negentig  procent  van  onze  talenten.  Alternatieve  routes  blijven  
mogelijk!  
Jaar  

Leeftijd   Jongens  

Jongens  

Meisjes  

Meisjes  

  
e
1   jaar  D’s  
e
2   jaar  D’s  
e
1   jaar  C’s  
e
2   jaar  C’s  
e
1   jaar  B’s  
e
2   jaar  B’s  
e
1   jaar  A’s  
e
2   jaar  A’s  
e
3   jaar  A’s  
e
1   jaar  sen  
e
2   jaar  sen  
e
3   jaar  sen  
e
4   jaar  sen  
e
5   jaar  sen  

  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  

Bovengrens  
geen  
geen  
geen  
geen  
HK  B’s  
HK  A’s  
HK  A’s  
HK  A’s  
RKL  
KL  
KL  
KL  
KL  
KL  

Ondergrens  
geen  
geen  
geen  
geen  
1e  Kl  B’s  
e
HK  B’s,  1   Kl  A’s  
e
1   Kl  A’s  
HK  A’s,OK  
HK  A’s,OK,HK,RKL  
OK,HK,RKL  
RKL,HK  
RKL,HK  
KL  
KL  

Bovengrens  
geen  
geen  
geen  
geen  
HK  B’s  
HK  A’s  
HK  A’s  
RKL  
KL  
KL  
KL  
KL  
KL  
KL  

Ondergrens  
geen  
geen  
geen  
geen  
e
2   Kl  B’s  
e
1   Kl  B’s  
e
1   Kl  A’s  
e
1   Kl  A’s  
e  
OK  A’s,1 Kl  A’s  
OK  
OK  
RKL,HK  
RKL,HK  
KL  

  
  
Kees  Rodenburg,  directeur  KNKV  
  

