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Agenda

1. Opzet Kernteam/TC
2. Coördinatoren 
3. Oefenmeesters(pool)
4. Rollen en verantwoordelijkheden TC
5. Kaders voor (jeugd)spelers
6. Kaders voor (jeugd)trainers
7. Materialen
8. Scorebord bediening
9. KNKV Wedstrijdzaken App
10.Trainersboekje Spelenderwijs Verbeteren
11.Spelersradar
12.Vragen
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1. Opzet Kernteam/TC

Technische Commissie KCR

Kernteam

Albert 
Walsweer

Remon 
de Vos

Marianne 
Vlasblom

Joke 
Van ‘t Hof

Martijn 
Klootwijk

Voorzitter

Vacature

Bestuurslid 
Technische 
Zaken

Aanspreekpunt
Jeugd TC

Aanspreekpunt
Senioren TC

Secretariaat
KNKV App

Ledenadmin.

Aanspreekpunt
JOP (Jeugd

Ontwikkel Plan)

Vacature

Aanspreekpunt 
Wedstrijd- en 

scheidsrechterzaken

Coördinatoren – Zie slide 4

• Rosa de Vries
• Bas Kooijman
• Vacature

3

• Voorzitter TC
• Sparring-

partner
Bestuur

• Fungeert als 
ambassadeur 
en 
boegbeeld.
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2. Coördinatoren

• 1-2-3-5: John Mersie en Almar Ravenstijn
• 4-6-7-8: Jacqueline Mersie (wedstrijdkorfbal)

• 9-10-11: Marieke Holwarda (breedtekorfbal)

• A-Jeugd: Remon de Vos
• B-Jeugd: Vacature (Interim Marianne Vlasblom)

• C-Jeugd: Harry Vos
• D-Jeugd: Patricia van der Burgh
• E-Jeugd: Joke van ‘t Hof 
• F-Jeugd: Joke van ‘t Hof
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3. Oefenmeesters(pool)

• A-Jeugd: Arjan Speijer

• B-Jeugd: Panagos Iliadis

• C-Jeugd: Erik Speijer en Martijn Klootwijk

• D-Jeugd: Vacature

• E-Jeugd: Wesley Maaskant en Vacature

• F-Jeugd: Marit Leertouwer

• Kangoeroes: Sylvia Birinci

Pool overig:

Albert Walsweer (Thema Verdedigen) 

Remon de Vos (Thema Schot)

Trainers

CoordinatorOefenmeester
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4. Rollen en verantwoordelijkheden TC

• Organiseren dagelijks gang van 
zaken per leeftijdsgroep voor 
bijbehorende teams

• Coördineren reserves en 
invallers bij teams

• Coördineren leeftijdsgroep
• Opstellen van voorstel 

teamindeling op basis van eigen 
beeld en geadviseerd door 
trainers, coaches en 
oefenmeesters

• Opstellen van trainersindeling op 
basis van advies oefenmeesters

TC- CoördinatorenOefenmeesters

• Individuele training van spelers
• Individuele training van 

wedstrijdspel
• Train de trainer
• Begeleiding en coaching van de 

wijze van coachen en trainen 
geven

• Bewaken van 
jeugdontwikkeling en JOP

• Advisering TC-Coördinatoren 
over spelers

• Opstellen van technisch beleid
• Opstellen van jeugd ontwikkelplan
• Beoordelen van trainers en teamindeling
• Bewaken dagelijkse gang van TC-zaken met coördinatoren
• Coördineren van lopend en volgend jaar

Kernteam TC

• Coachen teams
• Trainen teams
• Ontwikkeling van team en spelers
• Sparren met coördinatoren over opstelling, reserves en invallers 
• Sparren met oefenmeesters over jeugdontwikkeling

Trainers en Coaches

• Opstellen van technisch 
en strategisch beleid voor 
A t/m F

• Ondersteuning aan jeugd 
ontwikkelplan (JOP)

• Beoordelen van trainers 
en teamindeling

• Bewaken dagelijkse gang 
van TC-zaken met 
coördinatoren en 
eventueel oefenmeesters

• Coördineren clinics

• Opstellen van technisch 
en strategisch beleid voor 
senioren

• Beoordelen van trainers 
en teamindeling

• Bewaken dagelijkse gang 
van TC-zaken met 
coördinatoren

• Coördineren van lopend 
en volgend jaar

Jeugd TC Senioren TC
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5. Kaders voor alle jeugdspelers 
• Hoofdlijn van kader uit technisch beleid;

• Teamsport doe je samen
• We houden ons aan onze normen en waarden. 

o We pesten niet
o Gedragen ons tegenover trainer, coach, tegenstander en scheidsrechter
o We zijn bij KCR gastvrij en bij andere verenigingen te gast en zo gedragen we ons ook 

• Teamspelers helpen elkaar
o We komen op tijd
o Luisteren naar elkaar en naar de trainer/coach
o Laten kleedkamers, velden en zaal schoon achter

• Ben je het oneens, ga naar je trainer, vervolgens naar de coördinator, TC en of vertrouwenspersoon

• Wedstrijden en trainen;
• Korfballen doen we voor ons plezier
• Om beter te worden trainen we 2 keer per week
• Als je niet kan trainen bel je af
• Niet trainen kan zijn dat je niet speelt

• Bij wedstrijdteams (D1-2, C1-2, B1-2, A1-2);
• Je mist zo min mogelijk trainingen, en je bent alleen afwezig met een goede reden, die de trainer ook weet
• Bij wedstrijden ben je aanwezig, tenzij…
• Als je er niet bent is het geen reservebeurt
• Het seizoen bestaat uit 3 delen, teamsamenstelling kan op die momenten gewijzigd worden. Aanwezigheid op training en bij wedstrijden 

wordt hierin meegenomen. Wijzigingen zijn de keuze van de TC in overleg met trainers en coördinatoren.
• Teambelang gaat voor spelersbelang
• Wissel staan of invallen in een hoger team gaat vòòr het spelen in het eigen team als de belangen van 

het hogere team door de TC hoger worden geacht. TC beslist hierin.
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6. Kaders voor alle jeugdtrainers/coaches

• Je houdt je als boegbeeld aan de normen en waarden 
• Je bent een voorbeeld voor onze vereniging, zowel thuis als uit
• Je werkt proactief samen met TC, coördinator en oefenmeesters
• Je draagt sportkleding en sportschoenen
• Je bent respectvol naar spelers, ouders, scheidsrechter en tegenstanders
• Je communiceert positief en je legt je keuzes uit
• Je bent aanwezig bij clinics en draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van het JOP
• Trainers A- en B-jeugd:

o Trainers / coaches bepalen in overleg met TC de selectie.
o Trainers / coaches bepalen definitieve samenstelling.
o Bij de afvalgesprekken is er altijd een TC lid aanwezig.
o De afvallers komen in principe in het 2e team van de desbetreffende leeftijdscategorie. 
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7 . Materialen 

• Het veld en de zaal is niet alleen in gebruik van KCR, dus zorg ervoor dat alles is 
opgeruimd als je klaar bent

• Er zijn veel nieuwe ballen, palen, voetplaten en ondersteunend materiaal. 
• We zijn zuinig met het materiaal.
• De karren en platen moeten ook opgeruimd worden. Let op bij de jongere teams. Ze zijn 

zwaar!
• Als iets kapot is, meld je het bij coördinator of Bert vd Maten / Jos de Vos
• Codes van de ballenkluisjes worden vernieuwd en krijg je via Bert vd Maten / Jos de Vos



10

8. Scorebord Bediening

• Er liggen twee iPads in de bestuurskamer.
• Open de App ‘’Teamviewer’’ en log in voor veld of zaal 

(Code staat op de iPad met een sticker)

• Zet het scorebord aan via button ‘’Scherm aan/uit’’ 
Let op: Als de computer in de lange gang (eerste deur) uit staat, dan gaat het scherm niet aan als je 
hem via de iPad het aanzet. Dan moet eerst de computer worden aangezet. 

• Vul in:
o Gewenste speeltijd;
o Thuis- en uitteam;
o En klik op button ‘update’

• Klik op start en houdt score bij. 
• Zet scherm uit en leg de iPad weer terug in de bestuurskamers indien er geen 

wedstrijd na jou wordt gespeeld.
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9. KNKV Wedstrijdzaken App

• Algemeen
• Functies van de app
• Rollen in de app
• Specifiek voor trainers/coaches
• Vragen?
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10. Trainersboekje Spelenderwijs Verbeteren

• Seizoen 2021-2021 pilot C, D en E
• Is onderdeel van het JOP (Jeugd Ontwikkelings Plan)
• Dit boekje geeft je de mogelijkheid om gestructureerd met

jouw team stappen te zetten in hun ontwikkeling.
• Elk team/trainerskoppel in leeftijdsklasse C, D en E krijgt een boekje



13

11. Spelersradar
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SCHIETEN

GOOIEN       van de bal

VANGEN      van de bal

HANDELINGSSNELHEID  met de bal

VRIJLOPEN  t.o.v. tegenstander

VERDEDIGEN  van de tegenstander

ONDERSCHEPPEN  van de bal

AFVANGEN      van het schot

LEEFT 't?           Is er PLEZIER met elkaar…

LUKT 't?           Onderscheppen en Scoren we met 
elkaar…

LOOPT 't?        Is er samenwerking met elkaar in het 
veld…

LEERT 't?         Is er onderlinge communicatie en 
beter spel …

SCORE = Series2

• Ter ondersteuning van ontwikkeling en voortgang spelers (maar ook van het team)
• Wordt gedeeld door de coördinator
• Is onderdeel van het JOP (Jeugd Ontwikkelings Plan)
• Bij vragen: Albert Walsweer
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12. Vragen?


