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1 Inleiding 
Door de Technische Commissies (TC) van KCC wordt al sinds de oprichting van de 
vereniging geselecteerd om de teams samen te stellen. Uitzondering hierop vormen de 
breedtekorfbalteams bij de senioren en in zekere zin de jeugd. Hier wordt in de senioren door 
de spelers zelf aangeven met wie zij samen willen spelen in een team en bij de jeugd er wel 
een selectie wordt gemaakt maar wordt deze selectie naast korfbalcriteria mede bepaald door 
sociale aspecten. In dit document wordt het selectiebeleid van de vereniging beschreven, 
zodat voor alle betrokkenen duidelijk is hoe de uiteindelijke samenstelling van de teams 
wordt bepaald en welke verantwoordelijkheden zij daarbij hebben. 

Door de toenmalige Jeugd-TC is enkele jaren geleden al een intern stuk opgesteld met 
betrekking tot de manier waarop de JTC selecteert en teams samenstelt, maar afgelopen jaren 
is gebleken dat dit stuk op een aantal punten verder uitgewerkt en aangepast dient te worden 
en dat ook uitbreiding naar junioren en senioren dient plaats te vinden. Daarnaast is 
aanpassing noodzakelijk geworden door de gewijzigde opzet van TZ ten opzichte van de 
bestaande TC en de trainerscommissie. De nieuwe technische organisatie is gericht op  een 
optimale ondersteuning en begeleiding van het topkorfbal, wedstrijdkorfbal en 
breedtekorfbal binnen KCC en de maximale ontwikkeling van spelers en teams op  de 
onderscheiden korfbalniveaus.    

In het eerste hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van de selectieprocedure gegeven, 
terwijl in het tweede en derde hoofdstuk de verantwoordelijkheden respectievelijk de 
selectiecriteria worden beschreven. In hoofdstuk vier staan een aantal aandachtspunten voor 
trainers, TC en spelers. 

Indien noodzakelijk kan door de TC worden afgeweken van het in dit stuk opgenomen 
beleid. Wanneer dit gebeurt moet dit zo snel en duidelijk mogelijk worden gecommuniceerd 
met de betrokkenen. 
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2 Algemeen 

2.1 Selectieteams 
Selectieteams zijn die teams die het mogelijk moeten maken dat KCC topkorfbal gaat en 
blijft spelen. Voor de pupillen is dit het hoogste team in een leeftijdscategorie, voor de 
aspiranten en junioren de hoogste twee teams, terwijl bij de senioren de hoogste zes teams 
worden beschouwd als selectieteams. Afhankelijk van doelstellingen, kwaliteit en instelling 
spelers in een leeftijdscategorie, en het niveau waarop een ploeg speelt, kan de TC bepalen 
dat er meer of minder selectieteams zijn. Dit maakt het noodzakelijk ieder seizoen te bepalen 
of aanpassingen in de onderkende selectieteams vereist zijn. 

2.2 Uitgangspunt 
KCC wil door het selecteren van spelers en teams twee doelen nastreven: 

Maximale ontwikkeling van individuele spelers; 
Maximale ontwikkeling van totale spelersgroep. 

De beoogde maximale ontwikkeling van spelers en teams wordt bereikt door spelers van een 
gelijkwaardig niveau met en tegen elkaar te laten korfballen. Te grote krachtsverschillen 
zullen de ontwikkeling van individuele spelers negatief beïnvloeden. De teams moeten 
zodanig worden ingedeeld dat spelers zich optimaal kunnen ontplooien overeenkomstig hun 
leeftijd, talent, mentaliteit, interesse, motieven, ambities en persoonlijke omstandigheden. 

In bijna alle gevallen zal voor selectieteams gelden dat beide doelen gelijktijdig kunnen 
worden gerealiseerd. Indien vanuit verenigingsoogpunt wordt besloten om de ontwikkeling 
van selectiegroepen te laten voorgaan op de individuele ontwikkeling, of juist andersom, 
dient hierover vooraf overleg plaats te vinden met de betrokken speler door de TC. 

Tot slot is een uitgangspunt dat spelers in de categorie spelen waarin zij op basis van hun 
leeftijd volgens het KNKV moeten spelen. De hiervoor gegeven overweging kan het echter 
denkbaar maken dat spelers anders worden ingedeeld dan op basis van hun leeftijd verwacht  
zou mogen worden.  
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2.3 Selectiecriteria 
Bij het indelen van de selectiegroepen en de teams worden een aantal selectiecriteria 
gehanteerd. Het gaat hierbij om de volgende aspecten: 

Technische eigenschappen; 
Tactische eigenschappen; 
Mentaliteit van de speler; 
Lichamelijke eigenschappen; 
Potentieel van de speler; en 
Sociale eigenschappen en/of wensen. 

Bij de samenstelling van de teams wordt naast de beoordeling van individuele spelers ook 
rekening gehouden met de complementariteit van individuele kwaliteiten van spelers binnen 
een team. Het vinden van de juiste mix van spelers voor een team betekent dat afwegingen 
worden gemaakt in de doorslaggevende criteria van het individu voor het team. Voor 
selectieploegen zijn naast tactische en technische kwaliteiten ook mentaliteit en sociale 
eigenschappen van belang voor het functioneren als team. Voor de niet-selectieteams is het 
van belang dat de teams mede op basis van sociale wensen van spelers worden samengesteld. 

Zeker bij de jeugd vindt er bij een speler gedurende het seizoen een ontwikkeling plaats over 
de gehele breedte van criteria. Trainers en TC moeten het niveau van deze criteria dan ook 
gedurende meerdere momenten in het seizoen vastleggen om zodoende de ontwikkeling van 
spelers te kunnen volgen. Dit kan het ook noodzakelijk maken dat in bepaalde gevallen een 
heroverweging van selecties plaats vindt.  
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3 Voorbereiding selectieperiode 

3.1 Samenstellen selectiegroepen 

3.1.1 Aantal en omvang selectiegroepen 

Om te waarborgen dat alle spelers in voldoende mate kunnen worden beoordeeld, is het 
noodzakelijk dat het aantal spelers per selectiegroep wordt beperkt tot een aantal dat 
overzichtelijk en hanteerbaar is voor trainers. Voor selectieteams is de maximale omvang 
van de groep 11 dames en 11 heren indien uit deze groep 2 teams worden samengesteld. 
Indien uit de selectiegroep 1 team wordt samengesteld is de omvang maximaal 6 dames en 6 
heren.  

Van spelers van selectieteams wordt geëist dat ze op een manier bezig zijn met het trainen en 
spelen die in overeenstemming is met de doelstelling van KCC om top- en wedstrijdkorfbal 
te spelen. In het korfbalprotocol  is dit door de vereniging vastgelegd. Spelers uit 
selectieteams dienen zich aan dit korfbalprotocol te conformeren voordat ze deel uit kunnen 
maken van de selectie. 

In selectiegroepen voor selectieteams moeten geen spelers worden opgenomen waarvan het 
door het niveauverschil met de overige spelers bij voorbaat al uiterst onwaarschijnlijk is dat 
zij zullen worden geselecteerd voor het team. Indien dit het geval is kunnen selectiegroepen 
dus uit minder spelers bestaan dan de bovengenoemde aantallen. Uiteraard kan het 
omgekeerde ook het geval zijn en kan door trainers en TC van het maximaal aantal spelers 
voor een selectiegroep worden afgeweken indien een groter aantal spelers in aanmerking 
komt voor de selectie. 

3.1.2 Aantal en omvang teams 

In de 1e teams uit de pupillen t/m de senioren wordt gespeeld met vier heren en vier dames. 
Dit om het mogelijk te maken om altijd in dezelfde samenstelling te spelen en een maximale 
ontwikkeling bij de spelers te realiseren. De 2e teams van de  pupillen aspiranten, junioren en 
senioren spelen met vijf heren en vijf dames. Indien het niveauverschil tussen de vijfde heer 
of dame en vierde heer of dame groot is, kan worden besloten de 2e teams ook met vier heren 
en/of vier dames te laten spelen. Uiteraard kan omgekeerd het niveauverschil tussen de 
afvallende heer of dame bij het 1e team zodanig klein zijn dat besloten kan worden om bij het 
1e team met vijf heren en/of vijf dames te gaan spelen, omdat het beste is voor de 
ontwikkeling van die vijfde heer en/of dame zonder dat dit de ontwikkeling van de groep als 
geheel in de weg staat. De omvang van de overige teams is afhankelijk van het aantal spelers 
in de betreffende groep. 



 

KCCSelectiebeleid v1.01.doc 

KCC 
Selectiebeleid en -procedures 

Juni 2003 
 

5 

3.1.3 Indelen in afwijkende leeftijdsgroepen 

Het uitgangspunt bij het samenstellen van de selectiegroepen is dat spelers worden ingedeeld 
in de leeftijdscategorie waarin zij volgens de richtlijnen van het KNKV op basis van hun 
geboortedatum horen te spelen. Hierop zijn echter een aantal uitzonderingen mogelijk. 
Indien zich één van de onderstaande situaties voordoet, wordt door de TC besloten om de 
speler in een afwijkende leeftijdscategorie te plaatsen. De TC neemt deze beslissing in 
overleg met de betrokken trainers (huidige en nieuwe trainers) en nadat hierover persoonlijk 
gesproken is met de betreffende speler. 

3.1.3.1 Indelen in hogere leeftijdsgroep op basis van kwaliteiten 

Spelers kunnen worden ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie indien zij daadwerkelijk 
kans maken om in het hoogste team van de hogere leeftijdsklasse te komen of indien zij 
anders zouden worden geremd in hun ontwikkeling doordat ze duidelijk beter zijn dan de 
overige spelers in hun eigen leeftijdscategorie. 

3.1.3.2 Indelen in lagere leeftijdsgroep op basis van kwaliteiten 

Indien spelers op basis van lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden naar verwachting 
niet tot hun recht zullen komen in een team binnen hun eigen leeftijdscategorie, is het 
mogelijk om hen in een lagere leeftijdscategorie in te delen. Tevens kan in dit kader gedacht 
worden aan spelers die nog niet kunnen instromen in een selectieteam in hun eigen 
leeftijdscategorie, maar die wel de potentie hebben om zich daar op termijn (i.e. volgend 
seizoen) in te spelen. Voor hun ontwikkeling kan het dan het beste zijn ze in te delen in een 
selectieteam in een leeftijdscategorie onder de eigen. Een noodzakelijke afweging hierbij 
vormt wel in hoeverre dit geen verstoring oplevert in de ontwikkeling van spelers in die 
leeftijdscategorie.   

3.1.3.3 Indelen in lagere leeftijdsgroep in verband met niveau team 

Indien het niveau van een selectieteam door het toevoegen van spelers uit een hogere 
leeftijdscategorie zodanig wordt verbeterd dat het team daardoor een hoger niveau kan halen 
en eventueel in een hogere klasse kan uitkomen is het mogelijk om dit te doen. Uiteraard 
moet de individuele ontwikkeling van de spelers die in een leeftijdscategorie gaan spelen 
onder de eigen hierbij wel worden gewaarborgd. Vaak zullen betreffende spelers geen kans 
maken op een plaats in het 1e team van hun eigen leeftijdscategorie. 

3.1.3.4 Indelen in verkeerde leeftijdsgroep in verband met grote groep 

Indien het aantal spelers in één of meerdere leeftijdscategorieën zodanig is dat het niet goed 
mogelijk is om evenwichtige teams samen te stellen kunnen spelers uit een hogere of, bij 
voorkeur lagere, leeftijdscategorie worden toegevoegd aan de leeftijdscategorie. Hierbij moet 
het normaal gesproken gaan om spelers die geen deel uitmaken van een selectieteam.  
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3.2 Opbouw selectieperiode 
Het is van groot belang dat de selectieperiode op een goede manier is opgebouwd, aangezien 
tijdens deze periode de meeste aandacht zal uitgaan naar het niveau en de ontwikkeling van 
de speler. De TC maakt een globaal overzicht van het seizoenschema waarin de  
selectieperiodes zijn aangegeven. 

Voor de seniorenselectieteams is augustus in principe de voorbereidingsmaand op het 
nieuwe seizoen, waarbij de spelers verplicht zijn conform de afspraken voor de start van de 
competitie aanwezig te zijn op de trainingen en de oefenwedstrijden. De bekendmaking van 
de teams vindt plaats twee weken voor de start van de competitie zodat de laatste 
oefenwedstrijd met het vaste team kan worden gespeeld.  Tussen veld en zaal  en zaal en 
veld zijn minimaal twee oefenwedstrijden gepland die gebruikt kunnen worden voor 
veranderingen in de selectieteams in overleg tussen trainer en TC. Indien de speler 
oefenwedstrijden en trainingen mist in de selectieperiode wordt de speler voorlopig in een 
lager selectieteam geplaatst. De speler kan na minimaal 3 weken op basis van zijn 
kwaliteiten in de wedstrijden en trainingen alsnog deel gaan uitmaken van een hoger 
selectieteam op aandringen van de trainer in samenspraak met TC.   

Voor de aspiranten en pupillen vindt de selectie van de teams in mei/juni plaats en begint de 
voorbereiding twee tot vier weken voor de start van de competitie, afhankelijk van de 
vakantie en de leeftijdscategorie waarin men speelt.    

Gedurende de selectieperiode krijgen de selectiegroepen meerdere trainingen en worden, in 
ieder geval door de selectiegroepen waaruit de selectieteams worden samengesteld, één of 
meer (toernooi)wedstrijden gespeeld, om op die manier spelers zowel tijdens trainingen als 
gedurende wedstrijden te kunnen beoordelen. Trainingen en wedstrijden worden door de TC 
in overleg met de trainers vastgesteld. 

3.3 Communicatie 
De TC zijn verantwoordelijk voor de communicatie over en rond het uitvoeren van de 
selecties. Communicatie moet vroegtijdig en duidelijk plaatsvinden. Beslissingen over 
individuele spelers moeten door TC en trainers worden besproken met de betreffende speler 
voordat algemene communicatie plaatsvindt.  

Onderwerpen die voor de selectieperiode moeten worden gecommuniceerd met betrokkenen 
zijn de gang van zaken, de selectiecriteria, de eisen die aan spelers worden gesteld en 
argumenten voor het nemen van beslissingen met betrekking tot individuele spelers. 

De TC dient zorg te dragen voor duidelijkheid over de globale opbouw van het seizoen en 
aan te geven welke periodes wordt geselecteerd, gespeeld en teams vrij zijn. Na 
bekendmaking van het programma door de bond volgt een specifieke en gedetailleerde 
planning van het seizoen voor de selectieteams. 
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4 Selectieperiode 

4.1 Selecteren 
Selecteren gebeurt door trainers en TC. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat enkele 
onafhankelijke selecteurs worden aangewezen door de TC. Selectie gebeurt op basis van de 
gehele selectieperiode en zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden. Halverwege de 
selectieperiode dienen trainers en TC te overleggen over hun inzichten om zo vroeg mogelijk 
verschillen van mening vast te stellen en hier gedurende de resterende selectieperiode extra 
aandacht aan te kunnen geven. Bij de jeugd is het tijdens de selectieperiode tevens aan de TC 
om ervoor zorg te dragen dat oude en nieuwe trainers inzichten en informatie aan elkaar 
uitwisselen betreffende individuele spelers. 

Aan het einde van de selectieperiode doen de trainers een voorstel voor de indeling van het 
team dat zij trainen gaan geven, voorzien van onderbouwing van keuzes en hebben hier 
overleg over met de TC. De TC beslist over de definitieve indeling van de teams. Binnen 6 
wedstrijden op het veld of in de zaal kunnen veranderingen worden doorgegeven aan de 
bond in de samenstelling van de teams. Tevens is het mogelijk om na de zaal beperkte 
wijzigingen in de samenstelling van de teams door te voeren. 

Nieuwe spelers die in de loop van het seizoen bij KCC komen korfballen, worden pas in de 
selectieteams opgenomen als de nieuwe selectieperiode plaatsvindt. De TC bepaalt in 
overleg met de trainers met welk team de speler kan meetrainen en op basis daarvan wordt 
een inschatting gemaakt van het team waarin de speler voorlopig kan gaan spelen. Dit 
betekent dat de wervingscommissie met TC afstemt met welk team kan worden meegetraind. 
Vervolgens worden trainingen besproken en mogelijkheden voor het spelen van een 
wedstrijd bepaald. Tenslotte zal de speler in de nieuwe selectieperiode worden geplaatst in 
een team. 

4.2 Bekendmaken teams 
De TC maakt de teamindelingen bekend aan de spelers op een ruim van te voren aan de 
spelers bekendgemaakte datum. Hierbij wordt door TC en trainers gezamenlijk de 
onderbouwing voor de gemaakte keuze persoonlijk gegeven aan mensen die afvallen. Ook 
ouders dienen van de onderbouwde keuze op de hoogte te worden gesteld. De trainers 
hebben een belangrijke rol in het rapporteren van de ontwikkeling van spelers in het 
afgelopen seizoen. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de beoordeling van de spelers 
in de nieuwe selectieperiode. Naast het individuele gesprek wordt door de trainer en TC ook 
gezamenlijk de keuzes met de selectiegroep besproken, zodat de spelers in de team op de 
hoogte zijn van de afwegingen van de trainer en TC. 
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5 Evaluatie selectieperiode 

5.1 Evalueren selectie 
Nadat de teams zijn samengesteld, moet door de TC en de trainers worden nagegaan of het 
op basis van ontwikkelingen nadat de selectie heeft plaatsgevonden noodzakelijk is om de 
teams aan te passen. Normaal gesproken zal dit gebeuren bij aanvang van een nieuwe 
competitie (tussen veld-zaal en zaal-veld), maar in bijzondere gevallen kan het bij 
selectieteams noodzakelijk zijn tijdens een competitie aanpassingen te maken. De TC neemt 
de beslissing tot aanpassen van een team. Het KNKV geeft beperkt de mogelijkheid om in 
overleg met de trainer binnen 6 wedstrijden nog veranderingen door te voeren. 

Reden voor aanpassingen in teams zijn: 

 speler houdt zich niet aan korfbalprotocol; of 

ontwikkeling van één of meerdere selectiecriteria van een speler wijkt af van 
verwachtingen (positief of negatief); of 

de komst van nieuwe speler gedurende het seizoen die heeft meegetraind en in de nieuwe 
selectieperiode op basis van selectiecriteria volgens de trainer en TC voldoet.  

5.2 Communicatie 
Indien het noodzakelijk is om een aanpassing te maken, moet dit worden gecommuniceerd 
naar de betrokken spelers en teams. Voor selectieteams wordt bij aanvang van een nieuwe 
competitie ook gecommuniceerd wanneer het niet noodzakelijk is aanpassingen te maken in 
de selectie. TC en trainers geven gezamenlijk de onderbouwing voor de gemaakte keuze 
persoonlijk aan mensen die afvallen. Ook ouders dienen van de onderbouwde keuze op de 
hoogte te worden gesteld.  

Naast het belang van persoonlijke communicatie tussen trainer en speler, TC en speler en 
trainer en TC kunnen algemene mededelingen over wedstrijden, trainingen en selecties via 
email voor de teams, TC Bulletin en internet voor de vereniging worden gedaan. Tevens 
wordt voor de teams een lijst met telefoonnummers en emailadressen opgesteld.  
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6 Inventarisatie huidige selecties 

6.1 Evaluatie selectiegroep 
De samenstelling van de selectie wordt gedurende het seizoen door trainer en TC vier/vijf 
keer per jaar besproken. Het monitoren van de juiste mix van spelers in een team vergt 
inzicht in zowel de sterkten als zwakten van een team. Belangrijk is dat TC in overleg met de 
trainer in een vroeg stadium (halverwege het seizoen in januari) kunnen aangeven welke 
kwaliteiten aanwezig zijn en welke ontbreken in een team. Voor het S1/S2, A1/A2 en 
B1/C1/D1 moet worden bepaald welke type spelers ontbreken in het team waardoor de 
balans in een team niet aanwezig is. Indien deze kwaliteiten niet binnen de selectiegroep 
gevonden kan worden, is het belangrijk dat voor het volgende seizoen specifiek gezocht gaat 
worden naar spelers die een aanvulling zijn voor het selectieteam en voor de lange termijn 
zowel korfballend als sociaal passen binnen het team en de vereniging.    

6.2 Scouting  
Voor het aanvullen van de selectie en op peil houden van de samenstelling van de 
selectieteams zijn initiatieven voor scouting noodzakelijk om geconstateerde hiaten op te 
vullen met spelers van buiten de vereniging. De TC beslist over het aantrekken van spelers 
van buiten KCC en overlegt deze keuze met de trainer. In de overweging voor het 
aantrekken van nieuwe spelers van buitenaf is het belangrijk dat de spelers bereid zijn voor 
een langere periode bij KCC te korfballen. De gescoute spelers dienen over aanvullende 
kwaliteiten ten opzichte van de huidige selectie te beschikken en te passen in het team.   

6.3 Overgang selectiespelers   
Voor het aanvullen van de seniorenselectie is het belangrijk in een vroeg stadium (januari) 
inzicht te hebben in de overgang van selectiespelers naar een nieuwe categorie. Met name de 
overgang van B-aspiranten naar junioren en van junioren naar senioren is voor de meeste 
spelers een grote overgang in het eerste jaar. In overleg met de trainers zal de TC aangeven 
welke spelers mogelijk een aanvulling zijn voor de selectieteams van volgend jaar en 
gedurende het seizoen kunnen meetrainen en indien mogelijk meespelen met de hogere 
leeftijdscategorie. Met name de overgang van junioren naar senioren is een belangrijke stap 
voor de spelers waarbij de junioren op een goede wijze begeleid moeten worden en rekening 
moet worden gehouden met potenties van jeugdspelers op de lange termijn en het niveau van 
de tweede selectieteams. Bij deze overgang dienen trainers onderling kennis uit te wisselen 
over spelers en teams.   

Met de wervingscommissie zullen de hiaten in de selecties in januari worden besproken 
zodat vroegtijdig de werving gericht kan worden op nieuwe leden voor de juiste 
leeftijdscategorie.  
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A Planning 
Hieronder is de planning voor het selectiebeleid weergegeven, inclusief 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het genoemde punt. 

Periode Activiteit Door In overleg 
met 

Continu Monitoren ontwikkeling spelers TC/Trainers  

Oktober Inventarisatie, en indien noodzakelijk start 
zoektocht nieuwe, betaalde trainers  

TC  

Oktober/ 
November 

Start selectieperiode/ voorbereiding veld-zaal, 
nagaan noodzaak wijzigingen teamindeling 

TC/Trainers  

Januari Indelen trainers selectieteams jeugd TC Trainers 

Februari Bespreken selectieprocedure met trainers jeugd TC  

Februari/ 
Maart 

Start selectieperiode/ voorbereiding veld-zaal, 
nagaan noodzaak wijzigingen teamindeling  

TC/Trainers  

Maart Nagaan verschuiven spelers op basis van 
kwaliteiten 

TC Trainers 

Maart Voorlopig vaststellen aantal teams: 

 Aantal 
 Selectie/overig 

TC  

Maart Voorlopig vaststellen selectiegroepen TC Trainers 

Maart Nagaan verschuiven spelers in verband met 
niveau team 

TC Trainers 

April Indelen trainers geheel TC Trainers 

April Bespreken attentiepunten met spelers TC  

April Definitief vaststellen selectiegroepen TC  

April Definitief vaststellen aantal teams: 

 Aantal 
 Selectie/overig 

TC  
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Periode Activiteit Door In overleg 
met 

Mei Communiceren selectieprocedure met spelers: 

 Samenstelling selectiegroepen; 
 Aantallen/samenstelling teams; 
 Selectieperiode; 
 Trainingstijden; 
 Toernooien/wedstrijden. 

TC  

Mei Bespreken korfbalprotocol met selectiegroepen TC/Trainers  

Mei/Juni Start selectieperiode nieuwe trainingsgroepen 
jeugd 

Trainers  

Mei/Juni Feedback/informatie-uitwisseling trainers jeugd TC/Trainers  

Juni Opstellen voorlopige teamindeling jeugd Trainers  

Juni Bespreken voorlopige teamindeling jeugd TC/Trainers  

Juni Vaststellen definitieve teamindeling jeugd TC  

Juni Bekendmaken teams jeugd TC/Trainers  

Augustus Start selectieperiode senioren / voorbereiding 
jeugd  

Trainers  

Augustus Opstellen voorlopige teamindeling senioren TC/Trainers  

Augustus Bespreken voorlopige teamindeling senioren TC/Trainers  

Augustus Vaststellen definitieve teamindeling senioren TC/Trainers  

Augustus Bekendmaken teams senioren TC  

    

    

 

 


