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1 Inleiding 
Een belangrijk onderdeel van de doelstelling van KCC is het spelen van topkorfbal. Onder 
topkorfbal wordt verstaan het met alle 1e selectieteams van KCC continu acteren op het 
hoogste niveau van Nederland, waarbij elke leeftijdscategorie is  opgebouwd uit een 
uitgebalanceerde en talentvolle groep. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat ook lagere 
teams op bepaalde niveaus moeten spelen, i.e. wedstrijdkorfbal, om dit langdurig te kunnen 
realiseren. 

Om het spelen van top– en wedstrijdkorfbal mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er 
duidelijke en verenigingsbreed gehanteerde voorwaarden worden gesteld aan de betrokken 
partijen. Hierbij gaat het zowel om de spelers, teams en trainers, als om de vereniging en de 
TC. Deze eisen staan in het vervolg van dit protocol beschreven. 

Één van de voornaamste redenen om deze eisen in dit stuk vast te leggen is dat op deze 
manier het voor iedereen duidelijk wordt welke verplichtingen top- en wedstrijdkorfbal met 
zich meebrengen. Alle betrokkenen zullen zich dan ook voordat het nieuwe seizoen begint,  
moeten conformeren aan deze eisen. Indien de in deze notitie gestelde verplichtingen door 
spelers, teams of trainers niet worden nageleefd dan biedt dit protocol de mogelijkheid 
eventueel in te grijpen door trainers en/of TC.  
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2 KCC 
Het spelen van topkorfbal vraagt om faciliteiten die dat ondersteunen. Het is de taak van de 
vereniging KCC om die faciliteiten te realiseren. De wijze waarop dat gebeurt, is het 
onderwerp van het meerjarige beleidsplan en de jaarlijkse doelstellingen welke door het 
bestuur en de direct aan het korfbal gerelateerde commissies worden opgesteld. 
Randvoorwaarden die het voor teams mogelijk moeten maken om top - en wedstrijdkorfbal 
te spelen en zich dus optimaal voor te bereiden op en te presteren tijdens competitie en in 
wedstrijden zijn: 

Een technische begeleiding en coaching die zorg kan dragen dat spelers, zowel als team 
als individueel, en trainers zich kunnen ontwikkelen in technisch, tactisch en mentaal 
opzicht; 

Een technische organisatie die voor zo optimaal mogelijke trainings - en 
wedstrijdcondities zorgt;  

De aanwezigheid van voldoende talenten en het, in eerste instantie, opleiden van 
voldoende talenten;  

Het ontwikkelen en bewaken van een algemeen toegepast speltype in alle selectieteams; 

Duidelijke doelstellingen, zowel als team als individueel, en de mogelijkheden deze te 
verwezenlijken, ondersteunt met goede afspraken en afdwingbare sancties indien 
afspraken niet worden nagekomen; 

Een topkorfbalcultuur gekoppeld aan brede interesse en groot draagvlak binnen de 
vereniging voor prestatiekorfbal, waarbij de onderlinge verbanden en afhankelijkheden 
tussen topkorfbal, wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal worden benadrukt om elkaar te 
versterken; 

Een heldere lange termijn visie die spelers, trainers, etc. duidelijkheid, enthousiasme en 
sturing verschaft, tijdig knelpunten, nieuwe leeftijdsgroepen en vacatures zichtbaar 
maakt, maar ook het geleidelijke proces richting top - en wedstrijdkorfbal inzichtelijk en 
meetbaar maakt;  

De aanwezigheid van teambegeleiding en medische verzorging binnen KCC, en de 
toegang tot verdere medische zorg indien noodzakelijk. 
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3 Seniorenspelers 
Hieronder worden voor de spelers van de selectieteams en wedstrijdteams beschreven welke 
aanvullende eisen worden gesteld. Het niet voldoen aan deze eisen heeft consequenties met 
betrekking tot het team waarin wordt gespeeld en met betrekking tot het spelen van 
wedstrijden. 

Natuurlijk zijn deze eisen een aanvulling op de regels die voor alle spelende leden van KCC 
van toepassing zijn. 

3.1 Selectieteams senioren   
KCC als vereniging, maar ook de spelers van de selectieteams (S1 en S2) willen korfballen 
op het hoogste niveau. Om dat te kunnen bereiken worden eisen gesteld aan de vereniging en 
aan de begeleiding van de spelers, maar ook aan de teams zelf. 

Voor de spelers hebben de eisen met name betrekking op de inzet die zij zullen moeten laten 
zien, om op die manier te bereiken dat het eerste en tweede team maximaal presteren. Voor 
spelers uit de 1e selectie geldt dat zij prioriteit moeten geven aan korfbal gedurende het 
seizoen. Eisen die in dit kader aan de teams, en dus ook aan de individuele spelers, worden 
gesteld zijn: 

Voorbereiding 

Verplicht aanwezig bij alle trainingen en oefenwedstrijden drie weken voor aanvang van 
de eerste veldcompetitiewedstrijd (veelal eerste of tweede week van augustus); 

Aanwezig bij activiteiten in voorbereiding op seizoen zoals trainingsweekeinde, etc.  

Consequentie van het missen van (een deel van) de voorbereiding is start in 2e selectie en 
kans om in een aantal competitiewedstrijden alsnog een plaats te verdienen in een hoger 
team.    

Trainingen 

Aanwezig op alle verplichte trainingen; 2x per week 1,5 uur en 30 min voor training 
aanwezig zijn. Tevens op door de trainer ingelaste extra training op vrijdag (max. 2x per 
maand) aanwezig zijn. 

Spelers die op basis van hun kwaliteiten en niveau onderdeel zouden uitmaken van het 
selectieteam, maar door omstandigheden slechts 1x per week kunnen trainen bij KCC en 
bereid zijn 1x per week te trainen bij een andere vereniging, kunnen bij hoge 
uitzondering in overleg tussen trainer en TC in aanmerking komen voor selectieteam. 

Consequentie van het missen van een training is: 
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- reden van afwezigheid melden aan trainer en teamgenoten 

- zelf zorgen voor vervanger 

- trainer bepaalt consequenties voor wedstrijd en meldt deze vooraf aan speler, TC en 
team 

Wedstrijden 

Aanwezig bij alle wedstrijden, zowel competitiewedstrijden als oefenwedstrijden in de 
voorbereiding en tussen veld en zaal en zaal en veld; 

Bij ontvangst van seizoensprogramma en bij bekend worden van competitieprogramma 
voor eerste helft veld, zaal en tweede helft veld dient de speler aan te geven of hij/zij 
wedstrijden mist vanwege werk of andere bijzondere omstandigheden.  

Altijd persoonlijk afmelden bij trainer en wedstrijdsecretariaat en teamgenoten 
informeren over reden niet trainen en of spelen. 

Consequentie van missen van een wedstrijd zonder legitieme reden voor trainer en TC is: 

- mogelijk niet spelen van volgende wedstrijd 

- mogelijk terugzetten van speler naar lager team 

Spelen van bekerwedstrijden doordeweeks  

Tussen veld en zaal en zaal en veld in overleg met trainer één week geen trainen en 
oefenwedstrijd, onder voorbehoud van inhaalwedstrijden en beslissingswedstrijden. De 
trainer geeft aan begin van seizoen mogelijkheden van vakantie door aan spelers die 
gelijk aansluiten op de laatst gespeelde competitiewedstrijd. 

Medische verzorging 

Gebruik maken van medische verzorging  voor  en na dinsdagtraining en wedstrijd   

Verantwoordelijk voor afstemmen van hersteltraject met fysiotherapeut  

Bij langdurige blessure wordt door speler, fysio en trainer hersteltraject afgestemd. 

Speler zal indien mogelijk rentree maken in lager team, vervolgens in overleg met coach, 
fysio en TC op de bank beginnen bij eigen team en indien mogelijk speelminuten krijgen 
en vervolgens in overleg met coach en fysio bij voldoende wedstrijdfitheid in de basis 
starten bij het eigen team. Indien het langer duurt om wedstrijdfit te worden wordt langer 
gespeeld in een lager team.   
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Mentaliteit 

Volledige inzet tijdens wedstrijden, trainingen en daarbuiten 

Werken aan teambuilding met de mentaliteit van een teamsporter    

Actief participeren bij overleg van team na training  

Actief participeren bij teambijeenkomsten met TC 

Consequentie van het niet volledig en niet actief participeren aan direct aan korfbal 
verwante verplichtingen zonder legitieme reden voor trainer en Technische Commissie 
is: 

- mogelijk niet spelen van volgende wedstrijd; 
- mogelijk terugzetten van speler naar lager team; 

Actief participeren in analyse van wedstrijden en trainingen  

Gericht werken aan teamdoelstellingen en individuele doelstellingen en evalueren van 
voortgang. 

Positieve bijdrage aan sfeer binnen team, selectie en vereniging. 

Daarnaast wordt van spelers uit de 1e selecties verwacht dat zij betrokken zijn bij een aantal 
“randzaken” die het voor hen mogelijk maken om topkorfbal te spelen. Hieronder vallen 
onder meer: 

Betrokkenheid bij sponsors en aanwezigheid sponsoractiviteiten; 

Betrokkenheid bij overige teams en voorbeeldfunctie voor de jeugd en jeugdteams; 

Aanwezigheid bij bepaalde TZ-activiteiten voor overige (jeugd-)teams; en 

Pers op een goede manier te woord staan. 

3.2 Wedstrijdteams senioren 
Niet alleen aan de spelers uit de eerste selectie worden door de vereniging eisen gesteld. Ook 
de spelers die in de andere wedstrijdteams uitkomen (S3 t/m S6) zullen zich aan bepaalde 
voorwaarden moeten houden om deze teams op een goede manier te kunnen laten 
functioneren. Verschil met de selectieteams is dat de spelers minder prioriteit hoeven te 
geven aan korfbal om toch in deze teams te kunnen spelen. Eisen die in dit kader aan de 
teams, en dus ook aan de individuele spelers, worden gesteld zijn: 
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Aanwezig op alle verplichte trainingen; 

- S3 2x per week verplicht 

- S4 1x per week verplicht; mogelijkheid voor 2x trainen 

- S5/6 streven naar 1x per week verplicht trainen  

Aanwezig bij alle wedstrijden, maximaal 2 wedstrijden per seizoen afwezig; 

Altijd persoonlijk afmelden bij trainer en wedstrijdsecretariaat. 

Zelf zorgen voor vervanger training 

Consequenties voor missen training en wedstrijd worden bepaald door de trainer/coach. 

Aanwezig bij activiteiten in voorbereiding op seizoen ofwel twee tot drie weken voor 
start competitie; 

Volledige inzet tijdens wedstrijden, trainingen, etc; en 

Werken aan teambuilding en mentaliteit van een teamsporter 

Positieve bijdrage aan sfeer binnen team, selectie en vereniging 
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4 Jeugdspelers 
Hieronder wordt beschreven welke voorwaarden worden gesteld aan jeugdspelers om te 
kunnen spelen in een selectieteam in de jeugdafdeling van KCC, welke loopt van de A-
junioren tot en met de welpen. Het niet (kunnen) voldoen aan deze voorwaarden heeft 
mogelijk consequenties met betrekking tot het team waarin gespeeld kan gaan worden of het 
spelen van wedstrijden. In het maken van algemeen gehanteerde afspraken omtrent 
korfbalverplichtingen bij de jeugd zal, in vergelijking met de senioren, de rol van ouders 
moeten worden onderkend, aangezien de ouders een belangrijke ondersteunende rol hebben 
in de relatie naar zowel speler, team als trainer en TC. Dit maakt het noodzakelijk dat in het 
creëren van een korfbalbevorderende omgeving de ouders nauw in dit proces moeten worden 
betrokken en de eventuele rol van ouders in het niet voldoen aan voorwaarden die in het 
verband met prestatiekorfbal worden gesteld aan jeugdspelers moet worden gewogen. 

KCC als vereniging, maar ook de jeugdspelers van de selectieteams, willen korfballen op het 
hoogste niveau in de desbetreffende leeftijdscategorieën. Om dat te kunnen bereiken, worden 
eisen gesteld aan de vereniging en aan de begeleiding die teams en spelers krijgen, maar 
moeten deze ook worden gesteld aan de spelers en aan de teams  zelf. Natuurlijk zijn deze 
eisen een aanvulling op de regels die voor alle spelende leden van KCC van toepassing zijn, 
maar het moet duidelijk zijn dat het spelen in een selectieteam in de jeugd aanvullende eisen 
met zich meebrengt in vergelijking met breedtekorfbalteams in de jeugd. Voor de spelers 
hebben deze eisen met name betrekking op de inzet die zij zullen moeten laten zien, om op 
die manier te bereiken dat zijzelf en het team maximaal kunnen presteren en zich kunnen 
ontwikkelen. Voor jeugdspelers uit selectieteams geldt dan ook dat zij prioriteit moeten 
geven aan korfbal gedurende het seizoen. In praktijk betekent dit dat korfbalverplichtingen 
(trainingen, wedstrijden, etc.) altijd moeten worden nagekomen, tenzij speciale 
omstandigheden, hierbij uiteraard prioriteit verlenend aan specifieke schoolverplichtingen, 
dit verhinderen. Eisen die in dit kader aan de jeugdteams, en dus ook aan de individuele 
spelers, worden gesteld, zijn beschreven in de volgende paragraaf.  

4.1 Selectieteams A-junioren / B en C-aspiranten 

Aanwezigheid bij de selectietrainingen in de laatste weken van mei en de eerste weken 
van juni. Aanwezig zijn bij de start van de voorbereiding in de eerste weken van 
augustus; 

Verplicht aanwezig bij alle trainingen en oefenwedstrijden twee weken voor aanvang van 
de eerste competitiewedstrijd; 

Consequentie van het missen van (een deel van) de voorbereiding is start in lager team 
en kans om in een aantal competitiewedstrijden of tijdens het eerstvolgende 
selectiemoment (veld-zaal) alsnog een plaats te verdienen in een hoger team;    



 

Korfbalprotocol v1.01.doc 

KCC 
Protocol voor selectieteams 

Juni  2003 
 

8 

Aanwezigheid op alle verplichte trainingen tijdens het seizoen, 2x per week en minimaal 
15 min. voor aanvang aanwezig zijn. Tevens aanwezig zijn op door de trainer ingelaste 
trainingen, indien dit met het team is afgestemd, en op trainingsavonden georganiseerd 
door de Technische Commissie; 

Voor A-junioren geldt dat spelers die studeren in een ver weg gelegen stad en slechts 1x 
per week kunnen trainen bij KCC en 1x per week trainen bij een andere vereniging bij 
hoge uitzondering in aanmerking kunnen komen voor een selectieteam in de junioren;  

Consequentie van het missen van training(en) is: 

- teden van afwezigheid melden aan trainer en teamgenoten; 
- indien gewenst door trainer zelf zorgen voor een vervanger; 
- trainer in overleg met Technische Commissie bepaalt consequenties voor wedstrijd 

en meldt deze vooraf aan speler en team; 

Aanwezig zijn bij alle wedstrijden, zowel competitiewedstrijden als oefenwedstrijden in 
de voorbereiding en tussen veld en zaal en zaal en veld, en voor A-junioren en B-
aspiranten aanwezig zijn en spelen van bekerwedstrijden doordeweeks. Gezien de 
beperkte mogelijkheden en flexibiliteit die schoolvakanties met zich meebrengen in 
combinatie met het door de bond toch vaak gebruiken van deze perioden voor het 
wedstrijdschema, zal KCC actief proberen de schoolvakanties zoveel mogelijk speelvrij 
te houden/krijgen. Van de spelers/ouders mag verwacht worden dat zij zoveel mogelijk 
proberen in korfbalvrije weekenden op vakantie te gaan. Indien dit niet lukt bestaat er 
een maximum van twee wedstrijden die een speler mag missen; 

Bij ontvangst van seizoensprogramma en bij bekend worden van het 
competitieprogramma voor eerste helft veld, zaal en tweede helft veld dient de 
speler/ouders van de speler aan te geven of hij/zij wedstrijden mist vanwege 
school/vakantie of andere bijzondere omstandigheden; 

Altijd persoonlijk afmelden bij trainer en wedstrijdsecretariaat en ook teamgenoten 
informeren indien mogelijk vooraf; 

Consequentie van missen van een wedstrijd zonder legitieme reden voor trainer en 
Technische Commissie is: 

 mogelijk niet spelen van volgende wedstrijd; 
 mogelijk terugzetten van speler naar lager team. 

Volledige inzet tijdens wedstrijden, trainingen en daarbuiten.  

Actief werken aan teambuilding met de mentaliteit van een teamsporter.  

Positieve bijdrage aan sfeer binnen team, selectie en vereniging; 
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Aanwezig zijn en actief participeren bij overleg van team na training, bij 
teambijeenkomsten met Technische Commissie en bij analyse van wedstrijden en 
trainingen. 

Gericht werken aan team en individuele doelstellingen en evalueren van de voortgang; 

■ Consequentie van het niet volledig en niet actief participeren aan direct aan korfbal 
verwante verplichtingen zonder legitieme reden voor trainer en Technische Commissie 
is: 
- mogelijk niet spelen van volgende wedstrijd; 
- mogelijk terugzetten van speler naar lager team; 

4.2 Selectieteams D, E en F-pupillen 

Aanwezigheid bij de selectietrainingen in de laatste weken van mei en de eerste weken 
van juni. Aanwezig zijn bij de start van de voorbereiding halverwege augustus; 

Verplicht aanwezig bij alle trainingen en oefenwedstrijden twee weken voor aanvang van 
de eerste competitiewedstrijd; 

Consequentie van het missen van (een deel van) de voorbereiding is start in lager team 
en kans om in een aantal competitiewedstrijden of tijdens het eerstvolgende 
selectiemoment (veld-zaal) alsnog een plaats te verdienen in een hoger team;    

Aanwezigheid op alle verplichte trainingen tijdens het seizoen, 2x per week en minimaal 
15 min. voor aanvang aanwezig zijn. Tevens aanwezig zijn op door de trainer ingelaste 
trainingen, indien dit met het team is afgestemd, en op trainingsavonden georganiseerd 
door de Technische Commissie; 

Consequentie van het missen van training(en) is: 

- reden van afwezigheid melden aan trainer en teamgenoten; 
- indien gewenst door trainer samen met trainer zorgen voor een vervanger; 
- trainer in overleg met Technische Commissie bepaalt consequenties voor wedstrijd 

en meldt deze vooraf aan speler en team; 

Aanwezig zijn bij alle wedstrijden, zowel competitiewedstrijden als oefenwedstrijden in 
de voorbereiding en tussen veld en zaal en zaal en veld. Gezien de beperkte 
mogelijkheden en flexibiliteit die schoolvakanties met zich meebrengen in combinatie 
met het door de bond toch vaak gebruiken van deze perioden voor het wedstrijdschema 
zal KCC actief proberen de schoolvakanties zoveel mogelijk speelvrij te houden/krijgen. 
Van de ouders mag verwacht worden dat zij zoveel mogelijk proberen in korfbalvrije 
weekenden op vakantie te gaan. Indien dit niet lukt bestaat er een maximum van twee 
wedstrijden die een speler mag missen; 
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Bij ontvangst van seizoensprogramma en bij bekend worden van het 
competitieprogramma voor eerste helft veld, zaal en tweede helft veld dient de 
speler/ouders van de speler aan te geven of hij/zij wedstrijden mist vanwege 
school/vakantie of andere bijzondere omstandigheden; 

Altijd afmelden bij trainer, teamgenoten en wedstrijdsecretariaat; 

Consequentie van missen van een wedstrijd zonder legitieme reden voor trainer en 
Technische Commissie is: 

- Mogelijk niet spelen van volgende wedstrijd; 
- Mogelijk terugzetten van speler naar lager team; 

Volledige inzet tijdens wedstrijden, trainingen en daarbuiten. Actief werken aan 
teambuilding met de mentaliteit van een teamsporter. Positieve bijdrage aan sfeer binnen 
team; 

Consequentie van het niet volledig en niet actief participeren aan direct korfbal verwante 
verplichtingen zonder legitieme reden voor trainer en Technische Commissie is: 

 Mogelijk niet spelen van volgende wedstrijd; 
 Mogelijk terugzetten van speler naar lager team. 
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5 Trainers 
Aan de trainers worden dezelfde eisen gesteld als aan spelers. Ook zij zich volledig in 
moeten zetten om een selectieteam te begeleiden. Speciale aandachtspunten hierbij zijn: 

Houden aan selectie-eisen van KCC; 

Trainer geeft seizoensschema en lijst met afspraken aan selectie; 

Communiceren van selectieperiode en bekendmaken van selecties i.o.m TC; 

■ Aanwezig bij activiteiten in voorbereiding op seizoen vanaf begin augustus voor 
senioren trainers, afhankelijk van begin van de competitie vanaf de eerste weken van 
augustus voor A-junioren / B en C-aspiranten trainers en vanaf halverwege augustus 
voor D, E en F-pupillen trainers; 

 
■ In voorbereiding op de selectieperiode zal kennisuitwisseling tussen trainers 

plaatsvinden over teams en spelers (seizoensovergang en tussen competities); 

Aanwezig bij trainingen en wedstrijden; 

Bijhouden van aanwezigheidslijst van spelers op training; 

Samen met TC verantwoordelijk voor selectiekeuze; 

■ Gericht werken aan team en individuele doelstellingen en deze afstemmen en evalueren 
met spelers;  

Actief participeren en werken aan teambuilding en mentaliteit spelers; 

Volledige inzet tijdens wedstrijden, trainingen en daarbuiten; 

Positieve bijdrage aan sfeer binnen team, selectie en vereniging; 

Bijdrage leveren aan bijhouden niveau en voortgang van spelers en team; 

Elke week teamgesprek ter voorbereiding op of evaluatie van wedstrijden; 

Minimaal 4 individuele gesprekken met senioren en junioren spelers per seizoen, 
minimaal 2 individuele gesprekken met aspiranten en pupillen spelers per seizoen;  

Zorgdragen voor afstemming met trainers van andere selectieteams gedurende seizoen; 

Het geven van clinics en cursussen aan de jeugd; 

Het verzorgen en overbrengen van analyses van tegenstanders op team ; 
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Toezicht houden op de discipline;  

Houden aan de KCC-speelstijl; 

Aangeven van wensen voor aantrekken van type spelers aan TC; 

Betrekken van jeugdspelers bij selectieteam senioren in trainingen en wedstrijden; 

Het houden van tenminste 4 evaluatiegesprekken met TC; 

Afstemming met overige selectietrainers in leeftijdscategorie en teambegeleiding over 
organisatie rondom teams; 

1 aanspreekpunt op technisch gebied binnen de vereniging; 

Afstemming met medische verzorging over fitheid van de selectie, herstelprogramma, 
trainingsopbouw en overgang van veld naar zaal en andersom; 

Aanwezig zijn en actief participeren bij teambijeenkomsten met Technische Commissie 

KCC biedt in overleg met trainers mogelijkheden tot volgen van opleiding/ cursus  

 

 


