Beste jeugdleden, junioren, ouders/verzorgers, jeugdtrainers en overige Korbatjo’ers,
Speciale training voorjaarsvakantie
Onder leiding van Frank van Hengel (trainer B2) hebben diverse jeugdteams van Korbatjo (van F tot
en met B) op woensdag 1 maart, in de vakantie, eens wat anders getraind dan normaal. Frank had
diverse oefeningen bedacht, waarbij kracht, samenwerking, doorzettingsvermogen en slimheid de
belangrijkste kwaliteiten waren om de opdrachten tot een goed einde te brengen.
Zo moesten de kinderen geblinddoekt, maar met hulp van hun teamleden, pionnen verzamelen. Er
was een wipe-out-achtig circuit gemaakt, waarbij de kinderen over een bank moesten lopen, terwijl
ze van diverse kanten slingerende obstakels moesten ontwijken. En als klap op de vuurpijl was er een
heuse stormbaan, waar de kinderen, van groot tot klein, letterlijk overheen moesten.
Alles bij elkaar was het een groot succes, alle kinderen hebben een hele leuke avond gehad. Bedankt
Frank voor de organisatie, en Monica en Liam voor de begeleiding.

Nieuwe leden
Recent zijn er weer kinderen lid geworden van Korbatjo . De nieuwe leden zijn: Rosalie (F3), Sam
(C3) en Kylie (B2). Van harte welkom en veel korfbalplezier toegewenst!

Veilig sportklimaat
Op 4 april jl. is ons voorstel voor het gaan werken aan een veiliger sportklimaat bij Korbatjo
goedgekeurd door de ledenvergadering. Dit betekent dat we aan de slag kunnen! We zouden
hiervoor graag een werkgroep formeren met afgevaardigden van bijv. de ouders/verzorgers,
werkgroep G en trainers/coaches. De TC Jeugd zal dit proces leiden, in overleg met het bestuur.
Allereerst gaan we ons richten op het uitwerken van (voorstel) beleid, in elk geval preventie- en
integriteitsbeleid omdat dit een voorwaarde is voor gratis VOG’s. Verdere onderdelen van het beleid
zouden kunnen zijn:
- Normen en waarden beleid
- Een gedragscode voor vrijwilligers in omgang met minderjarigen en mensen met een beperking
- Aannamebeleid
- Ondersteunen van trainers
- Ondersteunen van scheidsrechters
- Meldprotocol seksueel ongewenst gedrag
- Vertrouwenscontactpersoon als eerste opvang voor leden met een klacht of een vraag
- Uitsluiting voorkomen, homo-acceptatie
- De gezonde sportkantine.
De werkgroep gaat een voorstel uitwerken, van beleid maar ook een (implementatie)plan van
aanpak, dat ter bespreking en besluitvorming wordt voorgelegd aan de najaars ledenvergadering van
2017. Zo spoedig mogelijk na die najaars ALV start de implementatie.
Kun/wil jij (mogelijk) deel uitmaken van de werkgroep? Dan horen wij het graag!
Bijeenkomst jeugdtrainers/-coaches
Op 18 april jl. was de derde trainersbijeenkomst van dit seizoen. Er is onder meer gesproken over de
stand van zaken per team; een terugblik op het zaalseizoen, met name voor wat betreft de
geformuleerde doelstellingen aan het begin van het zaalseizoen. Ook is stilgestaan bij de database
met trainingsstof voor de trainers, bij het gaan werken aan een veiliger sportklimaat en input voor de
evaluatie van de inzet van ons als TC Jeugd. Tot slot is een start gemaakt met de voorbereidingen op
volgend seizoen, zoals een inventarisatie of de trainers/coaches volgend seizoen doorgaan met hun o
zo belangrijke vrijwilligerswerk als trainer/coach.
Vacatures
Voor volgend seizoen zijn we op zoek naar:
- Commissielid TC Jeugd (in plaats van Odile)
- Wedstrijdsecretariaat
- Trainers/coaches
- Kangoeroe Klup-trainers
- Bestuurslid Technische zaken.
Heb je (mogelijk) interesse in een van deze functies? Dan horen wij het graag!

Teamindeling seizoen 2017-2018
Zoveel mogelijk willen we voor de zomervakantie duidelijkheid hebben over de teamindeling voor
volgend seizoen. Mochten we er op onderdelen echt niet uitkomen voor de zomer dan kunnen we in
augustus de laatste knopen doorhakken, maar ons uitgangspunt is om de teamindeling voor de
zomer definitief te hebben.
Graag geven we jullie inzicht in het proces. We hebben alle trainers/coaches gevraagd om voor het
team een observatieformulier in te vullen. Per speler/speelster wordt hierbij een beoordeling
gegeven op de volgende onderdelen: baltechniek, motoriek, snelheid, inzicht, kracht, conditie,
doorzetten, afvang, scoren, steunen, verdedigen, concentratie, teamspel, plezier, progressie en
sterkte. We gebruiken dit nu bij het indelen van de teams voor volgend seizoen, maar zien het ook
als hulpmiddel bij het op langere termijn volgen van de ontwikkeling van de spelers/speelsters.
Met de TC Jeugd hebben we - op basis van onze eigen inzichten, de observatieformulieren en de
KNKV-regels (zoals de peildatum van het KNKV, zie onder) - een concept indeling gemaakt, en
hierover hebben we al met een deel van de trainers/coaches gesproken. Op 10 mei spreken we hier
opnieuw over in de TC Jeugd-vergadering en de maand mei benutten we om zelf (gericht)
observaties te doen bij wedstrijden en evt. trainingen. Alle trainers/coaches krijgen na 10 mei de
gelegenheid om te reageren op de concept indeling.
Op dinsdag 9 mei van 18.30-19.45 uur is een afvaardiging van de TC Jeugd in Het Trefpunt aanwezig
voor alle ouders/verzorgers of evt. spelers/speelsters van de C-B-A die meer willen weten over het
selectieproces en/of ons input willen meegeven voor het seizoen 2017-2018. Zo spoedig mogelijk
daarna hopen we de nieuwe teamindeling aan iedereen te communiceren.
Tot slot wat relevante links, in het bijzonder voor ouders/verzorgers:
- https://www.youtube.com/watch?v=pGPbg3LuwYc: Het NOS Jeugdjournaal was op bezoek bij
HC Rotterdam om daar met kinderen te praten over het omgaan met teleurstellingen tijdens de
selectieprocedures. Met tips voor kinderen en ouders/verzorgers!
- http://sportplezier.nl/content/2017/03/20170303_sportplezier-telt
- http://sportplezier.nl/content/2017/03/170320_ondersteun-de-motivatie-van-je-kind
- http://sportplezier.nl/content/2017/03/leren-omgaan-met-emoties-hoort-erbij
- http://sportplezier.nl/content/2017/03/170320_overschat-het-talent-niet.
Nieuwe peildatum KNKV
De Bondsraad heeft besloten om met ingang van het seizoen 2017-2018 de peildatum te verschuiven
van 1 oktober naar 1 januari. Dit betekent i.r.t. de teamindelingen voor volgend seizoen:
Geboren in

Korfballeeftijd

Leeftijdscategorie

1998 of eerder

19 of ouder

Senioren

1999

18

A-jeugd

2000

17

A-jeugd

2001

16

A-jeugd

2002

15

B-jeugd

2003

14

B-jeugd

2004

13

C-jeugd

2005

12

C-jeugd

2006

11

D-jeugd

2007

10

D-jeugd

2008

9

E-jeugd

2009

8

E-jeugd

2010

7

F-jeugd

2011

6

F-jeugd

2012

5

Kangoeroe

Er zijn uitzonderingen waarbij een overgangsregeling of dispensatie kan gelden. Daarnaast kiezen we
er bij Korbatjo soms voor om een lid eerder door te schuiven naar een hogere categorie.
Toernooi 10 juni
Op zaterdag 10 juni organiseert de korfbalvereniging Kesteren voor de 46e maal een korfbaltoernooi.
Het toernooi is voor jong en oud. Graag gaan we hier met alle jeugdteams naartoe en het zou leuk
zijn als Korbatjo 3 en 4 ook meegaan. We zoeken ook enkele scheidsrechters voor deze dag. Het
duurt van 9.00-16.00 uur en is een eindje rijden, want Kesteren ligt in Gelderland vlakbij Arnhem, dus
7.00 uur vertrek vanaf de kantine en rond 17.30-18.00 uur weer terug.
Hopelijk vinden jullie het net zo leuk als wij om hier als vereniging naar toe te gaan! De planning is
niet ideaal, namelijk eerst het kamp, aansluitend de Avondvierdaagse en dan tot slot ook nog dit
toernooi er achteraan, maar het gaat vooral om de gezelligheid. Ook ouders/verzorgers zijn meer
dan welkom: voor het vervoer, begeleiding, eventueel coaching en natuurlijk support! Het zou mooi
zijn als ieder jeugdteam zelf zorgt voor vervoer en begeleiding; @teamouders, mogen we jullie
vragen dit te coördineren?
Let op: we gaan er net als bij competitiewedstrijden vanuit dat iedereen meegaat, dus ook de
coaches. Als je niet kan deelnemen aan deze dag, dan graag uiterlijk op 9 mei afmelden bij Beate: 0621231683. Als je mee kunt/wilt als scheidsrechter, dan graag aanmelden bij Marita: 06-41586620.

Planning
De weken na het zaalseizoen zijn qua jeugdtrainingen wat rommelig verlopen. Vooral
oefenwedstrijden van de selectie, de ledenvergadering en de trainersbijeenkomst waren hier de
oorzaak van. Toch is dit alles voor onze vereniging van groot belang. We hebben hier wel van geleerd
en gaan voor volgend seizoen een jaarplanning maken!
De planning voor de komende weken:
25 en 27 april

GEEN jeugdtrainingen

2 en 4 mei

Of deze trainingen doorgaan beslist de trainer met zijn/haar team, maar let
op: 4 mei van 19.55-20.10 uur graag verzamelen in de kantine i.v.m.
aandacht voor Dodenherdenking

9 mei

18.30-19.45 uur gelegenheid tot inloop bij TC Jeugd

9 mei

Deadline voor afmelden toernooi 10 juni

10 mei

Vergadering TC Jeugd

13 mei

Examens tot jeugdscheidsrechter (ronde 3)

25 mei
(Hemelvaartsdag)

GEEN jeugdtrainingen

27 mei

Laatste veldcompetitie wedstrijden

30 mei en 1 juni

D, E en F trainen deze week voor het laatst. Maar i.v.m. jeugdkamp is het
trainen op 1 juni voor alle teams optioneel, of deze training doorgaat beslist
de trainer met zijn/haar team

2 t/m 5 juni

Jeugd Pinksterkamp

6 en 8 juni

GEEN jeugdtrainingen voor D, E en F i.v.m. Avondvierdaagse van 6 t/m 9 juni

10 juni

Toernooi Kesteren

Week 24 en 25

GEEN reguliere trainingen meer, wel schoolkorfbaltrainingen

24 juni

Schoolkorfbaltoernooi

Groeten van de TC Jeugd,
Bianca Groeneweg
Eelco van den Berg
Odile Meulmeester
Marita Verkaik

Kangoeroes + (werving) nieuwe leden
E en F
D en C
B en A + scheidsrechters

