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Technisch Beleid Team Indeling 

Seizoen 2018-2019 tot en met 2022-2023 

Inleiding 
Dit document is een verantwoording van het door de Technische Commissie gevoerde beleid. Vanaf 

seizoen 2012-2013 voert de TC een Technisch Beleid. Dat beleid is jaarlijks gericht op het indelen van 

alle teams, het aanstellen van trainers/ begeleiders per team, het vaststellen van de 

trainingsverplichting per team en de persoonlijke inspanningsverplichting van de selectiespeelsters 

ten bate van de (jeugd)speelsters. Ten aanzien van het laatste zijn de activiteiten met name gericht 

op het overbrengen van technische en tactische vaardigheden (zie ‘Selectie groep’).  

 

We streven ernaar om iedereen spelplezier op haar (zijn) eigen niveau aan te bieden. Een afgeleide 

hiervan is dat we op wedstrijd korfbal niveau willen spelen omdat we talentvolle speelsters binnen 

de club hebben die dit niveau aan kunnen. Er is tevens plaats voor breedte korfbal. 

 

De stappen voor het indelen van de teams zijn: 

• Het beleid in dit document wordt gevolgd; 

• Indien de TC afwijkt van dit beleid, zal zij toestemming vragen aan het bestuur; 

• Het bestuur controleert alleen of de TC zich houdt aan het beleid. 

 

Het niveau van een speelster wordt vastgesteld door de TC. De TC maakt daarbij onder andere 

gebruik van informatie die zij verkrijgt van trainers/begeleiders. Zij vullen o.a. drie keer in een 

seizoen een ‘beoordelingsformulier’ in over de speelsters in de groep. Daarnaast worden er ook 

wedstrijden en trainingen bezocht door leden van de TC. Voor het bepalen van het niveau van de 

speelster wordt gekeken naar o.a. de volgende factoren: 

• Talent: naar welk niveau groeit de speelster naar verwachting?  

• Motivatie: heeft de speelster een sterke drang zich te willen ontwikkelen? 

• De persoonlijke groei: hoe ontwikkelt de speelster zich persoonlijk op technisch en tactisch 

niveau? 

 

Gedurende de loopbaan van de speelsters worden ze ingedeeld in drie categorieën.  

• Talent, Speelster speelt boven niveau en kan indien gewenst (TC of ontwikkeling speelster) 

vervroegd hoger worden ingedeeld. 

• Horizontale groeier, Speelster speelt op niveau en kan doorstromen naar hoger team op 

hetzelfde niveau (op leeftijd). 

• Stilstand in ontwikkeling, Speelster zakt terug (speelt onder) in niveau en/of heeft matige 

motivatie. Onderzoeken wat de reden hiervan kan zijn.   

 

Dit technisch beleidsplan zal elke vijf jaar worden herzien door het bestuur in overleg met de TC. 

Wanneer een van de hierna te noemen partijen het beleidsplan tussentijds wil herzien, zal het 

bestuur het beleidsplan aanpassen. Het gaat dan om het bestuur, de TC of de Algemene Leden 

Vergadering. 
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Jeugdteams 

Welpen 
Kennismaken met het korfbalspel is het primaire doel. Spelplezier is hierbij het 

belangrijkste. In deze leeftijdscategorie wordt bij de indeling vooral gekeken naar het welbevinden. 

Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld vriendinnetjes of klasgenoten. Niveau is niet van 

belang. Op deze leeftijd maken kinderen hun keuze voor een sport, waarbij spelvreugde en 

veelzijdigheid in het bewegen hier van essentieel belang. 

 

Pupillen – F 
Bij deze leeftijdscategorie wordt de lijn van de welpen doorgetrokken. Spelplezier staat voorop en de 

sociale aspecten zijn nog steeds een belangrijk gegeven voor de indeling. Het niveau van de speelster 

is daaraan meestal ondergeschikt. Ook op deze leeftijd maken kinderen hun keuze voor een sport, 

waarbij spelvreugde hier van essentieel belang. Er wordt een begin gemaakt met het aanleren van 

eenvoudige technieken en een elementaire vorm van aanvallen en verdedigen, die noodzakelijk is 

voor het spelen van wedstrijden. 

 

Pupillen – E 
In deze leeftijdscategorie ontstaat bij de speelsters meer verschil in niveau, wat gevolgen heeft voor 

de spelbeleving. Het spelplezier wordt over het algemeen positief beïnvloed als bij de indeling 

rekening wordt gehouden met gelijkwaardigheid. Dat heeft tot gevolg dat bij de indeling van teams 

kan wordt gekozen voor een combinatie van spelplezier en niveau. Bij twijfel, is spelvreugde of de 

ontwikkeling van de speelster belangrijker dan niveau. 

 

Pupillen – D  
Vanaf deze leeftijd willen we talenten samenbrengen zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich 

optimaal te ontwikkelen. Indien het mogelijk is worden teams dus op niveau ingedeeld. De D1 wordt 

dus geacht sterker te zijn dan de D2. Dit betekent niet dat de D1 automatisch wedstrijd korfbal 

speelt, dit wordt bepaald door de TC in overleg met het bestuur1. 

 

Aspiranten – C  
In deze leeftijdscategorie wordt de bij de pupillen - D genoemde visie doorgetrokken. Indien mogelijk 

worden de speelsters op niveau ingedeeld. Op die manier wordt het leerproces bij alle teams 

gekoppeld aan de ontwikkelmogelijkheden van elke individuele speelster, en wordt tegelijkertijd het 

spelplezier gewaarborgd. De C1 wordt dus geacht sterker te zijn dan de C2. Dit betekent niet dat de 

C1 automatisch wedstrijd korfbal speelt, dit wordt bepaald door de TC in overleg met het bestuur. 

 

Aspiranten – B  
In deze leeftijdscategorie wordt de lijn van de Aspiranten - C verder uitgebouwd. Op dit niveau willen 

we talenten de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen richting seniorenselectie. Indien het 

mogelijk is worden teams op niveau ingedeeld. De B1 wordt dus geacht sterker te zijn dan de B2. In 

                                                           
1 De reden hiervoor is dat wedstrijdkorfbal extra verplichtingen voor de club met zich meebrengt. Is de 
vereniging in staat om deze verplichtingen te dragen, denk aan het leveren van extra scheidsrechters en hogere 
kosten vanuit de bond voor wedstrijdkorfbal. 
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verband met bovenstaande speelt de B1 in principe minstens één competitie 

wedstrijdkorfbal. Veranderingen worden bepaald door de TC in overleg met het 

bestuur. 

 

Trainingsverplichting B1 
2x trainen buiten, als er minstens 2 B-teams zijn. 

 

Vroegtijdig zullen de speelsters kunnen aangegeven of ze aan deze trainingsverplichting kunnen 

voldoen zodat we hier rekening mee kunnen houden met de indeling (vóór 1 mei). 

 

Junioren – A  
In deze leeftijdscategorie wordt de overgang voorbereid naar de senioren. Langzamerhand wordt 

duidelijk wie op welk niveau het best op zijn plek is: wedstrijd- of breedtekorfbal. Indien het mogelijk 

is worden teams op niveau ingedeeld. De A1 wordt dus geacht sterker te zijn dan de A2. De A1 speelt 

in principe binnen en buiten wedstrijd korfbal. Veranderingen worden bepaald door de TC in overleg 

met het bestuur. 

 

Trainingsverplichting A1 
2x trainen of 1x trainen hier en 1x ergens anders (alleen i.v.m. studie), als er minstens 2 A-teams zijn.  

 

Vroegtijdig zullen de speelsters kunnen aangegeven of ze aan deze trainingsverplichting kunnen 

voldoen zodat we hier rekening mee kunnen houden met de indeling (vóór 1 mei). 

 

Doorstroming naar hogere teams 
In sommige situaties wordt de TC ‘gedwongen’ om speelsters door te laten stromen. Er zijn drie 

redenen dat een jeugdspeelsters doorstroomt naar een ander team: 

1. Leeftijd: Teams moeten een gemiddelde leeftijd hebben en er is ook een maximumleeftijd per 

speelster. De TC bepaalt de samenstelling van het team en moet daarbij dit beleidsplan in acht 

nemen; 

2. Talent: voor de ontwikkeling van een speelster kan het noodzakelijk zijn om door te stromen 

naar een ander team. De TC bepaalt de samenstelling van het team met daarbij dit beleidsplan in 

acht nemend; 

3. Versterking: teams moeten versterkt worden omdat er speelsters doorstromen naar hogere 

teams of uitvallen vanwege blessure. De TC bepaalt de samenstelling van het team met daarbij 

dit beleidsplan in acht nemend. 

 

Junioren die doorstromen naar senioren worden op niveau ingedeeld bij de senioren. Wanneer 

senioren en junioren hetzelfde niveau hebben, dan heeft het sterk de voorkeur om de senioren lager 

in te delen. Bij die beoordeling wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van voldoende 

ervaring in het team.2 

 

                                                           
2 Een jeugdspeelster kan ingedeeld worden in een hogere leeftijdscategorie als de ontwikkeling daarom vraagt. 
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Mochten er zich gedurende het seizoen problemen voorkomen vanwege 

blessures o.i.d. dan kan er gedurende het seizoen doorgeschoven worden. De 

criteria blijven dan hetzelfde. 

 

Senioren Teams 
Het beleid van Be Quick is erop gericht om bij het wedstrijdkorfbal op het hoogste niveau te spelen. 

Dit wordt onder andere bereikt door een consistent technisch beleid te voeren. Spelvreugde voor 

alle speelsters blijft daarbij een belangrijke voorwaarde. 

 

Wedstrijdkorfbal teams worden op niveau ingedeeld. Dit betekent dus dat Senioren 1 wordt geacht 

sterker te zijn dan Senioren 2, en Senioren 2 wordt geacht sterker te zijn dan Senioren 3. 

Het gevolg van de trainingsverplichting kan zijn dat een lager team sterker is dan een hoger team.  

 

Bij de breedtekorfbal teams wordt ernaar gestreefd in te delen op niveau. Dit wordt per jaar 

bekeken. Er wordt de gelegenheid geboden aan speelsters om door te stromen; speelsters van 

bijvoorbeeld Senioren 4 kunnen zich ontwikkelen naar een hoger niveau en in aanmerking komen 

voor Senioren 3, maar omgekeerd kan dat betekenen dat speelsters van Senioren 4 teruggeplaatst 

worden naar Senioren 5. Gevolg van dit alles kan zijn dat een speelster van breedte- naar 

wedstrijdkorfbal gaat of andersom. 

 

Indien er zich gedurende het seizoen problemen voordoen vanwege blessures o.i.d. dan kan er 

gedurende het seizoen doorgeschoven worden. De criteria blijven dan hetzelfde.  

 

Trainingsverplichting 
Vroegtijdig zullen de speelsters kunnen aangegeven of ze aan deze trainingsverplichting kunnen 

voldoen zodat we hier rekening mee kunnen houden met de indeling (vóór 1 mei). 

 

Trainingsverplichting S1: 2x trainen, bij ‘alle’ trainingen aanwezig zijn. 

Trainingsverplichting S2: 2x tranen, bij ‘alle’ trainingen aanwezig zijn c.q. 1x trainen hier, 1x ergens 

anders (alleen i.v.m. studie/ werk). 

Trainingsverplichting S3: 1x trainen (gezien speelniveau nu noodzakelijk), jaarlijks herzien. 

 

Trainingsverplichting wedstrijdkorfbal S4, S5 enz: bij wedstrijdkorfbal 1x bij eigen club. 

Trainingsverplichting breedtekorfbal S4, S5 enz.: in overleg met team (bij wrijvingen 1x trainen 

besloten door de TC). 

 

Selectie groep  
De selectie bestaat uit S1, S2 en S3. De coaches/trainers van de senioren bepalen in overleg met de 

TC de selectie groep, uit de selectie groep worden de seniorenteams gevormd. De betaalde 

coach/trainer krijgt hierin ruime vrijheid. Echter, de TC zal het algemene belang van Be Quick 

bewaken, en eventueel de coach/trainer adviseren.  Bij de selectie van S3 zal de TC nauw betrokken 

zijn.  
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Selectie groep S1 en S2 
Een speelster in de selectie krijgt als enige van de club trainingen van een 

betaalde trainer. Zij krijgen op technisch en tactisch vlak het meeste aangeleerd. 

Deze kennis mag niet verloren gaan. Vandaar dat de selectie verplicht wordt tot het doorgeven van 

hun kennis en vaardigheden aan de jeugd. Als een speelster niet aan deze verplichting voldoet, dan 

kan ze geen deel uitmaken van de selectie. 

 

De selectiespeelsters krijgen de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende opties. Dit kan variëren 

van jaar tot jaar. De TC kijkt wat er nodig is binnen de club en legt dit voor aan de selectie (aan het 

einde van de competitie). Zij mogen dan kiezen uit de opties die worden gegeven.  

  

Breedtekorfbal zondag 
Het streven is om de teams in het breedtekorfbal op sterkte in te delen. Een senioren 4 team, wordt 

dus geacht sterker te zijn dan een senioren 5 team.  

 

Midweek teams 
Midweekteams spelen wedstrijden tijdens de buiten en binnen competitie op de woensdag. In welke 

zaal er wordt gespeeld is niet duidelijk i.v.m. het kunnen inhuren van de zaal. Midweekteams worden 

ingedeeld op grootte (aantallen zoveel mogelijk gelijk) met een max. van 14 speelsters. Bij de 

indeling worden als criteria gehanteerd affiniteit met andere speelsters in het team. Speelsters 

mogen 1 of 2 speelsters aangeven waar ze graag bij willen spelen. De TC zal proberen hier rekening 

mee te houden.  

 

Wanneer we niet voldoende speelsters hebben voor een tweede/ derde enz. team zal er een 

wachtlijst gemaakt worden. De eerste aangemelde staat bovenaan, dan de tweede enz. Wanneer je 

drie keer bent gevraagd om deel te nemen aan een midweek team en je geeft aan niet te willen, 

word je van de wachtlijst af gehaald.  

 

Recreanten/ trimsters 
Recreantenteams ontstaan door de aanvraag van een lid om als recreant te mogen gaan spelen. Het 

is in principe een eigen keuze. Recreanten teams worden ingedeeld op grootte (aantallen gelijk) met 

een max. van 14 speelsters. 

 

Vrijwillig lager spelen 
Wanneer senioren op eigen verzoek op lager niveau willen spelen wordt er bekeken of dit mogelijk 

is. Echter, het is aan de TC om te bepalen wie er dan doorstroomt naar een hoger team. 

 

Geschillen procedure 
Het kan voorkomen dat een speelster het niet eens is met de door de TC gemaakte indeling. 

 

Als eerste zal dit beleidsplan inzichtelijk zijn zodat ze kunnen kijken of de indeling volgens het 

beleidsplan is uitgevoerd. Mocht deze persoon het daarna nog steeds oneens zijn met de beslissing 

dan kan de volgende procedure worden gevolgd. 



 
 

Pagina 6 van 6 

 

 

Let op, de TC bepaalt het niveau van een speelster, indien een speelster het hier 

niet mee eens is, dan kan de klachtenprocedure niet worden gevolgd. 

1. De betreffende persoon gaat in overleg met de TC. Mocht de uitkomst van dit overleg niet naar 

tevredenheid zijn, dan kan de speelster de volgende stap maken.  

2. De betreffende persoon neemt contact op met het bestuur, het bestuur zal de speelster en de TC 

spreken. Het bestuur stelt een onafhankelijke geschillencommissie samen uit haar midden, die 

zal onderzoeken of het beleid op de juiste manier is gevolgd. Het resultaat van het onderzoek 

wordt door het bestuur kenbaar gemaakt. De uitspraak van het bestuur is bindend. 

3. De geschillencommissie bestaat uit 2 onafhankelijke afgevaardigden van het bestuur, die op het 

moment dat er zich een probleem voordoet, wordt samengesteld. Zij functioneert afzonderlijk 

van de overige bestuursleden en brengt verslag uit aan het bestuur. De TC wordt geïnformeerd 

over de gronden die tot de uitkomst hebben geleid.  


