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Van het bestuur
Voor mijn gevoel is het nog maar net geleden dat de laatste korfbalwedstrijd gespeeld werd en de
rommelmarkt was. Korfbalseizoenen duren tegenwoordig naar mijn mening te lang. In het verleden
hadden we de laatste competitieronde eind mei en dan eindigde het seizoen met de rommelmarkt
half juni. Aan het einde van het afgelopen seizoen heeft het KNKV verenigingen bevraagd over de
opzet van de veldcompetitie. Hierbij was de vraag of de huidige opzet van een veldcompetitie in
poules van acht ploegen verdeeld over het najaar en voorjaar nog voldeed aan de behoefte van
verenigingen en leden. Op basis van de behoefte van verenigingen om in een andere opzet meer
ruimte te hebben voor andere activiteiten en flexibelere mogelijkheden, heeft het bondsbestuur
besloten voor een andere invulling van het competitieschema te kiezen vanaf seizoen 2023/2024.
De veldcompetitie wordt vanaf dan een competitie die uit twee gesplitste veldcompetities bestaat.
De veldcompetitie gaat bestaan uit één volledige competitie met vier teams voor de zaal en één
volledige competitie met vier teams na de zaal. Deze opzet is gelijk aan die van het breedtekorfbal.
De eindstanden in de poules van de najaarscompetitie bepalen de inrichting van de niveaus in de
voorjaarscompetitie. Hiermee wordt gerealiseerd dat de teams zoveel mogelijk wedstrijden spelen
tegen teams met een vergelijkbaar niveau. Door het spelen in poules van vier, speel je per
competitie twee wedstrijden minder.
Door een andere opzet van de veldcompetitie kan de zaalcompetitie eerder beginnen, waardoor
het reguliere seizoen begin juni afgerond kan zijn. Doordat de competitie eerder eindigt, kunnen
ook de veel gewenste verenigingsactiviteiten eenvoudiger gepland worden. Daarnaast kan met
deze opzet ook beter ingespeeld worden op het voorkomen van het spelen van wedstrijden in de
schoolvakanties, met name de herfstvakantie, ten opzichte van de oude planning. Tot slot wordt de
competitiestructuur ook stabieler waarmee het wegvallen van teams eenvoudiger opgevangen kan
worden. We hopen dat het KNKV door deze keuze wat meer rust creëert voor de vereniging en dat
mensen wat minder last hebben van “korfbalmoeheid”.
Vriendelijke groet,
Peter van Blanken

Agenda
30 augustus
28 september

Bestuursvergadering
JAV

Secretariaat: Nieuwstraat 25, 7681 EP Vroomshoop

secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com
T.O.P. website: www.top-vroomshoop.nl
Redactieadres: redactie@top-vroomshoop.nl
Kopij voor clubblad aanleveren voor zondag 16.00 uur

Verjaardagen
27 augustus

Hilco Klaren en Imar de Boer

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Jaarverslagen
Graag ontvangt het bestuur ter voorbereiding op de JAV van alle commissies een (kort) jaarverslag
waarin beschreven wordt wat de commissie georganiseerd/gerealiseerd heeft.
De jaarverslagen kunnen deze maand nog gemaild worden naar
secr.kvtop.vroomshoop@gmail.com.
Pasfoto’s aanpassen in Sportlink
In de Sportlink Club app kunnen in de periode van 27 juni t/m 9 september de pasfoto’s aangepast
worden.

Indeling jeugdtrainers & trainingstijden - herinnering
Onderstaand nog de beloofde trainersindeling en de trainingstijden van de jeugd. Het was een
puzzel om de trainingsstaf rond te krijgen, maar met behulp van onderstaande personen is het
toch gelukt. Het is de bedoeling om donderdag 25 augustus te starten met de trainingen voor het
nieuwe seizoen. Indien dit anders wordt i.v.m. vakantie dan zal dit door de trainers met het team
gecommuniceerd worden. Zaterdag 27 augustus spelen een aantal teams al een oefenwedstrijd.

Team

Trainer(s)

Maandag

Donderdag

B1

Josette & Justin

19:00 – 20:00 uur

19:00 – 20:00 uur

B2

Marike & Tamara

19:00 – 20:00 uur

19:00 – 20:00 uur

B3

Evelien

19:00 – 20:00 uur

19:00 – 20:00 uur

C1

Sanne, Marit Z. & Merijn
(maandag)

19:00 – 20:00 uur

19:00 – 20:00 uur

D1

Anouk & Marit B

18:00 – 19:00 uur

18:00 – 19:00 uur

D2

Edwin

18:00 – 19:00 uur

18:00 – 19:00 uur

E1

Niels & Marée

18:00 – 19:00 uur

18:00 – 19:00 uur
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