Beste (ouders van) jeugleden,
Het is de bedoeling dat wij vrijdag 19 juni de teamindeling voor het seizoen 20202021 bekend gaan maken.
Dit proces is vanwege Corona anders verlopen dan voorgaande jaren, waar nog bij
komt dat we dit jaar qua aantallen ook steeds niet goed uitkwamen per
leeftijdscategorie per dorp. We willen daarom vooraf alvast een aantal belangrijke
discussies die we gehad hebben met jullie delen.
Corona
Het enige wat we op dit moment weten is dat er vanaf 1 september weer
competitiewedstrijden gehouden mogen worden en we daarvoor volgende week de
teams moeten doorgeven aan de bond. Hoe de opstart er exact uit gaat zien,
daarover zijn nog geen nadere details bekend. Ook is op dit moment niet bekend hoe
zich dat verhoudt tot de beperkingen die er zijn ten aanzien van het meerijden van
personen in auto’s. Wij gaan er vanuit dat, wanneer de competitie doorgang mag
vinden, deze beperking ook opgeheven wordt. Anders is het ons inziens ook
onmogelijk om competitiewedstrijden te gaan spelen.We hopen binnenkort meer
informatie van de bond te ontvangen.
Selectiemoment (relevant voor A tm C)
Vanwege Corona is het selectieproces na nominatie van spelers stil komen te staan.
Dat maakt het lastig om met name op de laatste plekjes een goede keus te maken.
We hebben dat voor dit moment getracht zo goed mogelijk te doen voor de C1, B1,
A1. In de A1 vindt er aan de start van het seizoen nog een selectiemoment plaats,
hier moeten nog dames en heren afvallen.
De teams eronder kennen vaak grote groepen jeugd die elkaar voor wat betreft
niveau niet ver ontlopen. We hebben er dit jaar dan ook voor gekozen om voor de
A2, A3, A4, B2, B3, C2, C3, C4 zo gelijkwaardig mogelijke teams te maken waar
spelers met plezier en met zoveel mogelijk van hun sportvrienden kunnen korfballen.
Elk jaar moeten we vanwege de leeftijdsgrenzen weer teams splitsen, wat ook dit
jaar weer het geval is. In de trainingsopzet zullen we proberen teams aan elkaar te
koppelen om deze groepen bij elkaar te houden en goed zicht te houden op de
onderlinge ontwikkeling van spelers.
Indeling eerst tot Zaalcompetitie (relavant voor A tm C)
Nadrukkelijk willen we vanwege het ontbreken van een selectieproces dan ook
aangeven dat de teamindeling in eerste instantie voor het veldseizoen is. We kunnen
het veldseizoen dan gebruiken om te kijken of er nog wijzigingen moeten
plaatsvinden in de A1, B1 en C1. Ook kunnen we kijken of de gekozen opzet in de
teams eronder goed uitpakt en eventueel bij problemen tot aanpassingen overgaan.
Het is beslist niet onze insteek om een compleet nieuwe indeling voor de zaal te
maken. Maar daar waar selectieteams mogelijk aangepast moeten worden, kunnen
er op andere plekken problemen ontstaan en willen we dat moment gebruiken om
eventueel nog wijzigingen door te voeren.

Uiteraard geldt dit ook wanneer we vanwege Coronamaatregelen tegen beperkingen
aanlopen. In dat geval kan het zijn dat we zelfs eerder aanpassingen moeten
doorvoeren.
Keuzes tussen (A, B, C, D, E, F) 1, 2, 3 of 4
We weten dat het cijfer achter een team voor kinderen belangrijk is, maar we willen
nogmaals benadrukken dat dit niks zegt over het niveau van het team, behalve bij
het wedstrijdkorfbal voor A1, B1 en C1. In het breedtekorfbal deelt de bond teams
namelijk niet in op dit cijfer, maar op de punten die een team heeft. Dit puntentotaal
komt voort uit punten die individuele spelers hebben behaald in de loop der jaren, in
combinatie met hun leeftijd. Spelers krijgen dus punten op basis van hun prestaties
op bepaalde niveaus van voorgaande jaren. Word je kampioen in een poule dan
krijgen spelers in dat team extra punten ten opzichte van spelers die lager eindigen
in de poule. Het komt dan ook regelmatig voor dat een C4 hoger speelt dan een C3
of een E5 hoger dan een E2. Voor de D, E en F teams verdelen we de nummers 1
altijd over de dorpen en ook over de jaren heen wisselen we dit per dorp.
Keuzes dit jaar
Los van Corona kwamen we dit jaar ook nog eens lastig uit voor wat betreft de
aantallen bij met name de D- en C-jeugd. We hebben in totaal meer dan 10 varianten
behandeld. Discussies die hierbij speelden waren: willen we een 4-tal D’s, kan er 1
heer in een dames team, gaan we met 4 wissels spelen (12 in een team), maken we
3 teams van 8 waardoor er elk weekend wissels moeten worden geregeld. Hoe gaan
we om met trainers onder de achtien bij combiteams (kinderen uit verschillende
dorpen bij elkaar) die op verschillende locaties trainen. Als we combiteams maken
hoe zorgen we dan dat de niveau’s van de teams evenwichtig blijven, maar kinderen
ook zoveel mogeljk aansluiting houden bij hun dorpsgenoten. Daarbij komt nog, dat
we natuurlijk ernaar streven in ieder geval t/m D-leeftijd zoveel mogelijk in eigen dorp
te trainen en spelen. En als dat niet lukt, dat het dan zo te combineren is dat ouders
gezamenlijk de kinderen naar een ander dorp kunnen vervoeren. Allemaal punten die
we mee genomen hebben bij het maken van de teamindeling. Dat bleek dit jaar een
lastige puzzel.
Vragen
Wanneer ouders na deze uitleg en de teamindeling van volgende week nog steeds
vragen hebben over de gemaakte keuzes, dan horen wij dit uiteraard graag. Het
verzoek is deze uiterlijk vrijdag 26 juni per mail op elske@kvmidfryslan.nl kenbaar te
maken. Mogelijk kunnen we bepaalde vragen meenemen, naar de indeling van de
zaal. Dit omdat we dan ook meer weten over de wijze waarop wij de competitie weer
gaan opstarten, en we mogelijk voor de zaalcompetitie nog tot enkele aanpassingen
komen in de (selectie)teams. We hebben er dit jaar voor gekozen geen
inloopspreekuur te houden i.v.m. de strenge voorschriften. Wilt u nog wel een
persoonlijk gesprek met iemand van de TC en JC kunt u dat ook in de mail
aangeven. We kijken dan of we dit telefonisch doen, of toch een (Coronaproof)
afspraak maken.

We hopen dat deze uitleg meer duidelijkheid geeft voor de komende teamindindeling.
Daarnaast hopen we dat we na de zomervakantie weer los kunnen en er dan met z’n
allen weer een prachtig korfbalseizoen van te maken!
De TC en JC

