Selectieprocedure 2021-2022
Selectieproces Kv Mid Fryslân
In dit document wordt het selectieproces van KV Mid-Fryslân beschreven voor het seizoen 2021-2022
Partijen die een rol spelen:
•
•
•
•
•
•
•

TC KV Mid-Fryslân (verantwoordelijk voor technisch beleid MF, senioren en wedstrijdkorfbal)
Selectiecommissie wedstrijdkorfbal Jeugd (SWKJ)
JC KV Mid-Fryslân (verantwoordelijk voor breedtekorfbal jeugd)
Trainers/coaches van de jeugdteams D t/m A
Kloppend hart/dorpen contactpersonen, vertegenwoordigd door lid in JC
Selectieadvies groep bestaande uit diverse betrokken leden/trainers/coaches met korfbal
technisch inzicht die tijdens de selectieavonden een advies doet aan de TC.
Hoofdbestuur KV Mid-Fryslân

Hoofdverantwoordelijke voor de selecties is de TC (heeft mandaat vanuit het bestuur). Ondersteund
door de SWKJ en de JC. De SWKJ ondersteunt in het nominatieproces, het JC in de organisatie van het
selectieproces. Binnen de TC is een vertegenwoordiger aangewezen als eerste aanspreekpunt voor
het selectieproces.
Selectiecommissie WK Jeugd; SWKJ
De1 selectiecommissie WK Jeugd bestaat uit (onafhankelijke)korfbaltechnische personen uit Grou,
Akkrum, Warten en Reduzum2.
Zij hebben de volgende hoofdtaken:
- Ieder lid van de selectiecommissie is verantwoordelijk voor een leeftijdscategorie.
- Zorgen voor een goede balans in de nominaties van de deelnemers aan het selectieproces
- Leveren, samen met de adviesgroep selecties, een advies aan de TC voor de samenstelling
van de selectieteams
Contactpersoon voor de SWKJ is de vertegenwoordiger van de TC.
Profiel
Ze hebben een goed zicht op hetgeen in eigen dorp, maar ook wat verenigingsbreed aan
kwaliteit aanwezig is. Dit betekent dat ze ook inzicht in de teams buiten het eigen dorp hebben.
Zij zijn dus ook zo nu en dan aanwezig bij wedstrijden ‘’buiten hun dorp’’, om zo een goed
overzicht te krijgen van de verschillende teams binnen Mid Fryslân.
Taken:
- Stellen in samenwerking met JC, TC en trainers een definitieve lijst op van genomineerde
spelers, op basis van de door trainers aangedragen genomineerden.
- Nemen deel aan de selectieadviesgroep die tijdens de selectietrainingen adviseert aan
TC.
1

WK=Wedstrijdkorfbal= de teams die op landelijk niveau spelen en waarvoor de spelregels van het
wedstrijdkorfbal van toepassing zijn. BK=Breedtekorfbal=de teams die op regionaal niveau spelen en waarvoor
de spelregels van breedtekorfbal van toepassing zijn. Uitgangspunt is dat spelers en hun ouders uitkomende in
het WK een prioriteit toe kennen aan het spelen op dit niveau wat betekent dat trainingsopkomst en
wedstrijdaanwezigheid 100% is en er ook bereidheid is om te reizen voor trainingen.
.
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Contactpersoon TC
De TC is verantwoordelijk voor de selectie van de WK teams. Binnen de TC is 1 persoon
vertegenwoordiger voor het gehele selectieproces van de jeugd. Per leeftijdscategorie (A, B en C) is
er weer één persoon verantwoordelijk en contactpersoon voor het proces.
Taken:
De TC (vertegenwoordiger, ondersteunt door medeverantwoordelijken):
- Vraagt personen voor de SWKJ
- Stuurt de mails aan de trainers en jeugdleden voor uitvraag van de nominatie van leden en
de uitnodiging voor de selectieavonden
- Vraagt trainers en coaches om nominaties (op sterkte) aan te dragen aan de SWKJ. Op basis
hiervan stelt de SWJK een definitieve nominatielijst op, welke de TC vaststelt. De TC nodigt
op basis van deze lijst de genomineerden uit voor de selectietrainingen/-wedstrijden.
- Vraagt een aantal personen om tijdens de selectietrainingen een selectieadviesgroep te
vormen om advies te geven aan de TC. De SWKJ is ook onderdeel van de selectieadviesgroep.
Selectieadviesgroep
Een aantal betrokken personen met goed korfbal technisch inzicht en een verenigingsbrede blik
wordt gevraagd om tijdens de selectie avonden de genomineerden te beoordelen.
Taken: 1 of 2 avonden aanwezig tijdens de selectieavonden om advies over de selecties WK uit te
brengen.
Een belangrijk aandachtspunt voor de selectieadviesgroep is de betrokkenheid van ouders bij groepen
waar hun kinderen bij zitten. Ditzelfde geldt overigens voor andere nauwe sociale relaties
(familiebanden, vriendschappen) tussen selecteurs en kinderen. Vaak is het juist ook deze groep
selecteurs die goed overzicht over meerdere teams en kinderen heeft en ook korfbaltechnisch en
strategisch inzicht beschikt. Hun inbreng is nodig voor de kwalitatieve keuzes die gemaakt moeten
worden. De TC heeft tijdens de selectie avonden de nadrukkelijke taak om ervoor te zorgen dat de
betrokkenheid van deze selecteurs geen invloed heeft op beoordeling van eigen kinderen of kinderen
die op een andere wijze nauw verwant zijn. De TC ziet hier tijdens de selecties en beoordelingen op
toe en kan, indien nodig, maatregelen treffen.
JC:
Binnen de JC is elk kloppend hart vertegenwoordigd. De JC ondersteunt de TC in het selectieproces.
Zij zijn niet op inhoud betrokken bij de selecties WK. Wel zijn zij op inhoud betrokken bij de
indelingen van de overige BK teams.
Taken
-

Regelt het veld en de kantine voor de selectieavonden
Regelen lijsten voor de selectieavonden die door selectieadvies groep kunnen worden
ingevuld
Zorgen voor de administratie rondom de beoordelingen van de selectieavonden
Maken een voorstel voor de indeling BK

*Voor de selectieprocedure voor het seizoen 2021-2022 zal dit gezamenlijk opgepakt worden. Voor
seizoen 2022-2023 worden de eerste drie taken uitgevoerd door de TC.
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Procedure
1

TC: stelt concept mail voor trainers
18 februari

2

Trainers: Lijsten aanleveren bij TC
voor 8 maart

3

TC: levert nominatielijsten aan bij
SWKJ (uiterlijk 12 maart)
Behandeling lijsten door SWKJ/ TC /JC
/trainers (maart)

4

5

i.v.m. de Coronamaatregelen dit
seizoen niet mogelijk. Afhankelijk van
de ontwikkelingen kan het zijn dat hier
nog iets in georganiseerd wordt.

6

2 april: SWKJ stuurt nominatielijst aan
TC

7

De TC vraagt trainers voor de
selectieavonden

8

De TC vraagt personen voor de
adviescommissie

9

TC: stuurt 4 april een mail naar alle
jeugdleden D t/m A en ook naar alle
trainers/coaches.

Trainers ontvangen een mail met het verzoek nominaties door te
geven aan de TC. In de mail komt een uitleg van de procedure en
komt een bijlage met daarin een overzicht van de A t/m D leden
van volgend seizoen.
Er wordt gevraagd te nomineren voor een dubbele selectie, en ook
te nomineren op volgorde van sterkte per sekse.
De TC en JC bekijkt of het nodig is in elke categorie een dubbele
selectie te doen.
De jeugdtrainers nomineren, op basis van een leeftijdenlijst3 die de
JC aanlevert, spelers die in aanmerking komen voor de selecties A,
B en C van het volgende seizoen. Per jaar wordt bekeken of
dubbele selectie wenselijk is.
De TC maakt op basis van de nominaties van de trainers lijsten
voor de SWKJ.
De SWKJ/JC/TC komen bijeen en kunnen voor deze bijeenkomst
naar eigen inzicht trainers/coaches uitnodigen. Op basis van dit
overleg komt vooraf meer zicht op kinderen en kan gerichter de
niet-discutabele en vooral de tussengroep goed in beeld worden
gebracht. Ook voor wat betreft de aantal openstaande
selectieplaatsen (hoeveel moeten er waar geselecteerd worden).
De SWKJ bezoekt gedurende het seizoen een aantal wedstrijden
van B, C, D jeugd om spelers te volgen. Na de bespreking eind
januari kan de SWKJ gerichter naar bepaalde genomineerden gaan
kijken.
Ook de huidige trainers kunnen bij andere wedstrijden gaan kijken
om een goed beeld te krijgen van alle spelers voor de WK-teams.
De SWKJ maakt een definitieve lijst nominaties. Hierbij kijkt zij ook
naar het totaal aantal nominaties wat in balans moet zijn met het
kunnen bieden van een goede selectieavond. De TC beslist
uiteindelijk wat de definitieve nominatielijst wordt.
De JC ontvangt een kopie van deze lijst zodat zij op de hoogte is en
alvast een begin kunnen maken met de indeling van het
breedtekorfbal.
De TC stemt met de trainers af welke datum de selectieavond(en)
plaatsvindt en hoe dit wordt ingevuld (training/wedstrijd etc.).
De TC benadert een aantal personen om deze avond aanwezig te
zijn als selectieadviesgroep om advies uit te brengen aan de TC. De
SWKJ maakt onderdeel uit van de adviescommissie.
In de mail wordt bekend gemaakt welke leden uitgenodigd worden
voor de selectieavond en wanneer deze gehouden wordt.
Er wordt een mail uitgedaan aan de leden van de A t/m D met
daarin de namen van de genomineerden zodat ook de rest van de
leden hier zicht op heeft.
Vanwege de privacy wordt dit niet op de site geplaatst. Hierin ook
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11
12
13
14
15

16
17
18

vermelden wat het betekent wanneer je genomineerd bent4 en
dus ook tot deze inzet bereid moet zijn (zie voetnoot). JC regelt
beschikbaarheid velden en kantine
1e selectieavond A, B en C team: 19-26 De JC maakt lijsten van de genomineerden waar de
april
selectieadviesgroep haar informatie op kan bijhouden. Voor de
selectie-avond van start gaat is er eerst een kort overleg met de
selecteurs.
Na afloop van de selecties komen de selectieadviesgroep
waaronder SWKJ, TC en JC in de kantine bijeen.
De JC administreert de uitkomsten.
Aan het eind van de avond is er een advies voor de selectie WK 2021 wat aan de TC wordt meegegeven.
JC: Verkenning indeling breedtekorfbal De JC maakt een 1e verkenning BK op basis van het advies wat door
voor 26 april
de selectieadviesgroep aan de TC is voorgelegd. Zij informeert de
TC z.s.m. indien er aandachtspunten ontstaan voor het BK.
JC maakt op basis van concept selectie De JC koppelt mogelijke vragen terug met trainers BK, kloppend
en reactie TC indeling BK. 1e concept
hart en rond met deze informatie haar concept af. Dit bespreekt zij
gereed op 13 mei
in haar vergadering in deze week.
JC: conceptvoorstel BK aan TC 13-17
De JC stuurt de TC haar voorstel indeling WK en BK.
mei
TC en JC bespreekt dit
Toelichtingsavond teamindeling: eind De JC en TC bespreekt de teamindeling met het HB en de
mei/begin juni
betrokken trainer. Ze geven een toelichting op de gemaakte
keuzes.
Teamindeling bekend maken: juni
De TC en de JC maken de teamindeling van de jeugd bekend.
Formeel worden alle teams, WK en BK, gelijktijdig gepubliceerd.
In principe vindt er op voorhand geen enkele communicatie meer
plaats met leden over de indeling. Er komt een toelichting bij de
publicatie van de teams waarin wordt aangegeven dat leden die
graag een toelichting willen dit per mail kunnen aangeven bij de
TC/JC en dat er op een inloopavond is waar ze zich voor kunnen
aanmelden. Ze krijgen dan een tijdstip waarop ze hun vraag
kunnen toelichten.
Reacties n.a.v. de teamindeling
JC/TC verzamelt de reacties en doet een voorstel voor de
inloopavond (in principe per mail)
Inloopavond: juni
Inloop avond waarin vragen gesteld kunnen worden en er een
toelichting gegeven kan worden op de gemaakte keuzes.
Evaluatie n.a.v. de inloopavond
Na de inloopavond met vertegenwoordiger JC en TC worden de
reacties besproken.

4

Het betekent dat je moet reizen, de mentaliteit van wedstrijdkorfbal begrijpt, 100% aanwezig bent (mits
zwaarwegende situaties).

