
 
 
 

 
 
Uitgangspunten voor technisch beleid  
 
 
Alle leden korfballen met plezier. Dat bereiken wij door  

- Iedereen op eigen niveau te laten spelen met de mogelijkheid zichzelf te verbeteren.  
- Te zorgen dat er bij de leden vertrouwen is dat zij op het juiste niveau worden ingedeeld, op basis van 

leeftijd, niveau, sociaal aspect. Bij de indeling of selectie van wedstrijdkorfbalteams wordt het niveau 
zwaarder meegewogen dan het sociale aspect.  

- Samen met het technisch kader de gemaakte indelingen te evalueren en indien nodig aan te passen, 
zodat we inspelen op verschillen in tempo en manieren van ontwikkeling van individuele spelers en een 
team als geheel.  

- Attractief en dynamisch korfbal te spelen met bijpassende trainers en scheidsrechters. Daarom 
investeren wij in opleiding, begeleiding en ontwikkeling van ons technisch kader. 

- Een brede basis (piramide) bij jeugdteams, waarbij we streven naar bij voorkeur 3 teams per categorie 
om zo niveau en spelplezier te kunnen waarborgen. 

- Ervoor te zorgen dat spelers en technisch kader kennis hebben van de spelregels. 
 
Plezier zorgt voor continuïteit. Daarnaast bevorderen we de continuïteit in de vereniging door 

- Korfbal op top-, wedstrijd- en breedteniveau aan te bieden om leden en technisch kader te werven en te 
behouden. Topkorfbal heeft aanzuigende werking voor leden, maar ook voor sponsoren en steun door 
gemeente en andere (overheids)instanties. Wedstrijd- en breedtekorfbal zorgt daarnaast voor een 
vereniging waar iedereen terecht kan en zich op zijn plek kan voelen.  

- Een regionale uitstraling waardoor we ook leden uit andere dorpen aantrekken. 
 
 
Doelen 
 
Top- en Wedstrijdkorfbal (seizoen 23/24 en 24/25) 
1. Senioren 1 naar de top van Dameskorfbal brengen (play-offs en finale topklasse). 
2. Senioren 2 haken technisch en tactisch aan bij Senioren 1, en keren terug naar terug naar reserve topklasse. 
3. Senioren 3 speelt wedstrijdkorfbal als stabiele overgangsklasser. 
4. A1 speelt hoofdklasse A-jeugd met als doel play-offs en finale. Technische en tactische aansluiting bij 
Senioren 1 en Senioren 2 om overstap naar senioren makkelijker te maken. 
5. A2 speelt wedstrijdkorfbal om aansluiting te houden bij A1 en later bij Senioren 2 en 3. 
6. B1 speelt hoofdklasse ontwikkelt zich naar niveau top 4 teams. 
7. C1/D1 wordt ingedeeld in sterke poule om uitdaging en ontwikkeling te stimuleren (passend bij sterkte team). 
8. Voldoende scheidsrechters opleiden om teams in het wedstrijdkorfbal te kunnen laten spelen. 
 
Breedtekorfbal 
Bij breedte-teams zorgen we voor voldoende leden en kader zodat plezier en verbetering op eigen niveau 
mogelijk zijn. Hierbij wordt gekeken of de teams zijn ingedeeld in een poule die past bij hun niveau 
(sterktepunten). 
We streven ernaar het gat tussen de breedteteams en wedstrijdteams zo klein mogelijk te houden door deels 
samen trainen, samen oefenen en bij elkaar invallen mogelijk te maken als dat past op gezette momenten. 
 
Speelwijze 
VIOS/Spes speelt dynamisch en technisch korfbal, waarbij eerst de rebound positie wordt ingevuld en daarna 
de focus ligt op scoren vanuit het schot. Er wordt in principe voor verdedigd, spelers kunnen scoren uit 
beweging en kunnen rechts- en linkshandig gooien en vangen. 
 
We vinden het belangrijk dat de gekozen speelwijze binnen alle teams wordt doorgevoerd, van jeugd t/m 
senioren en leiden onze trainers op dit door te voeren met daarin binnen elke laag oefeningen en spel dat past 
bij de leeftijd.  
 


