Sint Laurens, 13 juni 2017
Beste spelers, ouders en verzorgers van de ONDO jeugdploegen,
Het korfbalseizoen zit er op en de zomervakantie nadert. Ondertussen hebben we weer volop nagedacht over
het volgende seizoen. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Dat geldt zeker ook voor
de indelingen van de nieuwe teams. En omdat niet altijd voor iedereen even duidelijk is hoe dat in zijn werk
gaat, lichten wij dat hieronder nader toe.
Beleid
ONDO wil graag een vereniging zijn waar iedereen zich thuis en betrokken voelt en waar iedereen plezier
beleeft aan het samen sporten. Dat geldt voor de fanatiekelingen, maar ook voor degenen die vooral voor
gezelligheid gaan. Het technische beleid binnen ONDO is hierop ook afgestemd.
Bij de F’s en de E´s ligt de nadruk meer op spelen en ontwikkelen. Binnen de mogelijkheden kijken we eerst
naar de leeftijd, vriendjes en vriendinnetjes en waar ze vandaan komen. Bij de D´s en C´s wordt meer gestreefd
naar evenwichtige teams. Dit betekent dat voor zover mogelijk meer gestreefd wordt naar teams met
(combinaties van) spelers van hetzelfde niveau voor wat betreft fanatisme, inzet, technische vaardigheid en
spelinzicht.
Vaak worden de teams vanaf de D’s dus al gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Dat is ook logisch,
teams zullen niet tot in lengte van jaren ongewijzigd kunnen blijven. Nieuwe ploegen wil ook zeggen nieuwe
contacten, die ook heel leuk kunnen zijn. Een vereniging is meer dan alleen je eigen (vertrouwde) team.
Hoe ouder je wordt des te prettiger is het dat je sport met anderen van hetzelfde niveau. Iedere speler
ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo, naar een eigen haalbaar niveau. Daarbij wordt vaak gekeken naar
de “hogere” teams, maar het is bijvoorbeeld niet leuk als je altijd op je tenen moet lopen en eigenlijk altijd net
tekort komt, niet voor jezelf, maar ook niet voor je medespelers. Veel leuker is het om dan in een ander team
te spelen waar je wel goed mee kan, je wellicht zelfs één van de beteren bent en je jezelf juist beter ontwikkelt.
Om dit te bereiken en hierin goed inzicht te krijgen, werken we bij voldoende gelijkwaardige spelers vanaf de
B’s al een aantal jaren met selecties. Tijdens de selectieperiode wordt door een selectiecommissie bepaald wie
in welk team komt. Gestreefd wordt naar meerdere commissieleden zodat een zo breed en objectief mogelijke
selectie kan plaatsvinden.
Ploegsamenstellingen
Evenals bij een wedstrijd en bij sporten in het algemeen zijn aan ploegsamenstellingen, vooraf door de TC of
door een selectiecommissie vastgesteld, ook altijd emotionele momenten van blijheid, opluchting en ook
teleurstelling verbonden.
Ploegsamenstellingen zijn niet altijd even makkelijk te maken en soms niet altijd even goed te begrijpen. De TC
of een selectiecommissie stelt een team zo goed mogelijk samen. Naast een bepaald niveau zijn per team ook
verschillende spelers nodig. Bijvoorbeeld aanvallende maar ook steunende spelers. En het is bijvoorbeeld dan
ook niet zo dat degenen die het makkelijkst scoren altijd in het hoogste team komen. Ook streven we naar een
goed evenwicht tussen jongens en meisjes. Dat is niet altijd even eenvoudig maar zeker voor A-ploegen vinden
we dat een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast kunnen ook sociaal-emotionele factoren een rol spelen bij
ploegsamenstellingen. Heb vertrouwen dat de mensen die keuzes maken dat doen in het belang van de
vereniging.
Een vereniging ben je met zijn allen. De vereniging is er voor de leden, maar niet minder zijn de leden er voor
de vereniging. Wat ons betreft staat het belang van de vereniging voorop, waarbij zoveel mogelijk rekening
gehouden wordt met ieders individuele belang. Maar niet andersom. We kunnen het helaas niet altijd iedereen
100% naar de zin maken. Bedenk daarom altijd, en zeker als je niet in het team van je wensen zit, dat je wel
deel van de vereniging blijft.

Zoals al gemeld worden ploegen vanaf de D's zoveel mogelijk ingedeeld op niveau cq. sterkte. Wel vinden wij
dat er ook vooral ruimte moet zijn voor gezelligheid. Daarom streven we er naar dat alle teams in dezelfde
leeftijdscategorie zoveel mogelijk samen doen. De trainingstijden worden op elkaar afgestemd en activiteiten
worden zoveel als mogelijk samen gedaan. Dat iemand dus niet geplaatst wordt in het team van zijn voorkeur
wil dus zeker niet zeggen dat contacten met vrienden en vriendinnen verloren gaan. Integendeel, de jeugd
binnen ONDO voelt zich steeds meer en breder met elkaar betrokken. En zo hoort het in een vereniging!
We vragen op voorhand begrip voor keuzes. Begrip door spelers, maar ook door ouders. Probeer vooral de
keuzes te begrijpen en te accepteren, en ook de positieve kanten van gemaakte keuzes te zien. Zet niet gelijk
de hakken in het zand als het tegenvalt. Korfbal is teamsport. En onderdeel zijn van een team geeft ook
verplichtingen. Verplichtingen naar je sportmaten en naar je vereniging. Dat vraagt individuele flexibiliteit en
acceptatievermogen. Samen plezier, samen sterk, samen het beste er van maken, ook als het tegenzit. Zet het
belang van de vereniging voorop.
Coördinatoren
Coördinatoren zijn vooral een aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders. Zij kunnen duidelijkheid geven
over wie welke taken doet binnen de vereniging en hoe de processen lopen. Coördinatoren zijn als het ware
ogen en oren van de TC binnen de vereniging, zij hebben daardoor het beste zicht op de ontwikkelingen in de
diverse jeugdploegen.
De coördinatoren binnen de jeugd van ONDO voor het komende seizoen zijn voor de:
- A's & B’s: Job van Hartingsveldt
- C's & D’s: Karen Dekker
- E’s, F’s en mini’s: Ineke Dekker en Natasja de Looff
Het emailadres waarop zij te bereiken zijn is: tc@kvondo.nl, waarbij het overigens vaak beter is om meningen
in een persoonlijk overleg te bespreken.
Natuurlijk mag je je mening laten weten, of je nu blij bent of teleurgesteld of dat je graag dingen anders ziet.
Laat het gerust weten aan trainers en/of aan de coördinatoren; zij staan open voor gesprekken. Realiseer je wel
dat het prettiger communiceren is als er respect is van beide kanten, waarbij iedereen open staat en luistert
naar de argumenten van de ander. Probeer ook het geheel te overzien en niet alleen kritiek te leveren op basis
van individuele belangen en/of emoties.
Gelukkig hebben heel veel mensen het naar de zin bij ONDO en dat doet de betrokkenen en vrijwilligers ook
goed. Sterker nog, daar doen ze het allemaal voor!
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en succes en veel plezier in het nieuwe seizoen.
KV ONDO
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