
JEUGDBELEID 
 

KORFBALVERENIGING ONA 
Overasselt 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Augustus 2016 

 



Jeugdbeleid   Korfbalvereniging ONA 

 

 

 
Augustus 2016 2  
 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
Inleiding ......................................................................... 3 
1. Samenstelling jeugdcommissie .............................. 4 
2. Doelstelling jeugdcommissie .................................. 4 
3. Aanspreekpunt ....................................................... 5 
4. Indeling teams ........................................................ 5 
5. Trainingen .............................................................. 6 
6. Competitie .............................................................. 7 
7. Wedstrijdtenue ..................................................... 10 
8. Douchen ............................................................... 10 
9. Meespelen ander team ......................................... 11 
10. Verzekering ...................................................... 11 
11. Financiën .......................................................... 11 
12. Activiteiten ........................................................ 11 
13. Nieuwe leden .................................................... 14 
14. Werving ............................................................ 15 
15. Jeugdchallenge................................................. 15 
16. Omgangsvormen .............................................. 17 
Begrippenlijst ............................................................... 18 
Contactgegevens jeugdcommissie .............................. 19 



Jeugdbeleid   Korfbalvereniging ONA 

 

 

 
Augustus 2016 3  
 

 

Inleiding 
Dameskorfbalvereniging ONA uit Overasselt is opgericht 
in 1936. 
ONA staat voor Ontspanning Na Arbeid. ONA is een 
groeiende vereniging waarbij sportiviteit, teamverband 
en plezier in sporten hoog in het vaandel staan. 
 
Dit beleid is opgezet om de richtlijnen voor de 
jeugdcommissie van korfbalvereniging ONA uit te zetten. 
Korfbalvereniging ONA wil alle jeugdleden op een 
plezierige en kwalitatieve manier korfbalvaardigheden 
aanleren. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk 
rekening te houden met de persoonlijke kwaliteiten. 
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1. Samenstelling jeugdcommissie 
Korfbalvereniging ONA heeft aan aparte 
jeugdcommissie betreffende de jeugdzaken. De 
jeugdcommissie bestaat uit: 
 

- Jacqueline Nicolasen  
Voorzitter (afvaardiging Hoofdbestuur) 

- Jolanda van Dijk 
Algemeen 

- Marjolein Peeters Weem 
Algemeen 

- Evelien Peeters Weem 
Algemeen 

 
 

2. Doelstelling jeugdcommissie 
De jeugdcommissie van ONA streeft de volgende 
doelstellingen na: 
 

- De jeugdleden gelegenheid te bieden de 
korfbalsport te bedrijven en zich daarin te 
ontwikkelen en door te groeien. Hierbij wordt 
rekening gehouden met zowel prestatiegerichte 
als recreatiegerichte behoeften; 

- Organiseren van jeugdactiviteiten; 
- Coördinatie jeugdleiding en – trainers; 
- Samenstellen teamindelingen; 

- Zorg dragen voor een goede sfeer, betrokkenheid 
en juiste communicatie; 
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- Vraagbaak voor jeugdleden en hun ouders. 

3. Aanspreekpunt 
Indien jeugdleden en/ of ouders opmerkingen, 
problemen en/ of vragen hebben, kunnen zij als 
eerste terecht bij de leider of trainer. Indien het 
probleem zo niet kan worden opgelost of de 
vraag niet kan worden beantwoord kunnen zij 
terecht bij de jeugdcommissie via de 
contactpersoon van het desbetreffend team. 
 
De contactpersonen binnen de jeugdcommissie 
voor het seizoen 2016 – 2017 zijn: 
 
- Marjolein Peeters Weem A1 

- Jacqueline Nicolasen C1 
- Jolanda van Dijk   D1 

- Evelien Peeters Weem E1 

4. Indeling teams 
Het indelen van de jeugdteams gebeurt jaarlijks 
aan het einde van het seizoen wanneer bekend is 
hoeveel jeugdspeelsters er zijn voor het volgende 
seizoen. De indeling wordt bij voorkeur 
gebaseerd op leeftijd en volgens de regels van 
het KNKV1. Daarnaast is het mogelijk dat bij de 
indeling ook gekeken wordt na het aantal jaren 
speelervaring wat een jeugdlid heeft ten opzicht 
van een nieuw jeugdlid. 
 

                                                
1
 Zie de begrippenlijst in de bijlage. 
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De jeugdcommissie coördineert en bepaalt (in 
overleg met hoofdbestuur) de indeling van de 
jeugdteams. De jeugdcommissie bepaalt in 
overleg met de trainers/ leiders de indeling van 
jeugdleiding en – trainers. Hiermee houdt de 
commissie rekening met de kwaliteiten van zowel 
de trainers als de jeugdteams. 
 
De leeftijdcategorieën zijn als volgt: 
- Welpen: 5 –6 jaar. 
- Pupillen: 7– 11 jaar. 
- Aspiranten: 12 –14 jaar. 
- Junioren:  15 – 18 jaar. 

5. Trainingen 
Welpen en pupillen trainen één keer in de week. 
Vanaf de aspiranten zal er twee keer in de week 
getraind worden. 
 
Iedereen dient 15 minuten voor aanvang van de 

trainingstijd aanwezig te zijn voor omkleden en 
het klaarzetten van de benodigde materialen. Na 
de training wordt er gezamenlijk opgeruimd. 
 
Trainen in geschikte trainingskleding 
(sportkleding met voetbalschoenen en in de zaal 
gymschoenen). 
 
In overleg met de trainer(s) wordt er bepaald of er 
tijdens schoolvakanties wel of niet wordt getraind. 
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Het afmelden voor trainingen dient tijdig bij de 
trainer te worden doorgegeven. 

6. Competitie 
De organisatie van de competitie is in handen 
van het KNKV. 
 
Gedurende het seizoen worden er twee 
competities gespeeld. Deze competities staan 
geheel los van elkaar. 
- Buitencompetitie  Sept. – Nov., Mrt. – Mei 
- Binnencompetitie  Nov. – Mrt. 
 
Voor de jeugdteams die breedtekorfbal2 spelen 
wordt de buitencompetitie nogmaals opgesplitst 
in twee aparte competities. 
 
Bij wedstrijdkorfbal3 spelen de jeugdteams in de 
veldcompetitie, het gehele seizoen één 
doorlopende competitie. 
 
Alle jeugdteams spelen de wedstrijden op 
zaterdag. Drie keer per jaar komt er het wedstrijd 
programma uit met daarin alle data en tijden van 
de wedstrijden. Deze wordt per e-mail verzonden. 
Bij thuiswedstrijden dient men minimaal 45 
minuten van te voren aanwezig te zijn voor het 
omkleden en leggen van het korfbalveld. 
 

                                                
2
 Zie de begrippenlijst in de bijlage. 

3
 Zie de begrippenlijst in de bijlage. 
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Bij uitwedstrijden mogen de kinderen niet met 
voetbalschoenen in de auto. Deze pas 
aantrekken op lokatie bij de tegenpartij.  
Bij uitwedstrijden wordt er gezamenlijk vertrokken 
vanuit de Passelegt. Vertrektijden staan vermeld 
in het wedstrijdprogramma.  
Graag 5 minuten voor vertrektijd aanwezig zijn.  
Het rijden bij uitwedstrijden, toernooien en/ of  
activiteiten gebeurt op basis van rijbeurten 
ingedeeld per team. Hierbij is het verplicht, dat 
iedere auto voldoet aan de veiligheidsregels. Bij 
de indeling wordt uitgegaan van 4 zitplaatsen 
(met gordels), indien dit niet mogelijk is, dit dan 
graag tijdig bespreken met de leiding. 
Indien een ouder verhinderd is om te rijden, dient 
er zelf geruild te worden. De rijbeurten staan 
vermeld in het programmaboekje. Bij 
uitwedstrijden worden de kinderen door de 
rijouders thuis gebracht. 
 
Wie om dringende redenen verhinderd is te 

komen korfballen dient zich tijdig bij de eigen 
leiding af te melden. Zodat er, indien nodig, nog 
voor een vervangster gezorgd kan 
worden. Laat je teamgenoten niet in de steek 
en meld je zo min mogelijk af.  
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De wedstrijdduur per team is als volgt: 
- Welpen:  2 x 15 minuten; 
- Pupillen F:                2x 20 minuten; 
- Pupillen E:  2 x 20 minuten; 
- Pupillen D:  2 x 25 minuten; 
- Aspiranten C: 2 x 25 minuten; 
- Aspiranten B: 2 x 30 minuten; 
- Junioren:  2 x 35 minuten; 
- Senioren:  2 x 35 minuten. 
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7. Wedstrijdtenue 
Het tenue van korfbalvereniging ONA is als volgt 
samengesteld: 
- wit shirt; 
- rood rokje; 
- hoge witte sokken met een rode rand; 
- voetbalschoenen buiten, gymschoenen binnen 

(geen balletschoenen en schoenen met een 
elastisch bandje). 

 
Lange haren dient men deze zowel tijdens trainingen 
als wedstrijden vast te binden op een staart en bij 
korte haren uit het gezicht via een haarband of 
schuifjes. 
Tijdens de training en wedstrijd mag je geen 
sieraden dragen. 
Het shirt tijdens de wedstrijden is een clubshirt, deze 
is in eigendom van de vereniging en ieder lid betaalt 
hiervoor een eenmalige bijdrage van €17,50. 

 
Het rode rokje (Merk Reece) en de sokken zijn te 
koop bij Inter Sport in Wijchen. 

Adres: Spoorstraat 49, Wijchen 

024-6415467. 

8. Douchen 
Vanaf de pupillen zijn alle jeugdleden verplicht na de 
trainingen en wedstrijden te douchen. Als het om 
hygiënische redenen niet verstandig is om te 
douchen, wordt dit door de leiding aangegeven.  
Geadviseerd wordt om badslippers mee te nemen.  
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Welpen zijn niet verplicht te douchen maar in overleg 
met de leider/ trainer mag dit wel.  

9. Meespelen ander team 
Indien een team tekort komt aan speelsters tijdens 
een wedstrijd worden deze aangevuld (indien 
mogelijk) door de oudere speelsters van een 
onderliggend team of de jongere speelsters van een 
bovenliggend team. 

10. Verzekering 
Korfbalvereniging ONA heeft voor haar leden een 
collectieve ongevallenverzekering en een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

11. Financiën 
Jaarlijks wordt de contributie tijdens de 
jaarvergadering vastgesteld. 

 

12. Activiteiten 
 

Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd 
voor de jeugd van ONA. De volgende activiteiten 
keren jaarlijks terug: 

 

 Grote Club Actie 
De Grote Club Actie is jaarlijks een belangrijke actie 
voor de vereniging.  
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Medio september krijgen alle jeugdleden (vanaf de 
pupillen) een lijst mee naar huis om zoveel mogelijk 
loten te verkopen. Betaling van de loten gebeurt via 
automatisch incasso. 

 

 Sinterklaas 

ONA stelt voor de jongste jeugd (welpen en 
pupullen E en D) een bedrag van € 3,50 
beschikbaar in de sinterklaastijd. Aan de jongste 
jeugd (welpen en pupillen E en D) brengt De Pieten 
brengen een bezoek tijdens de training en nemen 
voor hen een cadeautje mee (pietentraining).  
 

 Welpendag/ Pupillendag/ Aspirantendag/  
Junior Fun 

Jaarlijks wordt door de KNKV de welpendag, 
pupillendag, aspiranten survivaldag, het indoor 
sportspektakel (aspiranten) en de Junior Fun dag 
georganiseerd. In overleg met de jeugdleiding wordt 
hier door de jeugdteams aan deelgenomen. 
De regel is dat ieder jeugdlid eenmaal deelneemt 
aan een pupillen- en aspirantendag (vanaf C1). 
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 Welp / pupil van de week 

Iedere nieuw lid (welpen/ pupillen) mag bij een 
wedstrijd van de Senioren 1 een keer welp of pupil 
van de week zijn.  
 
Het jeugdlid mag dan bij ONA 1 de bespreking 
bijwonen, meedoen aan de warming up, de bal bij 
aanvang van de wedstrijd uitnemen en tijdens de 
wedstrijd plaatsnemen op de reservebank. Na de 
wedstrijd krijgt elke welp of pupil een attentie en kan 
er samen met de speelsters van ONA 1 worden 
nagepraat over de wedstrijd. 
 

 ONA – kamp 

Het seizoen wordt jaarlijks afgesloten met het 
traditionele jeugdkamp op de Passelegt. In overleg 
met Stichting de Passelegt en de Overasseltse Boys 
wordt aan het begin van het seizoen een weekend 
in mei of juni vastgelegd. Samen met alle 
jeugdleiding wordt dit jeugdkamp georganiseerd. 
Uitgangspunt is om jaarlijks aan het kamp een 
thema te koppelen waarop de activiteiten voor dit 
weekend worden gebaseerd.  
 

 Kampioenschap 

Hiervoor zullen door de jeugdcommissie een 
aantal zaken worden geregeld, zoals bijvoorbeeld 
met een platte kar door het dorp, uitreiken medailles, 
aanbieden tractatie, etc. Vaak organiseren de 
ouders van het desbetreffende team ook nog zelf 
iets. 
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Voor enkele activiteiten wordt een eigen bijdrage 
gevraagd. 

 

13. Nieuwe leden 
Mogelijke nieuwe jeugdleden die willen kijken of 
korfbal iets voor hen is, hebben het recht om drie 
keer aan een training deel te nemen. Na deze drie 
trainingen moeten zij beslissen om wel of niet lid te 
worden van de vereniging. Het aanmelden van 
nieuwe jeugdleden gebeurt centraal bij Jacqueline 
Nicolasen ( 06-46158693).  
Op basis van het aantal leden die al in het team 
spelen, wordt bekeken of de trainingsgroep al dan 
niet te groot is voor een nieuw lid. 

  
Voor de wedstrijden is een maximum opgesteld 
betreft het aantal jeugdleden. Voor de welpen en F 
pupillen is dit maximum op zes gesteld en bij de 
hogere jeugdteams is dit tien speelsters. Komen er 
in de loop van het seizoen speelsters bij en is dit de 
7e (welpen) of 11e (hogere teams) speelster dan is deze pas 
in het volgende seizoen speelgerechtigd. Zij mogen 
dan alleen trainen tenzij er eerder in het team ruimte 
is. 
 
Korfbalvereniging ONA heeft gekozen voor dit 
maximum omdat zij haar speelsters zoveel mogelijk 
het recht wil geven wedstrijden te spelen. 
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Stromen nieuwe leden vóór 1 januari van het 
betreffende seizoen in, dan wordt het gehele 
contributiebedrag in rekening gebracht. Na 1 januari 
wordt aan nieuwe leden de helft van de contributie 
in rekening gebracht. 

 

14. Werving 
In november en maart wordt er door de 
jeugdcommissie en jeugdleiding inlooptrainingen 
georganiseerd om nieuwe leden te werven. Kinderen 
mogen zoals gebruikelijk drie keer mee trainen en 
moeten zich daarna aanmelden om lid te worden.  
Zij worden lid met ingang van het volgende seizoen 
en zijn dan ook pas speelgerechtigd (zie evt. punt 
13). 

 

15. Jeugdchallenge 
Jaarlijks organiseert de KNKV de ‘jeugdchallenge’. 
Als vereniging is het mogelijk talentvolle speelsters 
hiervoor aan te melden. Deze speelsters gaan 
deelnemen aan selectietrainingen. Na een aantal 
trainingen volgt opnieuw een selectie en kan het dus 
betekenen dat een speelster niet wordt geselecteerd 
voor de volgende ronde.  
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Na enkele selectietrainingen blijft er een definitieve 
selectie over die samen op de ‘jeugdchallenge’ dag 
het cluster Oost gaan vertegenwoordigen in een 
toernooivorm. Deze dagen worden jaarlijks in 
december (zaal) en juni (veld) georganiseerd.  
Hier wordt gestreden om het Nederlands 
Kampioenschap. 
 
Door de KNKV worden er teams gevormd in drie 
leeftijdscategorieën: 

- <13 jaar 

- <15 jaar  
- <17 jaar 

 
Het jeugdbestuur van ONA selecteert in overleg met 
de trainers/ coach enkele talentvolle speelsters en 
biedt hen de mogelijkheid deel te nemen aan deze 
clustertrainingen.  
Voor het vervolg zijn de speelsters en ouders samen 
verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de 
trainingen.  
Trainingen vinden op verschillende locaties plaats. 
Contactpersoon vanuit de jeugdcommissie is Anita 
Groenen. Zij verzorgt alle communicatie. Indien 
speelsters door ONA worden geselecteerd om te 
gaan deelnemen aan deze trainingen ontvangen zij 
een brief met daarin alle aandachtspunten en 
informatie waarmee rekening dient te worden 
gehouden. 
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16. Omgangsvormen 
De vereniging probeert er gezamenlijk voor te 
zorgen dat ieder lid zich prettig en veilig voelt binnen 
de vereniging.  
Probeer als ouder het kind respect mee te geven 
voor de medespelers en leiding. Ongeïnteresseerd 
en nonchalant gedrag werkt demotiverend voor de 
leiding.  
Heb daarnaast respect voor de scheidsrechter die 
de wedstrijd leidt. Zowel in als buiten het veld. 
 
Fijn dat we met zoveel toeschouwers enthousiast 
zijn. Dit wordt door de vereniging zeer gewaardeerd. 
Probeer je echter ook in het kind in te leven. Het 
kind heeft het al zo druk met op de bal letten, 
spelregels en de eigen coach. Uw bijdrage aan 
coachen kan verwarrend zijn. 
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Begrippenlijst 
 
Breedtekorfbal 
Competitie voor gemengde ploegen en damesploegen 
die niet behoren tot de topkorfbal- en 
wedstrijdkorfbalcompetitie, waarbij het recreatieve 
element de bepalende factor is voor de wedstrijdwaarde 
en de sportbeleving. 
 
KNKV 
Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond. 
 
Wedstrijdkorfbal 
Competitie voor gemengde ploegen en damesploegen 
voor senioren, junioren, aspiranten en pupillen, waarbij 
het prestatieve element de bepalende factor is voor de 
wedstrijdwaarde en de sportbeleving. 
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Contactgegevens jeugdcommissie 
 
Jacqueline Nicolasen (voorzitter/contactpersoon HB) 

 06-46158693 
e-mail: jonicola@kabelfoon.nl 
Aanspreekpunt: C1 
 
Marjolein Peeters Weem 
 06-55578335 
e-mail: marjolein_pw@hotmail.com 
Aanspreekpunt: A1 
 
Evelien Peeters Weem  

 06-20080455 
e-mail: evelienpw@hotmail.com  
Aanspreekpunt: E1 

 
Jolanda van Dijk 
 06-40776909 
e-mail: jodicola@hotmail.nl 
Aanspreekpunt: D1 
 
 

mailto:jonicola@kabelfoon.nl
mailto:marjolein_pw@hotmail.com
mailto:evelienpw@hotmail.com
mailto:jodicola@hotmail.nl
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De jeugdcommissie is centraal te bereiken via: 
jeugdcommissie@korfbalverenigingona.nl of  
marjolein_pw@hotmail.com 
 

mailto:jeugdcommissie@korfbalverenigingona.nl
mailto:marjolein_pw@hotmail.com

