REGLEMENT
T.K.C.

Jeugdleiders bijeenkomst van 23 januari 2018 in Beuningen

De jeugdleiders bijeenkomst is een platform waar wij gezamenlijk praten en ervaring uitwisselen
over de gezamenlijke veld competitie en andere junioren zaken. Helaas waren wederom niet
alle verenigingen aanwezig (in de bijlage de presentie-lijst)
Aantal spelers per team:
Er wordt te vrij gehandeld m.b.t. de afspraken over het aantal in te zetten spelers volgens de
opstelling. Dit punt speelt nu al 2 jaar en helaas zijn er nog steeds verenigingen die onze
gezamenlijke afspraken niet willen na komen en dan ook nog verzuimen om kontact met de
tegenstander op te nemen.
Afspraak is en blijft zoals wij met elkaar hebben overeengestemd en in ons reglement staat:
Uitgangspunt is en blijft 5 spelers. Zijn er 5 spelers opgegeven (zoals vermeld in het programma
boekje en wedstrijd formulier) dan moet er met 5 spelers worden gespeeld. Mocht een speler
niet kunnen deelnemen dan moet er van onderuit worden doorgeschoven. Alleen het "laagste"
juniorenteam mag i.p.v. 5 met 4 spelers de wedstrijd spelen. PS. uitzondering is er voor die
teams die reeds uit 4 spelers bestaan. De tegenstander zal de zaterdag voor de wedstrijd vóór
17:00 uur moeten worden ingelicht. Wat betreft de teams die 6 of meerdere spelers beschikbaar
hebben is het geen verplichting dat men de wedstrijd met alle spelers moet gooien, het
minimum is 5. Overmacht is een situatie die niemand kan voorzien, dus overleg met elkaar om
het aantrekkelijk te maken en houden voor de junioren.
Klasse indeling tijdens ronde wedstrijd en deelname
Men heeft gemeld dat men het jammer vond dat tijdens de indeling op de kaart een lager
team met hogere teams heeft mee geschoten en zo in hun kielzog tot betere resultaten zijn
gekomen (‘wedstrijd-vervalsing’)
Afspraak: Het is natuurlijk niet ‘opzettelijk gebeurd, maar dit punt zal de aandacht hebben van
de organiserende vereniging bij de volgende ronde-wedstrijd om alleen teams per klasse op 1
kaart te zetten. Verder vragen wij de verenigingen die niet kunnen deelnemen zich af te melden
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bij de locatie vereniging. Een simpele beleefdheidsvorm zodat organisator weet wat men
verwachten kan en zo ook een betere kaart-indeling kan makenI
Algemeen:
• Uitnodiging deelname NKB straat en/of veldcup ➢ bekend
• Uitnodiging KTO veld cup ➢ zal in Februari volgen
• Kan er rekening worden gehouden met een belangrijke happening zoals H. Communie op
zondagen zoals NK ➢ eigen wedstrijden proberen wij hier zo veel mogelijke rekening mee te
houden maar op Landelijk niveau is dit helaas niet mogelijk de datum voor het NK staat vast
volgens deze afspraak : 2e zondag in Juni mits deze niet valt in het pinksterweekend dan een
week later
• Ronde-wedstrijd ➢ bekijken of deze eventueel terug kan naar 1e Zondag van de
Herfstvakantie (JC projectgroep) terug koppeling tijdens ‘opstellings-vergadering
Vanuit de NKB JC is er een update gegeven wat betreft de vorderingen van de 3 speerpunten
uit het beleidsplan:
1.
2.
3.

het terugdringen van het aantal deelnemers aan het NK
een workshop o.d voor de jeugdleiders
een junioren veld competitie onder de vlag van de NKB

1. Deelname totaal aantal junioren aan een NK omlaag brengen.
Deze opdracht is uitgevoerd en de BWC zal deze vertalen in het programma systeem voor het
NK in Juni a.s., het resultaat is nu dat er +/- 175 i.p.v. 200 plaatsen per onderdeel zijn en meer
deelname in cat. 1 & 2 en minder in cat. 3 & 4, wat een sneller verloop in het wedstrijdschema
moet geven
2. Workshops klootschieten junioren
Hoe deze workshops eruit gaan zien staat nog niet geheel vast en is ook afhankelijk van de
behoefte en deelname. De vorm van de verschillende workshops zal ook verschillend zijn, het
kan een centraal georganiseerd dagdeel zijn of dat wij verenigingen met elkaar in contact
brengen om onderling ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Alles hangt af en wordt
ingedeeld naar de behoefte van de leiders, trainers en begeleiders. In onderstaande 5 thema’s
komen alle aspecten van het klootschieten met junioren aan bod.
Trainen
• Hoe train je met de jeugd
• Welke trainingsvormen zijn er
• Outdoor en indoortraining
• Krachttraining
• Spellencircuit
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Begeleiden
• Hoe ga je met de jeugd om
• Plezier houden
• Hoe geef je kritiek/feedback
Spelregels
• In een dagdeel de belangrijkste spelregels uitleggen en zelf ervaren voor (beginnende)
leiders, trainers en begeleiders
Organisatie
• Hoe wordt de jeugd binnen de vereniging georganiseerd
• Zorg voor voldoende leden om te helpen
• Ouders betrekken
Communicatie
• Hoe maak je verbinding met de jeugd
• Wat zijn de huidige belangrijke communicatiemiddelen van de jeugd
• Afspraken maken
Dit zijn in het kort de onderwerpen. Graag horen wij van jullie waar behoefte aan is. Als het hier
boven niet bij staat, graag aangeven. Er zal hierover een aparte mail worden gestuurd aan alle
jeugdleiders om zich eventueel aan te melden.

3. Een junioren veldcompetitie onder de vlag van de NKB met de regie in handen van de JC
project groep
In April 2017 is de intentie uitgesproken tijdens de ALV, om de huidige GVC competitie onder de
vlag van de NKB uit te brengen.
Alle facetten zijn bekeken en het ontbrekende ‘onderdeel’ was een reglement, het NKB
reglement van de LVC en het huidige reglement van de GVC zijn naast elkaar gelegd, getoetst
en aangepast en heeft geleid tot een versie die nog geverifieerd moet worden.

Wij, als JC projectgroep, zullen blijven waken en zijn altijd open voor op- of aanmerkingen over
deze competitie o.d.

Met sportieve groet,

JC Projectgroep
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