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Visie korfbalvereniging De Granaet:

• De grootste en meest bloeiende (korfbal)vereniging 

in de regio Noordoost Fryslân die gaat voor de 

hoogst haalbare sportieve prestaties.

• Een vereniging die een professionele accommodatie 

ter beschikking heeft.

• Een club die gedragen wordt door vele vrijwilligers 

(jong en oud) en waar saamhorigheid een begrip is.

• De Granaet is een vereniging die bij iedereen bekend 

is om haar professionaliteit en door haar 

gedrevenheid.
• Bron: beleidsplan kv de Granaet 2012 -2017
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Motto: 

Samen presteren, beleven en uitstralen

• Doelstellingen kwaliteitsgroei bij de jeugd:

1. (Jeugd)trainers hebben kennis van technisch 

jeugdbeleid en voeren dit uit (P4). 

2. Elk 1e jeugdteam speelt wedstrijdkorfbal (P3).
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Uitgangspunten technisch 

jeugdbeleid

1. Beleid K.V. de Granaet

2. Doorgaande leerlijn korfbal (wat moet je kunnen van F t/m A)

3. Spelopvatting K.V. de Granaet

4. Positief sportklimaat (heldere communicatie over persoonlijke – en 

teamontwikkeling)

5. Werken met trainingsplan (techniek en tactiek)
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1. Beleid k.v. de Granaet

Motto: Samen presteren, beleven en uitstralen

www.kvdegranaet.nl

2012 2017

Jeugd soms wedstrijdkorfbal Kwaliteitsgroei bij de jeugd

Gezellig Gedreven

Jongerenparticipatie Jonge vrijwilligers uitstekend

ondersteund



2. Doorgaande leerlijn korfbal

• Van F - pupillen naar A – junioren:

• Trainingsplan K.V. de Granaet (aktueelste versie)

• Voorbeeldkaarten 

• Ontwikkelkaart (gewijzigde vorm)

• Kaarten zijn het middel (geen doel) om te professionaliseren
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3. Spelopvatting K.V. de Granaet
Presteren

• gedreven op de training en in de wedstrijd (vanuit positieve 

benadering)

• leren elkaar te coachen

Spelconcept

• aanval: creativiteit (ruimte benutten, meerdere systemen en slimme 

balletjes beheersen)

• aanval: elke speler beheerst alle functies en heeft schotdreiging

• verdediging: collectief verdedigen, de bal is belangrijker dan de directe

tegenstander

• verdediging: durf te verdedigen en vertrouw op je medespelers
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4. Positief sportklimaat

• Inzet op trainen

• Heldere communicatie over  persoonlijke ontwikkeling en 

selectieprocedure

• Stimuleren van aanspreekgedrag (elkaar corrigeren)

• Reflecteren op eigen ontwikkeling (vanaf de B’s worden de 

ontwikkelingskaarten ingevuld door de spelers)
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5. Werken met trainingsplan

• Maken trainingschema voor 6 -8 weken (o.b.v. trainingsplan)

• Trainingen op basis van:

- persoonlijke ontwikkelingskaart (individuele vaardigheid)

- spelopvatting k.v. de Granaet (rode draad)

• Regelmatig terugkoppeling hierover trainers / AJC / TC. Een paar keer per 

jaar wordt er een trainersbijeenkomst georganiseerd. De coordinator AJC 

zal ook trainingen en wedstrijden van elk team bijwonen. 

Invullen ontwikkelingskaart overgang veld/zaal (eind september) en einde seizoen (mei);

Ingaande seizoen 2012-2013, starten met spelopvatting structureel meenemen in de training. 
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Practische tips

• In de dropbox van k.v. de Granaet staat al het 

materiaal voor de trainers.

Gebruik vooral:

• Het trainingsplan

• De voorbeeldkaarten

• De ontwikkelkaart

• De 1001 korfbaloefeningen
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Practische tips

• Maak doelen en bedenk thema’s waar je als 

trainer mee bezig wilt. Je kunt niet alles in 1 

seizoen dus kies bewust. Bedenk waar het 

team het meeste aan heeft. 

• Zorg dat de techniek goed is, dus start eerst 

met gooien (links en rechts) en ga dan stapje 

voor stapje verder met een strafworp, 

doorloopbal en het schot. 

• Opzet training: warming up, techniek, partij.
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Practische tips

• Kies voor variatie in de training! 

• Zorg ervoor dat de jeugd plezier heeft in de 

training en dat ze wat leren.

• Maak gebruik van de training van de selectie, 

maar houd de creativiteit in het spel.

• Wees niet teveel gefixeerd op systemen, 

vooral bij de jeugd is de techniek het 

belangrijkst!
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Practische tips

• Leg je accenten per training vast: waar ga je 

op letten bij de oefeningen.

• Wees duidelijk in je communicatie.

• Luister naar de spelers!

• Zijn er problemen, neem dan contact op met 

de AJC coordinator
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Opbouw training

• De belangrijkste aandachtspunten van de 

vorige training? 

• Trainingsdoel. Wat wil ik bereiken?

• Wat ga ik doen?

• Hoe regel ik het?

• Wat wil ik zien en wat ga ik zeggen?

www.kvdegranaet.nl



Opbouw training

• Het aanleren of verbeteren van… met het 

accent op..

• Warming up

• Kern 1/2 (eerst zonder, daarna snel met verd.)

• Partijvorm
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