
CTZ organisatie 

De CTZ ondergaat een organisatorische wijziging. Hier lees je waar de CTZ zich mee bezig houdt, 

waarom de wijziging nodig was en wie er nu allemaal betrokken zijn. Nuttig voor iedereen die wil 

snappen hoe we met elkaar ervoor zorgen dat we kunnen korfballen! 

CTZ wat is dat dan? 

CTZ, Commissie Technische Zaken, of gewoon de groep die zich bezig houdt met het korfbal spelletje. 

Want dat is het in feite. En dan in de brede zin des woords. Van bepalen van beleid en ambitie tot het 

organiseren van wedstrijden tot het vormen van teams tot het administratief bijhouden van 

competitiezaken tot het regelen van trainers en begeleiders tot ervoor zorgen dat er scheidsrechters 

zijn. Kortom alles om ervoor te zorgen dat we korfbal kunnen spelen! 

 

Korfballen: “ja!”, korfballen organiseren: “nee!” 

Tot dit jaar was het vaak zo dat we allemaal wel willen korfballen maar dat maar weinig leden, 

ouders, oud-leden wilden helpen bij het organiseren van het korfbal. Er waren zelfs mensen die “de 

CTZ” zagen als iets waar je alleen maar belaagd wordt door ouders, leden of anderen die het niet 

eens zijn met jouw mening. Iets waar je je verre van moet blijven. Hoe bestrijd je dat beeld? Hoe zorg 

je ervoor dat we gaan inzien dat de CTZ keihard nodig is en dat juist het mogelijk maakt dat we 

plezier krijgen in het spelletje. En dus dat een ieder hier een bijdrage aan moet leveren. Leden, oud-

leden en niet op de laatste plaats ook ouders! 

Korfballen: “ja!” korfballen organiseren in losse stukjes: “ja!” 

We hebben er voor gekozen de taken die er liggen op te knippen in losse taken. Als je met veel 

mensen losse onderdelen oppakt ben je veel minder kwetsbaar dan met enkele mensen heel veel, 

verlaag je de druk en is er meer focus op de taak die iemand heeft. Tevens zorgt het ervoor dat er 

meer mensen onderdeel worden van de groep en daarmee meer begrip en bewustwording van de 

taak van deze groep.  De groep is gegroeid tot ongeveer 25 man (exclusief de trainers) die ieder een 

stukje oppakken. Een mix van nieuw bloed en mensen die door blijven gaan met wat ze al deden of 

bepaalde taken hebben kunnen afstoten aan anderen. Niet meer alleen brandjes blussen (die zullen 

er altijd blijven) maar ook weer bouwen aan zaken als beleid, train de trainers, opleidingen en 

betrokkenheid van ouders. 

 

Dus de CTZ is altijd leuk?  

Is de taak van de CTZ altijd leuk? Nee want het nemen van soms vervelende besluiten verdwijnt niet. 

Afwegingen en daarmee keuzes zullen er altijd zijn. Maar door het in een bredere groep te kunnen 

doen en op basis van argumenten en inzichten van die groep is het wel beter uitvoerbaar. Of zoals de 

oude IJsselvogels slogan luidt: “IJsselvogels: dat ben je met elkaar!” 

De basis structuur van korfbal 

Genoeg de context uitgelegd. Hoe is de CTZ dan daadwerkelijk ingericht nu. De CTZ is opgedeeld in 

de volgende 3 basistaken: 

1. Korfbal technisch: het vormen en trainen van de teams, het selecteren, de trainers en 

begeleiding hiervan en het korfbal beleid/ambitie. 

2. Korfbal ondersteunend: materiaal welke we nodig hebben, maar ook scheidsrechters, 

contact met de KNKV. 



3. Korfbal wedstrijden: het spelen van wedstrijden met elkaar 

 

Rondom deze 3 items hebben we taken verder gespecificeerd en verdeeld over meerdere mensen. 

Sommige korfballeden, andere ouders die vroeger hebben gekorfbald maar ook mensen die nog 

nooit hebben gekorfbald maar wel kunnen helpen bij veel ondersteunende taken. 

In de volgende 3 paragrafen worden de 3 items toegelicht en zie je ook welke mensen betrokken zijn 

vanuit de vereniging hierbij. Een hele brede groep. Zijn we nu compleet? Nee. We zoeken nog 

trainers voor de G en Vrolijke Vogels, we zoeken nog versterking bij het wedstrijdsecretariaat, 

oefenwedstrijden en het vormen van de trainingstijden. Dus wil je ook een bijdrage leveren meld je 

dan aan! (en dat je niet elk weekend of elke dag kan snappen we…) 

 

Korfbaltechnisch: beleid, train de trainers en teams 



Het grootste blok van de CTZ. Hier gaat het om: 

1. Technisch Beleid: denk hierbij aan wat moet iemand kunnen, hoe willen we spelen, hoe 

willen we selecteren, welk niveau ambiëren we.  

2. Train de trainers: hier gaat het om het ondersteunen van de trainers. Hoe zorg je ervoor dat 

het beleid dat we hebben gedefinieerd ook uitgevoerd kan worden door de teams. 

3. Korfbal teams: hier zit de kern van het realiseren. De trainers die de trainingen geven en 

daarmee in feite op termijn zorgen dat het beleid dat we ambiëren realiteit wordt. Maar hier 

zijn ook leden die tijdelijk helpen met de selectietrainingen of die voor de teams 

aanspreekpunt zijn. Stel een speler zit met iets maar wil dat niet direct kwijt aan zijn team of 

trainer(s). Dan kan diegene het aanspreekpunt hiervoor aanschieten. Vaak een ouder van 

een kind in dezelfde leeftijdsgroep of iemand die bekend is met de groep. Een soort 

tussenstap om vragen kwijt te kunnen. 

Korfbal ondersteunend: arbitrage, leden, KNKV en toernooien/scholen 

Bij de korfbal ondersteunende zaken draait het om voorwaardelijke zaken.  

 

1. Arbitrage: regelen van scheidsrechters, zorgen dat we onze verplichtingen aan de bond 

nakomen en het begeleiden/opleiden van scheidsrechters. 

2. Nieuwe leden: leden verwelkomen en wegwijs maken in IJsselvogels. Maar ook leden die 

stoppen vragen waarom en of we er lering uit kunnen trekken. Deels niet alleen een CTZ 

aangelegenheid maar nu wel hier onder gebracht. 

3. Competitie & KNKV: de KNKV verzorgt de competitie. Hierop haken wij in als vereniging en 

zorgen voor een juiste administratie.  

4. Toernooien & scholen: belangrijk voor een stuk plezier en werving is het deelnemen aan 

toernooien maar ook het helpen op scholen het korfbalspel te laten zien.  



Korfbal wedstrijden: wedstrijdsecretariaten en oefenwedstrijden 

 
Hier gaat in de kern vooral om de wedstrijd secretariaten en 3x per jaar de oefenwedstrijden. Het 

wedstrijdsecretariaat is een lastige klus die vaak lastig is als op het laatste moment spelers 

geblesseerd raken of afmeldingen worden doorgegeven. Anne en Elly hebben aangegeven ook 

komend jaar hiermee door te gaan. We gaan proberen wel een back-up te vinden voor ze. René 

Boere die dit voor de senioren en junioren deed heeft aangegeven per direct te willen stoppen. 

Kortom voor die groep is er per heden geen wedstrijdsecretariaat. Interesse? ctz@ijsselvoges.nl  

Weet je nu al dat je op vakantie gaat of die dag een feestje hebt of een andere verplichting? Geef het 

dan direct door aan Anne (DEF), Elly (C,B) of als je bij de senioren of junioren speelt voor nu je 

trainer!  

 

Een 2e oproep daarbij is aan invallers. Geregeld zul je als spelers gevraagd worden reserve te zitten of 

in te vallen. De teams en trainers waarderen dit enorm want vaak met jouw aanwezigheid kunnen ze 

compleet spelen of een blessure opvangen.  

 

Contact en communicatie 

Veel nieuwe gezichten en veel taken, dat betekent dat het handig is om af te stemmen tussen de 

verschillende onderdelen. In de kern zullen René P., Marloes, Manon en Stefan deze afstemming 

doen. Zij zijn enerzijds vliegende keep, kunnen op actuele vragen of problemen inspelen en 

anderzijds contact houden met de groepen en toezien op de eventuele planning daarin. 

Een aantal van deze groep zal ook proberen elke zaterdag van 9 tot 11 aanwezig te zijn in de kantine 

zodat je vragen direct kan stellen mochten die er zijn. In de zaal zal dat bij de tribunes van de zaal 

zijn. Alles om het directe contact te hebben met jullie als ouders en kinderen. 
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Tot slot 

Tot slot: gaat dit allemaal lukken: ja natuurlijk. Gaat het allemaal vanzelf: nee natuurlijk niet. Er zit 

van een ieder een hoop tijd in en er zullen soms keuzes en fouten worden gemaakt. Ook is niet de 

illusie dat alles lukt in een jaar tijd. Sommige dingen moeten inslijten, andere dingen hebben soms 

bijstelling nodig. Wel is het superfijn dat we het met een bredere groep mensen kunnen doen en dat 

we met elkaar dit jaar ingaan! Ook meehelpen de openstaande gaten te vullen? Graag! 

 

Tips? Opmerkingen? Reacties? Complimenten? ctz@ijsselvogels.nl 
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