
#TopC - ambitie
Achilles streeft naar Topsport. Dit betekent dat we op kwalitatief 
gebied (van welp tot senoir) het spelniveau willen verbeteren, 
zodanig dat HKV Achilles uitgroeit tot een middelgrote 
korfbalvereniging op hoofdklasseniveau met zoveel mogelijk door 
haar zelf opgeleide spelers, speelsters en trainers.

#TopC - medische zaken, conditie en kracht
Om te kunnen presteren moet een sporter ook fysiek in orde zijn. 
Vanaf dit seizoen is Achilles de samenwerking gestart met een 
sportfysiotherapeut (Roel Kamp) en een personal trainer (Jordy 
Fischer) die met de selectie actief werkt aan preventie van blessures, 
conditie, coördinatie, explosiviteit, en kracht (bijv. core stability).

Erkentelijk zijn we voor de oplossing die we in samenwerking met 
Roel Kamp hebben gevonden. Onze sportfysiotherapeut regelt dat 
er voor de selectie (1 en 2) op dinsdagavond een stagiair aanwezig is 
om noodzakelijke massages te doen, tape te leggen, tips te geven, en/
of diagnoses te stellen. Door de coördinatie hieromtrent centraal te 
organiseren, houden we regie op eventuele blessures, en kunnen we 
trainingsprogramma's effectiever inrichten. Dit moet bijdragen aan 
betere prestaties.

#TopC - samenwerking met TechC en jaarplanning
Verschillende commissies dienen hetzelfde verenigingsdoel. Zo zijn de 
Technische commissie (TechC) en de TopC nauw verbonden.
De TopC tracht het speelveld voor 1, 2, de A1 en de B1 zo goed 
mogelijk in te richten. Idem geldt voor de TechC, die zaken voor alle 
teams zo goed mogelijk probeert te regelen.
Idealiter heeft de TopC haar 'wensenlijstje' dus klaarliggen wanneer 
de TechC haar beslissingen moet nemen, of haar zaken met het KNKV 
moet regelen. In de praktijk blijkt dat dit nog niet altijd het geval is. 
Daarom wordt gewerkt aan een gezamenlijke jaarplanning, zodat we 
ad-hoc acties tot een minimum kunnen beperken. Via de jaarplanning 
weet de TopC wanneer ze wat moet aanleveren, en kan de TechC 
slagvaardig handelen.
Een mooi voorbeeld van hoe commissies onderling afspraken maken 
om het doel van de vereniging zo goed mogelijk te dienen.

#TopC - jeugdopleiding en pilot B1
Om spelers beter te maken moet er worden getraind. Een training 
wordt verzorgd door een trainer, die op zijn/haar beurt ook weer kan 
worden getraind.
Dit seizoen start de TopC in samenwerking met de TechC een pilot om 
spelers te volgen in hun ontwikkeling, en om gericht te werken aan 
verbetering. Een belangrijke voorwaarde is dat de 'jeugdopleiding' 
geen administratief monster wordt. Vooralsnog testen we onze 
'jeugdopleiding' alleen bij de spelers van de B1. 

Daarnaast worden in samenwerking met de TechC trajecten 
uitgedacht om ook de trainer te trainen.

HKV Achilles bruist! Er gebeurt veel bij onze club en wij informeren u graag.
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#TopC - waarom deze nieuwsbrief?
In diverse overleggen, maar ook in de JAV (Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering) werden vragen gesteld over de TopC en de aan 
de TopC gerelateerde zaken.
Deze nieuwsbrief tracht de rol van de TopC nader toe te lichten, 
en geeft enkele voorbeelden die duiden hoe we onze ambitie in 
samenwerking met leden, commissies en bestuur willen gaan 
waarmaken.

Via deze nieuwsbrief wil de Topsport commissie (TopC) alle 
leden informeren over de ontwikkelingen binnen de commissie, 
de ambities en de doelen die we met de vereniging willen 
verwezenlijken.

#TopC - transitie naar topsport
De transitie naar topsport vergt veel van de vereniging: van alle leden 
en van alle betrokken commissies. Dat we nu een Topsport commissie 
hebben betekent niet dat we het in het verleden fout deden. 
Integendeel; ongeveer tien jaar geleden moest de selectie nog haar 
eigen trainingspakken regelen (en financieren). Tegen die achtergrond 
hebben we als vereniging -zonder TopC- al veel bereikt.

De transitie naar topsport gaat ons allemaal aan. Het wel of niet 
behalen van onze ambitie ligt daarom niet zozeer bij het welslagen 
van de TopC, maar vooral bij het aantal leden dat in topsport gelooft, 
en zich daarvoor wil inzetten.

#TopC - technisch beleidsplan
In samenspraak met commissies en via het Bestuur tracht de TopC de 
lijn die Achilles de afgelopen jaren heeft ingezet door te zetten, zodat 
we als vereniging kunnen groeien, selecteren, en doorselecteren. 

Om focus aan te brengen heeft de TopC het initiatief genomen om 
een Technisch Beleidsplan op te stellen. Dit document bevat geen 
blauwdruk hoe Achilles uitgroeit tot een ‘topclub’, maar beschrijft hoe 
we 'technische zaken' professioneel en effectief kunnen organiseren. 
Technische zaken -de zogenaamde randvoorwaarden- die nodig zijn 
om als vereniging (door) te groeien zijn bijvoorbeeld:
• het beschikbaar hebben van voldoende kwalitatief sterke trainers;
• het beschikbaar hebben van een goede (jeugd)opleiding;
• het beschikbaar hebben van voldoende en goede faciliteiten;
• het beschikbaar hebben van voldoende financiele middelen;
• het beschikbaar hebben van een voldoende grote kweekvijver, 

met jaarlijks nieuwe aanwas van voldoende jeugd.

Bovenstaande geeft een greep uit het arsenaal aan zaken dat we 
nodig hebben om door te groeien. Wij geloven dat een dergelijk 
overzicht de focus brengt die we nodig hebben om als vereniging de 
volgende stappen te kunnen maken.

Voor de goede orde dient te zijn opgemerkt dat het technisch 
beleidplan nog niet af is, en nog geen (bestuurlijke) status kent. 
Bovendien wil de TopC benadrukken dat zij geen besluiten 
neemt over zaken die buiten haar werkgebied liggen. Dergelijke 
vraagstukken lopen via het bestuur, waar alle commissies in zijn 
vertegenwoordigd.


