
De visie van Koninklijk Riviera/Deurne 
Korfbalclub 

Koninklijke Riviera/Deurne Korfbalclub vzw of Ri4a/Deurne wil een constante hoofdrol spelen op het vlak van 
korfbaljeugdopleiding en steunt daarbij op een team van ervaren beleidsmensen en competente jeugdtrainers. 
Hun opdracht is de jeugdspelers een zo volledig mogelijke korfbalopleiding te geven met inbegrip van 
individuele mentale begeleiding, ontwikkeling van de mens als individu en de ontwikkeling van een sterke 
teamgeest. Voor de uitvoering van hun respectievelijke taken, kunnen de trainers beroep doen op een 
optimale infrastructuur met aangepast, modern sportmateriaal.  
  
Het jeugdbeleid waakt over de doorstroming van nieuwe beleids- en sportieve inzichten naar alle lagen van de 
jeugdorganisatie en voert hiervoor een gezond financieel beleid. Omwille van deze continue kwaliteitsvolle 
omkadering en kwalitatieve opleiding, streeft Ri4a/Deurne naar een blijvende vertrouwensrelatie met de 
spelers, de ouders en hun sympathisanten, en stelt Ri4a/Deurne alles in het werk om een constante aangroei 
van het jeugdledenaantal te waarborgen.  
  
Constante hoofdrol op het vlak van jeugdopleiding 
  
Een kwalitatieve en gerichte jeugdopleiding is het voornaamste draagvlak van een club. Uit de selectie van de 
talentvolle jeugdspelers zal de eerste ploeg van de club een blijvende rol kunnen blijven spelen in de hoogste 
reeks van het Belgische korfbal. Hiervoor is begeleiding door toptrainers en coaches noodzakelijk. 
  
Minstens evenveel aandacht zal er naar de minder talentvolle spelers gaan waarbij korfbalplezier en 
clubgebondenheid voorop staat. Een andere specifieke opleiding is hiervoor nodig en met uiteraard andere 
accenten die door gespecialiseerde trainers op dit vlak wordt aangeboden. De trainers streven ernaar om het 
individu steeds naar de zone van de naaste ontwikkeling te sturen. 
  
Ervaren beleidsmensen en competente jeugdtrainers  
  
Om te kunnen concurreren met andere sporten is een professioneel gevormd team van beleidsmensen en 
trainers noodzakelijk. 
Hiervoor zal Ri4a/Deurne haar beleidsmensen en trainers stimuleren om zich in hun gebied zo veel mogelijk te 
vormen. Hiervoor biedt zij haar medewerkers de kans om de nodige cursussen te volgen. 
  
Volledige korfbalopleiding 
  
Het begrip volledige korfbalopleiding is een brede term. Het is niet de doelstelling van Ri4a/Deurne om al hun 
spelers op een zo hoog mogelijk korfbalniveau te brengen, maar Ri4a/Deurne streeft er ook naar om de speler-
mens te ontplooien op individueel vlak en in teamverband. 
   
Optimale infrastructuur en aangepast sportmateriaal 
  
Een goed onderhouden en moderne infrastructuur is noodzakelijk om sport en spel te kunnen beoefenen. Niet 
alleen de noodzakelijke sportmaterialen worden blijvend getoetst aan de moderne eisen van de korfbalsport, 
maar ook het clubhuis met ontspanningsruimten, kleedkamers en andere lokalen, moet spelers steeds een 
goed gevoel geven zodat zij er zich thuis voelen. 
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