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Behoeftebepaling voor k.v. RWA te Poortugal 
 
 

Methodiek 
 
Het KNKV hanteert voor een theoretische behoeftebepaling van het aantal korfbalvelden de Planningsnorm 
van NOC*NSF voor korfbal. Deze norm wordt in Nederland algemeen gehanteerd en geaccepteerd. Op 
basis van het aantal teams, belastingnormen, bespelingnormen en nog een aantal kwalitatieve 
uitgangspunten, wordt de wedstrijdveldenbehoefte berekend. Aan het benodigde aantal wedstrijdvelden is 
de norm voor het minimum aantal kleedkamers gekoppeld. Voor wat betreft de was- en kleedruimten wordt 
eveneens gebruik gemaakt van de normen van NOC*NSF aangevuld met een aantal eigen KNKV-
normeringen  
 

Behoeftebepaling k.v. RWA te Poortugal 
 
De korfbalvereniging RWA is opgericht op 1 juli 1957 en bestaat op dit moment uit 262 leden. Het 
ledenbestand is onderverdeeld in 87 senioren, 126 jeugdleden, 7 recreanten en 42 overige leden.  
De competitiewedstrijden worden op zaterdag gespeeld. 
 
Teamindeling seizoen 2013/2014: 
 

 

Leeftijdscategorie Aantal teams Belastingcoëfficiënt Totaal 

Senioren 7 1,0 7,0 

A-jeugd 3 1,0 3,0 

B-jeugd 3 1,0 3,0 

C-jeugd 3 0,625 1,875 

D-jeugd 1 0,625 0,625 

E-jeugd 2 0,4 0,8 

F-jeugd 2 0,4 0,8 

Totaal 21  17,1 

 
 
Het aantal normteams is op basis van de bovenstaande berekening voor k.v. RWA is 17,1 
Daarnaast heeft de vereniging ook nog een groep van recreanten, G-korfballers en een Kangoeroe Klup 
voor de allerjongste leden die door de week ook gebruik maken van het huidige kunstgrasveld. 

 
Huidige situatie 

De korfbalvereniging RWA beschikt op dit moment over twee kunstgrasgrasvelden van 64 x 34 meter. Dit is 
een bruto oppervlakte van 4.352 m2. Op deze velden vinden zowel de korfbalwedstrijden als de trainingen 
plaats.  
Volgens de oude Planningsnorm Korfbal NOC*NSF 2004 zou de korfbalvereniging RWA standaard moeten 
beschikken over 2 kunstgras wedstrijdvelden met een bruto afmeting van 64 x 34 meter. 
De huidige situatie is dan ook overeenkomstig de norm. 
 
Echter in verband met de aanleg van een nieuwe sportvoorziening op een andere locatie moet worden 
berekend wat de huidige en toekomstige veldaccommodatiebehoefte is van  RWA uit Poortugal.. 
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Afbeelding 1. Sportcomplex Landweg, Poortugal (huidige situatie) 

 
 
 
 
Afbeelding 2. Sportcomplex Albrandswaard, Poortugal (toekomstige situatie) 
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Besluit Korfbalbond veldverkleining 
 
Het bestuursbesluit van het KNKV om over te gaan naar de nieuwe veldafmeting van 40 x 20 meter betekent  
voor de vereniging RWA een nieuwe uitgangssituatie op een nieuw sportpark. 
In de oude Planningsnorm Korfbal NOC*NSF 2004 stond beschreven dat elke vereniging recht heeft op één 
kunstgrasveld van 64 x 34 meter. Het aantal normteams is bepalend wanneer een tweede, derde, etc. 
kunstgrasveld wordt aangelegd. 
 
In de nieuwe Planningsnorm Korfbal NOC*NSF 2014 wordt uit gegaan van een verplichte basisafmeting van 
48 x 44 meter (totale oppervlakte is 2.112 m2). Hierop worden twee velden van 40 x 20 meter en 
jeugdvelden 4Korfball van 24 x 12 meter aangebracht. Het omslagpunt naar 3 kunstgrasvelden ligt op 14 
normteams. De korfbalvereniging RWA zit rekening houdend met het aantal normteams van 17,1 ruim boven 
deze grens. 
 
 
Nieuwe situatie k.v. RWA Poortugal 
 
Uitgaande van de onlangs vastgestelde nieuwe Planningsnorm Korfbal NOC*NSF 2014 heeft de vereniging 
RWA op basis van het aantal huidige normteams recht op 3 kunstgrasvelden van 40 x 20 meter. Het 
omslagpunt voor een 4

e
 kunstgrasveld ligt op 21 normteams. Hier zit de vereniging nog een stuk onder. 

Kijkend naar de toekomst met daarbij rekening houdend met de leerlingenprognoses van de christelijke 
basisscholen en de bevolkingsgroei in z’n algemeenheid is de verwachting dat de vereniging RWA stabiel in 
leden zal blijven. Echter het bestuur van de vereniging geeft wel aan dat er de laatste jaren weinig is 
geïnvesteerd in ledenwerving en dat dit wel de eerste prioriteit heeft. Daarnaast wordt er ook gericht 
gefocust op andere doelgroepen, zoals de allerjongste jeugd (Kangoeroe Klup), G-Korfbal en oudere 
sporters (KombiFit 45+). Als we deze ambitie van de vereniging meenemen zal de vereniging steeds dichter 
tegen het omslagpunt van 21 normteams komen. 
 
De 3 kunstgrasvelden kunnen op verschillende manieren worden aangelegd afhankelijk van de lokale 
situatie: 

 Drie velden naast elkaar met een bruto afmeting van 72 x 44 meter (inclusief 2 meter uitloop om de 
velden en 4 meter uitloop tussen de velden). Totale bruto oppervlakte 3.168 m2. 
 

 Twee velden naast elkaar en een veld daar overdwars op met een bruto afmeting van 68 x 48 meter 
(inclusief 2 meter uitloop om de velden en 4 meter uitloop tussen de velden). Totale bruto 
oppervlakte 3.264 m2. 
 

 

 Eén apart hoofdveld met een bruto afmeting van 44 x 24 meter (1.056 m2) en één breedtesportveld 
van 48 x 44 meter (2.112 m2). Op het breedtesportveld worden dan 2 velden van 40 x 20 meter 
aangelegd en belijning voor jeugdvelden 4Korfball van 24 x 12 meter. Totale bruto oppervlakte komt 
dan uit op 3.168 m2 

 
 
Daarnaast valt het aan te bevelen om nog een natuurgrasveld aan te leggen van 68 x 44 meter voor de 
jongste jeugd en voor het organiseren van nevenactiviteiten (schoolkorfbal). 
 

De vereniging heeft hierbij tevens recht op minimaal 6 en maximaal 8 kleedkamers.  
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Globale financiële doorrekening aanleg drie nieuwe kunstgrasvelden: 
 

NIEUWBOUW DRIE  KUNSTGRASVELDEN (72 x 44 m)  

    
Onderdeel 

  
eenheidsprijs per 
m2 (excl. BTW)   

nieuwe toplaag kunstgrasvelden 3.168  €                          20   €    63.360  

Nieuwe zachte onderbouw constructie (lava-rubber of met 
schockpad + klemgoten) 3.168  €                          15   €    47.520  

  
  

        

totaal      €    110.880*  

* exclusief BTW 
  

  
* exclusief kosten hekwerken/ tegelpaden (€ 10.000) 
* exclusief verlichting (€ 20.000) 
* nieuwe oppervlakte wordt 3.168 m2       

 

Van invloed op prijzen: 
   gunstige marktsituatie 2014: prijzen staan momenteel nog fors onder druk 

  

Advies KNKV 

De plannen zijn om de korfbalvereniging RWA te verplaatsen naar het sportcomplex Albrandswaard. 
De vereniging zou hier de beschikking moeten krijgen over drie nieuwe kunstgrasvelden van 40 x 20 meter. 
Daarnaast is het aan te bevelen om een natuurgrasveld met een afmeting van 68 x 44 meter aan te leggen. 
 
 
 
 

 

Zeist, 5 juni 2014 

 
Jan Tonny Visser 
Programmamanager Sportparticipatie KNKV 

 

 

 

 


