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Seizoen 2016-2017 is ten einde.. 
 

Het seizoen 2016-2017 is afgelopen.  In alle opzichten een mooi seizoen. Sportief leverde 
het seizoen vooral kampioenen op bij de jeugd, te weten: Triade A1 (veld najaar en veld 
voorjaar), Triade B1 (zaal), Triade E1 (veld najaar – zaal – veld voorjaar). Bij de senioren mocht Tri-
ade 3 als kampioen op het veld in het najaar haar titel vieren. 
 
Naast het korfballen werden er ook weer tal van activiteiten georganiseerd om de leden aan onze 
vereniging te binden en ook de vereniging te promoten. Naast onze traditionele kaart- en 
pokeravonden, feestavonden, activiteiten voor de jeugd, met als klapper het kamp op de Paasberg in 
Vierhouten, werden het schoolkorfbal, het schutterstoernooi op Hemelvaartsdag en het afsluitende 
mixtoernooi georganiseerd. Al deze activiteiten kunnen alleen worden gerealiseerd door de inzet van 
een groot aantal vrijwilligers. Top mensen en bedankt!! 
 
Op bestuurlijk vlak zal er het komende seizoen het een en ander gaan veranderen. Zoals bekend 
stop ik met het voorzitterschap. Er zijn gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaat voorzitters.  
Als bestuur hebben we besloten om Yvonne Dols voor te dragen voor het voorzitterschap.  
Daarnaast heeft Jan Keppel kenbaar gemaakt op de komende Algemene Ledenvergadering, welke 
zal worden gehouden op dinsdag 3 oktober 2017 (noteer deze datum alvast in jullie agenda), te 
zullen aftreden en zich niet herkiesbaar te stellen. Voor deze functie en een aantal andere functies 
zijn we op zoek naar kandidaten; zie elders in deze nieuwsbrief. 
 
Het onderhoud van het groen rondom het gehele sportcomplex hebben we vanaf dit jaar in eigen be-
heer. De groenvoorziening wordt bijgehouden door Peter Aanen. Het complex ligt er fantastisch 
mooi bij en is echt een visitekaartje. 
 
Vanaf deze plaats wil ik Wout Stuij, één van de steunpilaren van de BOM (Bar–Onderhoud– Materi-
alen) een spoedig herstel toewensen. 
 
Tot slot wens ik jullie allen een plezierige vakantie toe. 
 
Peter Vroon - voorzitter    
 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!   
Gezocht voor: Bar/keuken op zaterdag - Wedstrijdsecretariaat (Jeugd+Senioren) - 
Schoonmaken van de kantine - Bestuur |  Aanmelden kan bij Peter Vroon 



Jubilarissen 10 jarig bestaan 

Triade nieuwsbrief 

Mededelingen vanuit de Technische Commissie 

Nieuwe trainer/coach voor de selectie 

In de afgelopen maanden zijn wij ontzettend druk geweest met het zoeken naar een nieuwe trainer/

coach voor de selectie van Triade. Triade heeft Marco Schaap aangesteld als nieuwe trainer/coach 

voor onze senioren 1 en 2. De selectie is al aan hem voorgesteld, in de eerste nieuwsbrief in het vol-

gende seizoen zullen wij hem aan u voorstellen.  

Vanuit de TC willen wij Marcel le Pair (coach en trainer Triade 1 ) en René van den 

Heuvel (coach en trainer Triade 2) ontzettend bedanken voor hun inzet , enthousi-

asme en voor hun gezellige babbel. Marcel heeft hier zelf nog een klein woordje 

aan toe te voegen: 

Nu het seizoen ten einde is en mijn job er op zit als trainer/coach van Triade 1 (selectie), wil ik een 

ieder die ik nog niet persoonlijk gedag heb gezegd, bedanken voor de fijne tijd die ik heb gehad de af-

gelopen twee seizoenen. Ik wens iedereen een heel goede vakantie toe en nog vele sportieve jaren bij 

Triade. Trainers zijn passanten, maar Triade heb ik in mijn hart gesloten en zal jullie blijven volgen en 

indien mogelijk bezoeken. Nogmaals hartelijk dank voor de fijne tijd!  

Zo snel mogelijk zal het oefenprogramma / trainingstijden / definitieve nieuwe teamindeling van het 

nieuwe veldseizoen bekend worden gemaakt. Hou je mail in de gaten.  

Digitaal wedstrijdformulier 

Op 31 mei is in de app-store een nieuwe versie van het DWF online gezet. Dit is de grootste release 

tot nu toe. In deze versie zitten meer wijzigingen dan in alle versies hiervoor samen. Dit hebben we 

uiteraard zo goed mogelijk getest en voorbereid, maar de kans is altijd aanwezig dat er iets niet goed 

gaat. Meldt dit dan z.s.m. aan dwf@knkv.nl.  

Het is noodzakelijk dat gebruikers opnieuw in- en uitloggen. Het e-mailadres van de gebruiker moet 

hierbij nog actief zijn.  

 

 

 

 

 

ONZE KANGOEROES... 
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KAMPIOENEN veldseizoen najaar 2017 

Triade E1 

Triade E1 speelde 22 mei thuis tegen Merwede. 

Het beloofde een spannende wedstrijd te worden 

tegen de nummer 2. Triade liet ook nu zien wat 

ze kunnen met een prachtige eindstand van 7-3. 

Door deze overwinning en nog 1 wedstrijd op het 

programma was het nu al zeker dat ze KAMPI-

OEN werden. Gefeliciteerd! 

 

Triade A 

Triade A mocht het 22 

juni opnemen tegen PKC. Ze begonnen goed aan de wedstrijd 

en het stond al gauw 1-4. Daarna een periode zonder doel-

punten, maar voor rust weer een inhaalslag en stond het 4-10. 

2e helft zakte de wedstrijd in, maar liep Triade A toch uit naar 6-

15. KAMPIOEN! 



Zoveel zon was er bij het schutterstoernooi niet verwacht, 

maar die 30 graden, iedereen kon daar goed mee omgaan. 

Er werd gestreden en gestreden. Wie o wie pakt nou die be-

ker? Dit jaar waren er voor het eerst meer jeugdkoppels 

(mag ook jeugdlid met ouder), dan senioren. Bijna 40 kop-

pels deden er mee. Er is zeker talent gespot door onze tech-

nische commissie! Doet u volgend jaar ook weer mee?  

Schutterstoernooi 25 mei 2017 

Nieuwpoortse singelloop 24 mei 2017 

Onze jongste jeugd zetten het beste beentje voor op de singelloop! Er waren dit jaar maar 

weinig senioren die het aandurfden, maar de jeugd die ging als een malle, en wat waren ze 

goed! En na afloop die mooie medaille, daar mogen ze trots op zijn.  



 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Het promo Computers mix-

toernooi was dit jaar weer 

een groot succes! 16 teams 

streden voor plezier en toch 

ook een beetje voor de winst 

in het heerlijke zonnetje. De 

loterij was ook top! Ruim 600 

euro hiermee opgehaald, alle 

sponsoren uit Nieuwpoort, 

Langerak en Groot-Ammers, 

BEDANKT! Hopelijk tot vol-

gend jaar :) 

Promo Computer mixtoernooi 10 juni 



Het thema van het Triade kamp 2017 was: ‘Expeditie Robinson’. Uiteraard waren 
de bekende robinson spellen ook bij ons aanwezig, de balans proef op een boomstam, het 
testen van het uithoudingsvermogen tot de welbekende eetproef. Ook de dropping voor de 
oudere jeugd en de bonte avond mochten niet ontbreken dit kamp. Een groot succes en  
de winnaars van de bonte avond waren de B jongens. Met hun " van links naar rechts" 
sound kregen ze iedereen mee (zelfs andere campinggasten) en werd het een swingende 
avond.  
 
Als laatste kregen de teams de opdracht om een triade-lied te maken die iedereen langs 
de lijn mee kan zingen tijdens de wedstrijden. Het winnende lied staat op de site, leer 'm 
uit je hoofd zodat we komend seizoen het triade lied ten gehore kunnen brengen! Team 
Blauw heeft gewonnen! 

 

 TRIADEKAMP pinksterweekend 3 juni - 5 juni 



Wist je dat.. 

 De jongens van de B vorig jaar boos waren dat er geen dropping was, maar nu totaal geen 

zin hadden in de dropping? 

 In plaats van de schimmel tent, we 2 pipo wagens kregen om in te slapen? 

 Roelant irritant was met de luidspreker en was veranderd in een Duitser? 

 Ties heel populair is bij de meiden uit de C? 

 Team blauw heeft gewonnen tijdens het kamp? 

 Diede binnen no time een pittige olijf heeft opgegeten? 

 Lisanne een hele goede verhalen verteller is bij het spel van Weerwolven? 

 De marshmallows (met kaakjes) bij het kampvuur heerlijk waren? 

Benieuwd naar meer? Zie meer op de website www.kvtriade.nl. 

 



  Triade nieuwsbrief  

Triade C1 in nieuw tenue, gesponsord door Het Arsenaal  

Korfbalvereniging Triade 

voor alle info: 

www.kvtriade.nl 

Van de redactie: 

Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Foto’s en tekst voor de website website@kvtriade.nl voor de redactie redactie@kvtriade.nl  

Bij blessure fysiopraktijk Efflux contacten.  

Vlietzicht 2 2965 CG Nieuwpoort. 

Telefoon 0184 602 709, die bieden 24-uurs service en proberen je gelijk waar 

Adressen: 
secretariaat 

Van Goyehof 3 
2967 XG Langerak 

Sporthal Poortzicht  

Veld Triade 

Waterlinie 3 

2965CC Nieuwpoort 

Sporthal De Reiger 

De Boomgaart 3 
2964 AV Groot-Ammers 

hoofdsponsor 

steunt 

 

AGENDA 
 
24 juni 2017 (zaterdag) - Beachkorfbaltoernooi in Lexmond voor de oudste jeugd en de senioren 
 
14 augustus 2017 (maandag) - Start korfbalseizoen 2017-2018 (1e trainingen voor de selectie)  
 
6 september 2017 (woensdag) - Schoolkorfbaltoernooi 
 
3 oktober 2017 (dinsdag) - Algemene ledenvergadering 

Bericht vanuit de jeugd-
commissie: 
Helaas gaat Yvonne Dols de jeugdcommissie 
verlaten. Samen met Marian heeft ze dit een 
aantal jaren geleden weer opgepakt om voor 
de jeugd leuke activiteiten te organiseren. 
Ondertussen bestaat de jeugdcommissie uit 
genoeg leden waardoor Yvonne heeft 
besloten een stapje terug te doen. Wij, maar 
zeker weten ook de jeugd en de ouders, willen 
Yvonne onwijs bedanken voor haar positiviteit 
en inzet naar de jeugd! Yvonne geniet van je JC pensioen, maar vergeet niet, 
we weten je te vinden. En succes met het voorzitterschap! 
 
De eerstvolgende activiteit is het schoolkorfbaltoernooi op woensdagmiddag 6 
september vanaf half 3. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers om te 
helpen op de dag zelf of om eerder een lesje korfbal op een school te geven. 
Lijkt dit je leuk, neem dan even contact op met ons. Jctriade@hotmail.com 
Bedankt & fijne vakantie! 
 
Groetjes van de jeugdcommissie, Priscilla, Linda, Inge, Femke. 
 

Uitslagen Klaverjassen & Pokeren 2016-2017 
Klaverjassen 1: Andries de Heer, 2: Cees van Log-
ten, 3: Anja Keppel 
(foto links) 

Pokeren  1: Resat 
Stolk, 2: Sebastiaan 
de Wit, 3: Pla van 
Elteren (foto rechts) 


