
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Wedstrijdprogramma 

zaterdag 2 maart 

 

10.00 Triade E 1 – Dordrecht E1 

Eindstand: …………… - …………….. 

 

11.00 Triade D1 – albatros D5 

Eindstand: …………… - …………….. 

 

12.00 Triade C1 – vriendenschaar (H) C3 

Eindstand: …………… - …………….. 

 

13.00 Triade A1 – Vriendenschaar (H) A2 

Eindstand: …………… - …………….. 

 

14.15 Triade 3 – RWA 7 

Eindstand: …………… - …………….. 

 

15.30 Triade 2 – Thor (R) 3 

Eindstand: …………… - …………….. 

 

16.45 Triade 1 – Thor (R) 1 

Eindstand: …………… - …………….. 

 

 

 
Voorwoord 
 

 

Vandaag 2 maart 2013 is een hele bijzondere dag. Triade 

1 speelt haar kampioenswedstrijd tegen Thor 1 uit 

Rotterdam. 

Onder de bezielende leiding van Yvonne Zaal heeft Triade 

1 dit seizoen zowel op het veld als in de zaal sportief 

sprongen voorwaarts gemaakt. Werd de 1ste helft van de 

veldcompetitie afgesloten met een tweede plaats, in de 

zaalcompetitie staat Triade 1 al 12 wedstrijden aan kop. 

Vandaag kan er na 22 jaar geschiedenis geschreven 

worden als Triade 1 het zaalkampioenschap weet binnen 

te halen. Een bijzondere gebeurtenis op bij stil te staan.  

Niet alleen Triade 1 kan het kampioenschap behalen, 

maar ook de jeugd teams Triade A, Triade B en Triade D. 

Ook voor deze teams is een kampioenschap elke keer 

weer een bijzondere ervaring. 

Vanavond zal er een traditioneel Triade-familiefeest zijn 

in de kantine “De Treffer” in Langerak.  

Hoofdsponsor van vandaag: ’t Raadhuis van Goudriaan 

heeft voor broodjes en soep gezorgd, zodat u maag 

gevuld wordt.  

Drukkerij Van der Perk B.V. willen wij bedanken voor het 

sponsoren van deze programmaboekjes. En daarnaast 

ook alle vrijwilligers m.b.t. deze organisatie bedankt.  

Tot slot wens ik jullie een plezierige korfbaldag. 

 

 

Peter Vroon, voorzitter  



 
 

 

Korfbalvereniging Triade 

Korfbalvereniging Triade is opgericht op 16 september 1975 door een aantal enthousiaste 

sportliefhebbers. Korfbal is een sport voor alle leeftijden en vooral een echte teamsport. Het 

samenspelen van mannen en vrouwen in één team maakt korfbal bijzonder. Naast de sportieve 

activiteiten staat Korfbalvereniging Triade ook bekent als gezelligheidsvereniging.  

Competitie 

Triade neemt momenteel met 8 teams deel aan de door het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond 

(KNKV) georganiseerde veld- en zaalcompetitie. Naast het eerste (4e klasse) en tweede seniorenteam 

(5e klasse) van jonge sporters, is er ook nog een recreanten team. Daarnaast heeft Triade aan één 

opvolgend A,B,C,D,E en kangoeroes.  

Nieuwe accommodatie 

Triade heeft anno februari 2013 een vereniging met 104 leden, met prestatie én gezelligheid hoog in 

het vaandel. Vanaf eind augustus 2011 is onze thuisbasis niet meer de accommodatie bij “de 

Vijverhof”, maar een tijdelijk onderkomen aan de Julianastraat in Langerak. Daar is aan de 

buitenzijde van de Tiendweg een nieuw korfbalveld aangelegd en de kantine staat op het schoolplein 

van de Eben Haëzer. In september 2013 zal Triade 

verhuizen naar de nieuwe vaste accommodatie in 

het Woon-Leef hart van Nieuwpoort/Langerak.  

Enthousiast geworden na het lezen van bovenstaand 

stuk, of door het zien van onze wedstrijden? Kom 

dan een keer een proef training meedoen bij Triade! 

Voor meer informatie kun je terecht op de site 

www.kvtriade.nl. U kunt natuurlijk ook vriend van 

KV Triade worden voor een bijdrage van minimaal € 

15 per seizoen. 

 

 

 



 
 

 

Standen 

 

KNKV 4e klasse K 

 Club Totaal Gewonnen Gelijk Verloren Punten 
Doelpunten 
(gemaakt) 

Doelpunten 
(tegen) 

 

1 Triade 1 12 11 0 1 22 217 105 (112) 

2 Thor 1 12 10 0 2 20 159 117 (42) 

3 
Oranje 
Zwart/ De 
Hoekse 1 

12 7 1 4 15 129 107 (22) 

4 Spirit 1 12 7 0 5 14 158 138 (20) 

5 SEV 1 11 4 1 6 9 130 154 (-24) 

6 Reflex 1 12 2 1 9 5 86 146 (-60) 

7 ODI 1 11 2 0 9 4 106 142 (-36) 

8 
Erasmus 
1 

10 1 1 8 3 81 157 (-76) 

 

Triade 1 heeft nog 2 wedstrijden te spelen, 1 tegen Thor 1 (2 maart 2013) en de ander tegen 

Reflex 1 (9 maart 2013).  

 

 

 

  

 

Lootjes verkoop 

Wil jij een van de onderstaande prijzen winnen??? 

Koop dan snel een lootje (€1,- ) 

 

Prijzen: 

1e  2 kaartje voor Feyenoord – VVV  (05-04-2013) 

2e 10 muntjes voor de gezellige feestavond 02-03-2013 

3e een echte triade sjaal 

 

De lootje zijn te koop bij de fanatics kraam in de hal van 

de sporthal. Uitreiking ’s avonds in de Treffer. 

 



 
 

 

 

Zaalseizoen van triade 1 tot nu toe!!!!!!! 

 

Wat een seizoen is dit met hoogte punten, maar ook een diepte punt. Vol goede moed gingen we de 

zaal in met als doelstelling kampioen worden. Op het veld staan we 2
e
, wat een mooi resultaat is, maar 

waar wij als spelers groep toch wel het gevoel bij hebben dat we beter konden dan wat we lieten zien. 

Een groei binnen de 1e selectie van Triade was duidelijk zichtbaar. Zou deze gemotiveerde groep dit 

het hele zaalseizoen kunnen volhouden was 1 van mijn belangrijkste speerpunten.  

Het is heel moeilijk om altijd scherp te zijn en toch heeft deze groep dat naar mijn idee geweldig 

gedaan. Ik herinner mij nog de tik bal tegen reflex, deze zo gehete ‘tik bal’ is een ingestudeerd 

doelpunt waar alle vakgenoten bij betrokken werden. Tja dit zijn momenten dat je aan het genieten 

bent van het teamwork. Volgens mij ging iedereen op dat moment uit zijn dak van vreugde. 

Dan komt het moment dat we tegen Spirit moeten, uit in een hal die eigenlijk verboden zou moeten 

worden, losse palen, geen uitloop, geen scorebord, slecht licht enz. Allemaal rand zaken. Uit gaan van 

onze eigen krachten was de opdracht, maar helaas zat het er deze wedstrijd niet in. Dit hebben geheel 

zelf gedaan, omdat we onder andere heel veel kansen hadden gemist. Resultaat verloren met 15-12. 

Door deze grote tegenslag was het belangrijk om alle koppies weer dezelfde kant op te krijgen. De 

wedstrijd van 2 maart moeten we er weer tegenaan tegen de nummer 2, Thor. Weer een finale zoals 

iedere week.. 

Het is geweldig om te zien hoe ons schotpercentage het afgelopen seizoen omhoog is gegaan. En het 

leuke hiervan is, is dat er nog meer potentie zit in deze groep. En ik benieuwd ben naar de volgende 

seizoenen. 

We hopen op een uitverkochte Reiger, want ook daarin is Triade aan het groeien, de vereniging leeft. 

Met niet alleen bij het 1e mooie resultaten maar ook bij de jeugd gaat het met sprongen vooruit. Dan 

niet te  vergeten de 9e man onze fanatics, die we bij onze thuiswedstrijden niet kunnen missen, en DJ 

Harm die zorgt voor een oorverdovend lawaai met heerlijke inschiet muziek. Echt Super om te zien 

hoe alle vrijwilligers zich inzetten voor Triade. Top!!!! 

 

Tot 2 Maart in de Reiger, 

Yvonne, Coach Triade 1. 

 



 
 

 

 

 

Pupil van de maand: 

 

                                                Naam: Twan Verhaar                 

                                                Leeftijd: 11 jaar 

                                                Team: D1 

 

                                               Jouw leukste hoogte punt van het zaal seizoen: 

                                               Mijn hoogte punt van dit seizoen was toch wel de wedstrijd tegen PKC. 

                                               We speelden 12 januari deze leuke wedstrijd. 

                                               Ik heb deze wedstrijd 3 doelpunten gescoord. 

                                               Met een eindstand van 3-2 was ik de Man of the Match ! 

 

                                               Ik vind het erg leuk om pupil van de maand te zijn!!!!!!!  

 

 

 

 

 

 

Triade E loopt op. 
 Dit seizoen het zaalseizoen is bijna weer voorbij  

met nog een aantal wedstrijden en trainingen te gaan.  

De laatste zaaltraining willen we met zowel de E als de D trainen  

samen met de ouders om het seizoen leuk af te sluiten.  

Met 3 nieuwe teamleden is wedstrijden winnen wat lastiger,  

maar we gaan nog steeds met stappen vooruit.  

Het winnen komt vanzelf weer. 

 

 

 



 
 

 

Wist je dat……………. 

 

... Kirsten het 200ste doelpunt scoorde voor triade 1. 

… William in de 2de helft van het binnen seizoen op de schoenen van Menno is gaan korfballen. 

… Diana graag in de wedstrijd haar kont laat zien. (Diana schiet met haar kont naar achteren) 

… William en ladders niet samen gaan, dat hij dus maar beter op de grond kan blijven. 

… De scheidsrechter tijdens de wedstrijd Spirit 1 – Triade 1 op z’n knieën ging voor Yvonne. 

… Diana de sfeer van de heren in de kleedkamer wilt nabootsen, maar dit niet echt wilt lukken. 

… Brendan enkel-gewichtjes gebruikt tijdens de training. 

… Je met Kirsten tijdens de wedstrijd beter geen ruzie kan krijgen. 

… Diana eigenlijk een te kleine sporttas heeft, waardoor haar tas altijd uitpuilt. 

… Gertjan nog steeds de eerste ASICS 1 schoenen heeft. 

… De enkelbrace het favoriete hulpmiddel is geworden. (Menno 2, Bianca 2, Gertjan 1, Brendan 1)  

… Bianca altijd volleybalkleding draagt tijdens de training. 

… Brendan altijd blaast als hij schiet. 

… Agnetha een dik nieuw record met doelpunten maken heeft neergezet voor haarzelf . 

… Menno de snelste speler is van triade. 

… Als Bianca scoort de rest nog harder juicht dan dat zij zelf doet. 

… Gertjan de enige is die achter zijn schot aan rent. 

… Yvonne dag en nacht klaar staat voor de hele selectie.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


