
Van de voorzitter. 

Beste KV-Triade Vrienden, 
 
Een nieuw seizoen een nieuw begin. Zoals in het 
laatste clubblad van het seizoen 2014-2015 aange-
kondigd ontvangen jullie met ingang van dit seizoen 
geen clubblad meer, zoals we dat gewend waren. Na 
vele jaren een vertrouwd papieren clubblad, stappen 
we in het jaar 2015, van ons 40-jarig bestaan, over 
op een nieuwsbrief. Toen een stencil en later een 
papieren versie, nu een (digitale) nieuwsbrief anno 
2015. De reden is bekend. Nagenoeg alle informatie 
voor onze leden is beschikbaar en/of wordt gecom-
municeerd via de email. Ook KV Triade kan het be-
staan van een steeds meer digitale wereld niet links 
laten liggen. Uiteraard blijft de nieuwsbrief in een 
beperkte oplage beschikbaar voor onze leden-
donateurs-vrienden van KV Triade die minder met de 
computer te maken (willen) hebben. Wij wensen van-
af deze plaats de redactie veel succes. En natuurlijk 
hopen we dat jullie veel leesplezier mogen beleven 
aan de nieuwsbrieven. 
 
Sponsoring 
Wij zijn verheugd dat veel adverteerders in ons oude 
clubblad zijn overgestapt naar sponsoring van onze 
vereniging via een banner op onze website. Met Van 
der Perk Groep te Groot-Ammers hebben we een 
sponsorovereenkomst kunnen sluiten, waarbij zij 
kosteloos het printen van de nieuwsbrief verzor-
gen. Daarnaast heeft Promo Computers zich ver-
bonden als hoofdsponsor aan onze vereniging 
voor het mixtoernooi en het exclusieve recht van 
naamsvermelding op de nieuwsbrief. 
Naast een aantal nieuwe reclamebord-sponsoren 
heten we ook de sponsor Party- en vergadercentrum 
Het Arsenaal van harte welkom. Met ingang van het 
seizoen 2015-2016 speelt Triade C1 in een outfit van 
deze sponsor. 
 
40-jarig bestaan 
Op 16 september 2015 is het 40 jaar geleden dat, op 
initiatief van Piet Muijen, de vereniging officieel werd 
opgericht. We zijn verheugd, dat op dit moment nog  
steeds vier leden, waarvan nog 2 actieve leden, lid 
zijn van onze vereniging. Op zaterdag 19 september  
zullen we ons jubileum vieren met tal van activiteiten 
die bedacht zijn door de jubileumcommissie. Zie web-
site voor info. 
 
 

 
 
Algemene ledenvergadering 
Dinsdag 29 september is de Algemene Leden Verga-
dering. Er wordt verantwoording afgelegd over 2014-
2015 en de toekomst wordt belicht. Belangrijk punt, 
bestuursverkiezing, kandidaten zijn nog steeds wel-
kom. 
 
Gelet op het bovenstaande zou je bijna vergeten dat 
het hoofddoel van onze vereniging het beoefenen 
van de korfbalsport is. We staan met 11 teams in de 
competitie en strijden we voor het hoogst haalbare. Ik 
hoop dat we met elkaar weer een mooi korfbalsei-
zoen mogen beleven. 

Peter Vroon, voorzitter 
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 Agenda: 
 19-09 jubileum 
 29-09 ledenvergadering 
 30-09 schoolkorfbal 
 
 Activiteiten: 
 Klaverjassen/pokeren 
  11-09-2015   
  09-10-2015 
  13-11-2015  
  
 Standen: 
 Triade 1 7e in poule van 8 
 Triade 2 5e in poule van 7 
 Triade 3 4e in poule van 6 
 Triade 4 3e in poule van 7 
 Triade A1 4e in poule van 7 
 Triade B1 4e in poule van 6 
 Triade C1 2e in poule van 7 
 Triade D1 4e in poule van 6 
 Triade D2 7e in poule van 7 
 Triade E1 2e in poule van 7 
 Triade E2 4e in poule van 4 

4 oktober 1975 
Allereerste wedstrijd 

Triade 1 - GKV 5 
Uitslag 3 -14 



Nieuwe trainer van Triade 1 

 Na 3 geweldige jaren heeft Yvonne 

 plaats gemaakt voor Marcel.  

  

 Marcel is per augustus gestart. Marcel 

 le  Pair is 53 jaar en heeft 2 kinderen.

 Een jongen van 17, die voetbalt en een 

 meisje van 15, die korfbalt bij PKC, dat  

 betekent gelijk dat hij in Papendrecht 

 woont. Hij is al 10 jaar samen met zijn 

 vriendin Yvonne, waar hij gelukkig mee is.

 Marcel werkt sinds 1985 bij de douane. 

 Sinds 4 jaar is hij werkzaam op de afde-

ling klantmanagement waar hij in zijn functie bedrijven bezoekt en boek-

houdkundige controles verricht die de douane raken. Hiervoor heeft hij 

diverse functies gehad binnen de  Douane. In zijn vrije tijd mag hij graag 

skiën, wielrennen en balletje tennis slaan met Yvonne. 

 
Korfbal verleden 

Ooit als 11 jarige begonnen als korfballer bij Eureka. Kwam als 16 jarige 

in het 1e van Eureka en heeft daar 8 jaar lang gespeeld. Daarna naar 

het Zuiden [het huidige OZC] 3 jaar lang in het 1e op het veld en in het 

2e in de zaal en heeft binnen Eureka en het Zuiden, jeugdteams ge-

traind. Terug gegaan naar Eureka en begonnen met fluiten [1981], na 8 

jaar op landelijk niveau gaan fluiten, daarna 11 jaar hoofdklasse geflo-

ten. En de afgelopen 7 jaar gefloten voor het district. Nadat Marcel ge-

stopt was in het Landelijk met fluiten is hij zich ook gaan bezighouden 

met talentherkenning van jonge scheidsrechters. Daarbuiten is hij ook 

nog examinator scheidsrechtersopleidingen en beoordelaar. Dit seizoen 

gaat hij voor Triade als beoordelaar op pad. Als gevolg van versleten 

knieën heeft hij moeten besluiten met fluiten te stoppen en is weer trai-

nig gaan geven. Vorig jaar 2014 was hij coach van het 2e team van 

Sperwers en trainde hij samen met zijn vaste assistent de selectie. 

 
Buiten de korfbal 

Al heeft korfbal een grote plaats in Marcels hart, mag hij ook graag even 

ontspannen en wat anders doen. Hij houdt van popconcerten, cabaret, 

o.a.(Jochem Meijer, Bert Visser) lekker uit eten en zo nu en dan lekker  

 

 

languit op de bank. Toch niet helemaal los, want hij is gestart met KT3, 

een trainer en beoordelaar cursus. 

 

Hoe Triade gevonden 

Via de advertentie, op de KNKV site, en mede de in het oog springende, 

stijgende lijn van Triade als club, maar zeker ook van het 1e, welke is 

opgeklommen van 4e klasse naar 2e klasse. Verder is Triade een mooie,  

leuke vereniging en alles lekker in klein verband en niet zo mega. 

 
Doel 

Voor Triade 1 geldt dat als zij zich op het veld weten te handhaven er 

een prachtige prestatie is geleverd en dat Marcel dan een tevreden 

mens is. In de zaal vindt hij dat ze zich moeten kunnen mengen bij de 

bovenste ploegen. 

Doelstelling voor 

Triade 2 moet zowel 

voor het veld als de 

zaal promotie zijn 

naar het wedstrijd-

korfbal (res.4e kl) dit 

om het gat tussen 1 

en 2 niet te groot 

laten worden. Als de 

vereniging een 

sprong verder wil 

maken is het te ho-

pen dat er nog een 

groei van jeugd-

teams zal plaatsvinden, zodat men individueel op een beter niveau kan 

gaan spelen. Kader binnen de vereniging moet meer gestalte gaan krij-

gen en de vereniging hoopt nog op een trainer/coach voor Triade 2. 

Marcel zal het trainen van 1 & 2 op zich nemen, maar focust zich uitein-

delijk op Triade 1.  

 
Na 1 jaar Triade 

Dat ondanks de zwaarte van de veldcompetitie de selectie plezier uit 
blijft stralen. Want ontspanning moet op nummer 1 staan! 

Triade nieuwsbrief 

Triade 1 tijdens 10 jarig bestaan.  

Gerdjan Zweere - Ab Vierhoven - Willem Roth - Bob Banis - Jaap Griffioen - Piet Muijen.  

Elly Gelderblom - Thea v. Beuzekom - Jannie Vierhoven - Map Kroos - Wil v/d Zwan - 

Gusta v. Doorn - Willy den Hartog 

Jubilarissen 10 jarig bestaan 

Recreanten team jaren 80/90 in eigen 

competitie kampioen geworden 



TRIADE 16-9-1975 / 16-9-2015 

Het lijkt alweer zo lang geleden en dat is het feitelijk ook wel, maar toch 
weet ik nog als de dag van gisteren wat er zich in de zomer van 1975 
heeft afgespeeld. 

Als nieuwe inwoner van Nieuwpoort verbaasde ik mij al geruime tijd over 
de functie van het veld, gelegen naast de gymzaal. Er werd alleen maar 
schoolsport op gedaan en verder niets. Dat is toch jammer van zo’n 
mooi veld dacht ik.  

Als korfballer in hart en nieren (begonnen in 1956 bij Quick in Dordrecht 
en later bij Het Zuiden in Rotterdam) dacht ik ook hier mijn geliefde sport 
te kunnen gaan beoefenen. Natuurlijk kon ik wel elders in de Alblasser-
waard aan de gang, maar waarom niet in Nieuwpoort dacht ik zo.  

Op een dag de stoute schoenen aangetrokken en naar het gemeente-
huis aan de Binnenhaven getogen. Een gesprek met Burgemeester 
Boer was zo geregeld, want dat kon toen nog zonder afspraak. We had-
den elkaar snel gevonden toen bleek dat de heer Boer zelf ook een ver-
woed korfballer was geweest. Hij heeft het zelfs tot het Nederlands team 
gebracht, al was er toen nog sprake van een gesplitste korfbalbond in 
zaterdag (de christelijke verenigingen) en zondag.  

Uiteraard sloeg mijn voorstel een korfbalvereniging op te richten wel aan 
en kreeg dus alle medewerking van de gemeente. Ook de Koninklijke 
Nederlandse Korfbal Bond, zo heette dat toen nog, verleende alle mede-
werking. Vele besprekingen zijn in huize Muijen met vertegenwoordigers 
van deze bond, gevoerd.  

De plannen namen vaste vormen aan en besloten werd een oprichtings-
bestuur in het leven te roepen. Leden van dit bestuur waren o.a. Gerda 
Kirsten, Bas Brouwer, Anja Looyaard en ondergetekende. Zij werden 
benoemd tot de eerst volgende ledenvergadering. 

Materialen werden beschikbaar gesteld door de gemeente en de bond. 
Het veld kon voor een klein bedrag worden gehuurd. 

In augustus werd een eerste demonstratiewedstrijd gehouden tussen 
het ons wel bekende PKC en Die Haghe. Kantine en kleedkamers had-
den we nog niet, dus verkleden in het Nieuwrak en kraampjes met wat 
eten en drinken op het veld. Het was lekker druk op het veld en er werd 
door het oprichtingsbestuur goed aan PR-werk gedaan. De aanmeldin-
gen om lid te worden vielen niet tegen en op 16 september 1975 werd 
TRIADE officieel opgericht met een bestand van 33 leden.  

Van deze 33 leden hadden alleen Ab Vierhoven en ik korfbalervaring. 
Alle anderen moesten de sport nog helemaal leren. 

De allereerste competitie wedstrijd op 4 oktober 1975 was tegen GKV-4. 
We gingen met 14-3 ten onder, maar dat was op dat moment niet zo 
belangrijk. Triade was gestart en daar ging het allemaal om. Er zijn nu 
nog 4 leden vanaf het begin, die nu ook nog lid zijn, nl: Piet Muijen – Ab 
Vierhoven – Martien Stuij – Wout Stuij. 

 

Het team bestond toen uit 6 heren en 6 dames. Er werd gespeeld op 
een veld van 3 vakken en had een afmeting van 40x90m. 

Kleedkamers van het Nieuwrak mochten ook door ons gebruikt worden. 
Het kopje thee in de rust werd bij mij thuis gezet en in theeketels naar 
het veld gebracht. Na afloop kon er wat gedronken worden in het voor-
portaal van het Nieuwrak. Lekker met je gat op de verwarming en maar 
napraten over de wedstrijd. Dat kon best weleens lang duren. 

Ons eerste clubhuis “de Treffer” werd in 1981 geopend door burge-
meester de Groot. 

Dit heeft bij enkele trouwe leden toch wel wat bloed, zweet, maar geen 
tranen gekost. Het casco is opgeleverd en door onze mensen zelf afge-
bouwd. Al het binnenwerk hebben we zelf gedaan en daar zijn heel wat 
uurtjes in gaan zitten!  

In 1981 kregen we ook ons eerste officiële clubkrant, ontworpen door 
Gijsbertine Verhoef. Voorheen meestal een stenciltje gemaakt op een 
oude machine in de kantine. 

Nu staat dan het 40 jarig bestaan voor de deur. Triade draait nog steeds 
en hoe !!! 

Ons eerste team speelt nu in de 2e klasse. Dit had ik zelfs 5 jaar geleden 
niet voor mogelijk gehouden. Na de sloop van de Treffer hebben we een 
poosje gebruik moeten maken van een noodvoorziening en nu beschik-
ken we over schitterende accommodatie. 

Piet Muijen, ere voorzitter en Ab Vierhoven, oud bestuurslid 

1e sponsor, KB de soufflespecialist 
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Klaverjassen en pokeren 
Ook in het seizoen 2015-2016 organiseren we weer op de 2e vrijdag van de maand een klaverjas- en pokercompetitie. Deze activiteiten worden 
gehouden in de kantine van tafeltennisvereniging Talani van sportzaal “Poortzicht”, Waterlinie 1-3 te Nieuwpoort. Vanaf 20.00 uur is de kantine 
open en wordt u verwelkomd met koffie.  Aanvang kaarten en pokeren om ca. 20.30 uur. 

Voor nadere inlichtingen over het kaarten: Jan Keppel, telefoon: 0184-602058 
Ook dit jaar wordt er weer naast de maandprijs ook gekaart voor een beker. (1ste t/m 3e prijs en “Andries de Heer – wisselbokaal”) 
Voor nadere inlichtingen over het pokeren: Roelant Kant, telefoon: 06-53668642. Ook met het pokeren wordt er gestreden om de maand-
prijs en aan het einde van het seizoen staat er voor de winnaars 1 t/m 3 een glanzende beker en een wisselbokaal. 
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Triade C1 in nieuw tenue, gesponsord door Het Arsenaal  

Nieuwe sponsors: 
            Het Arsenaal                                       WA Design                                    Linq Solutions 

Korfbalvereniging Triade 

voor alle info: 

www.kvtriade.nl 

Van de redactie: 

Eerste nieuwsbrief, nieuwe ideeën welkom. Foto’s en tekst voor de website website@kvtriade.nl en voor de redactie redactie@kvtriade.nl   
Deze oplage was een bijzondere oplage, omdat het 40-jarig jubileum voor de deur staat, waar we in deze nieuwsbrief graag de nadruk op wilden leggen. 

Bij blessure fysiopraktijk Efflux contacten.  

Vlietzicht 2 2965 CG Nieuwpoort. 

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

gelijk waar mogelijk te helpen. info@efflux.nl  

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 


