
Van de voorzitter. 

Nieuwjaarsborrel 2016 
 
Leden – donateurs – vrienden van Triade allemaal van harte 
welkom op onze Nieuwjaarsborrel. 
 
Het jaar 2015 was voor velen in de wereld een jaar met ingrijpen-
de gebeurtenissen die bij velen groot verdriet teweeg hebben ge-
bracht en die bij ons de vraag opwerpen in wat voor wereld leven 
we eigenlijk. Gebeurtenissen die zelfs zo ernstig zijn dat mooie 
dingen worden overschaduwd door verdriet.  
 
Gelukkig waren de gebeurtenissen bij Triade van een geheel an-
dere orde. Het jaar 2015 was voor Triade een jaar met mooie ge-
beurtenissen. Een jaar waarin geschiedenis werd geschreven. 
 
In september 2015 vierden we ons 40-jarig jubileum. Op een wij-
ze waaruit nog weer eens duidelijk werd dat Triade een grote fa-
milie is. ’s Middags mooie spelactiviteiten voor de jeugd met als 
afsluiting patat en ijs. Een heuse patatwagen en ijscokar kwamen 
voorrijden. ’s Avonds een groot feest. Een dit alles kon worden 
bekostigd uit de gewonnen prijs van € 1.000 met de 
“penningmeester van het jaar verkiezing”.  
 
Op sportief gebied werden er vele kampioenschappen behaald. 
Zowel bij de jeugd als de senioren. Natuurlijk mag ook de promo-
tiewedstrijd van Triade 1 niet onvermeld blijven. Velen waren daar 
getuige van. Met een echte supporter bus en velen met eigen 
vervoer gingen we naar Capelle a/d IJssel. We waren daar getui-
ge van een zinderende wedstrijd, welke uiteindelijk na verlenging 
met strafworpen in het voordeel van Triade werd beslist. 
 
Niet alleen met bovenstaande gebeurtenissen schreef Triade in 
2015 geschiedenis. Zo ook met de ontwikkeling van het ledental. 
Wederom nam het ledental toe van 136 op 1 januari 2015 naar 
152 leden per 1 januari 2016. Een groei van 16 leden of te wel 
12%. Het over grote deel van de groei wordt gerealiseerd bij de 
jeugd. Het aantal jeugdleden nam toe van 75 naar 87. 
 
Een jaarlijkse ledengroei van deze omvang is natuurlijk fantas-
tisch. Ten opzichte van 10 jaar terug zijn we meer dan twee keer 
zo groot geworden. Dat vraagt ook om aanpassing aan de nieuwe 
situatie. Denk hierbij aan trainer/coaches voor meer teams. Meer 
teams heeft tot gevolg meer scheidsrechters, meer puzzelen bij 
het samenstellen van training- en wedstrijdschema’s. Daarnaast 
krijgen we ook te maken met steeds meer regelgeving vanuit de 
overheid en het KNKV.  
 
Het bestuur is er trots op dat veel actieve korfballers ook vrijwilli-
ger zijn als trainer/coach, als scheidsrechter en/of binnen diverse  
 

 
commissies. Dit vraagt veel van deze leden. Misschien bij sommi-
gen wel eens te veel.  
 
De vraag is toch steeds weer; waar blijven de ouders van onze 
jeugdleden. In onze beleving participeren er nog te weinig ouders 
binnen de vereniging. Is, wat bij veel andere verenigingen voor-
komt, het verplicht de helpende hand bieden, een goed alterna-
tief? Bereik je daarmee je doel? Immers je wilt toch met name 
enthousiaste mensen langer dan voor een activiteit aan de vereni-
ging binden!  
 
Naast bovengenoemd vraagstuk maakt de groei die onze vereni-
ging doormaakt, hoe vervelend het soms ook is, het noodzakelijk 
om meer huishoudelijke regels te stellen. Triade en regels, dat 
gaat niet altijd samen. Toch vragen wij jullie begrip hiervoor.  
 
Er is de afgelopen jaren met elkaar in alle opzichten iets moois 
neergezet. Iets waar we trots op mogen zijn. Laten we het met 
elkaar mogelijk maken dit te behouden en waar mogelijk nog ver-
der te verbeteren. 
 
Vanavond willen we iemand hoewel het buiten donker is hier in 
het zonnetje zetten.  
 
Op voorspraak van enkele leden en daartoe gemachtigd door de 
Algemene Ledenvergadering van 29 september 2015, heeft het 
bestuur in haar vergadering van 17 december 2015 besloten om 
een van onze leden te benoemen tot lid van verdienste. Deze 
persoon heeft zich binnen de vereniging zeer verdienstelijk ge-
maakt als vrijwilliger. Er ontgaat hem niets. Soms is hij in de ogen 
van anderen te vasthoudend aan regels. Maar door met hem in 
gesprek te gaan valt er toch veel te bereiken. Hij is een onmisba-
re schakel binnen de BOM. Toch zal hij nog een ding moeten 
doen: het behalen van het certificaat “Verantwoord alcohol schen-
ken”. Jullie raden het al. Tot lid van verdienste is benoemd: Wout 
Stuij. BOM- en Triade-lid in hart en nieren.  
 
Vanaf deze plaats wil ik de activiteiten-, de jeugdcommissie, de 
barmensen en ook DJ-Harm bedanken voor hun inzet vandaag. 
 
Namens het bestuur spreek ik de hoop uit dat het seizoen 2015-
2016 een mooi sportief vervolg mag krijgen en wens ik jullie allen 
een bijzonder voorspoedig, maar vooral een gezond 2016 toe. 

 
Peter Vroon, voorzitter 
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Jubilarissen 10 jarig bestaan 

  

OORKONDE 
Het bestuur van kor alvereniging Triade te Nieuwpoort 

hee  in haar vergadering van 17 december 2015, hiertoe 
gemach gd door de Algemene Ledenvergadering op  

29 september 2015, besloten te benoemen tot. 

LID VAN VERDIENSTE 
WOUT STUIJ 

Geboren op 1 juni 1963 
Voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger 

 

Nieuwpoort, 9 januari 2016 
Bestuur Korfbalvereniging Triade 

 
P.J. Vroon, voorzitter                 M.C. Ritmeester-Rijsdijk, secretaris  
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Verslag JC KV Triade. 
 
Van de jeugdcommissie, 
 
Wij zijn al volop in de voorbereiding voor het nieuw opgezette triade kamp. 
Dit jaar doen we het anders, dan anders. Ja, ja we gaan naar een andere locatie WAAR ...., dat  
houden we nog even geheim😧 
We gaan i.p.v. 1 nacht, twee nachten weg. Vertrek op donderdag 5 mei om 13.30uur en terug op 
zaterdag ergens in de middag. Ieder spelend jeugdlid heeft een brief gekregen met daarin de nodige 
informatie. Waarom nu zo anders?  
Dat komt, omdat de vereniging 40 jaar bestaat, een feestje waard en we veel meer jeugd leden heb-
ben dan andere jaren. We zijn ontzettend aan het groeien, geweldig, maar dit vraagt wel meer orga-
nisatie. Dus andere locatie ruimer opgezet en omdat de spelers hier niet bekend zijn is dit des te 
leuker. Andere datum, omdat we eerder in het seizoen gezelliger vinden, zodat iedereen die mee 
gaat op kamp ook zijn/haar verhaal kwijt kan aan evt. trainers of team genootjes, die niet mee zijn 
gegaan of lekker terug blikken met je maatje van het kamp. Een relax moment, zoals even lekker 
chillen met elkaar kan nu ook. Daarna natuurlijk de wist je datjes na het kamp😱   
De kosten van dit geweldige kamp zijn slechts 30,-- inclusief eten en drinken en alle activiteiten voor de volledige 3 dagen. Wel een tip van ons, 
geef je snel op want, vol is vol. 
De jeugdcommissie heeft er ontzettend veel zin in😃🍀 

 
 
 Natuurlijk staan er nog meer activiteiten op het programma dit seizoen bijvoorbeeld. 
 De filmmiddag voor de f en de e op 3-2-16 en op 16 april het ouder/kind toernooi in de 
 ochtend, s middags het schutterstoernooi en aansluitend de korfbal finale kijken in de 
 kantine. Dit in samenwerking met de activiteitencommissie. 
 Er staat meer te gebeuren. Houdt de site in de gaten voor meer informatie. 
 
 Laten we er een gezellig seizoen van maken en jeugd van Triade, thanx jullie zijn  
 geweldig om een activiteit voor te organiseren. 
 
 De Jeugdcommissie, 
 Marian, Linda, Priscilla en Yvonne.💚 

 
Dringende Oproep voor scheidsrechters! 
 
 ‘Waar is de scheids?!’ ‘Wie gaat ons fluiten?’ Vragen die geregeld wel worden gesteld door spelers, coaches 

en ouders. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren dat er iemand met een fluitje het veld op loopt en de  

wedstrijd in goede banen leidt. Maar wat doen we als er geen scheidsrechters zijn die kunnen fluiten? 
 

Binnen onze vereniging spelen we met 11 teams in de zaalzaalcompetitie en in het voorjaar worden dit er 

zelfs 12, omdat er een nieuw F team wordt gevormd. Op een thuis-dag kunnen mensen vanaf half 9 in de 

ochtend tot half 8 ‘s avonds naar korfbalwedstrijden kijken in sporthal De Reiger. 

Zo worden er in dit huidige zaalseizoen 61 thuiswedstrijden gespeeld. Van deze wedstrijden moeten er 54 

door ons zelf gefloten worden. Daarnaast hebben we, als vereniging nog verplichtingen om buiten onze  

eigen vereniging te fluiten. 

 

Nu beschikken we over diverse scheidsrechters, die met veel plezier wedstrijden fluiten, top!!! Maar deze scheidsrechters hebben vaak nog 

andere functie(s) binnen de vereniging en kunnen dus niet altijd fluiten. Momenteel komt het geregeld voor dat scheidsrechters meerdere  

wedstrijden op een dag moeten fluiten. Om dit te voorkomen en om in de toekomst over voldoende scheidsrechters te kunnen beschikken,  

doen we hieronder een oproep: 

 

Ben jij speler in een senioren- of juniorenteam en bereid om een uurtje een wedstrijd te fluiten? 

Ben jij/bent u als ouder van een speler bereid een wedstrijd te begeleiden? 

Vind je het gewoon leuk om af en toe scheidsrechter te zijn? 

 

 

Door samen een beetje tijd te investeren, kunnen wij veel bereiken! Wij zorgen voor het fluitje en begeleiding. 

Informatie: Brendanritmeester@hotmail.com 
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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 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 

0184 663116 

hoofdsponsor 

steunt 

  
 Agenda: 
 
 3 februari, filmmiddag voor Triade E en Triade F op woensdag.  
 6 t/m 8 mei, Triade kamp vanaf donderdagmiddag t/m zaterdag. 
 2e vrijdag van de maand een klaverjas- en pokercompetitie.  
  
 Standen: 
 Triade 1 2e in poule van 8 
 Triade 2 1e in poule van 7 
 Triade 3 1e in poule van 6 
 Triade 4 6e in poule van 6 
 Triade A1 6e in poule van 6 
 Triade B1 5e in poule van 5 
 Triade C1 4e in poule van 7 
 Triade D1 3e in poule van 6 
 Triade D2 5e in poule van 6 
 Triade E1 4e in poule van 6 
 Triade E2 7e in poule van 7 

Activiteiten commissie: 
Ook binnenkort zullen er weer verschillende activiteiten georganiseerd worden waaronder: 

 Wereld-hapjes-avond. 

 Dart wedstrijden. 

 Schutterstoernooi. 

 Op de finale dag van de Korfbal league wordt er een live stream in de kantine geregeld. 
      Data volgen nog. 


