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RUN FOR KIKA 11-06-2016  

KV Triade organiseert op zaterdag 11 juni aanstaande de ‘Run for KIKA’. In 2014 was dit al 
zo’n groot succes, en daar gaan we dit jaar weer voor. We hopen met elkaar zoveel mogelijk 
geld op te halen voor KIKA.  

KIKA  
KIKA staat voor ‘Kinderen Kankervrij’, dat zich inzet om de genezingskans van kinderen te 
verhogen. Letterlijk geciteerd: ‘KIKA heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is 
er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk’. Voor meer informatie m.b.t. KIKA wil ik jullie doorverwijzen naar de website 
www.kika.nl.  

Voorbereiding 
Met de ontvangen sponsorformulieren mogen jullie zoveel mogelijk familie/vrienden/kennissen vragen jullie te sponsoren met een 
vast bedrag of een bedrag per rondje. Naast je sponsorformulier kun je ook gebruik maken van social media en van de site 
www.sportenvoorkika.nl. Op deze site kun je je run aanmelden. Op een eenvoudige manier kun je je hele kennissenkring vragen 
naar de site te gaan via de link en accountnaam die jij hen stuurt.  

Programma  
Van de kangoeroes tot aan de senioren worden er zoveel mogelijk rondjes gelopen voor KIKA. Dit rondje is rondom het veld met 
een afstand van ca. 700 meter.  

09.30 Ontvangst en Uitleg in de sportkantine 
10.00 Start sponsorloop 
12.00 Pannenkoeken eten met alle leden 
13.00 Bekendmaking totaalbedrag 

De Triadeleden die het meeste geld ophalen (top 3), ontvangen een prijs! Al het geld dat wordt opgehaald gaat rechtstreeks naar 
KIKA. Uiteraard willen we ook alle ouders/opa's en oma's/ooms en tantes uitnodigen om iedereen aan te moedigen. 

Mededelingen 
We rekenen op ieder z’n komst, indien je echt niet kunt, kun je je afmelden bij je trainer. De EUR 2,50 is voor iedereen verplicht, 
ook als je niet mee kunt doen. De vaste bedragen haal je al op en lever je in op de KIKA dag zelf (voordat we gaan beginnen) en 
de bedragen per rondje kun je daarna ophalen en inleveren in de kantine op woensdag 15 
juni van 18.30-20.00.  

Op naar een prachtig bedrag voor KIKA!  

 Tot dan. 

  De KIKA-commissie 

  Eline Trapman, Corine den Hartog,               
  Wim Korevaar, Yvonne Dols en Diana Stuij  



Jubilarissen 10 jarig bestaan 
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Zaterdag 5 maart werd Triade D1 kampioen door de thuiswedstrijd in sporthal De Reiger tegen de koploper Korbis uit Spijkenis-
se te winnen met 12-10. In een spannende wedstrijd die gelijk opging wist dit jeugdteam het kampioenschap te behalen.   

Zaterdag 13 februari jl. werd Triade 3 kampioen door de uitwedstrijd tegen Nikantes uit Spijkenisse te winnen met 11-9. In een 
zinderende wedstrijd bleef het tot het einde spannend of de groen/witte uit Nieuwpoort reeds dit weekend de titel konden veilig 
stellen.  
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Zaterdag 6 februari jl. werd dit team door te winnen met 13-7 van Terda (Breda) kampioen in eigen huis.          
Triade 2 werd ongeslagen kampioen.  
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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: 
 
 11 juni, Run for Kika - Kika Triade dag!  
 02 juli, Promo Computers mixtoernooi '16. 
  
 Standen: 
 Triade 1 8e in poule van 8 
 Triade 2 3e in poule van 7 
 Triade 3 6e in poule van 7 
 Triade 4 5e in poule van 7 
 Triade A1 1e in poule van 4 
 Triade B1 4e in poule van 6 
 Triade C1 1e in poule van 7 
 Triade D1 1e in poule van 4 
 Triade D2 4e in poule van 4 
 Triade E1 7e in poule van 7 
 Triade E2 6e in poule van 7 
 Triade F1 2e in poule van 4 

Tentenkamp 2016 
 
De weersverwachtingen voor de kampdagen zagen er geweldig uit. De aanmeldingen waren bin-
nen en de voorbereidingen zo goed als afgerond. Op donderdagmiddag 5 mei vertrokken 55 per-
sonen richting Vierhouten voor het eerste Triade kamp op een andere locatie. Na de gebruikelijke 
zaken bij aankomst werden de teams samen gesteld. Het overall thema was: Lingo. Met de let-
ters van het woord Lingo, werden er 5 verschillende teams gevormd. Door de teams werden er 
shirts gemaakt met hun zelfbedachte logo en tevens de vlaggen voor het avond spel. Het spel 
levend Stratego werd gespeeld in het aangrenzende bosgebied. Er werden kaartjes gewisseld en 
vlaggen gevonden, maar één team maakte het wel heel lastig want zij konden zelfs hun eigen 
vlag niet meer vinden. Terug bij de safaritenten was er nog even een moment om marshmallows 
te roosteren boven het kampvuur voordat de jongste jeugd hun bedden gingen opzoeken. 
De overgebleven kinderen gingen in de verzameltent nog een spel doen. Alles mag op donder-
dag. Veel mooie maar vooral erg lachwekkende momenten zijn voorbij gekomen in de opdrachten 
waarin getekend, gefloten of gebarentaal moest worden gedaan. Nadat de lachspieren weer ge-
traind waren ging de grootste groep nu ook naar hun tenten. 
De nachtwakers waren ingedeeld en een aantal nachtbrakers hadden nog genoeg energie om 
wakker te blijven met een leuk spel. Het werd later, later en later. Totdat de zon weer op kwam en 
de eerste vroege vogels al weer wakker werden. Na wat ochtendgym en een stevig ontbijt trok-
ken de teams richting de heide voor een ochtend bootcamp. Rennen, kruipen, liggen, draaien en 
weer opstaan, iedereen ging vol enthousiasme de strijd aan met hun team voor de meeste pun-
ten. In de middag kon er lekker gerelaxt worden bij de zwemplas. Na een heerlijke BBQ werden 
de voorbereidingen getroffen voor de bonte avond. Van sketches tot goochelen en van playback 
tot perfecte dansmoves, alles kwam voorbij. Niet te vergeten onze presentatrice rechtstreeks uit 
Amerika. Het was super!  
Zaterdag was de laatste dag, na een gezellige ochtendgym en heerlijk ontbijt, was het tijd om in 
te pakken. Voordat er vertrokken kon worden naar Nieuwpoort, was er nog vrije tijd om te korfbal-
len of te spelen in de grote speeltuin.  
Rond de klok van 13.00u stonden de ouders en andere familieleden al te wachten en werd de 
jeugd groots onthaald.  
De Jeugdcommissie wil iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen om dit geweldige 
kamp mogelijk te maken.  

 


