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DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ, DUS NIEUW SEIZOEN IS BEGONNEN! 

We hopen dat jullie allemaal een goede, leuke en vooral ontspannende zomervakantie hebben gehad en dat jullie alle-

maal klaar zijn voor het korfbalseizoen 2016/2017 bij Triade. Laten we er met z’n allen weer voor gaan.   

 

ONZE VOORZITTER AAN HET WOORD: 

Beste Triade-vrienden, 

Wat vliegt de tijd. Zo speel je het mixtoernooi op zaterdag 2 juli 2016 als afsluiting van het seizoen 2015-2016, zo is het seizoen   
2016-2017 al weer vol op aan de gang. De eerste trainingen zijn al weer op 8 augustus jl. begonnen en op 3 september ging      
de najaars-competitie op het veld weer van start. 

De afgelopen weken is er door verschillende mensen veel werk verzet, vooral door de mensen van de Technische commissie en 
staf, maar ook door het secretariaat om weer een compleet trainings- en wedstrijdprogramma op te stellen, niet alleen voor het 
veld, maar ook voor de zaalcompetitie. Allen bedankt voor jullie inzet. 

Daarnaast hebben we in de vakantieperiode ook nog gesprekken gevoerd voor een trainer/coach voor Triade 2. En niet zonder 
succes. We zijn verheugd dat we René van den Heuvel aan onze vereniging hebben kunnen binden als trainer/coach voor Tria-
de 2. Daarnaast zal hij zich bezig gaan houden met sportverzorging (blessurepreventie en -nazorg) voor alle leden van Triade. 
Wie dacht dat daar geen behoefte aan is, die heeft het goed mis. De afgelopen weken heeft hij reeds een aantal spelers gehol-
pen en op de massagetafel in de EHBO-kamer gehad. Wij wensen René en 
zijn team veel succes.  

Ook op andere terreinen is de vereniging al weer volop in beweging. De 
jeugd- en activiteitencommissie hebben een compleet jaarprogramma opge-
steld en de eerste feestavond de "Late Tropical Party" heeft al weer plaats-
gevonden. Zie voor de overige activiteiten de kalender in deze nieuwsbrief. 
Natuurlijk blijven jullie ons ook volgen op onze website en facebookpagina.                
Veel mededelingen kunnen jullie daar vinden, maar natuurlijk ook de weke-
lijkse wedstrijdverslagen. 

Tot slot wil ik jullie nog attenderen op de Algemene Ledenvergadering welke 
gehouden gaat worden op dinsdag 27 september 2016. De agenda voor 
deze vergadering hebben jullie reeds per email ontvangen. 

De voorzitter, 

Peter Vroon 
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Jubilarissen 10 jarig bestaan 

Triade nieuwsbrief 

PROMO COMPUTERS MIXTOERNOOI                                                                                                                    

Het PROMO COMPUTERS mixtoernooi was uiteraard weer supergezellig en sportief. Er waren 23 teams 

die deelnamen, een prachtige opkomst. Er kan er maar één de winnaar zijn….en dat is Bertjes Oldies;    

KIKADAG                                                                                                                                                                 

De 2de KIKADAG was weer een groot succes!  Iedereen bedankt voor zijn inzet en bijdrage; de op-

brengst was €4.628,85 

KANGOEROEKLUP                                                                                                                                               

De Kangoeroes hebben hard getraind en heel goed hun best gedaan. Zij hebben het seizoen afgesloten 

met een bezoekje aan Monkey Town, dat hadden ze wel verdiend. Lekker klimmen en klauteren met z’n 

allen en toen genoten van hun zomervakantie. Gelukkig zijn ze afgelopen zaterdag weer gestart; ze had-

den er zo’n zin in! De kangoeroes wensen Stijn en Julian veel plezier en succes toe bij de grote F-jes. 

De Kangoeroes trainen elke zaterdagochtend van 9.30 tot 10.30 uur. 
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PROMO COMPUTERS MIXTOERNOOI                                                                                                                    

Het PROMO COMPUTERS mixtoernooi was uiteraard weer supergezellig en sportief. Er waren 23 teams 

die deelnamen, een prachtige opkomst. Er kan er maar één de winnaar zijn….en dat is Bertjes Oldies;    

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE                                                                                                                

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

Het seizoen 2016/2017 start KV Triade met 4 senioren teams en 7 jeugd teams. In de zaal wordt er zelfs 

met 5 senioren teams gestart. Voor alle jeugdteams zijn er weer diverse enthousiaste trainers gevonden 

en elk team heeft minimaal 2 trainers.    

Voor Triade 2 is René van de Heuvel bereid gevonden om de training en coaching op zich te nemen. El-

ke woensdag zal René voor de hele vereniging aanwezig zijn als sportverzorger (zie elders in de 

nieuwsbrief). Samen met Marcel verzorgt hij de trainingen voor Triade 1 en 2.          

Doordat Triade 2 wedstrijd korfbal is gaan spelen (voorgaande jaren breedtekorfbal) zijn we verplicht om 

extra externe wedstrijden te fluiten voor het KNKV. Dit seizoen zijn dit er ongeveer 8 per team in het 

wedstrijd korfbal. Voor de wedstrijden van het 2
e
 kunnen KNKV scheidsrechters zich inschrijven, of er 

kan een scheidsrechter aangewezen worden door de bond. Mocht beide niet het geval zijn en iemand 

van Triade fluit zelf de wedstrijd, dan telt de wedstrijd voor de bovengenoemde verplichtingen. 

De TC wenst alle spelers, coaches, trainers, scheidsrechters etc. veel succes komend seizoen en vooral 

veel korfbal plezier. 

 

 

 

 

 

 

 

Sportlinked app                                                                                                                                                     

Zoals jullie allen weten werkt de KNKV sinds 2 jaar voor het wedstrijdkorfbal (en 

sinds februari dit jaar voor alle teams) met de sportlinked app. De KNKV had 

genoeg van al het papierwerk en wilde meegaan met de tijd en introduceerde de 

sportlinked app binnen de korfbal. Via het 'digitaal wedstrijdformulier' worden 

alle uitslagen op de sportlinked app gezet.  Voordeel voor de coaches is dat er 

niet meer met spelers kaarten ‘gesleurd’ moet worden en er hoeven geen pasfo-

to’s meer worden ingeleverd. 

De sportlinked app is voor iedereen te downloaden en heel handig om je speelprogramma te bekijken en 

of je wedstrijden moet fluiten. Ook kun je de uitslagen en de ranglijst in je competitie bekijken of in ande-

re competities.  

Mocht je de sportlinked app nog niet hebben gedownload of niet weten hoe die werkt. Vraag dit dat aan 

één van de trainers of aanvoerders en zij zullen je helpen.  
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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 

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 

 

      KLAVERJASSEN-POKEREN COMPETITIE 
 

    

Agenda 

- 14 september 2016 (woensdag) - Schoolkorfbaltoernooi 

- 27 september 2016 (dinsdag) - Ledenvergadering om 20.00 in de kantine 

- 30 september 2016 (vrijdag) - Schutterstoernooi  

 Triade F - Triade D: 18.00-19.00 , Triade C - Senioren: 19.30-210.00    

- 30 november 2016 (woensdag) - Sinterklaasfeest 

- 14 januari 2016 (zaterdag) - Late new years party 

- 3,4,5 juni 2016 (Pinksterweekend) - TRIADE KAMP 

- 24 juni 2016 (zaterdag) - Promo computers mixtoernooi  

 

   

Bericht van de Jeugdcommissie 

Wij als jeugdcommissie hebben een druk seizoen 2015-2016 achter de rug en 
we hopen dat jullie het enorm naar jullie zin hebben gehad. Na het grote succes 
van de markt, het ouder/kind toernooi en uiteraard niet te vergeten het enorm 
succesvolle TRIADEKAMP, gaan wij er in 2016-2017 weer volop tegenaan om 
er weer een fantastisch seizoen van te maken.  

Wij willen Marian Kraaykamp bedanken voor haar inzet binnen de Jeugdcom-
missie en we wensen haar veel succes in haar andere activiteiten. Marian, je 
was geweldig en we zullen vast nog wel eens een beroep op je doen. 

14 oktober 10 februari 

11 november 10 maart 

09 december 14 april 

14 januari 12 mei afsluiting 

mailto:website@kvtriade.nl
mailto:redactie@kvtriade.nl
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