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Beste Triade-vrienden, 
 
Na een mooi najaar, een regenachtige herfst, trotseren we nu de kou. Wat zijn we blij dat de zaalcompe-
titie weer is begonnen op 5 november jl. Het veldseizoen hebben we af mogen sluiten met een aantal 
kampioenschappen, te weten Triade E1 - A1 - senioren 3. Natuurlijk hebben we deze dik verdiende 
kampioenschappen gevierd met een lekkere kampioenstaart.  
Alle teams nogmaals van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap. 
 
Op 27 september 2016 hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. In totaliteit waren er 
die avond 26 leden aanwezig. Gelet op ons ledental een lage opkomst. H 
et bestuur en de diverse commissies deden uitgebreid verslag van hun activiteiten in het afgelopen 
jaar.  Chapeau voor jullie inzet!! 
Ook stond er een bestuursverkiezing op de agenda. Tot bestuurslid werden gekozen Brendan Ritmees-
ter en Roeland Kant. Hiermee is de gemiddelde leeftijd van het bestuur aanmerkelijk verlaagd. Het is 
mooi te constateren dat de jongere generatie zich geroepen voelt om - naast hun sportieve inzet en vrij-
willigerswerk binnen de vereniging - hun verantwoordelijkheid te nemen door zitting te nemen in het be-
stuur. Zij zijn het, die de vereniging in de toekomst moeten gaan dragen. Brendan en Roelant zullen zich 
als bestuurslid gaan bezighouden met de technische commissie respectievelijk scheidsrechterszaken. 
Met hun komst en toegedeelde taken zullen de zaken professioneler aangepakt kunnen worden.  
Jonge garde, van harte welkom in het bestuur. 
 
Misschien hebben jullie ze als geproefd, maar anders nog een paar we-
ken wachten.  
Traditiegetrouw gaan we op 30 december a.s. met eventuele uitloop naar 
oudejaarsdag weer oliebollen en appelbeignets verkopen. Een actie die 
niet alleen goed is voor een mooie opbrengst voor de kas van de vereni-
ging, maar die ook door de inzet van de vele vrijwilligers bijdraagt aan de 
samenhorigheid binnen de vereniging. Wie wil daar niet zijn steentje toe 
bijdragen. Meld je dan ook aan bij ondergetekende via de email 
(p.j.vroonj@planet.nl). 
 
Tot slot wens ik jullie allen een mooi en sportief korfbalseizoen in de zaal en een gezellige december 
maand. 
 
De voorzitter. 
 
Peter Vroon 

mailto:p.j.vroonj@planet.nl
http://www.animatiesfunplaatjes.nl/oliebollen.htm
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KORFBALMASTERZ 

Van de Technische Commissie 

 

Korfbalmasterz bij KV Triade 

23 oktober is onderstaand berichte gepubli-
ceerd op de website www.kvtriade.nl 
Alle spelende leden vanaf de B junioren moeten vanaf komend seizoen 2017-2018 hun spelregelbe-

wijs hebben. Het spelregelbewijs is een initiatief van de KNKV en zorgt er voor dat de basis spelregels 

bij iedereen bekend zijn. Wij als vereniging willen graag “arbitrageproof” worden en dit kan alleen als 

alle spelers vanaf de B junioren een spelregelbewijs hebben gehaald. 

Als het goed is hebben alle senioren een mail gekregen met inlogcodes (ben je spelend lid en heb je 

GEEN mail ontvangen, geef dit dan AUB door aan Roelant of Brendan). Probeer je spelregelbewijs zo 

snel mogelijk te halen. Op dit moment betreft het nog een eenmalige test. Mocht je er niet uitkomen of 

vragen hierover hebben dan kun je altijd Roelant, Wim of Brendan hierover aanschieten. Zij willen je 

graag helpen! 

Sindsdien kunnen we korfbalmasterz binnen Triade verdelen over 4 groepen; 

1) Mensen met een vrijstelling, omdat ze hun scheidsrechtersdiploma hebben( deze mensen kunnen 

hun spelregelkennis up to date houden via de website).  

2) Mensen die al geslaagd zijn voor de korfbalmasterz.  

3) Mensen die al bezig zijn met de korfbalmasterz (Tussen haakjes het level waar ze zijn, E staat voor 

Examen). 

4) Mensen die het account nog moeten activeren en nog moeten beginnen. 

Op de volgende pagina ziet u een overzicht. 

Met het behalen van je korfbalmasterz, laat je zien dat je verstand hebt van de spelregels. De mensen 

die hun korfbalmasterz al gehaald hebben (voornamelijk Triade A , B en selectie spelers), van harte 

gefeliciteerd ! 

De mensen die hun account al geactiveerd hebben en zijn begonnen met korfbalmasterz;                                  

zet nog even door en probeer je korfbalmasterz te behalen. Mocht je er met het examen niet uitkomen 

dan kan er om hulp gevraagd worden aan Roelant, Wim of Brendan. 

Voor de mensen die hun account nog moeten activeren:  Doe dit aub zo snel mogelijk en ga aan de 

slag om je korfbalmasterz te behalen. Met elkaar kunnen we KV Triade arbitrageproof maken. 

http://www.kvtriade.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNp-TegeLQAhWKSRoKHWKBCmIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.knkv.nl%2Fnieuws%2F1%2FHome-nieuws%2Fstart-korfbalmasterz-voor-alle-korfbalverenigingen%2F&bvm=bv.140496471,d.
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC_b3aguLQAhWCHxoKHaNDDvsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.eemvogels.nl%2F4279%2Fkorfbalmasterz-ken-jij-de-korfbalspelregels&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNFGNMVZDOaj
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Vrijstelling Geslaagd Geactiveerd Nog niet  
geactiveerd 

William Buys 
Celina van den  
Bogert 

Jolanda Mulder (1) Jeffrey Bergsma 

Menno den Hartog Amy van Driel 
Lieke Neppelen-
broek (1) 

Corline Blom 

Roelant Kant Pascal van Elteren Jop Pronk (1) Linda Boxma 

Marian Kraaykamp Anne den Hartog Vincent Slob (1) Martijn de Bruijn 

Klaas Maat 
Rebecca van de 
Lustgraaf 

Stephan Blom (2) Marije van den Dool 

Jordy Markus Iris van Logten Lisanne Blom (2) Kristy van Driel 

Gertjan van der Ree Stefan Maat 
Lisa van der Marel 
(2) 

Priscilla van  
Gelderen 

Brendan Ritmeester Floris Maat Rick Markus (2) Dia Hokke 

Marijke Ritmeester Wim Korevaar Stephanie Balk (4) Jan Keppel 

Gwenny Ritmeester William Korevaar 
Harm-Jan Korevaar 
(4) 

Bertina Klarenbeek - 
Roest 

Bert Vierhoven Carolien Korevaar 
Femke van Doorn 
(E) 

Renate Lankhorst 

  Conner Ritmeester Ramon Houtman (E) 
Daphne Marelis-
Broer 

  
Robert van 
Renswoude 

Tess de Jong (E) 
Bram van  
Middelkoop 

  
Matthijs van  
Renswoude 

Ties Schenk (E) Gemma van de Pol 

  Noa Schuurman Twan Verhaar (E) Geo Ritmeester 

  Kevin Spelt Elizabeth Visser (E) Esmeralda Roest 

  Diana Stuij   
Mariska Rozendaal-
Hokke 

  Ard Verhaar   Eric Schenk 

  Lisette Zaal   Jeanette Schenk 

  Kirsten Zaal   Inge Stolk 

  Marloes de Zeeuw   Martien Stuij 

  Eric de Zeeuw     

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW6NC9guLQAhVHWBoKHd8eA08QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.korfbalmasterz.nl%2Foefenen%2Fspelsituatie-17-steunbal%2F&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNFGNMVZDOajcDUonm
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6ypu_g-LQAhVI0xoKHRuoDUkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hellas63.nl%2F2015%2F10%2F30%2F3-scheidsrechtersworp-en-spelhervatting%2F&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNFG
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.korfbalmasterz.nl%2Fmedia%2Ffiler_public_thumbnails%2Ffiler_public%2Ffc%2Fcf%2Ffccf8daf-5b00-4c0d-a675-ad4461a05b1c%2Fscheidsrechter_luttik_-_marco_spelten_-_kl_2014-2015.jpg__794x447_q80_crop_upscale


Triade A, onder leiding 

van Roelant Kant en Jor-

dy Markus, werd zaterdag 

8 oktober 2016 na een 

monsterzege van 17-4 op 

IJsselvogels A3 kampioen 

in de klasse A4C. Triade 

A stond er duidelijk als 

team, aanvallen werden 

beloond en verdedigend 

werd het ontzettend goed 

dichtgezet. Top! 

Triade E1 mocht, onder leiding 

van Corline en Lisanne Blom, 

haar kampioenswedstrijd spe-

len tegen Sporting Delta uit 

Dordrecht, waar al snel duide-

lijk werd dat Triade beter was 

en de wedstrijd won met 7-3 en 

zich hiermee de kampioen mag 

noemen van de klasse E3E!  

Triade 3 moest na het 

gelijkspel tegen ADO 

45 minuten wachten 

op de uitslag van de 

concurrent Wion die 

gelukkig verloren had, 

maar mocht zich uit-

eindelijk kampioen 

noemen in de 7e  

klasse!  

KAMPIOENEN 1e helft veldseizoen 2016/2017! 



 

Het schoolkorfbaltoernooi was weer een succes! O.B.S. de Knotwilg heeft met 1 team 

gewonnen, C.B.S. Eben Haëzer met 1 team en ook C.B.S. de Rehoboth uit Groot-

Ammers was in de prijzen gevallen. 

Schoolkorfbaltoernooi 2016 

Schutterstoernooi 2016 
Op Vrijdagavond 30 september werd het ouder-kind toernooi (begin de avond) met aan-

sluitend het schutterstoernooi voor senioren georganiseerd. En wat een succes, hoge op-

komst en de volgende koppels waren de winnaars! 



 
 
Hallo beste korfballers van KV Triade 
 
Diana Stuij heeft mij gevraagd om even een stukje te schrijven 
wie ik ben, wat ik doe enzovoorts. 
Ik ben René van den heuvel en zal dit jaar voor kv Triade het 2e 
team coachen en 1x per week trainen. 
Tevens zal de sportverzorging op me nemen voor alle spelers 
van Triade. 
 
Mijn korfbalcarrière begon officieel op mijn 12e jaar, in 1972 bij Sperwers in Rotterdam. Ik 
startte op dat moment in de B3. Dat was nog 3-vakken korfbal in de leeftijd tot en met 12 
jaar. Het jaar erna werd ik in de A1 opgesteld, waar ik 2x het NK mocht spelen. In de junio-
ren speelde ik afwisselen in de Jeugd 1 en Jeugd 2. De Jeugd 1 van Sperwers speelde op 
dat moment hoofdklasse. Tussendoor nog even bij Eureka gespeeld....ja, samen met Mar-
cel le Pair....  
In de senioren was voor mij het 3e het vaste team (res. 2e klasse) en in het 2e kwam 
ik ook tijdens blessures van echt goeie korfballers. Het 2e van Sperwers speelde op dat 
moment res. 1e klasse. 
Na mijn huwelijk met Yvonne van Gelder (dit jaar 30 jaar getrouwd) zijn we samen in één 
team gaan korfballen op recreatief niveau. 
Ik heb niet constant gekorfbald. Ook voetbal en tennis zijn in mijn sport-CV beland. 
Ook wat kinderen gekregen (Lindy en Victor) en 3 knieoperaties achter de rug, maar altijd 
weer terug gekomen in het veld (na onze verhuizing naar Bergen op Zoom bij kv Schelde-
vogels) om te korfballen tot 2002 in de wedstrijdsport. 
 
Tot 2000 heb ik wedstrijden gefloten voor mijn verenigingen in de breedtesport en wat 
teams gecoacht op verenigingsniveau. 
Om dit toch wat meer basis te geven haalde ik toch maar mijn certificaat Jeugdwedstrijd-
leider en de BOK (nu KT2). 
Het diploma KNKV scheidsrechter werd in het zelfde jaar gehaald. Cadeautje van mijn 
teamgenoten die vond dat ik met 40 jaar eens wat anders moest gaan doen dan als ouwe 
man in het 2e te ballen. 
Door veel te fluiten en regelmatig promoveren kwam ik binnen 2 jaar in de res. 2e klasse 
uit. Blessureleed gaf wat oponthoud, maar uiteindelijk in groep 5 terecht gekomen dus flui-
ten in de standaard 2e en 1e klasse, res. Overgangsklasse en Hoofdklasse A-junioren. 
Het grootste plezier heb ik toch gehad als assistent-scheidsrechter. Eerst 2 jaar met René 
Meulmeester en daarna met Marcel le Pair.  
Met Marcel heb ik de laatste 8 jaar het landelijk samen gefloten. Het samen een hele dag 
op pad zijn was gezellig en het Topkorfbal is toch een mooie ervaring om mee te maken. 
 
Op technisch gebied ben ik 5 jaar geleden serieus trainen gaan geven. Bij SRV Sperwers 
heb ik als trainer van het 2e team (tevens sportverzorger) mijn ervaringen opgedaan en na 
3 jaar heb ik het 1e getraind en gecoacht. Gepromoveerd met Sperwers naar de 3e klasse 
en res. 3e klasse. 
Vorig seizoen heb ik de overstap naar VIOS gemaakt als hoofdcoach (op het veld gepro-
moveerd naar de 2e klasse) en dit jaar mij bij Triade aangesloten, als coach van 2 en 
sportverzorger. 
 
 
 

Even voorstellen... 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNv7OJxOLQAhULWxoKHfTaCTQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fin%2Fren%25C3%25A9-van-den-heuvel-a1026256&psig=AFQjCNF8akKFBZJpoMi0saRWdfXcLRgflg&ust=1481215


Door dit fluiten, spelen en coachen heen ben ik actief als lid van de DWO vanaf 2002 en heb ik 5 
jaar in het Districtsbestuur zitting gehad namens de DWO. 
Ook in het pluche van Zeist ben ik gedurende 5 jaar namens de LCO activiteiten gehad. De "O" 
staat voor opleidingen, de andere letters spreken voor zich denk ik. 
In 2005 docent geworden Jeugdscheidsrechter EF en BCD, dat breidde zich uit in 2008 als do-
cent alle arbitrale opleidingen en KT2. In 2014 is er depilot "Preventie Enkelblessure" gestart, ook 
voor deze cursus ben ik als docent actief. 
 
Op dit moment ben ik alleen nog beoordelaar en docent arbitrale opleidingen. Dat houdt in de 
cursusavond Korfbalmasterz, de startavond Jeugdscheidsrechter, opleiding Verenigingsbegelei-
der en de opleiding Waarnemer/Beoordelaar. 
 
In het dagelijks leven ben ik ZZP-er en heb een bedrijf dat werkt binnen de Sportverzorging. 
BvBB (bureau voor Blessurepreventie en Blessure-nazorg) is actief bij 2 verenigingen, ver-
der begeleid ik individuele sporters en doelgroepen.  
Op het gebied van Sportmassage en Ontspanningsmassage heb ik personen waar ik wekelijks 
bij deze mensen thuis bezoek ga.  
 
Volgens mij weten jullie nu best wel veel van mij. 
Dus tot ziens langs de velden in Nieuwpoort of Groot-Ammers. 
 
René van den Heuvel 
 
 
 

Club van 25 / Vrienden van Triade 

Van de sponsorcommissie 

Als vereniging zijn wij ontzettend blij met iedere financiële bijdrage wat we kunnen investeren in 
het voorbestaan van onze vereniging. Al sinds de oprichting van Triade zijn er verschillende men-
sen die Triade financieel een extra steuntje geven. Het afgelopen jaar hebben we gedacht en ge-
brainstormd om dit nog meer vorm te geven en zo proberen meer mensen aan te trekken die Tri-
ade een financiële bijdrage willen geven (alle kleine beetjes helpen!), namelijk via ons bord ‘Club 
van 25’ / ‘Vrienden van Triade’. Zoals je kunt zien bestaat deze naam uit 2 onderdelen, namelijk:  

Club van 25                                                                                                                                  
Bijna alle sportverenigingen zijn wel bekend met de ‘Club van 25’. Deze club bestaat uit mensen 
die (1) iets heel bijzonders voor de vereniging hebben gedaan, (2) al tientallen jaren betrokken 
zijn bij de vereniging, (3) oud-leden die lang actief lid zijn geweest, etc.. Kortom mensen die Tri-
ade in hun hart hebben gesloten.  

Vrienden van Triade                                                                                                                
Sinds de oprichting zijn er verschillende oud-leden, opa’s en oma’s, ooms en tantes, ouders, 
vrienden van leden die Triade een extra financieel steuntje in de rug geven.   

Voor een bedrag van ca. 25 euro per jaar (meer mag altijd) krijgt iedereen die Triade een financi-
eel steuntje in de rug wil geven een magneetbordje met hun naam (of een naam naar keuze) op 
het grote magneetbord. Dit grote magneetbord wordt zoveel mogelijk met alle activiteiten op het 
korfbalveld in de kantine gepresenteerd. Je hebt deze wellicht al gezien, en dan heb je ook gezi-
en dat er na een paar maanden steeds weer een bordje bij komt.  

Wellicht is jouw opa/oma/tante/oom/papa/mama/vriend(in) de volgende?  

 

Contact William Buys (william_buys@hotmail.com) of Diana Stuij (dianastuij@gmail.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 

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 

- 7 januari 2017 (zaterdag) - Nieuwjaarsparty 

-18 februari 2017 Proud to be fout party 

- 3,4,5 juni 2017 (Pinksterweekend) - TRIADE KAMP 

- 24 juni 2017 (zaterdag) - Promo computers mixtoernooi  

 

OPROEP 

Vrijwilligers gezocht voor de oliebollenverkoop; 

Vrijdag 30 december vanaf 15.00 uur of vanaf 18.00 uur of                                        
zaterdag vanaf 09.00 uur.  

Vele handen maken licht werk; geef je op voor 16 december, alvast bedankt! 

 

TRAININGSPAKKEN TE KOOP 

Beste leden, 

Triade 1 en 2 hebben nieuwe trainingspakken en inschietshirts gekregen. De 
oude pakken en inschietshirts kunnen gekocht worden. Er is nog 1 pak XL be-
schikbaar  en 3x maat L herenshirt. Kosten: Trainingspak: € 7,50  Shirt: € 5,-. 

Mocht je interesse hebben laat het me dan even weten.  

Agnetha Vroon - agnetha-vroon@hotmail.com                                                    

09 december 10 maart 

14 januari 14 april 

10 februari 12 mei afsluiting 

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

