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VELDCOMPETITIE IS BEGONNEN.. 
 
Zaterdag 1 april is de veldcompetitie van start gegaan en mochten vrijwel alle teams al direct optreden. 
Er werd verloren en gewonnen door de teams. Voor de wedstrijdverslagen wil ik u doorverwijzen naar 
onze website www.kvtriade.nl. Zie hier het programma van onze selectie  voor de thuiswedstrijden: 
 
 
 
 
 
 
 
Triade 1 staat momenteel op een derde plek en kan nog kans maken op een 2e plek welke leidt tot een 
promotiewedstrijd voor de tweede klasse. Triade 2 staat momenteel onderaan, maar daar liggen de pun-
ten dicht bij elkaar en kan er nog van alles gebeuren. Meer? Zie onze website www.kvtriade.nl.  

VOORZITTER GEZOCHT!! 

Wij vragen uw aandacht en belangstelling voor een zeer urgente zaak. Als bestuur zijn we 

namelijk op zoek naar iemand die de taak van voorzitter van onze prachtige club, waar veel 

mensen plezier in beleven, op zich wil nemen. Onze huidige voorzitter en  penningmeester 

Peter Vroon heeft aangegeven na 10 jaar voorzitterschap er dit jaar echt mee te stoppen, 

ook als er geen andere voorzitter is. Hierdoor MOET er  een nieuwe voorzitter komen. Pe-

ter blijft alleen beschikbaar voor de functie van penningmeester als de functie van voorzitter wordt ingevuld.  

Daarom deze dringende oproep aan u als lid of als ouder van een lid om bij het bestuur kenbaar te maken dat 

u deze taak wellicht op u wilt nemen. Uiteraard staan wij er voor open om de taken die de voorzitter doet toe 

te lichten en bent u van harte welkom om uw visie toe te lichten bij het bestuur. Daarnaast zijn andere ideeën 

hoe u denkt deze functie (deels) in te kunnen vullen ook altijd van harte welkom. Graag aanmelden voor 1 juni 

2017 (aanmelden bij Marijke Ritmeester). 

Zonder vrijwilligers (waaronder voorzitter) geen Korfbalvereniging Triade! 

ZATERDAG 8 APRIL ZATERDAG 6 MEI ZATERDAG 27 MEI 

Tirade 2—RWA 5: 12.30  Triade 1—Sperwers 1: 15.30 Triade 2—ADO 3: 14.00 

Triade 1—Thor (H) 1: 14.00 Triade 2—Thor (R) 2: 17.00 Triade 1—SDO (H) 1: 15.30 



Jubilarissen 10 jarig bestaan 

Triade nieuwsbrief 

WOORD VAN ONZE VOORZITTER 

 

Beste KV Triade-vrienden, 

 

Het laatste deel van de buiten competitie is weer begonnen. Na de overgang van de zaal naar het 

veld is het hopelijk weer genieten ven veel spannende en sportieve wedstrijden. Ook dit deel van het 

jaar staat in het tekenen van tal van activiteiten, waaronder schutterstoernooi - tentenkamp en mix-

toernooi. 

 

Het bestuur is er trots op, dat veel van onze leden zich naast hun naast sportieve inspanningen, zich 

ook op grote schaal inzetten voor de vrijwilligerstaken binnen onze vereniging. Tussen de 55 en 60 

leden spenderen een deel van hun vrije tijd aan het vervullen van tal van taken binnen de vereniging. 

Als blijk van waardering voor hun werk hadden we op vrijdag 31 maart jl. een vrijwilligersavond geor-

ganiseerd, welke een zeer geslaagde avond was.  

De merchandising van onze vereniging is uitgebreid. Vanaf 8 april kunnen er korfbalsleutelhangers 

met het Triade-logo in de kantine worden gekocht. De prijs bedraagt € 3,00 per sleutelhanger. Zie op 

de achterzijde van deze nieuwsbrief meer informatie. 

 

Zoals onlangs aangekondigd staan er op bestuurlijk niveau een aantal wijzigingen op stapel. Zoals jul-

lie hebben kunnen lezen stopt ondergetekende op de Algemene Ledenvergadering in september 2017 

met het voorzitterschap en zal alleen als penningmeester herkiesbaar zijn, als er daadwerkelijk ook 

een nieuwe voorzitter zal worden gekozen. Interesse in een bestuursfunctie en/of het voorzitterschap, 

neem dan contact op met het secretariaat; Marijke Ritmeester. 

 

Het zaalseizoen is afgesloten met kampioenschappen bij de jeugd, Triade B1 en E1. Spelers en trai-

ner/coaches van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschappen. 

 

Tot slot een wens ik jullie allen een plezierige en sportieve veldcompetitie toe. 

 

Peter Vroon, voorzitter 

 

 

 



Editie 3   04-06-2016 

Mededelingen vanuit de Technische Commissie 

 
Op zoek naar nieuwe trainer voor de selectie 

De trainer en coach van Triade 1, Marcel le Pair, en de trainer en coach 

van Triade 2 en sportverzorger voor Triade 1 en 2 en voor de gehele 

vereniging, René van den Heuvel, hebben te kennen gegeven te gaan 

stoppen per aankomende zomer. Vanuit het bestuur is een oproep 

gedaan binnen de KNKV en er is een speciale groep samengesteld die dit traject begeleiden en op zoek 

gaan naar de best passende trainer voor onze vereniging. Uiteraard zullen we jullie zo spoedig mogelijk 

op de hoogte stellen als hierover een akkoord is bereikt.   

 

Wijziging peildatum 

Vanaf het seizoen 2017/2018 zal de peildatum, die bepaalt in welke leefdtijdscategorie iemand mag spe-

len, voor alle competities wijzigen naar 1 januari. Hiermee komt de peildatum op één lijn met de interna-

tionaal gehanteerde peildatum en daarmee ook met de gehanteerde datum van de Regionale Talenten 

Centra (RTC)-teams. Gevolg is dat de korfballeeftijd van alle spelers geboren tussen 1 oktober en 1 jan-

uari in 2017 één jaar hoger zal worden. 

Als TC zijn we momenteel bezig met de indeling voor het seizoen 2017-2018 en zullen we deze z.s.m. 

met jullie delen. 

 

Scheidsrechters verplichtingen zaalseizoen 2016-2017 

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief, moest Triade tijdens het afgelopen 

zaalseizoen aan enkele scheidsrechters/beoordelaars verplichtingen voldoen(17 

stuks totaal). Marcel, Roelant, Wim, William, Gertjan en Brendan hebben in totaal 20 

wedstrijden gefloten / beoordeeld. Dit heeft als resulstaat dat Triade dit zaalseizoen 

boete vrij is (zelfs EUR 70,00 terug krijg van het KNKV) en volgend seizoen geen punten in mindering 

krijgt.  

Marcel, Roelant, Wim, William, Gertjan en Brendan BEDANKT voor jullie inzet.  

Voor het veldseizoen moeten er nog 9 verplichtingen worden weggewerkt. Mocht je willen helpen om Tri-

ade boetevrij te krijgen en er voor willen zorgen dat de wedstrijdteams geen punten in mindering krijgen, 

informer dan bij Roelant Kant hoe je een bijdrage kunt leveren. Momenteel staan we op EUR 263,23 in 

het rood  en krijgen we 2 punten aftrek.  

Alvast bedankt voor je hulp! 

         

 
 



TRIADE E 

Cruciaal voor de titel was de 
midweekse wedstrijd van de Tri-
ade E tegen Springfield. Triade 
was tot dan toe nog ongeslagen 
en moest aantreden tegen de 
nummer 2. De spanning was te 
merken, zeker toen het 1-0 werd. 
Die spanning bleef tot de rust (3-
3), maar daarna gingen alle rem-
men los. Onze kampioentjes lie-
pen uit naar een 4-12 overwin-
ning; oftewel KAMPIOEN! De 
dag daarna zullen de 
leerkrachten op school wel 
moeite hebben gehad om de 
aandacht van de kids erbij te houden. Maar dit pakken ze Triade E niet meer af. 
Om het zaalseizoen helemaal tot een goed einde te brengen, hebben ze afgelopen zaterdag 
ook hun laatste wedstrijd tegen ELKV/Zevenbergen omgezet in winst. Met een over-
weldigende 29-2 overwinning heeft niemand meer twijfels over deze jonge talentvolle kanjers 
die met 166 doelpunten (over 12 wedstrijden) ongeslagen KAMPIOEN zijn geworden. 

 

TRIADE B 

Triade B – Good Luck B. De wedstrijd waar ook het publiek voor gekomen was. Dit was ook 

de tegenstander waar eerder dit seizoen van werd verloren. Tijdens de eerste helft had Tri-

ade moeite om verdedigend grip te krijgen op de aanvallen van Good Luck. Maar al snel werd 

er een antwoord gevonden op de 0-2 achterstand. Triade B begon met scoren en bij rust 

kwam de stand op een 6 tegen 2. Triade B wist wat ze moesten doen: de voorsprong vast 

houden en uitbreiden. Dit werd keurig uitgevoerd. Er kwamen nog eens vijf doelpunten bij, 

waar de tegenstanders er 4 tegen over zetten. Eindstand: 11 tegen 6. De voorzitter was al 

aanwezig om iedereen te fe-

liciteren met het kampioen-

schap! 

KAMPIOENEN ZAALSEIZOEN 2016/2017 



 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

NIEUWJAARSPARTY 2017 

PROUD TO BE FOUT PARTY 2017 



 
 
 

 

 VEGAS NIGHT 2017 



 

De "Rabobank Clubkas Campagne"  

De Rabobank draagt vele clubs een warm hart toe. Daarom organiseren zij dit 

jaar opnieuw de "Rabobank Clubkas Campagne". 
De "Rabobank Clubkas Campagne" is een van de fondsen waarmee Rabobank 

Alblasserwaard Vijfheerenlanden de lokale gemeenschap steunt. De leden van 

de bank bepalen de hoogte van de bijdrage die verenigingen krijgen. Hoe meer stemmen een 

club ontvangt, hoe meer geld de club krijgt. Dus hoe meer leden stemmen op Triade des te meer 

geld wij ontvangen. 

 

De leden kunnen van 28 maart t/m 11 april 2017 stemmen op www.rabobank.nl/av. Zij ontvangen 

op 28 maart per post een stemkaart  met unieke stemcode waarmee men online kan stemmen 

op maximaal vijf verenigingen.  

 

 

KORFBALHUWELIJKEN 

Binnen Triade hebben we dit jaar 2 korfbalhuwelijken. Het zijn 2 stellen 

die elkaar op de korfball bij KV Triade hebben leren kennen. Diana en 

Roelant trouwen op 12 mei 2017 

(waarbij Iedereen van harte wel-

kom is bij de ceremonie om 13.30 

in het Arsenaal te Nieuwpoort) en 

Priscilla en Wim trouwen op 

woensdag 17 mei 2017.  



  Triade nieuwsbrief  

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 

 

AGENDA 
 
8 april 2017 (zaterdag) - Paastraining + Paasbingo van 09.30-11.30 voor de Kangoeroes & de F 
8 april 2017 (zaterdag) - Wereldhapjesavond 
14 april 2017 (vrijdagavond) - Klaverjas/Pokeravond 
12 mei 2017 (vrijdag) - Bruiloft Diana Stuij en Roelant Kant 
12 mei 2017 (vrijdagvond) - Klaverjas/Pokeravond (afsluiting) 
17 mei 2017 (woensdag) - Bruiloft Priscilla van Gelderen en Wim Korevaar 
25 mei 2017 (hemelvaartsdag) - Schutterstoernooi voor de F t/m D en voor de C t/m de Senioren 
3, 4 en 5 juni 2017 (Pinksterweekend) - TRIADE KAMP 
10 juni 2017 (zaterdag) - Promo computers mixtoernooi 

Bericht vanuit de jeugdcommissie: 
Er is weer uitbreiding gekomen binnen het jc team. Na Inge Stolk komt Femke 
van Doorn ons team versterken. We heten Inge en Femke van harte welkom. 

De eerste activiteit is op 8 april voor de K en de F paas training en paas bingo 
van 9.30 uur tot 11.30 uur. Neem een vriendje of vriendinnetje mee.. opgeven 
bij jullie trainer/coach. Daarna organiseren we op 25 mei het schutterstoernooi. 
Iedereen kan zijn verborgen talent laten zien! 12.45 aanwezig, 13.00 start. Op-
geven kan bij tot 22 mei bij Lisette Zaal: lisette_zaal@hotmail.com. In het pink-
sterweekend van 3,4,5 juni organiseren wij het TRIADE kamp. Geef je snel op 
want het is bijna vol. Ter info: Op de zondag wordt er rekening gehouden met 
de kerk en er is de mogelijkheid dat de kinderen onder begeleiding naar de kerk 
vlak naast de locatie kunnen gaan.   

Triade GADGET: 
Vanaf 8 april is er een leuke Triade-gadget verkrijgbaar in 
de kantine! Voor € 3,- per stuk heb jij deze gave Triade 
sleutelhanger. Leuk om te hebben, maar nog leuker om te 
geven! 

 

Koop nu een trainingspak in TRIADE stijl! 

Vanaf komend seizoen kan iedereen in een echt Triade trainingspak lopen! Jij 
kan een Muta trainingspak kopen met het geborduurde Triade logo. Deze pak-
ken zijn te bestellen via de kledingcommissie van Triade. Het senioren pak kost 
€59,50 per stuk en een kindermaat kost slechts €42,50 per stuk. De pakken 
worden deze zomer besteld en we verwachten de pakken voor de eerste com-
petitiedag van het nieuwe seizoen binnen te hebben. Mocht je interesse hebben 
kun je contact opnemen met agnetha-vroon@hotmail.com of met iemand van 
het bestuur! Op 17 mei organiseren wij een pasavond in de kantine. Bestellen 
kan tot 17 mei 2017 bij Agnetha.  
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