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Seizoen 2017-2018 Een nieuw seizoen, een nieuw 
geluid.. 
 
 
Jullie zullen misschien zeggen, wat een rare titel. Het seizoen 2017-2018 is al-
weer ruim 3 maanden oud en wat is er dan veranderd?  
 
Afgelopen 3 oktober 2017 was de Algemene Ledenvergadering en één van de 
agendapunten was het kiezen van een nieuwe voorzitter. In september 2006 ben ik in het bestuur 
gekozen als penningmeester.  Na een jaar heb ik ook de voorzittershamer erbij gekregen. Over-
genomen, ervan uitgaande dat het voorzitterschap van korte duur zou zijn. Echter de overgangsfase 
naar een andere voorzitter heeft uiteindelijk 11 jaar geduurd. 
   
In de voorbije periode is er veel gebeurd, zowel op organisatorisch als sportief gebied. Ik kijk met  
genoegen terug op de voorbije periode. Dat er een nieuwe voorzitter is, is niet alleen plezierig voor 
mij, maar zeker voor de vereniging zeer belangrijk. Het combineren van twee bestuursfuncties in één 
hand is niet wenselijk en ook niet gezond voor de vereniging.  
 
Het bestuur is dan ook verheugd dat Yvonne Dols, geen onbekende binnen de vereniging en met 
een lange staat van dienst binnen Triade, onze nieuwe voorzitter is geworden. 
 
Tijdens deze ledenvergadering was ik aftredend als voorzitter en penningmeester, echter heb ik me 
voor de functie van penningmeester herkiesbaar 
gesteld en ben ik wederom gekozen.  
 
Dit is dus mijn laatste bijdrage aan de nieuws-
brief als nu ex-voorzitter. Ik geef dan ook bij 
deze gaarne de pen door aan Yvonne Dols. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter Vroon - voorzitter    



 

Even voorstellen.. 
 
 
Wellicht heb je deze man al wel eens langs het 
veld gezien, en dacht je: Wie is dat? Nou dit is dus 
Marco Schaap, nieuwe trainer/coach van Triade 1 
en 2. Als redactie van deze nieuwsbrief hebben wij 
hem natuurlijk even het hemd van het lijf gevraagd.  
 
 
 

1. Zou je jezelf even voor willen stellen? 
  
Mijn naam is Marco Schaap en ik ben werkzaam bij drankenhandel ‘Elsco’ te Zwijndrecht.  
Elsco is een leverancier voor de horeca en voor sportclubs. Bij Elsco ben ik op iedere afdeling 
inzetbaar. Zo werk ik de ene dag op de zaak in de loods en/of op kantoor om de orders in te 
voeren. En de andere dag ben ik weer op de vrachtwagen om de bestellingen bij de klanten 
te brengen.     
  
2. Hoe kwam je bij KV Triade terecht? 
  
Via Brendan ben ik in contact gekomen met Triade. Hij had gezien dat ik aan het einde van 
het seizoen zou stoppen bij HKC als trainer coach van de junioren A1.  
  
3. Waarom nu een seniorenteam?  
  
Na jaren trainer te zijn geweest van diverse jeugdteams en als regiotrainer van het regioteam 
Alblasserwaard U15 had ik wel zin in een nieuwe uitdaging om met senioren aan de slag te 
gaan. Het mooiste van het trainen van een seniorenteam is dat alle spelers de basis van het 
korfbalspel al begrijpen, en dat ik me kan focussen op de fijne kneepjes en slimmigheden.   
  
4. Zou je eens een voorbeeld kunnen noemen?  
  
In een team heb je spelers die veel in de ‘rebound’ staan (dat is de positie onder de korf om 
de bal af te vangen). Hen wil ik juist aanleren dat er meer is dan alleen het afvangen van de 
bal. Mijn doel met deze ‘rebounders’ is hen veel meer in het aanvalsspel te betrekken en hen 
veel meer tot scoren te laten komen. Belangrijk vindt ik dat iedere speler deelneemt in de 
aanvalsopbouw en meewerkt om gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd omhoog te     
krijgen.    
  
5. Verder.. 
  
Omdat vele spelers van de selectie ook trainer zijn van een team bij Triade, hoop ik dat ze de 
oefenstof en tips meenemen naar hun eigen teams. Ook in samenspraak met de Technische 
commissie wil ik proberen één lijn in de vereniging te brengen dat er zowel spelers als het ge-
hele team meer uit het korfbalspel gaat halen en er 
diversiteit in het korfbalspel ontstaat. Dan creeër je 
dat het niet altijd meer van 1 of 2 spelers afhangt, 
maar dat het scoren afhangt van de samenwerking in 
het gehele team (zoals korfbal bedoelt is).  
 
Mijn spreuk is dan ook “voor elkaar, met elkaar”  



 
 
    
 
Naam : Marco Schaap 
Geboren :  14 januari 1974 
  
Korfbalcarrière :  
1980 – 1995 Speler bij Kv Bolnes  
  
Trainerscarrière:  
Verenigingen: 
1994-2005    Trainer/coach van B en A teams bij kv Bolnes, in de 3de, 2de en 1ste klasse 
2006-2008    Trainer/coach van Ten Donck 2, 3de en Ten Donck A2, 2de klasse 
2011-2012    Trainer/coach Dvs’69 A1, 2de klasse  
2012-2013    Trainer/coach Kcr C1, 1ste klasse 
2013-2014    Trainer/coach Dvs’69 B1, 2de klasse 
2014-2015    Trainer/coach Dvs’69 A1, 2de klasse  
2015-2017    Trainer/coach Hkc A1, 1ste klasse 
2017-heden  Trainer/coach Kv Triade 1 3de klasse en Kv Triade 2 4de klasse  
  
Regio / District teams 
2008- 2010  Trainer/coach regio team <19 Rotterdam – zuid 
2010-             Trainer/coach District team zuid-west <19 ( schaduw team) 
2011- 2012   Trainer/coach regio team <14 Rotterdam – zuid 
2012-heden  Trainer/coach regio team <15 Alblasserwaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triade 1 en Triade 2 hebben nog niet de droomstart gemaakt die zij in eerste instantie hadden 
gedacht. Maar de nieuwe manier van spelen die Marco Schaap graag in het teams wilt 
brengen komt langzaam tot stand. Komt dat zien en moedig onze selectie aan naar de over-
winning! Hartelijk welkom.  
 
Voor het verdere programma van de veldcompetitie wil ik jullie doorverwijzen naar 
www.kvtriade.nl.  
 

 
 

Korfbalprogramma veldseizoen 

Mijn korfbalprofiel 

TEAM Tegenstander Aanvang Locatie 

Triade 1 Nikantes 1 15.30 Sportveld Waterlinie 

Triade 2 ADO 3 17.05 Sportveld Waterlinie 
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Triade nieuwsbrief 

Spelregelwijzigingen per 1 september 

2017 

Per September 2017 zijn er een paar spelregels binnen de KNKV 
doorgevoerd. Vanuit de technische commissie willen wij jullie  
uiteraard even updaten, zodat je dit in het korfbalspel en vanaf de 
zijlijn begrijpt.  
 
1. Acht wissels in het gehele wedstrijdkorfbal 
Vanaf 1 september 2017 is het in alle klassen van het top- en 
wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als de dameskorfbal- competitie toegestaan om zonder 
goedkeuring van de scheidsrechter acht spelers te vervangen. Het is eveneens toegestaan om een 
reeds eerder vervangen speler opnieuw aan het spel te laten deelnemen mits dit binnen de acht 
toegestane wissels valt. 
 
Toelichting 1.: 
Het Bondsbestuur heeft in een bestuursbesluit vastgesteld dat in alle competitiewedstrijden in het top- 
en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als de dameskorfbalcompetitie, met inbegrip van alle play-
off- en beslissingswedstrijden het is toegestaan om een vervangen speler opnieuw aan het spel te 
laten deelnemen. Er is dan wederom sprake van een spelerswisseling. Elke speler kan binnen de acht 
toegestane vervangingen onbeperkt worden vervangen of gewisseld. Het vervangen van een speler 
en het weer laten deelnemen aan het spel van een speler is alleen mogelijk bij een spelonderbreking, 
dus na een fluitsignaal van de scheidsrechter. Een speler die wordt vervangen mag op het moment 
van vervanging niet direct in het andere vak teruggewisseld worden. Voor een weggezonden of een 
geblesseerde speler en de vervanging daarvan is het bepaalde in § 2.1 onder c van de Officiële 
Spelregels van toepassing, met dien verstande dat het om maximaal acht spelersvervangingen gaat.        
Spelers die voor een weggezonden of een geblesseerde speler worden ingebracht nadat de acht 
vervangingen plaats hebben gevonden, mogen niet eerder aan het spel hebben deelgenomen. 
 
2. De aanvoerder 

De aanvoerder kan gedurende de hele wedstrijd in functie blijven en hoeft deze 
taak niet meer over te dragen als hij niet meer aan het spel deelneemt. De aan- 
voerder moet altijd als speler starten bij aanvang van de wedstrijd. 
 
Toelichting op 2.:  
Sommige bestaande competitiereglementen staan al toe dat een aanvoerder de 
gehele wedstrijd aanvoerder blijft, ook al is hij/zij gewisseld. Deze wijziging stelt 

dat de aanvoerder altijd in het veld moet beginnen. De aanvoerder is in functie gedurende de gehele 
wedstrijd; hij hoeft deze taak dus niet meer over te dragen als hij niet meer aan het spel deelneemt. 
3. Nemen van de strafworp 
Bij een strafworp moet een poging tot het maken van een doelpunt gedaan worden. Omdat de speler 
die de strafworp neemt moet schieten, wordt de bal die de handen van de speler verlaat gezien als 
een doelpoging. Als de bal die de handen verlaat niet richting de korf gaat, bijvoorbeeld als de nemer 
eerst met de bal op de grond stuitert, wordt dit gezien als een overtreding van deze regel, omdat de 
regel gebiedt dat de nemer richting de korf moet schieten. Overtreding van deze regel heeft tot gevolg 
dat de verdediging een spelhervatting krijgt. De huidige regels staan het ook toe dat spelers het 
strafworpgebied betreden als de bal de handen van de nemer verlaten heeft. 
 
Toelichting op 3.: 
Deze verandering is nodig, omdat het veelvuldig voorkomt dat de nemer van de strafworp eerst met 
de bal stuitert na het fluitsignaal. De bal zou dan de handen hebben verlaten waardoor een tegen-
stander in mag lopen en een doelpoging onmogelijk kan maken. Deze wijziging houdt in dat als de bal 
de handen verlaat, de bal richting korf moet gaan (een doelpoging) als de bal niet richting korf gaat is 
het een overtreding. (een stuit of een worp naar een medespeler na het fluitsignaal overtreedt deze 
regel). 
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4. Scherpe voorwerpen 
Al jaren zijn scherpe voorwerpen in het veld niet toegestaan, omdat deze tijdens het spel 
gevaar kunnen opleveren. Daaraan is nu specifiek toegevoegd dat ook scherpe nagels daa-
ronder vallen. De scheidsrechter zal controleren dat aan de voorwaarden gesteld in de tweede paragraaf 
van §1.6 wordt voldaan. 
 
Toelichting op 4.: 
Scherpe voorwerpen, zoals scherpe nagels, brillen zonder montuur, armbanden, halskettingen, oorbel-
len, polshorloges en ringen zijn niet toegestaan. Deze moeten worden verwijderd of in die mate af-
geplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen veroorzaken (zie ook § 2.3 h). Omdat in onze sport in te-
genstelling tot andere balsporten die met de handen gespeeld wordt, is het noodzakelijk dat in de hui-
dige spelregels scherpe nagels of een definitie daarvan genoemd worden. De scheidsrechter moet con-
tro-leren op gevaarlijke voorwerpen. Dit gebeurt meestal, maar wordt nu verplicht gesteld. Nagels 
moeten kortgeknipt en glad zijn. 
 
5. De uitworp 
In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt toegepast, is het mogelijk voor het team dat de uitworp 
neemt om het spel te vertragen. Het recht, om na een tegendoelpunt de bal uit te nemen, kunnen zij  
kwijtraken als zij worden bestraft voor regel § 3.6 g (vertragen van het spel). Het andere team krijgt dan 
een spelhervatting. 
 
Toelichting op 5.: 
In wedstrijden waar niet met zuivere speeltijd wordt gespeeld vertragen teams die de uitworp moeten ne-
men vaak het spel zonder dat zij daarvoor bestraft kunnen worden (behalve met een gele kaart) omdat 
de regels expliciet stellen dat het team dat een tegendoelpunt krijgt de uitworp moet nemen. Door deze 
kleine wijziging wordt de regel omtrent vertragen van het spel consistenter met andere mogelijkheden 
voor het hervatten van het spel zoals een spelhervatting en vrije worp. 
 

Als hier nog vragen over zijn, contact je trainer/coach of vraag het aan iemand van de Technische      

Comissie (Brendan, Yvonne, Gert Jan of William) 

 

 

Nieuwe DWF App! 

 

In het seizoen 2017-2018 zal het digitale wedstrijdfomulier 
(DWF) niet meer werken via de app Sportlinked, maar zal er een 
aparte KNKV-app voor het DWF zijn. De nieuwe app heet "KNKV 
Wedstrijdzaken" en is via de Playstore  of I-tunes store te downloaden. 
De werking van de app is hetzelfde als Sportlinked. 
 

 

 



Beste Leden, wij hebben jullie in de vorige nieuwsbrieven al op de hoogte gebracht van 

het spelregelbewijs dat te halen is via Korfbalmasterz. Wij berichten toen al dat het waar-

schijnlijk verplicht ging worden. Dat is nu dus ook 

het geval, vanaf 1 september 2018 is het verplicht 

en kun je als senior geen wedstrijden meer spe-

len als je het spelregelbewijs nog niet hebt ge-

haald. Ga dus snel aan de slag en behaal je spel-

regelbewijs!  

Ben je je inloggegevens vergeten of kwijt, mail of 

app dan met Brendan Ritmeester.  

 

Scheidsrechters gezocht! 

Mocht je het spelregelbewijs met twee vin-

gers in je neus gehaald hebben dan hoor ik, 

Roelant Kant, het heel graag. We zijn na-

melijk nog op zoek naar scheidsrechters. 

Voor bij de club, maar ook om bij andere 

clubs te gaan fluiten. Dit is zeer belangrijk 

voor de club, want naast een financiële boe-

te, die we uiteindelijk allemaal betalen, zit er ook een sportieve 

straf aan vast als we te weinig wedstrijden buiten de club flui-

ten. Het kan gebeuren, zoals dit seizoen bij het tweede is gebeurd, dat er twee punten af-

trek plaatsvinden. De eerste wedstrijd die je wint, win je dus voor niets. Je krijgt de oplei-

ding tot KNKV scheidsrechter uiteraard vergoed, daarnaast krijg je een mooi scheidsrech-

ters uniform en krijg je iedere wedstrijd een vergoeding van de KNKV. Dit hoeven niet per-

se spelende   leden te zijn, ook ouders van spelende leden nodig ik uit zich aan te mel-

den!                 

Dus mocht je interes-

se hebben of meer 

informatie willen, dan 

hoor ik het graag! 

 

Groeten, 

Roelant Kant 

 Korfbalmasterz 



Schoolkorfbaltoernooi 

11 teams hebben gestreden voor de beker. Het was heerlijk weer en we hebben als or-
ganisatie veel lachende kinderen gezien! 
 
Uitslagen: 
Winnaar groep 4: Knotwilg groep 4  
Winnaar groep 5: Rehoboth groep 5  
Winnaar groep 6: Rehoboth groep 6 
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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 

 

AGENDA 
 
7 oktober 2017 (zaterdag) - Playbackshow & Feestavond 
13 oktober 2017 (vrijdag) - Klaverjas / Poker avond 
8 november 2017 (woensdag) - Bekerwedstrijd Vriendenschaar 1 en D1 tegen Triade 1 en D1 / D2 
10 November 2017 (vrijdag) - Klaverjas / Poker avond 
November (datum volgt) - Bingo voor de A/B/Senioren 
December (datum volgt) - Sinterklaasviering 
Januari (datum volgt) - Nieuwjaarsparty met loterij JC 
Februari (datum volgt) - Valentijns disco jeugd 

Bijzondere momenten.. 

 

 
 

 

 

 

 

Onze nieuwe voorzitter,  Yvonne Dols, 

heeft Peter en ook zijn vrouw Fokje in het 

zonnetje gezet tijdens de ledevergadering 

3 oktober. Peter, ontzettend bedankt voor 

al die Jaren dat jij je hebt ingezet (ook) als 

voorzitter voor Triade. Jij hebt KV Triade 

naar een hoger plan getild. Wij hopen dat 

je nog vele Jaren de vereniging zal blijven 

steunen als penningmeester.  

Peter wenst Yvonne heel veel succes in 

haar nieuwe rol als voorzitter.  

Peter Vroon bedankt Jan Keppel voor zijn 

inzet in het bestuur en hoopt dat Jan zich nog 

vele jaren voor de BOM in zal blijven zetten.  

Bert Vierhoven = 40 jaar lid! 


