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Een nieuwe start van het seizoen 2017-2018.

Op 3 oktober 2017 heb ik het stokje over genomen van Peter Vroon als Voorzitster van Triade.
Petje af voor de inzet die Peter 11 jaar lang heeft geleverd als voorzitter en Penningmeester.
Daar zijn we heel dankbaar voor. Gelukkig blijft Peter aan als penningmeester.
Samen hebben we al wat uitdagingen gehad binnen Triade en de samenwerking met Peter heb 
ik als heel prettig ervaren.
Voor mij een uitdaging om de functie als voorzitster te accepteren. De gedachte om plaats te 
nemen in het bestuur was er al lang, echter dan wel met een duidelijke functie. Ik heb een paar 
gesprekken gevoerd met leden van het bestuur en dit gaf mij veel vertrouwen. Vandaar dat ik 
de uitdaging ben aangegaan. We moeten het uiteindelijk samen doen. Dus bestuur en leden 
bedankt voor jullie vertrouwen.

Binnen het bestuur is het besef heel duidelijk aanwezig dat we meer een beroep moeten doen 
op vrijwilligers.
De vereniging groeit hard en daardoor komt er wel heel veel vrijwilligerswerk bij bepaalde 
personen terecht. We zijn bezig met een nieuw online vrijwilligers programma. De leden en 
ouders worden hier z.s.m. over geïnformeerd.

Triade kan niet bestaan zonder vrijwilligers en bij deze dank voor jullie inzet. Samen gaan we 
ervoor zorgen dat dit seizoen sportief en gezellig zal verlopen.

Het seizoen 2017-2018 is begonnen met nu al 2 kampioenen Triade D2 (is nu de D1) en het 3e 
van Triade.
Van harte gefeliciteerd trainers en spelers een mooie prestatie.

Het verheugd mij om zowel Wout Stuij ( BOM )  als Ard Verhaar ( sponsor commissie, actief als 
loten verkoper bij het Mix toernooi en tevens selectie speler ) weer langs de lijn te zien.  Beide 
wens ik nog een voorspoedig herstel toe.

Met vriendelijke groeten van,

Yvonne Dols
Voorzitster.
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Sinterklaas is weer op bezoek geweest bij kv 
Triade. 16 kinderen van de kangoeroes tot en 
met de E zaten al zingend te wachten op de 
Sint en zijn pieten. 

Daar was hij dan eindelijk. Vol spanning 
mochten enkele kinderen even bij de Sint en 
zijn pieten komen. Gelukkig, allemaal braaf 
geweest afgelopen jaar! 

Voordat de cadeautjes kwamen moesten de 
kinderen per team nog een liedje zingen bij 
de Sint. Aangezien er veel papa’s en mama’s 
waren, super leuk, mochten zij het goede 
voorbeeld geven bij de Sint met een vrolijk 
liedje. De kids volgden en uiteraard daarna de 
pakjes. De pieten deelde nog wat strooigoed 
uit en hierna ging de Sint weer verder het 
land door. Uit volle borst galmde het dag 
sinterklaasje door de kantine. 

Bedankt voor uw bezoek aan Nieuwpoort. Tot 
volgend jaar Sinterklaas!

sinterklaas

En voor de F, E en D een pietentraining van Stephanie
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kampioenen

Triade 3 kampioen!

Triade 3 heeft met 
kampioenswedstrijden altijd wel iets 
speciaals om het kampioenschap 
binnen te halen altijd net op 
nippertje of net nie. Maar deze 
zaterdag moest dat toch beter 
tegen de ACKC de laatste in de 
poule. Helaas was het een hele 
natte wedstrijd niet de beste om 
standigheden. Iedereen was aan het 
einde tot op het lijf zeiknat en koud.
De wedstrijd, eindigde met 6-4, 
geen spetterende uitslag maar 
gestreden voor de kansjes en het 
kampioenschap binnen gehaald 
weer een mooie prestatie dit 
seizoen (met de nieuwelingen die 
voor het eerst senioren speelde dit 
seizoen). 

Triade D2 kampioen!

Trainers Lisanne, Corline en Twan 
werden vorig seizoen met de 
E ook al kampioen, dit seizoen 
zetten zij die lijn door met de D2. 
Het onverschrokke meidenteam 
heeft dit seizoen geknald. 1x gelijk 
gespeeld en verder alles gewonnen 
en daarmee het kampioenschap 
behaald. Na afloop kregen ze 
in de kantine in plaats van taart 
nog lekker frietjes voor alle 
inspanningen. Gefeliciteerd!
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ZUID-HOLLAND KORFBAL CUP 

Woensdag 8 november stonden er 2 wedstrijden op het programma voor de Zuid-Holland 
Korfbal Cup in sporthal De Ooievaar. Tijdens deze bekerwedstrijd spelen de D1 en het 
eerste van beide verenigingen tegen elkaar. Dit keer werd Vriendenschaar uit Hardinxveld-
Giessendam geloot. 

Triade D wist wel twee doelpunten te maken, maar het verschil in niveau was te groot. 
Uitslag: 2-31. 

Triade 1 mocht daarna aanvangen tegen Vriendenschaar 1, waar van tevoren Vriendenschaar 
al de grote favoriet voor de winst was. Triade wist dat ze weinig kans maakte, maar zag het 
daarom ook als een goede oefenpot. Zonder druk wist Triade een heel goed spel neer te zetten 
en liep het tot net na de rust gelijk op (Triade stond zelfs op een aantal momenten op een 
voorsprong). Echter kwam daarna de vermoeidheid bij de spelers van Triade en stonden de 
schutters bij Vriendenschaar op scherp. 
Uitslag: 15-27.  
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De spelregels van korfbal blijven steeds bij geschaafd worden. 
Meestal aan het begin van seizoen, wordt alles onder de loep genomen en komen er 
aanpassingen of wijzigingen.
Lees verder voor een aantal van deze:

Het nemen van de strafworp
   

Na het fluitsignaal voor het nemen van de strafworp is de
nemer van de strafworp verplicht te schieten; het duidelijk
zichtbaar verlaten van de bal uit de handen van de nemer
wordt geacht een schot te zijn. Als de bal, die de handen van
de nemer van de strafworp duidelijk zichtbaar verlaat, geen
worp is in de richting van de korf overtreedt de nemer deze
regel.

Dit betekend dat bij een strafworp je altijd op de korf moet schieten. 
De spelregelcommissie van de internationale korfbal federatie heeft gemerkt dat er verwarring 
is ontstaan over de vraag in welke situaties de bal de handen van de nemer van de strafworp 
wel of niet heeft verlaten; zij heeft aan deze verwarring nu een einde gemaakt, door de 
woorden “duidelijk zichtbaar” toe te voegen aan de toelichting. Als er niet in de richting van de 
korf wordt geschoten is het van belang te weten wanneer er sprake is van “duidelijk zichtbaar”.

Dat kan met de volgende voorbeelden worden verduidelijkt:
Duidelijk zichtbaar is:
• De nemer van de strafworp werpt de bal naar een medespeler;
• De nemer van de strafworp stuitert de bal op de vloer, legt de bal voor zich op
de vloer, gooit deze omhoog of van de ene naar de andere hand.
Gevolg: een overtreding en een spelhervatting.

Niet duidelijk zichtbaar is:
• De nemer van de strafworp draait de bal rond in zijn handen.
Dit is een handeling die vooraf gaat aan de opdracht tot schieten; het
ronddraaien van de bal is dus geen overtreding.

Opgelet: de regel, die zegt dat iedereen ten minste 2.50
afstand bewaart tot de bal de handen van de strafworpnemer heeft verlaten,
blijft onverkort gelden. Zodra de bal dus “los” is mag er worden ingelopen.

Spelregel update  zaal 2017-2018
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Aanvoerder

De aanvoerder is een speler/speelster, die bij aanvang van de wedstrijd deelneemt aan het spel.

KNKV en IKF/PRC hebben afgesproken dat een aanvoerder, die via een wissel op de 
bank terecht komt, gewoon in functie blijft. Allen als de aanvoerder wordt gewisseld en 
het speelgebied verlaat, door wegzending/rode kaart of een blessure, dient er een andere 
aanvoerder te komen.

De spelhervatting

Hier een aantal regels voor het nemen van een spelhervatting en voor de tegenstander van de 
nemer van de spelhervatting:
• Bij een spelhervatting moet de bal een afstand van min. 2,5 meter hebben afgelegd, gemeten 
over de vloer. 
• De bal moet binnen vier seconden na het fluitsignaal in het spel gebracht worden. 
• Als iemand (aanvaller of verdediger) een spelhervatting neemt en zijn tegenstander gaat 
achter hem staan en houdt zijn armen omhoog of beweegt met zijn armen, dan kan dit nooit 
gelden als fout. 
Want het wordt pas een overtreding als je bij een spelhervatting voor je tegenstander gaat 
staan, binnen één armlengte. 
• Binnen één armlengte, dus voor je tegenstander staan zowel met je armen stil als bewegen 
met je armen mag niet. Dat is een overtreding.

Mocht u/jij hier nog vragen over hebben of er meer over willen weten, vraag het gerust aan 
Roelant, Brendan of Wim.

Triade f

Triade F is dit zaal seizoen gestart met wedstrijden spelen. 
Het is af en toe nog wel een beetje moeilijk en wennen aan 
elkaar, maar de jongens en 1 meisje doen hard hun best! 

Ook hebben we er sinds afgelopen woensdag weer 1 nieuw 
lid bij, dus de Fjes bestaan nu uit 8 spelers, we stellen ze even 
voor: Julian van der Marel, Julian Blom, Stijn de Zeeuw, Mees 
de Zeeuw, Roel Stuij, Annemijn Sterrenburg, Michiel Vaatstra 
en Levi Ooms en 3 trainers, Yvonne Dols, Femke Verhaar en 
Kirsten Zaal.

De wedstrijden zijn erg leuk om te zien dus kom gezellig een 
keertje kijken en aanmoedigen!
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TUSSENSTAND TRIADE 1 - ZAALUITSLAGEN VELD

HOOFDSPONSOR

Korfbalvereniging Triade 
voor alle info: 

www.kvtriade.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

Van de redactie: 
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Foto’s en tekst voor de website voor de redactiewebsite@kvtriade.nl redactie@kvtriade.nl

Triade 1: 4e  3e klasse
Triade 2: 8e  4e klasse
Triade 3 - 1e
Triade 4 - 4e
Triade A1 - 3e
Triade B1 - 3e
Triade C1 - 3e
Triade C2 - 6e
Triade D1 - 3e
Triade D2 - 1e
Triade E1 - 4e

6 januari: Nieuwjaarsbal voor de hele vereniging met JC nieuwjaarsloterij.
12 januari: klaverjas- en pokeravond
3 februari: Crazy bingo (met introducé)
10 februari: Valentijnsdisco voor de jeugd.
24 maart: S’ochtends, Paasviering voor de Kangeroes, E en F
24 maart: S’middags, bingo voor de D en C
24 maart: S’avonds, Vegas avond voor de C, B en A

uitslagen EN TUSSENSTAND

agenda

@kvtriade

@kvtriade

@KvTriadeEvenementen


