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Het seizoen 2021-2022 werd afgetrapt met een trainersavond voor alle trainers van KV Triade, waar 
vooruit werd gekeken op het seizoen. Afgezien van een onderbreking in december t/m januari 
vanwege corona hebben alle teams het competitie kunnen spelen, waarna we in juni weer een 
aantal kampioenen in het zonnetje konden zetten.  
In september besloten wij om Triade 3 en 4 in de zaal samen te voegen vanwege de krapte in de 
teams en de moeilijkheden die het wedstrijdsecretariaat ondervond in het compleet krijgen van de 
teams op de competitiedagen. Dit werd wisselend ontvangen en na een evaluatie hebben we 
besloten op het veld Triade 3 en 4 als aparte teams te handhaven.  
Verder werd er tijdens het zaalseizoen een begin gemaakt met RecreStars, korfbal voor oud-spelers 
die het leuk vinden om tweewekelijks te trainen en toernooien te spelen tegen andere verenigingen 
uit de buurt. De lancering werd een aantal keer uitgesteld vanwege corona, maar uiteindelijk zijn we 
gestart met een groep van +/- 10 spelers, die zowel in de zaal als op het veld trainen en wedstrijden 
spelen. Dit initiatief wordt doorgezet in het seizoen 2022-2023. 
Begin 2022 begonnen wij weer met het leggen van de puzzel voor het seizoen 2022-2023. De indeling 
van de teams en het invullen van alle coaching positie is ook voor dit seizoen weer gelukt. Het 
contract van hoofdcoach Peter Kooij werd na evaluatie met hem en de selectie met een jaar 
verlengd. De coach van Triade 2, Jorian Venmans, gaf aan graag een jeugdteam trainen te gaan geven 
in het komende seizoen. Hierop is Jesper Kreuning bereid gevonden de taken van coach Triade 2 over 
te nemen. Bij de overige seniorenteams en de jeugdteams hebben er ook een aantal wisselingen 
plaatsgevonden. We zijn alle trainers die zich inzetten voor de verenigingen en de teams dankbaar en 
we kijken uit naar een nieuw (nu dan hopelijk eindelijk volledig) seizoen! 
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