
Sportieve terugblik seizoen 2017/2018 
 

Afgelopen seizoen was voor sommige teams zeer bewogen. Andere teams hebben het vooral 

gezellig gehad. Weer anderen veel geleerd. 6 kampioensfeesten hebben we gevierd. We 

willen ze graag even allemaal langs gaan: 

 

Senioren 1: 

Bij aanvang van de eerste training kreeg de selectie de mededeling van Cor Loef dat hij dit 

seizoen niet aan het roer zou staan. Dit was een eerste domper op een seizoen wat nog moest 

beginnen. Attie schoof door naar het eerste en begon met de voorbereiding. De eerste 

wedstrijden gingen verloren. Maar tegen de teams (Oranje Nassau en Woudenberg) waar ze 

punten moesten kunnen pakken deden ze dat gelukkig. En met veel strijd wonnen ze ook nog 

eens van ZKC’31. 6 punten gehaald in de eerste fase. In november gingen ze de zaal in. Het 

liep niet lekker tussen het team en Attie en hebben we helaas moeten besluiten om de 

samenwerking met Attie te beëindigen. Tweede domper…. Gradus die inmiddels het tweede 

onder zijn hoede had, nam de taak op zich als interim-trainer/coach voor de hele selectie. 

Totdat er een nieuwe trainer gevonden zou worden. Dat is niet makkelijk in een lopend 

seizoen. Gradus heeft het gelukkig volgehouden tot het einde van het seizoen.  

In de zaal troffen het eerste een zware poule met een aantal grote jongens, zoals Velocitas en 

GKV. Er werd ook dikwijls met grote cijfers verloren. Maar net als op het veld werd er 

gelukkig gewonnen van de underdog zoals DSO en Crescendo. Behalve de laatste wedstrijd, 

daar werd het wel heel spannend gemaakt. VZOD verloor met 1 puntje van DSO en niemand 

(behalve Henkie) wist eigenlijk hoe de degradatieregeling was. Maar gelukkig had Henkie het 

aan het juiste eind en zijn ze gehandhaafd in de tweede klasse. 

Tweede helft veld werd er ook nog om handhaving gespeeld. Helaas lukte het dit keer alleen 

om van Oranje Nassau te winnen. En was degradatie naar de derde klasse een feit. We hebben 

afscheid genomen van Nikki en we moeten het komend seizoen doen zonder Chiel en een half 

seizoen zonder Alyssa. Ze hebben beiden een buitenlandse stage. Een nieuwe trainer voor 

volgend seizoen is gevonden. Good old Rob Visscher gaat bouwen aan het team 

 

Senioren 2: 

De reserves van VZOD zijn jonge talenten en ervaren routiniers en zijn altijd bereid om na 

hun wedstrijd ook nog bij het eerste aanwezig te zijn. En ze konden zelf altijd rekenen op de 

oudste junioren. (bedankt!) Het tweede heeft op het veld een wisselend seizoen gehad. 

Gelijkspelen tegen de degradant. Winnen van de koploper.  

In de zaal was het altijd verrassend naar welke kant het dubbeltje op viel. Of één punt 

verliezen of één punt winnen. Maar uiteindelijk nog heel knap tweede geworden. 

Vanaf januari stond Hans aan het roer. Of ze daar nou beter van werden is nog de vraag. Maar 

hij kon wel heel goed alle neuzen dezelfde richting op krijgen waardoor ze beter gingen 

spelen. 

Op het veld ging het nergens meer over, maar werden er wel leuke wedstrijden gespeeld en 

voornamelijk gewonnen. Behalve natuurlijk van de degradant. Routiniers Bart, Paul, Jessica 

en Maaike gaan het volgend seizoen iets rustiger aandoen. 

 

Senioren 3: 

Op het veld stond er nog een derde team ingeschreven in de wedstrijdsport. Helaas hebben we 

door personele bezetting dit team moeten terugtrekken uit de competitie. 

In de zaal heeft het team wat op het veld senioren 4 was als derde team gespeeld in de 

breedtesport. 

 



Senioren 4: 

Senioren 4 bestaat uit een harde kern aangevuld met junioren of  spelers die al gestopt zijn, 

maar wel af en toe nog mee willen doen.  We willen alle invallers en het wedstrijdsecretariaat 

bedanken dat het (bijna) elke week gelukt is om een compleet team op het veld te krijgen. 

Eerste helft veld en in de zaal helaas derde geworden, maar op tweede helft veld zowaar 

tweede.  

 

Recreanten: 

De recreanten onder bezielende leiding van Ina Verheul heeft een opmars gemaakt nu er 

verschillende ouders ook zijn gaan korfballen. En leuk dat ze dat vinden! Dus lees je dit als 

ouder en lijkt het je ook leuk. Wees welkom bij de recreanten. Af en toe wordt er een gezellig 

toernooitje gespeeld waar het vaak nog best fanatiek aan toe gaat. 

 

Junioren A1: 

Bij de junioren A1 stond dit jaar Ali Tamriuat aan het roer. Het team begon met de A1 van 

vorig seizoen. Maar vanaf de zaal zijn er jonge talenten bijgekomen. Op het veld was er één 

grote titelkandidaat; Sporting Trigon. En onze A1 zijn heel knap tweede geworden in de 

poule. 

In de zaal hadden ze het iets moeilijker. Maar ze hebben hun mannetje gestaan en goed 

tegengas gegeven aan de grote jongens zoals KZ/Hiltex A2.Helaas hebben we alweer afscheid 

moeten nemen van Ali. En Jeffrey, Laura, Romy en Tessa gaan volgend seizoen naar de 

selectie en Ruben gaat verder bij KVA om zich daar verder te ontwikkelen. 

 

Junioren A2: 

De A2 heeft hoog in de breedtesport meegedraaid. Dat is niet altijd makkelijk, het is niet zo 

dat er in de breedtesport zwakkere tegenstanders zijn. Het kan ook zijn dat teams qua niveau 

makkelijk in de tweede klasse kunnen spelen. Maar bijvoorbeeld niet genoeg dames of heren 

hebben. Dan speel je soms zomaar tegen een tegenstander met 6 sterke heren en 2 dames. 

Jullie hebben het knap gedaan en zijn zeker gegroeid afgelopen jaar. Met dank aan Bart en 

Jessica Verheul. 

 

Aspiranten B1: 

Getraind door het herentrio Bert, Chiel en Eric. Op het veld moesten jullie nog even aan 

elkaar wennen. De eerste wedstrijd dik verliezen. O, o, wat gaat dit jaar ons brengen. Maar 

jullie hebben het toen goed herpakt. In de zaal een leuke competitie gespeeld met verrassende 

uitslagen. Thuis dik verliezen van de Vinken, maar vervolgens bij hun een goede overwinning 

mee naar huis nemen. En lekker van de koploper winnen. Jullie hoorde duidelijk in het 

bovenste rijtje thuis. Tweede helft veld kwamen jullie helaas weer TOP B4 tegen. Maar 

hebben jullie goed tegenstand kunnen geven. Waardoor je kan zien dat jullie gegroeid zijn. De 

B1 had wat te kampen met blessures dit jaar. Waardoor er regelmatig invallers uit de C1 en 

A2 nodig waren. Dank daarvoor! De dames en heren worden goed klaargestoomd voor de 

toekomst. Lisa en Shannon wensen we heel veel plezier bij de junioren. 

 

Aspiranten C1: 

Getraind door het damesduo Hanna en Alyssa. Drie heren, die vorig jaar al in de C speelden, 

kregen te maken met 6 meiden die overkwamen uit de D. Hoe zou dat lopen? Het liep perfect. 

De heren namen de meiden goed op sleeptouw. Ze begonnen het seizoen goed met 

overwinningen. Toen even een dipje. En de laatste wedstrijd tijdens de eerste helft van het 

veldseizoen werd er met 16-1 gewonnen van Fluks. En mochten ze zich de kampioen noemen.  



Tijdens de zaal werd er in de Proosdijhal gespeeld of in Den Haag. Eerste wedstrijd tegen Die 

Haghe was een gelijkspel. Vervolgens alle wedstrijden gewonnen. Tot aan de een na laatste 

wedstrijd tegen Dubbel Zes, die werd verloren. En de laatste wedstrijd was tegen Die Haghe 

de concurrent. Met een gelijkspel waren ze kampioen. En dat flikte ze dus nog een keer.  

Na twee keer kampioen kan je er natuurlijk vanuit gaan dat het KNKV je de volgende 

competitie iets hoger indeelt. Dat gebeurde inderdaad tijdens de tweede helft van het 

veldseizoen. Helaas alles verloren. Maar wel veel geleerd. 

 

Pupillen D1: 

Getraind door Nikki en Shewa. Eerste helft veldseizoen was een eitje. Alles gewonnen. Dus 

de terechte kampioen. In de zaal gingen ze ook lekker. Leuke wedstrijden gespeeld. Behalve 

tegen Fiks, want die verloren ze. Wel was het nog spannend of ze misschien tweede werden. 

Ze wonnen nog wel van Madjoe. Maar een derde plek is ook mooi. 

Laatste helft veld werden ze gelukkig hoger ingedeeld en werden alsnog tweede. Knap hoor! 

Volgend seizoen spelen ze allemaal in de C-aspiranten. 

 

Pupillen D2: 

De trainers waren Esmee en Jesper. Helaas ging Jesper halverwege het seizoen naar Frankrijk 

om daar te werken. Maar dat mocht de pret niet drukken ze gingen lekker door. Eerste helft 

veld mochten ze de kampioensmedaille dragen. Deze eerste plek moesten ze wel delen met 

Velocitas, want er werd van hen één keer gewonnen en één keer verloren. 

In de zaal werden ze ongeslagen kampioen. 

Maar ja, na twee keer kampioen worden ze helaas een stuk hoger ingedeeld. Ze moesten flink 

aan de bak. Esmee kreeg gelukkig hulp van Robine. De eerste wedstrijd zaten ze nog in de 

overwinningsfase en werd er knap van Crescendo gewonnen. Maar daarna was de koek op. 

 

Pupillen D3: 

De trainers waren Maura en Michiel. Deze pupillen zijn eerder overgegaan vanuit de E naar 

de D. Ze wilden heel graag twee vakken spelen, want ze waren daar echt aan toe. En daarbij 

zijn ze super leergierig. Dat betekend dat je ook tegen grotere kinderen komt te spelen. En er 

mag gezegd worden dat ze hun mannetje hebben gestaan. Eerste helft veld knap gewonnen en 

gelijk gespeeld tegen Kios. Maar Velocitas stak er met kop en schouders bovenuit. Die 

wonnen alles.  

In de zaal waren ze behoorlijk hoog ingedeeld. En dan duurt zo’n zaalperiode best wel lang. 

Gelukkig hebben ze het plezier weten vast te houden. Zodat ze met volle moed aan de tweede 

helft van het veld begonnen. Ook al werden de eerste twee wedstrijden verloren. De laatste 

vier wedstrijden werden mooi gewonnen. Zelfs tegen de koploper. Knap gedaan! 

 

Pupillen E1: 

Poeh, wat hebben zij het zwaar gehad dit seizoen. Zij hebben echt een pluim voor 

doorzettingsvermogen verdiend. En met die doorzettingsvermogen hebben ze, na veel 

verloren wedstrijden eerste helft en de zaal, een kampioenschap binnengesleept aan het einde 

van het seizoen. Zo zie je maar weer. Nooit opgeven en doorgaan. Dat leer je wel van Martijn 

en Miriam. En ook van verloren wedstrijden kan je heel veel leren.  

 

Pupillen E2: 

Getraind door Bart en Ruben. Geen kampioen geworden dit jaar, alhoewel ze wel heel goed 

gespeeld hebben. Een constant team waarbij de kinderen altijd aanwezig zijn. En graag willen 

korfballen. Ook nemen ze regelmatig vriendjes en vriendinnetjes mee. Dat is heel belangrijk, 



want dan komen er ook weer nieuwe leden bij. Daardoor konden we op het veld een derde E-

team inschrijven.  

 

Pupillen E3: 

Op een gegeven moment zaten er zoveel kinderen in de E en de F, dat we een derde E-team 

konden maken op het veld. Miriam en Shannon waren de coaches van dit nieuwe team. De 

kinderen hadden allemaal nog weinig met elkaar gespeeld, waardoor ze erg aan elkaar 

moesten wennen. Dat geeft niet, want volgend jaar zullen ze ook grotendeels met elkaar 

spelen. Gelukkig wonnen ze wel 1 wedstrijd tegen Madjoe. Goed gedaan! 

 

Pupillen F1: 

Het was wel spannend of we met een F-team konden starten. Maar gelukkig kwamen Eva en 

Lucas erbij aan het begin van het seizoen. En iets later ook Lisa. Wat moet je nog veel leren 

de F. Gooien, vangen, vrij lopen. En dat hebben jullie allemaal geleerd van Ivana en Myrthe. 

Op het veld werd er drie keer op rij gewonnen. Zelfs wel met 10-0. In de zaal kwamen Levi 

en Aukje er ook nog bij. Maar ook de F-jes waren hoog ingedeeld in de zaal waardoor het erg 

moeilijk was om te winnen. Maar gelukkig werd er af en toe een creatieve oplossing bedacht 

door de coaches om de wedstrijden leuk en leerzaam te maken. Op het veld waren alle teams 

gelukkig we weer aan elkaar gewaagd, waardoor er 3 wedstrijden gewonnen werden. 

 

Indeling poules 

Er wordt al een paar keer gesproken over te hoog of misschien wel eens te laag (als ze te 

makkelijk kampioen worden) ingedeeld zijn. Ik zal kort proberen uit te leggen hoe de indeling 

van poules te werk gaat. Ruim voordat een competitie begint moet VZOD een teamopgave 

doen bij het KNKV (korfbalbond). We melden het aantal teams aan en geven aan in welke 

categorie en welke samenstelling we ze willen laten spelen. De bond maakt gebruik van een 

puntensysteem. In welk team hebben de kinderen afgelopen jaren gespeeld en wat is de 

prestatie toen geweest. Hoe oud zijn de kinderen. En daar komt een bepaald aantal punten uit. 

Vervolgens worden er teams bij elkaar in een poule gezet met ongeveer evenveel punten. 

Maar in die tussentijd kan er best wel wat veranderen (bij ons of de tegenstander, bijvoorbeeld 

nieuwe kinderen of er wordt toch nog wat geschoven in teams), maar dan is de poule-indeling 

al bekend. Het is dus vaak koffiedik kijken. Je zou kunnen zeggen, je bent goed ingedeeld als 

je in de middenmoot mee kan draaien. Want alles verliezen is niet leuk en als je alles wint is 

er niet echt een uitdaging voor het team. 

 

Trainers bedankt! 

Tijdens het ouder/kind toernooi hebben we alle jeugdtrainers bedankt. Ze hebben weer goed 

en belangrijk werk verricht. Wellicht weet u het niet, maar alle jeugdtrainers zijn vrijwilligers. 

Ze krijgen een kleine bijdrage in de zin van een drankje in onze kantine. Maar ze doen het 

vooral omdat ze het leuk en belangrijk vinden om de kinderen te begeleiden bij het leren 

korfballen. Niet alle trainers zullen volgend jaar weer een team begeleiden, daarom zijn we 

nog op zoek naar nieuwe trainers. Zou je het leuk vinden meld je dan aan bij Eric 

eric_spaargaren@hotmail.com (ook ouders kunnen heel goed trainen geven!) 

 

En wedstrijdsecretariaat en teamouders ook bedankt! 

Ook bedanken we het wedstrijdsecretariaat en de teamouders die elke week in de gaten 

houden dat er voldoende spelers in het veld staan.  

 

Vriendelijke groet, 

de TC 

mailto:eric_spaargaren@hotmail.com

