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Harry Hoorn, voorzitter

Op naar de Top . . . 
met voor alle leden 
een plaats op de 
weg ernaartoe

Wat een spektakel, wat een feest, wat een grandioze start van 
de zomer 2012 voor sportend Nederland. Eerst het EK voetbal, 
toen de Tour de France en dan natuurlijk de nog vers in ons ge-
heugen liggende Olympische Spelen. Wat een geweldige beelden 
en wat een overgave en inspanningsverplichting om te presteren 
– ja nog veel meer – om de beste te willen zijn, om te winnen.

Ik wens onze korfbalteams veel sport-
uitdaging en ik zou het erg leuk vinden 
als iedereen binnen onze vereniging zich 
even op de Olympische gedachte concen-
treert en even deze gedachte tot zich laat 
doordringen: Door sport zich met elkaar 
verbroederen.

Is winnen dan nog wel het belangrijkste? 
Toch denk ik dat winnen een prima ‘drive’  
is. Ook een prima drive om bestuurlijk 
mee aan het werk te gaan en daarover zult 
u in deze presentiegids nog wel het een en 
ander lezen. Sporten om te winnen! 

Beste sporters, businessclubleden, 
ouders, opa’s en oma’s, gezelligheids-
zoekers, praatjesmakers, dwarsliggers 
en nog vele anderen, kortom: beste lezers 
van deze mooie presentatiegids, allemaal 
hartelijk welkom binnen onze vereniging. 
Onze gezellige, saamhorige, maar o zo 
ambitieuze sportvereniging. 
Graag wil ik in dit voorwoord u als be-
trokkene, want anders zou u dit prachtige 
magazine niet lezen, meenemen. Ik wil u 
meenemen omdat wij steeds meer een 
maatschappelijke taak krijgen toebedeeld 
in onze Puttense gemeenschap.

Ik wil heel graag samen het spel spelen 
en hoop op veel sportiviteit en saam-
horigheid om zo te genieten van elkaars 
talenten.

Ik droom van een vereniging waar we 
korfballen op het hoogste niveau. Maar 
waar ook kleine kinderen zich op de vrije 
woensdagmiddag vermaken in de speeltuin 
op ons park, waar de 65-plussers gezellig 
een babbeltje komen maken, waar we met 
elkaar jeu de boules spelen en waar het 
op de woensdagavond een drukte van be-
lang is omdat er prachtige Oudhollandse 
spelletjes worden gedaan en er klaverjas-
competitie wordt gespeeld.

Ik droom van een fi nancieringsstroom 
vanuit onze gemeentelijke bestuurders, 
die het maatschappelijk belang van een 
bloeiende en enthousiaste sportvereniging 
vol overtuiging ondersteunen.
Ik droom…
Nee, ik ben wakker en beleef de algemene 
ledenvergadering van 30 mei 2012 in volle 
bewustwording. We hebben een doel. We 
hebben een Olympische gedachte als basis. 
In twee keer vier jaar groeien naar de top 
van korfbal in Nederland met de basis-
gedachte dat sport leidt tot een hechte 
verbroedering! 

Met een vriendelijke groet en graag bereid 
tot nadere uitleg en/of overleg wens ik 
iedereen een enthousiaste en sportieve 
strijd en winnaarsmentaliteit.

“ Winnaar worden in 2020 als we in de Korfbal League de fi nale spelen. 
KV de Meeuwen heeft deze ambitie; houd ons dus in de gaten!”
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Terug naar de top!

Jarenlang stond de Meeuwen bekend als 
de toonaangevende korfbalvereniging 
in de regio. De laatste tijd worden we 
op sportief vlak echter voorbijgestreefd 
door clubs uit de omgeving. Verschillende 
keren lukte het de Meeuwen om de 
Hoofdklasse te bereiken, zelfs toen dat de 
hoogste klasse in het Nederlandse korfbal 
was. Net zo vaak volgde degradatie, de 
laatste keer slechts vier jaar geleden. In 
vijf seizoenen is de Meeuwen 1 afgegleden 
van de Hoofdklasse naar de Eerste Klasse. 
Het lijkt alsof de zeven magere jaren van 
de Meeuwen gaande zijn.  

Toch gloort er hoop aan de horizon. De 
Meeuwen heeft nog steeds een van de 
beste jeugdopleidingen in het land. Dat be-
wijzen de jeugdselectieteams die zonder 
uitzondering op het hoogste niveau 
spelen, en regelmatig deelnemen aan het 
kampioenschap van Nederland. Daarnaast 
zijn verschillende talenten van de Meeu-
wen uitgevlogen naar Korfbal Leagueclubs 
om daar te ruiken aan het echte werk. 
Qua potentie zit het dus wel goed, maar 
op de een of andere manier lukt het nog 
niet om dat om te zetten in prestaties 
met de Meeuwen 1. 

Tijd om daar verandering in aan te 
brengen. Met bovenstaande in het hoofd 
is een projectgroep benoemd, die op 
pad gestuurd is met de opdracht om te 
onderzoeken of topkorfbal gerealiseerd 
kan worden in Putten. De eindconclusie 
van deze groep onder leiding van oud-
bondscoach en voormalig trainer van de 
Meeuwen Jan Hof, was eenvoudig: het is 
mogelijk om in acht jaar met de Meeuwen 
in de Korfbal League te spelen. 

De conclusies van de projectgroep zijn 
evenwel hard. Geconcludeerd wordt dat 
er geen top-sportcultuur heerst bij de 
Meeuwen, dat te veel talentvolle spelers 
afhaken voor ze naar de senioren gaan 
en dat de echte talenten kiezen voor de 
Korfbal League. Daarnaast bepaalt te vaak 
een trainer van een team de tactiek, en is 
er geen breed gedragen technisch beleid 
of meerjarenvisie. Tegelijkertijd consta-
teert de projectgroep dat de Meeuwen 
een fi nancieel gezonde vereniging is, met 
sterke jeugdteams en een brede achter-
ban. Daarnaast is er een brede groep 
inactieve oud-leden met potentie, die 
mogelijk weer kunnen aansluiten wanneer 
er daadwerkelijk iets staat te gebeuren. 

Datzelfde geldt voor de spelers van de 
Meeuwen die nu bij Korfbal Leagueclubs 
spelen. De bezetting van trainers en staf 
op de selectieteams is uitstekend en ook 
over de  trainingsfaciliteiten hoeven we 
in Putten niet te klagen. Een gezamenlijke 
ambitie kan ertoe leiden dat in Putten 
prachtige dingen bereikt kunnen worden. 
Maar er zullen dingen moeten veranderen, 
het zal anders moeten dan in de afgelopen 
jaren.

Tijdens de bijzondere ledenvergadering op 
30 mei 2012 heeft het bestuur de ambitie 
#Meeuwen2020 uit de doeken gedaan. In 
twee cycli van vier jaar moet het mogelijk 
zijn om de Korfbal League te bereiken.
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Terug naar de top: 
#Meeuwen2020

‘De Meeuwen heeft 
nog steeds een 
van de beste 
jeugdopleidingen 
in het land’

Ten tijde van de 
sportieve successen 
bloeide de vereniging 
als nooit tevoren!



Terug naar de top: #Meeuwen2020

Allereerst even iets over mij zelf. Mijn 
naam is Peter Hage, 32 jaar en samen met 
mijn vriendin woonachtig in Arnhem. He-
laas voor de spelers van de selectie heb ik 
geen grote tuin waar we aan het eind van 
het seizoen een barbecue kunnen houden. 
Ik ben begonnen met korfbal op mijn 
16de. Hiervoor heb ik altijd gevoetbald, 
maar ik was wel elke zaterdag op het 
veld van SKF te vinden. Dit omdat mijn 
ouders en mijn zus korfbalden. En ja, ik 
ben uiteindelijk ook overstag gegaan door 
de druk van vele kanten. Tot op de dag 
van vandaag heb ik er nog geen seconde 
spijt van gehad. Bij SKF heb ik gespeeld 
tot twee jaar nadat wij verhuisd zijn naar 
Arnhem. Tussendoor heb ik nog een jaar 
bij Vada gespeeld, en in Arnhem natuurlijk 
bij Oost-Arnhem. 

Ik ben voor het eerst met de Meeuwen in 
aanraking gekomen toen ik in de junioren 
van SKF speelde. Ik ging met de A1 naar 
het NK districten op het veld, en daar 
kwamen we de Meeuwen A2 tegen. Later, 
in de senioren, heb ik meerdere keren te-
gen de Meeuwen gespeeld, zowel met SKF 
als met Oost Arnhem. Dit met wisselende 
resultaten. De Meeuwen zie ik als een 
levendige club (ik heb nog wel wat feestjes 
meegemaakt), met een grote jeugdafdeling 
die altijd op hoog niveau acteert. 

Wat is de reden geweest om voor de 
Meeuwen te kiezen?  
De Meeuwen is voor mij altijd een club 
geweest met een gezonde uitstraling. 
Daarnaast is het voor mij een logische 
stap als trainer. De selectie van de Meeu-
wen is een gemotiveerde, redelijk jonge 
groep waar veel mogelijkheden in zitten.

Wat zijn je ambities als trainer? 
Mijn ambities als trainer zijn duidelijk: 

ik wil zo ver mogelijk komen. En de spe-
lers die ik op mijn pad tegenkom zo goed 
mogelijk te maken.

Over je doelstellingen voor het komende 
jaar: wat verwacht je met Meeuwen 1 
te bereiken in het komende seizoen? 
Het zal een lastig seizoen worden. De 
spelers zullen veel nieuwe dingen moeten 
aanleren. Dat is leuk, maar heeft ook zijn 
tijd nodig. Ondanks dat verwacht ik dat 
we wel in de top van de competitie zullen 
meedraaien.

Hoe stel je je op als trainer, wat kunnen 
de spelers van je verwachten?
De spelers zullen mij hopelijk ervaren als 
open. Door ook veel naar hen te luisteren, 
hoop ik de spelers te begrijpen en allen zo 
goed mogelijk op hun eigen persoonlijke 
manier te kunnen coachen/trainen. Maar 
wanneer een wedstrijd slecht loopt of 
opdrachten niet goed worden uitgevoerd, 
kan de rust wel eens onplezierig zijn voor 
de spelers.

Wat verwacht jij van je spelers / 
de selectie?
Dat ze gretig zijn op de training en in het 
veld; ze moeten elk moment aangrijpen 
om te leren. Observeren van tegen-
standers en ploeggenoten is hierin heel 
belangrijk. Ze moeten elkaar beter maken 
op de trainingen; dat kan alleen als je alles 
van jezelf vraagt. Daarnaast verwacht 
ik van de spelers dat ze goed met hun 
lichaam omgaan. Blessures en dergelijke 
moeten bij ons bekend zijn. Respect naar 
de scheidsrechter is voor mij ook een 
belangrijk punt. 

Hoe zie je de samenwerking met Jaap 
van den Brink, de trainer van Meeuwen 2?
Tot nu toe is dat allemaal zeer goed ver-
lopen; ik verwacht hierin ook zeker geen 
problemen. Jaap en ik hebben, voor zover 
ik nu kan inschatten, hetzelfde beeld van 
hoe het in een selectie behoort te lopen. 
Daarnaast is zijn kennis van de spelers 
voor mij wel een grote uitkomst. 
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Peter Hage, hoofdtrainer

Een club met een 
    gezonde uitstraling

“Ze moeten elkaar beter maken op de trainingen;  
  dat kan alleen als je alles van jezelf vraagt.”

Daarvoor zal veel moeten veranderen, 
maar de nadruk ligt op het opleiden van 
goede jeugdspelers. Dat moet op een 
andere manier dan nu gebeurt; nog te 
vaak zijn we bezig met het trainen van 
een team in plaats van het opleiden van 
spelers. Door de focus te leggen op de 
individuele ontwikkeling van jeugdspelers 
worden sneller betere resultaten bereikt, 
waarmee uiteindelijk ook het teambelang 
gediend wordt. Trainers worden geschoold 
om op een andere manier te kijken naar 
hun spelers, maar ook spelers wordt 
geleerd om kritisch te kijken naar hun 
eigen prestaties en zichzelf te corrigeren. 
De reden waarom het bestuur de ambitie 
#Meeuwen2020, ligt in het feit dat de 
vereniging profi teert van goede presta-
ties van het eerste en selectieteams. Ten 
tijde van de sportieve successen bloeide 
de vereniging als nooit tevoren, was de 
sporthal regelmatig uitverkocht en was 
er aan vrijwilligers geen gebrek.

In het eerste vierjarig 
beleidsplan presenteert 
het bestuur van de 
Meeuwen de concrete 
actie-punten voor de 
eerste vier jaar, van 
2012 tot 2016. Met 
name innovaties in de 
manier van trainen 
en een cultuuromslag 
moeten ertoe leiden 
dat er een kwaliteitsslag 
gemaakt wordt en dat 
talenten willen inves-
teren in een korfbalcar-
rière. Korfbalclubs uit de top van Neder-
land hebben hierin het juiste voorbeeld 
gegeven, en laten zien dat dit proces snel 
kan gaan.  

Met de aanstelling van Jan Hof als coördi-
nator van het project #Meeuwen2020 en 
het brede draagvlaak binnen de vereniging

om voor deze ambitie te gaan, zijn de 
kaders om topkorfbal te bedrijven in 
potentie aanwezig bij de Meeuwen. Het is 
aan de spelers, trainers, ouders en vrijwil-
ligers om daadwerkelijk het verschil te 
gaan maken. Het is hoog tijd om de weg 
naar de top opnieuw in te slaan.    

“ Het is aan de spelers, trainers, ouders en 
vrijwilligers om daadwerkelijk het verschil 
te gaan maken”
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www.cervus.nl

(0341) 35 10 54

UW PARTNER IN ICT

SOFTWARE-ONTWIKKELING
& NETWERKBEHEER

Drukkerij De Drie Poorten in Nijkerk 
is al sinds 1998 betrokken bij KV de 
Meeuwen, waarvan de laatste drie jaar 
als hoofdsponsor. Het bedrijf is enorm 
veelzijdig en heeft alle grafi sche disci-
plines in huis om de meest uiteenlopende 
soorten drukwerk te kunnen leveren. Niet 
alleen op papier, maar ook op relatiege-
schenken, kleding, spandoeken, vlaggen, 
reclameborden, noem maar op. Bedrukken 
in de breedste zin. Daarnaast ontwerpen 
en bouwen ze websites en webshops voor 
hun klanten. 

“We verzorgen alles wat met visuele en 
representatieve communicatie te maken 
heeft. En dat allemaal op één adres. Wel zo 
gemakkelijk voor de klant”, licht eigenaar 
Perry Wendel toe. “We hebben alle grafi -
sche kennis en ervaring in huis. En voor 
heel specialistische onderdelen, zoals de 
techni-sche kant van websites, huren we 
deskundigen in.” 
De Drie Poorten . . . een naam die duidt 
op de drie toegangswegen van Nijkerk. 

Bijna dertig jaar geleden werd de druk-
kerij opgericht door de vader van Perry 
en een compagnon. Al ruim twintig jaar 
werkt Perry zelf in de zaak. Sinds 2004 is 
het zijn eigen bedrijf. 

Kwaliteit
Kwaliteit verdient aandacht. Dat laat Perry 
ook goed zien in de drukkerij. Wanneer 
klanten drukwerk willen bestellen dat 
afwijkt van standaardformaten, wanneer 
ze specifi eke wensen hebben of iets 
bijzonders willen laten ontwerpen, denken 
de deskundigen van De Drie Poorten met 
ze mee. In de ontwerpstudio ontstaan 
meesterwerkjes, die geheel op maat en 
in hoogwaardige en constante kwaliteit 
worden afgewerkt. Vlot en netjes.
Wie liever zelf de dingen regelt of kiest 
voor gemak en low budget, kan terecht 
bij de internetdrukkerij DrukDrukDruk-
ker.nl van De Drie Poorten. Hier kunnen 
klanten op elk moment van de dag online 
standaarddrukwerk bestellen. Dit biedt aan-
zienlijke prijsvoordelen, omdat opdrachten 

van verschillende klanten gecombineerd 
kunnen worden. Voor trouwe klanten kent 
de internetdrukkerij een spaarsysteem, 
waarbij ook het aanbevelen van nieuwe 
klanten nadrukkelijk wordt beloond.
De Drie Poorten is gecertifi ceerd 
leverancier van FSC-papier. 

Ontzorgen
Vooral bedrijven maken gebruik van de 
diensten van De Drie Poorten. Maar ook 
particulieren weten de drukkerij te vinden 
voor familiedrukwerk of bijvoorbeeld het 
printen en inbinden van scripties. 
En behalve het leveren van drukwerk, 
neemt De Drie Poorten ook zorgen uit 
handen. Gedrukt promotiemateriaal wordt 
desgewenst naar een klantenbestand ver-
stuurd, huis-aan-huis of geadresseerd. 
“In ons mailinghuis zorgen we ervoor dat 
alles piekfi jn en op de afgesproken tijd in 
orde komt. Zo heeft de klant er helemaal 
geen omkijken meer naar.”
Zeldzaam veelzijdig, dat is de kracht van 
De Drie Poorten.
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De Drie Poorten: zeldzaam veelzijdig

Een actieve vereniging 
  trekt aandacht!

Perry Wendel ondersteunt de ambitie van de Meeuwen om in acht 
jaar tijd een kwaliteitsslag te maken. “Ik vind het een goed streven, 
vooral ook omdat het door de vereniging wordt gedragen. En voor een 
sponsor is het interessant wanneer de vereniging probeert te groeien 
en beter te worden. Een actieve vereniging trekt namelijk aandacht. 
Het is een langdurig plan, maar met een goede insteek.”

De Drie Poorten BV
Galvanistraat 23 
3861 NJ Nijkerk
Tel. (033) 469 80 20  
www.3poorten.nl
www.drukdrukdrukker.nl

Bij inlevering van deze advertentie 
ontvangt u 1 portie bittergarnituur 

of  bitterballen van 6.95 voor 5.00

WAARDEBON



Na een sterk zaalseizoen is het Edwin 
de Kruijf samen met de A1 gelukt om 
kampioen te worden. Dit betekent dat hij 
komend jaar met de A1 in de Hoofdklasse 
zal uitkomen. Daarom is het tijd om hem 
daar zelf eens over te spreken. Hoe heeft 
hij dit bereikt en wat zijn de dromen voor 
de toekomst?

Waarom ben je ooit begonnen 
met korfbal? 
Dat is niet zo moeilijk. Mijn ouders zaten 
allebei op korfbal, dus eigenlijk was het 
vanzelfsprekend dat ik ging korfballen. 
Op mijn zevende ben ik begonnen, maar 
voor die tijd trainde ik al mee. Nu kun je 
al op korfbal vanaf je vierde of vijfde, maar 
in die tijd mocht je pas vanaf je zevende 
beginnen. Daardoor begon ik gelijk in de 
pupillen.

Van oorsprong ben jij geen echte Meeuw, 
denk je vaak terug aan je oude club OVVO?
Ja, het blijft mijn club. Soms wil ik wat 
regelen voor de Meeuwen en dan begin 
ik automatisch met OVVO. Ja, het zijn en 
blijven mijn roots. 

Nu ben je trainer, wanneer heb je die 
overstap van speler naar trainer gemaakt?
Vanaf mijn zeventiende ben ik naast het 
spelen ook gaan coachen. Maar ik twijfel 
even, want pas vanaf mijn zeventiende? 
Was ik al zo oud toen ik ermee begon? 
In ieder geval vroeg Eric Geijtenbeek 
mij of ik misschien training wilde geven. 
Ik vond het toen wel leuk, en om gelijk 
goed te starten, begon ik met de B1 van 

OVVO. Na een aantal jaren de D1 ben 
ik de A1 gaan doen en met dat team zijn 
we Nederlands Kampioen geworden in 
de Reserve Eerste Klasse. Dat is wel een 
hoogtepunt uit mijn trainersverleden. Toch 
is het wel raar om op een NK te coachen. 
Het is een toernooi met korte wedstrij-
den. Daardoor heb je minder tijd om 
dingen te herstellen. In korte tijd moet je 
snelle en goede beslissingen nemen. Als 
coach moet je dan snel anticiperen om 
goed te presteren.
Drie jaar geleden werd ik gevraagd om de 
A1 te gaan trainen. Zelf spelen, een gezin 
en coachen was toen niet meer te combi-
neren, dus ben ik gestopt met spelen. 

Hoe beschrijf je jouw manier van training 
geven?
Heel direct. Daar kunnen sommige 
mensen slecht tegen. Ik sta wel open voor 
suggesties en aanvullingen. Toch merk ik 
daarin een verschil tussen de Meeuwen 
en OVVO. Bij OVVO geven de spelers 
veel meer feedback dan bij de Meeuwen. 
Misschien dat dit met de leeftijd te maken 
heeft. Maar wanneer de spelers mij beter 
leren kennen, komen ze wel met hun 
mening, maar niet altijd met oplossingen. . 
. . . (tip).

Blijkbaar heeft die manier gewerkt want 
je bent afgelopen seizoen kampioen 
geworden met de A1. Hoe heb je dat 
voor elkaar gekregen?
Ik vind het belangrijk dat er een goede 
balans is in beide vakken, dat spelers 
elkaar aanvullen en stimuleren om op 
de goede manier te pieken. Daarnaast is 
vertrouwen in de spelers belangrijk en 
train ik ze op specifieke punten. Hierdoor 
worden ze individueel sterker. Wat weer 
goed past in het nieuwe beleid.

Kampioen worden in de Overgangsklasse 
is één ding. Maar de Hoofdklasse . . .  
Wat zijn je ambities? 
Ik wil de kruisfinale halen! Samen met 
mijn team ga ik ervoor zorgen dat we 
er allemaal voor gaan. Hiervoor worden 
afspraken gemaakt en leg ik een bepaalde 
verantwoordelijkheid bij m’n spelers neer. 
Hierdoor gaan we allemaal voor hetzelfde 
doel!

Dat gaat lukken omdat . . . ?
Ik heb namelijk genoeg tweede- en derde-
jaarsspelers; ik hoef maar twee nieuwe 
mensen in te passen. Dus de ervaring 
staat er al. Door ervaring hebben we een 
grote kans. Daarnaast hebben we een 
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nieuwe trainingsaanpak. bij Sportcentrum 
Putten om de spelers fysiek sterker te 
maken. Verder gaat Chris Mulder een stuk 
Mental Coaching verzorgen om de spelers 
ook tussen de oren scherp te krijgen, dat 
is wat je allemaal nodig hebt om wat in de 
Hoofdklasse te bereiken. Toch zal dit de 
spelers niet veel meer tijd kosten, want 
het is voorafgaand aan de gewone training.

Hoe zou je de A1 van 
komend jaar beschrijven?
Ze zijn ervaren, dyna-
misch en slim. Misschien 
nog wel te allround om 
mijn doelstelling te halen. 
Daarvoor zal er komend 
jaar meer individueel 
getraind moeten worden. 
Het leuke is dat het heel 
verschillende types zijn. 
Daardoor wordt het een 
uitdaging om er een team 
van te maken. Gelukkig 
heb ik Chris Mulder naast 
mij staan om samen met 
hem dit team te coachen 
en door te stomen naar 
de kruisfinale en dan mis-
schien Ahoy. 

De Meeuwen is per dit 
jaar begonnen met een 
nieuw jeugdbeleid. Wat 
vind jij van deze ontwik-
kelingen en heeft dit 
invloed op jouw trainingen 
en tactieken?
Ik vind het een goed 
beleid. Alleen het kwam bij 
mij allemaal bekend voor; 
ik train al zo. Nu heeft 
alleen elke functie een 
naam gekregen en is het 
duidelijker voor de spelers 
wat er van hen wordt 
verwacht. Voor mij veran-

dert er niet zo heel veel. Voor de spelers 
wel. Die moeten verder kijken tot en met 
senioren 1. Dat wordt het doel.

Na zoveel jaren de A getraind te hebben, 
wordt het niet eens tijd voor een ander 
team of een andere club? 
Wel een ander team geen andere club. Ik 
heb geen zin om te reizen en dat soort 

dingen. Dit wordt wel mijn laatste jaar 
junioren. Ik wil wel weer terug om de 
kinderen de basis aan te leren. 

Geen senioren? 
Daar voel ik me nog te jong voor. Dat lijkt 
me wel een uitdaging. Zeg nooit, nooit.
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Edwin de Kruijf, trainer/coach A1

Tijd voor een nieuwe
            mooie geschiedenis

“ Naast de standaard korfbaltrainingen doen  
we ook krachttraining en mental coaching”
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subkop
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subkop

selectie meeuwen

Staand v.l.n.r. Jenneke Broekhuizen - Anouk van Emous - Gijsbert van Oosterom - Léon Jansen -  Arno Brink - Dennis Bos - Gerline van den Brink
Maikel van den Hoek (Verzorger) - Jantine Tibbesma - Sarien Nieuwenweg - Iris Jansen - Gerlinde van de Bunt - Maartje Hoorn - Mirjam Kuipers - Marit van den Ham - Peter Hage (Trainer/Coach Meeuwen 1) - Jaap van den Brink (Trainer/Coach Meeuwen 2)

Zittend v.l.n.r. Janette de Kruijf (Teambegeleider Meeuwen 1) - Myròn Spoor - Auke Ykema - Danny van Vloten - Pieter Lammers - Richard Tibbesma - Rob Stoffelsen - Theo van Asselt (Teambegeleider Meeuwen 2)

KV de Meeuwen
Selectie 2012 - 2013
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Leden Businessclub:

De Businessclub van KV de Meeuwen is en blijft een 
club van ondernemers, waarbij het stevige funda-
ment dat in 1999 is gelegd door de Vriendenclub een 
prachtig uitgangspunt is.

Door de jaren heen zijn de leden goede relaties 
geworden, zowel op persoonlijk als op het zake-
lijke vlak. Relaties die de Meeuwen een warm 
hart toedragen. De sponsorgelden die beschik-
baar zijn, worden verdeeld over jeugd, selectie 
en de Businessclubactiviteiten.  
KV de Meeuwen heeft een prachtige ambitie 
voor de toekomst uitgesproken, namelijk om te 
groeien naar een 
Korfbal Leagueclub 
in 2020. Ook de 
Businessclub wil 
blijven groeien om 
zo KV de Meeuwen 
fi nancieel te kunnen 
blijven steunen om 
de nieuwe ambitie 
waar te maken. 
Sponsors vinden is 
tegenwoordig geen 
vanzelfsprekendheid 
meer, dat weet in-
middels menigeen. 

Om ook in de toekomst groei van het aantal 
leden te kunnen blijven genereren, is het belang-
rijk om het zakelijke karakter van de club te 
versterken. Daarom ook hebben we het afgelopen 
seizoen gekozen voor de naamsveranderig naar: 
Businessclub KV de Meeuwen. 

De activiteiten van het afgelopen 
seizoen kort op een rij:
•  Uitreiking 1e exemplaar 

Presentatiegids (augustus)
•  Bedrijfsbezoek bij drukkerij 

De Drie Poorten (december)

•  Nieuwjaarsreceptie voor leden BSC, 
bestuur en de selecties 1, 2 en A1 
van KV de Meeuwen (januari)

•  Gezamenlijk etentje voorafgaand aan be-
zoek aan de interland Meeuwen-Duitsland 
(maart)

•  Social Media 
workshop 
(april)

•  Jaarlijkse uit-
stapje, citygolf 
in Haarlem 
(juni) 

We staan nu 
weer aan de 
start van een 
nieuw seizoen 2012-2013, een seizoen waarin 
we allemaal willen presteren en plezier 
beleven in wat we doen, zowel zakelijk als 
sportief. Wij, Businessclub KV de Meeuwen, 
wensen alle leden van de korfbalclub een 
mooi, gezond, sportief en gezellig seizoen toe. 

Henri Lubbersen, 
Voorzitter Businessclub KV de Meeuwen

De Businessclub KV de Meeuwen  
De Businessclub bestaat uit een bestuur 
van vijf personen en heeft op dit moment 
34 leden.

Bestuur
Voorzitter: Henri 
Lubbersen, Directeur 
Lubbersen Accoun-
tancy en Advies

Secretaris: Esther 
Sennema, Product-
marketeer Zilveren 
Kruis Achmea 

Penningmeester: Sandra Sennema, 
Belastingadviseur bij De Jong & Laan

PR & Marketing: Wendy Kroes-Doorn, 
Marketeer Rabobank Randmeren

Commerciële Zaken: Erwin Zwaan, 
Directeur Offi ceBox
  
Wilt u meer informatie over de Businessclub 
of wilt u lid worden? Stuurt u dan een mail 
naar businessclub@kvdemeeuwen.nl
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Businessclub KV de Meeuwen

Dé specialist voor renovatie en nieuwbouw

Uw kantoor online

Relaties die De Meeuwen een  warm hart toedragen
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Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Coach van
ondernemers.

De PR-commissie bestaat nu twee jaar en 
is er in die tijd in geslaagd om de vereni-
ging structureel zichtbaar te maken in 
het medialandschap. Dit is mede mogelijk 
gemaakt door de intensieve samenwer-
king met de BDU. Voor de komende tijd 
liggen er meer 
uitdagingen in het 
verschiet, waar-
onder de nieuwe 
website met 
daaraan gekop-
peld een digitale 
nieuwsbrief die 
uiteindelijk de 
Meeuwerker zal 
gaan vervangen. 
Maar ook het 
ambitieplan Meeu-
wen2020, waar 
we de komende periode 
veel voor zullen gaan doen. 

De PR-commissie wordt aangestuurd 
door Martin van de Kolk en Wendy Kroes. 
Beiden hebben een achtergrond in de 
marketing en communicatie en weten dus 
als geen ander hoe je hieraan een goede 
en juiste invulling kunt geven. Doormiddel 
van een gedegen PR-plan hebben zij meer 
structuur aangebracht in het profi leren 
van de vereniging in de (lokale) media. 
Het is voor een vereniging als de Meeu-
wen, die onlangs prachtige ambities heeft 
uitgesproken, ook belangrijk vast te leggen 
hoe de vereniging zich wil profi leren in de 

regio en welke middelen men daarvoor 
inzet. Dat geldt ook voor sociale media, 
die een steeds belangrijkere rol in gaan 
nemen op gebied van communicatie.

Presentatiegids
Bijzonder trots zijn zij natuurlijk op 
het paradepaardje, de presentatiegids. 
Voor een vereniging geeft dit naar de 
buitenwereld een professionele uitstra-
ling. Samen met een team, bestaande uit 
redactieleden en een vormgever, beden-
ken zij elk jaar weer een nieuwe invulling 
en proberen ze voor de leden, sponsors 
en andere belangstellenden een beeld te 
schetsen van de vereniging door bijvoor-
beeld bepaalde commissies een podium te 
geven zich te presenteren. Ook de keuze 

voor een glossy uitstraling geeft aan dat 
de Meeuwen niet zomaar een sportclub is, 
maar een vereniging die zich duidelijk wil 
profi leren.

Mediapartner
In 2011 is de PR-commissie een succesvolle 

samenwerking aangegaan met 
de BDU, in het bijzonder 
De Puttenaer. Door deze 
samenwerking hebben wij 
de afgelopen jaren een vrij 
prominente plek gehad op 
de sportpagina en soms zelfs 
op de voorpagina. Het is be-
langrijk om ook op die ma-
nier positief in het nieuws te 
komen en zichtbaar te zijn 
in de regio. Het jubileumjaar 
was een mooie aanleiding 
en daarvan hebben ze ook 

maximaal geprofi teerd. Zo’n 
samenwerking is alleen mogelijk als beide 

partijen de afspraken nakomen en daarin 
heeft met name Lambert Broekhuis, 
accountmanager van de BDU, een belang-
rijke rol gespeeld. Op dit moment zijn we 
alweer in gesprek om de samenwerking te 
continueren, iets waar de PR-commissie 
alle vertrouwen in heeft.
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Zichtbaar in de regio

PR-commissie blijft werken 
     aan een goede profi lering

Wij stoppen graag veel 
energie in onze klanten. 
Onderling vertrouwen
en flexibiliteit staan
hierbij centraal. D.m.v.
innovatie, kwaliteits-
controles, opleidingen
en 24/7 service,
streven wij naar de 
hoogst mogelijke 
kwaliteit. 

www.gulikerputten.nl

Een volle tank, naar tevredenheid
Tanken hoeft niet altijd een lege portemonnee te betekenen. 
Met uw persoonlijke tankpas kunt u 24 uur per dag profiteren  
van onze voordelige tarieven.

Voortaan stopt u gewoon even bij de Ambachtstraat 16.

100% tevreden!

Wij stoppen er graag                                     in.Wij stoppen er graag                                     in.onze energie

Even stoppen
voor ’n visje 

van Foppen!

VISGILDE FoppEn
Dorpsstraat 50 • 3881 BE PUTTEN 
T 0341 35 22 90 • www.visgilde.nl

PR-commissie KV de Meeuwen
Martin van de Kolk: 06 - 27 90 90 73
Wendy Kroes: 06 - 29 36 08 37
E-mail: pr@kvdemeeuwen.nl
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De jeugd heeft de toekomst

Wie wil er in het eerste?
Op de gezellige afsluiting van seizoen 2011-2012 is het tijd om te zien wat de jeugd van de 
Meeuwen eigenlijk wil. Want ze zeggen weleens: ‘De jeugd heeft de toekomst’. Dat past goed in 
het kader van de plannen van de Meeuwen. Eens kijken wat onze jeugdspelers daarvan vinden . . .

Lars Pieper • 16 jaar • scoort het liefst • wil trainer worden

Op mijn zesde of zevende ben ik begonnen met korfbal, sindsdien heb ik 
niet anders meer gedaan. Ik ben begonnen in de F8, uiteindelijk kwam ik 
in de F2 en vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd hoog gespeeld. Mijn 
leukste korfbalherinnering heb ik van seizoen 2010/2011 met de C1. 
Elke zaterdag hadden we een teamfeest; dat was pas teamspirit! 
Maar eigenlijk ben ik ook trots op het moment dat ik het allereerste 
doelpunt scoorde op het NK van de C1 in Wolvega. 

Of ik in het eerste wil? 
Ja, maar als ik reëel ben, denk ik niet dat ik dat ga halen. 
Misschien ooit als trainer omdat ik dat ontzettend leuk vind!

Denisah Meyners • 14 jaar • aanval • wil in het eerste komen

Korfbal doe ik al vanaf m’n zesde of zevende. Ooit ben ik begonnen 
in de F1, toen kwam ik in de E3 en een jaar later in de E1. Daarna 
heb ik 3 jaar in de D1 gespeeld en nu speel ik in de C1. Mijn leukste 
korfbalmoment was toen ik vijfde van Nederland werd met de D1. 
Ik denk wel dat ik de rest van mijn leven op korfbal blijf. Ik vind het 
erg leuk om in een team samen te spelen en wil heel graag winnen! 

Of ik in het eerste wil?
Ja, je kunt er veel leren en speelt tegen goede tegenstanders. 
Mijn voorbeeld uit het eerste is Jenneke Broekhuizen. Ik vind 
haar een goede speelster en ze heeft me drie jaar getraind!

Ezra Bijsterbosch • 12 jaar • C1 • mijn held uit het eerste is Romy

Mijn leukste korfbalherinnering heb ik door Nico Nieuwenweg en 
Robert Mouw. Ik zat in de F2 en kreeg training van hen. Terwijl de 
rest aan het trainen was, leerden zij me allemaal trucjes. Dat vond ik 
echt leuk! Een leuk moment was ook dat ik kampioen ben geworden 
met de C1 en 4e – of was het 3e? – van Nederland ben geworden. 

Wil je later in het eerste komen?
Ja, als ze hoog spelen kun je beter worden. 

Jochem Veldman • 15 jaar • is snel • heeft een mooie blunder…

Ik was nog maar 4 jaar oud toen ik begon met korfbal. Het leuke aan 
korfbal vind ik de wedstrijden. Mijn mooiste moment uit mijn korfbalcar-
rière tot nu toe is dat wij de ploeg die kampioen zou worden van de troon 
hebben gestoten. Maar met kampioenen heb ik ook een slechtere ervaring. 
Voor de wedstrijd tegen Odik B1, de kampioenswedstrijd, liepen we het 
veld op. De tegenstander keek naar ons. Ik sprong over een hekje, maar ik 
bleef met mijn voet achter het hekje haken. De rest kun je wel raden . . .  

Wil je later in het eerste komen?
Ja natuurlijk, maar we moeten toch realistisch blijven. 
Maar ik probeer zo hoog mogelijk te komen.

Rhodé Kelderman • 10 jaar • scoren • is kampioen geworden

Afgelopen seizoen heb ik in de E2 gespeeld en ben ik kampioen geworden op het 
veld! Het was een heel spannende wedstrijd, maar gelukkig wonnen wij met 2-1. 
Eigenlijk vind ik scoren het leukste bij korfbal. Daarom wil ik ook de rest van mijn 
leven korfballen om nog veel meer te kunnen scoren! Mijn held uit het eerste is 
Sarien Nieuwenweg omdat zij mijn coach is.

Of ik in het eerste wil?
Ja, omdat ik dan heel goed ben! 

Marinde van de Pol • 10 jaar • kampioen • 4 gescoord in één wedstrijd

Korfbal doe ik nu al drie jaar en ik ben al twee keer kampioen geworden. 
Met de F2 ben ik als eerste kampioen geworden en afgelopen jaar ben ik met 
de E2 kampioen geworden. Als ik mag kiezen tussen aanvallen of verdedigen, 
dan val ik liever aan, want dan kun je scoren! Maar verdedigen vind ik eigenlijk 
ook wel leuk, want dan kan ik er heel veel ballen tussenuit halen!

Wil je later in het eerste?
Ja, omdat je dan heel goed bent! 
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Jan en Gerda Ruitenberg zijn de oprich-
ters van het bedrijf, dat nu al meer dan 
twintig jaar bestaat. Sinds januari dit jaar 
is schoonzoon Rutger van der Ziel mede-
vennoot. Het is de bedoeling dat hij op 
termijn de zaak gaat voortzetten terwijl 
Jan en Gerda geleidelijk terugtreden.

Rutger heeft aan de MTS bouwkunde 
gestudeerd en daarna aan de HTS bouw-
technische bedrijfskunde. Hij werkte vijf 
jaar bij een projectontwikkelaar, maar 
kreeg tweeënhalfjaar geleden de kans om 
bij Ruitenberg te komen werken. Eerst in 
loondienst om te bekijken of het wat voor 
hem was. “Ik begon in de werkplaats om 
de kneepjes van het vak onder de knie te 
krijgen, de basis te leren en beter opgeleid 

te beginnen. Anders mis je in de showroom 
toch bepaalde kennis. Langzaam schoof 
ik door naar de showroom.” Zo groeide 
Rutger stap voor stap in het bedrijf.

In de ruime showroom aan de Hoge 
Eng-West worden verschillende keukens 
gepresenteerd in diverse stijlen. Een 
mooie mix van landelijk, klassiek, modern 
en eigentijds. In de aanpak van Ruiten-
berg staat de wens van de klant centraal. 
De keukens zijn maatwerk en handwerk 
tegelijk. Van ontwerp tot vervaardiging en 
installatie bij de klant thuis, alles is volledig 
naar wens van de klant en gebeurt op am-
bachtelijke wijze. Dit doet Ruitenberg met 
de modernste materialen en machines.
Hoe omvangrijk de opdracht ook is, 
Ruitenberg Interieurbouw gaat de uitda-
ging aan. De mogelijkheden zijn onbe-
grensd en het resultaat is overtuigend. 
De persoonlijke wens van de klant is het 
uitgangspunt, gecombineerd met Ruiten-
bergs creatieve inzichten en vaardigheden. 
Hierdoor ontstaat er altijd iets moois.

Voor iedere interieurvraag heeft Ruiten-
berg een passend antwoord. Ook de nieu-

we bar in de gerenoveerde kantine van de 
Meeuwen is ontworpen en gemaakt door 
Ruitenberg Interieurbouw. De combinatie 
van showroom en verfi jnd handwerk 
maakt het bedrijf uniek op de Noord-
Veluwe. Het samenspel van degelijk 
uitgangsmateriaal dat Ruitenberg gebruikt 
en vakmanschap waarmee de keukens en 
kasten worden gebouwd, zorgt voor een 
duurzaam, hoogwaardig kwaliteitsproduct 
dat lange tijd meegaat. 

Het bedrijf steekt veel tijd en energie in 
een goede service, wat zich weer vertaalt 
in positieve mond-tot-mondreclame. 
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Ruitenberg Interieurbouw

‘Maatwerk in zijn
   mooiste vorm’

Ruitenberg Interieurbouw
Hoge Eng-West 6
3882 TR  Putten
Telefoon 0341-351995
info@ruitenberginterieurbouw.nl
www.ruitenberginterieurbouw.nl

Ruitenberg Interieurbouw is een 
van de twee hoofdsponsors van 
de Meeuwen. Het bedrijf bouwt 
meubilair op maat. ‘Maatwerk 
in zijn mooiste vorm’ luidt dan 
ook de slogan van Ruitenberg. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in 
keukens voor particulieren, maar 
ook het maken van inbouwkasten, 
kamer-en-suitekasten, bibliotheken, 
badmeubels, et cetera, vormt geen 
enkel probleem. 



Anita, kun je jouw functie omschrijven?
Mijn functie bestaat voornamelijk uit het 
regelen van scheidsrechters die buiten de 
vereniging fl uiten. Ik krijg via de korfbal-
bond de wedstrijden door die onze ver-
eniging moet fl uiten. Dit zijn wedstrijden 
bij verenigingen in de buurt van de Meeu-
wen. Je kunt hierbij denken aan Dindoa 
uit Ermelo, ODIK uit Barneveld en Sparta 
uit Nijkerk. Als ik de wedstrijden van de
bond heb doorgekregen, ga ik na welke 
scheidsrechters beschikbaar zijn. Ik kijk 
of ze vervoer hebben en of ze niet hoeven 
te spelen. Vervolgens krijgen de mensen 
een mail met de vraag of ze de wedstrijd 
willen fl uiten. In Excel houd ik een lijst bij 
van de wedstrijden die de Meeuwen moet 
fl uiten. Van deze wedstrijden houd ik ook 
bij welke wel en welke niet door ons zijn 
gefl oten. Aan het einde van het seizoen 
kunnen we dan heel goed zien waar er 
nog knelpunten liggen. 

Waarom heb je deze functie 
op je genomen? 
Ik heb de functie op mij genomen, omdat 
ik het een uitdaging vond om scheids-
rechters te gaan regelen voor het fl uiten 
buiten de vereniging. Een aantal jaren 
geleden is de scheidsrechterscommissie 
opgericht, omdat de Meeuwen een groot 
tekort had aan scheidsrechters. Als er niet 
snel meer mensen zouden gaan fl uiten, 
zou de korfbalbond sancties gaan opleg-
gen. Ik vond dat ik, nu mijn kinderen ook 
op korfbal zitten, ze een goede toekomst 
moet kunnen geven. Zo kunnen ze later, 
zonder sancties, toch op een goed niveau 
blijven korfballen. 

Is het mogelijk om een reguliere dag 
uit je functie te omschrijven? 
Een echt reguliere dag voor deze functie 
is er niet. Ik kijk de hele week in mijn 
e-mail of er al mail is van de bond. Dan 
hoop ik maar dat ik alles op tijd krijg en 
niet alles voor één zaterdag. Als ik de mail 
heb ontvangen, zet ik alle wedstrijden die 
wij moeten fl uiten in een Excel-lijst. Als 
dat klaar is, kijk ik op de website van de 

Meeuwen naar het competitieprogramma. 
Op basis van de wedstrijden die de Meeu-
wenteams moeten spelen, probeer ik de 
scheidsrechters te koppelen. Dat is niet al-
tijd even gemakkelijk, omdat onze scheids-
rechters ook vaak zelf moeten spelen. 
Daarom is het extra leuk als het lukt om 
alle wedstrijden van een scheidsrechter te 
voorzien. Ik vul de namen van de mensen 
die kunnen fl uiten in op een Excel-lijst die 
ik in de sporthal ophang. Mensen kunnen 
zich dan inschrijven voor de wedstrijden 
die ik niet heb kunnen invullen. Daarna 
mail ik de mensen die een module-B-
diploma hebben, zodat ook zij zich kunnen 
inschrijven op wedstrijden. Ik mail tot 
slot de verenigingen met de mededeling 
dat er wel of geen scheidsrechter van de 
Meeuwen komt.

Welke successen heeft de scheids-
rechterscommissie tot nu toe behaald?
Tot nu toe hebben we al veel successen 
geboekt. Er zijn om en nabij 50 leden 
die hun B-diploma hebben gehaald. We 
hebben inmiddels weer drie bonds
scheidsrechters mogen binnenhalen. 
Ook hebben we inmiddels twee ver-
enigingsbegeleiders gekregen. Hiervoor 
natuurlijk onze grote dank. Ook voor het 
seizoen 2012-2013 zijn de plannen alweer 
in volle gang.

Waarom moeten mensen gaan fl uiten? 
Kun je de voordelen noemen? 
Kort gezegd: de bond vindt dat het moet. 
Er is een heel plan van de bond geko-
men waarin wordt gezegd dat per team 
dat wedstrijdkorfbal speelt, er minimaal 
één verenigingsscheidsrechter moet zijn. 
Er moet een bondsscheidsrechter zijn 
voor elke twee wedstrijdteams. Als er bij 
de Meeuwen vier teams zijn die wed-
strijdkorfbal spelen, dan moeten wij als 
vereniging twee bondsscheidsrechters 
leveren en vier wedstrijdscheidsrechters. 
Daarnaast zijn er nog meer uitdagingen. 
De bond verwacht van de verenigingen 
ook dat zij een beoordelaar, een vereni-
gingsbegeleider en wedstrijdbegeleiders 
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leveren. Als je als vereniging niet aan deze 
verplichting voldoet, krijgen de teams die 
wedstrijdkorfbal spelen punten in minder-
ing. Het eerste team is hiervan uitgesloten. 
De bond heeft de regels inmiddels 
wel wat versoepeld, maar het blijft toch 
een uitdaging om alles rond te krijgen. 
Ik moet ook toevoegen dat hoe groter 
onze scheidsrechtersgroep is, hoe minder 
wedstrijden iedere scheidsrechter moet 
fl uiten.

Hoe worden de scheidsrechters door de 
Meeuwen gefaciliteerd, krijgen ze bijvoor-
beeld kleding, zijn er spelregelavonden? 
Op dit moment streven wij als commis-
sie ernaar om alle leden van de B1/B2 tot 
en met de senioren de B-module te laten 
halen. Dit is niet alleen nodig, maar kan 
ook handig zijn in de praktijk voor als je 
nog gewoon een wedstrijd van de E1 fl uit. 
Je leert zo de regels nog beter. 

Verder krijgen de scheidsrechters die hun 
module hebben gehaald een certifi caat 
en een presentje van de commissie. Dat 
kan o.a. een fl uitje, gele en rode kaart en 
stopwatch bevatten. De scheidsrechters 
die buiten de vereniging fl uiten, kunnen 
allemaal een shirt krijgen met daarop 
Scheidsrechter. De drie bondsscheids-
rechters hebben inmiddels van de com-
missie een scheidsrechterstenue gekregen. 
Overigens kan ik ook vertellen dat je de 
cursus niet zelf hoeft te betalen; dit wordt 
door de vereniging gedaan.

Wat kan er nog beter, behalve meer 
mensen die willen gaan fl uiten? 
Je noemde het punt al: hoe meer mensen 
hoe beter. Maar ik denk dat de meeste 
mensen dat inmiddels wel weten. We 
hopen gewoon dat een ieder gaat inzien 
hoe belangrijk dit is voor onze vereniging. 
Dit is zeker nodig, ook als we de doelstel-
ling willen halen die onze voorzitter Harry 
Hoorn voor ogen heeft: de Meeuwen in 
de Topklasse/Korfbal League in 2020. We 
hopen dan ook dat we genoeg ideeën 

krijgen van andere mensen en dat ze ons 
willen helpen en steunen. We hebben 
namelijk niet alleen scheidsrechters nodig, 
maar dus ook beoordelaars, wedstrijdbe-
geleiders en verenigingsbegeleiders. Ook 
voor deze mensen zijn er cursussen, die 
allemaal worden betaald. Deze mensen 
hoeven echt niet zelf gekorfbald te heb-
ben, ook ouders kunnen zich melden. 
Dus waar het eigenlijk op neer komt: 
Hoe meer mensen, hoe meer vreugd!
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Anita Bos, coördinator verenigingsscheidsrechters 

Hoe meer mensen,   hoe meer vreugd!

“I k vind dat ik, nu mijn kinderen ook op 
korfbal zitten, ze een goede toekomst 
moet kunnen geven. Zo kunnen ze 
later, zonder sancties, toch op een 
goed niveau blijven korfballen”
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Jacqueline Braaksma, coördinator Kangoeroe Klup

Een paar jaar geleden heeft een aantal moeders bij de Meeu-
wen het initiatief voor de Kangoeroe Klup genomen. Vanuit 
het KNKV wordt dit ondersteund met een Kangoeroe Klup 
T-shirt voor nieuwe kangoeroes, een website met kleurplaten 
en spelletjes (www.kangoeroeklup.nl), een clinic voor trai-
ners en om de zoveel tijd een nieuwsbrief met spelletjes en 
verhaaltjes voor de kinderen. Ook hebben we sinds vorig jaar 
speciale Kangoeroe korven in allerlei kleuren. Deze korven 
zijn net iets groter dan de normale korfbalkorven en ik kan 
u vertellen: scoren gaat de kids nu extra goed af. 

De moeders van het eerste uur hebben inmiddels kinderen 
in de E’tjes en F’jes. Het coördineren van alle zaken rond de 
Kangoeroe Klup is overgegaan op ouders van nieuwe kids, 
onder andere op mij. Als coördinator verzorg ik de commu-
nicatie met de ouders, lever ik kopij aan voor het clubblad en 
het boekje van de TC, houd ik de ledenadministratie van de 
Kangoeroe Klup bij en regel ik dat er voldoende (hulp)trainers 
zijn. Daarnaast staan de coördinatoren van de Kangoeroe Klup 
op zaterdag ‘langs de lijn’ om waar nodig iets te regelen, vragen 
van ouders te beantwoorden en nieuwe leden op te vangen. 

Ben jij tussen de 4 en 6 jaar en wil je ook een keer meedoen 
met de kangoeroes? Kom dan gezellig langs op zaterdag-
ochtend en meld je bij een van de coördinatoren of trainers. 
De trainingsdata van de Kangoeroe Klup zijn te vinden op de 
site van de Meeuwen.

Aan het aantal kinderwagens en buggy’s op het terrein van de 
Meeuwen te zien, zit het wel goed met de aanwas van nieuwe 
kangoeroes en dus van ouders om de coördinatie op zich te 
nemen als mijn kinderen over een paar jaar niet meer bij de 
klup jongste leden horen. 

Korfballen tussen de 4 en 6 jaar

“ Aan het aantal kinderwagens en buggy’s te zien, 
zit het wel goed met de aanwas van nieuwe kangoeroes”

De Kangoeroe Klup is er voor de jongste Meeuwenleden. Tijdens de korfbalcompetitie traint deze klup voor kids van vier tot zes 
jaar om de twee weken op zaterdagochtend onder leiding van minimaal twee trainers. Na een gezamenlijke warming up en een 
spelletje tikkertje gaan de kinderen in groepjes verschillende spelletjes doen om te leren gooien en vangen, om te leren scoren, 
om harder te leren rennen en vooral om samen lol te maken. 



Zeldzaam complete partij

Zeldzaam veelzijdig
Galvanistraat 23 • 3861 NJ  Nijkerk 
T (033) 469 80 20 • www.3poorten.nl • E info@3poorten.nl

Drukwerk nodig? De Drie Poorten in Nijkerk biedt u de doordachte 
combinatie van hoogwaardige offsetdrukkerij én prijsconcurrerende 
internetdrukkerij www.DrukDrukDrukker.nl. Zo vindt u op één adres de
oplossing die u zoekt.

Naast drukwerk heeft De Drie Poorten nog veel meer in huis. Via onze 
mailservice verzorgen we de verspreiding van uw drukwerk. Onze  
ontwerpstudio maakt al uw reclame-uitingen en ook met belettering,  
relatiegeschenken, printwerk en promokleding zijn we u graag van  
dienst. De Drie Poorten? Een zeldzaam complete partij!
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