


De zomer. De periode waar iedereen naar uitkijkt. 
Eindelijk zon, zee, strand en lekker genieten van 
je welverdiende vakantie. Met een rood kleurtje 
thuiskomen van een eerste stranddagje nemen we dan 
maar voor lief. Vakantie om even lekker bij te komen 
van het afgelopen jaar en jezelf weer op te laden voor 
komend jaar. Of je nou een verre reis maakt of lekker in 
Nederland vakantie viert, even helemaal niets moeten 
en hoeven is het motto.

Mijn vakantie dit jaar vier ik grotendeels in Nederland. 
Ik ga werken en van mijn vrije dagen genieten. Laten 
we hopen dat het de hele zomer heerlijk zonnig blijft. 
Werken doe ik tegenwoordig bij de Hutspot in Utrecht 
dus als je een keertje in de buurt bent, kom langs! Dat 
andere kleine deel van mijn vakantie ga ik weg met een 
vriendinnetje, locatie nog onbekend. We pakken een 
lastminute en kijken waar we uitkomen. Als kers op de 
taart heb ik een bruiloft deze zomer van hele mooie, 
lieve mensen. Een hele drukke, leuke en vooral heerlijke 
zomer dus. Een zomer om naar uit te kijken.  

Mijn inspiratie voor een leuk stukje deze nieuwsbrief is helemaal op. Hopelijk heb ik een leuker stukje 
voor jullie in de volgende nieuwsbrief van september. Ik hoop dat jullie zomer heerlijk mag worden met 
veel mooi weer en veel geluier. Geniet er in elk geval van, voor je het weet zitten we weer te bibberen 
in de kou. 

Veel leesplezier!

Liefs Annelies
Editor in chief, art director, creative director, etc, etc. All-in-one.



Beste Fiducianen,

Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. Een jaar dat we hebben afgesloten met het 55 jarig bestaan 
van de vereniging. Dit jubileum is 23 juni gevierd met een 2-palen toernooi (waarin de jeugd de oude 
‘rotten’ in het korfbalvak heeft afgetroefd) en een goed bezochte receptie met een heerlijk buffet. Heel 
veel oud leden waarbij er ook een 15-tal de eerste 5 jaar van de vereniging hadden meegemaakt. Een 
goed geslaagd jubileum waarbij we alleen maar kunnen concluderen dat Fiducia toch een bijzondere en 
mooie club is die nog lang moet blijven bestaan. 
Voor de vereniging was afgelopen jaar overigens een prima jaar waarbij we de nieuwe kantine en de 
nieuwe kleedkamers in gebruik hebben genomen, de kantine heel goed draait, de vereniging weer een 
beetje is gegroeid, er weer veel activiteiten zijn georganiseerd inclusief een kamp van 3 dagen, een 
heel aantal teams kampioen is geworden, er mee is gedaan aan het NK, promotie is gemaakt naar de 
hoofdklasse,  er met veel plezier gekorfbald is (spelen/ trainen/ coachen) en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Heel veel goede ontwikkelingen dus en een basis die steeds sterker wordt.
Niet dat we geen ambities meer hebben want ik denk dat we nog wel een paar stappen moeten maken 
als vereniging om die stabiele eerste klasse vereniging te worden die we voor ogen hebben.
Maar goed, als we niets meer te wensen zouden hebben, zou het ook niet goed zijn.  Daarom gaan we 
vrolijk verder; op naar het nieuwe jaar. Een jaar met nieuwe uitdagingen en kansen om de vereniging 
nog een beetje beter te maken. Laten we daar gezamenlijk onze schouders onder zetten en zoals altijd 
geldt: ‘alle beetjes helpen’ en ‘vele handen maken licht werk’ dus pak de handschoen op en ga aan de 
slag bij één van de commissies en help Fiducia beter worden.

Allen een goede vakantie toegewenst, houd de conditie een beetje op peil en dan zie ik jullie in augustus 
weer op het sportpark.

Groeten van,

Wessel Stob
Voorzitter van KV Fiducia



Afgelopen seizoen hebben de KNKV scheidsrechters weer veel wedstrijden gefloten, zowel buiten de 
deur als de thuis wedstrijden waar geen neutrale scheidsrechter voor aanwezig was. Helaas is door 
diverse blessures en invallen bij andere teams minder gefloten dan gepland, maar toch hebben de 
overige de schade beperkt kunnen houden. 
Voor op het veld moesten we 66 externe wedstrijden fluiten, dit zijn er 45 geworden. Voor de zaal 
moesten we 67 wedstrijden fluiten, dit zijn er 57 geworden. Dit heeft wel geresulteerd in boetes maar 
niet punten in mindering voor de wedstrijdteams. Scheidsrechters bedankt hiervoor.

SCHEIDSRECHTERSTEAM
Volgend seizoen wordt het team uitgebreid met een bekende, namelijk Alex van Zijl. Afgelopen seizoen 
hebben tevens Gert-Jan de Maa en Marc Post hun scheidsrechters diploma gehaald.
Het scheidsrechters team bestaand voor het komende seizoen uit de volgende personen:
- Remko van den Berg
- Gerrit van der Stok
- Wim van der Stok
- Ivo Stob
- Alex van Zijl
- Gert-Jan de Maa
- Marc Post
- Joran Vos
- Michel van Dijk

SPELREGELBEWIJS
Voor de leden van Fiducia (vanaf de A) geld dat de KNKV nu meer druk zet achter het spelregelbewijs. 
Dit betekend dat deze leden van de KNKV dit spelregelbewijs aankomend jaar moeten halen. 

In de maand Juli worden via Sportlink de inlogcodes verstuurd met hierop je gebruikersnaam en activatie 
code en de verdere uitleg hoe een en andere in het werk gaat. 
Op woensdag 29 augustus is een informatie avond gepland voor diegene die nog geen spelregelbewijs 
heeft gehaald tijdens de zomer.
De tijden zijn voor aanvang van de trainingen, en waarschijnlijk van 19:30 tot 20:00 en 20:30 tot 21:00 
uur. Voor de laatste info voor de tijden check de site.
De volgende punten worden behandeld: diverse spelmomenten met de bijbehorende regels en uitleg
hierover en diverse tips en trucs als je zelf gaat fluiten. Ook de afwijkende spelregels voor de E-F teams 
worden hier behandeld. 
Leden dienen zich af te melden als zij niet aanwezig zullen zijn op de informatie avond (scheidsrechter@
fiducia.nu).

Het Spelregeldiploma is alleen voor leden die lid zijn bij de Fiducia vanaf de A verplicht en tot en met de 
B op verzoek. Je kunt een mail sturen voor dit verzoek naar scheidsrechter@fiducia.nu.
Geïnteresseerde ouders kunnen op www.korfbalmasterz.nl de spelregels lezen en ook oefenvragen
Invullen, zij kunnen geen spelregelbewijs halen maar je leert daar wel de spelregels.

Het scheidsrechters team.



In de eerste helft van juni hebben een aantal van onze jeugdtrainers gedurende drie volle dagen 
korfbaltrainingen/clinics gegeven aan leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool 
Arcade. Van de gymleraar hebben wij begrepen dat de kinderen dat heel erg leuk hebben gevonden en 
dat onze trainers dat ook heel goed hebben gedaan. Aan alle trainers die hebben geholpen: heel veel 
dank!
Wij hopen uiteraard dat deze inspanningen resultaat gaan hebben en dat er zich kinderen gaan 
aanmelden om mee te trainen.

Dan hebben wij een drietal oproepen:

1: Op vrijdagmorgen 21 september 2018 tussen circa 09.00 en 12.00 uur organiseren wij een giga 
Kangeroedag (spelletjes-ochtend) voor kinderen 1 en 2 van een basisschool. Afgelopen september 
hebben wij die ochtend helaas moeten afzeggen wegens een vliegende storm. Het was toen niet 
verantwoord om met 100 kleuters op ons veld te bivakkeren, daarom gaan het in september opnieuw 
proberen. Uiteraard kunnen wij daarbij de nodige hulp gebruiken. Dus blokkeer alvast je agenda en 
meld je bij ons aan als je wil helpen op 21 september. 

2: Verder zijn wij op zoek naar 2 ouders die onze commissie willen komen versterken en dan bij voorkeur 
ouders met kinderen in de welpen, F of E. 
Wie vindt het leuk om volgend seizoen met ons mee te denken en af en toe te helpen een ledenwerfactiviteit 
te organiseren, zoals de spelletjesochtend op 21 september. Het kost echt niet veel tijd en brengt de 
benodigde nieuwe (jeugd)leden naar onze club.

3: Tot slot willen wij opnieuw een poging doen tot het organiseren van een korfbaltoernooi. Wie heeft er 
interesse om te helpen een dergelijk toernooi in 2018-2019 op te zetten?

Interesse in 1, 2 en/of 3? Stuur een mail aan: ledenwerf@fiducia.nu of een berichtje naar Carin, 
Alexandra, Sandra of Susette

Een fijne zomer iedereen,

Groetjes, de ledenwerfcommissie



Nu het seizoen ten einde is willen wij graag alle sponsorkleding en de ballen per team 
ontvangen. Dit houdt in voor selectiespelers shirts en trainingspakken en de netten 
met ballen, voor de teams met shirtsponsoring de tassen met shirts en van elk team 
de netten met ballen. 

Inleveren kan op woensdag 4 juli tussen 19.00 uur en 20.15 uur in de kantine. 
We verwachten dat iedereen dan ook daadwerkelijk zijn spullen komt inleveren 
(ook als je volgend seizoen waarschijnlijk weer in de selectie speelt) , zodat 
begin van het seizoen alles weer keurig uitgedeeld kan worden. 

Tot 4 juli

Jacqueline en Ellie

Rina van Leeuwen  01-07-’28 Leon Rotscheid    30-07-’73
Sabina van Overbeek  03-07-’76 Noah van Veen     30-07-’07
Emma van Veen  03-07-’04 Kelly Hart    31-07-’90
Jolijn Friele   04-07-’94 Dian Gerritsen    01-08-’05
Ivo Stob   04-07-’99 Marc van Zwol    02-08-’89
Sitara Chotesing  05-07-’04 Mira Zwaard    02-08-’10
Erik de Vrankrijker  06-07-’87 Anja van Leeuwen-van Rooyen  03-08-’62
Gerrit Wiegers   10-07-’35 Michel van Dijk    04-08-’66
Annemarie de Wildt  13-07-’68 Hanneke Gerritsen-Drost  05-08-’74
Marleen Vos   16-07-’81 Jara van Wiggen   06-08-’04
Florien Vos   17-07-’86 Wouter Heinen    09-08-’68
Sabine Koers   19-07-’91 Noah Gerssen     09-08-’01
Lisa Kikkert   19-07-’08 Pien de Rooij    10-08-’04
Willem Huibers   20-07-’90 Willem Peter Teune   11-08-’67
Nora Peters   22-07-’11 Florine Hetharie    12-08-’10
Janneke Oostendorp  23-07-’08 Tom Brouwer    13-08-’05
Stijn Ziepzeerde  24-07-’10 Jill van Woudenberg   15-08-’09
Marc Verhoeven  25-07-’78 Jelle van Leeuwen   19-08-’89
Ysbrand McNelly  26-07-’82 Ruth Verweijen    21-08-’97
Julia Corsten   27-07-’04 Annette Voorend   22-08-’79
Alexandra Hagen  30-07-’71 Lisa Optekamp    23-08-’03



Beste Fiducianen, 

Hier ook weer een berichtje vanuit de toernooicommissie.
Nadat we helaas door omstandigheden niet mee konden doen aan het altijd gezellige en goed 
georganiseerde toernooi bij RDZ, hier weer een berichtje vanuit ons! De zomer is weer lekker begonnen, 
en daarmee dus ook de zomeravondtrainingen. Elke woensdag staat er een enthousiaste en fanatieke 
groep mensen op het veld, die na een training nog een partijtje spelen. Als je een keer mee wilt doen, 
feel free! Inschrijven hoeft niet, het is gewoon vrije inloop, en als er meer mensen zijn, zetten we er 
gewoon een paal bij! Elke woensdag van 18.30-19.30 is er training voor C-D-E-F, en van 20.00-21.30 
(ongeveer) voor C-B-A-Senioren/recreanten! Kom gezellig een keer kijken of lekker meedoen!
Daarnaast hebben wij meerdere uitnodigingen voor toernooien ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
Nou is de TC en de JTC al druk bezig om oefenwedstrijden te organiseren, maar als je daarnaast mee 
wilt doen aan een toernooi met je team, geef een seintje en wij kunnen je de contactdetails doorsturen! 
Schakel dan ook even met de TC/JTC, dat er geen oefenwedstrijd voor jou en je team op dezelfde dag 
valt!

Groet,
Ilse, Ivo en Leon

Op de website Fiducia.nu is veel informatie te vinden en het is natuurlijk prettig als die informatie 
inderdaad klopt en up-to-date is. Vandaar dan ook het verzoek als er wijzigingen zijn in bijvoorbeeld de 
samenstelling van een commissie dat dit ook wordt doorgegeven aan website@fiducia.nu. Ook graag 
eventuele telefoonnummers doorgeven als die bij je naam mogen worden vermeld.
Mocht je tevens nog andere informatie zien op de website die niet meer klopt of ontbreekt geeft dit dan 
door aan website@fiducia.nu.



Ken jij nog een sponsor?
Ken jij nog potentiële sponsoren voor Fiducia? Of ken je een sponsor die jouw team wilt sponsoren? 
Laat het weten aan de sponsorcommissie door een mail te sturen naar: sponsorcommisie@fiducia.
nu 

Carlijn Vos
Marleen Vos
Jacqueline van Dijk
Judy Delfgou



Tot zover de vierde editie van Fiducia’s Newsflash! De volgende editie komt uit op 1 september. Heb je 
input voor de nieuwsbrief? Stuur het op naar nieuws@fiducia.nu. 


