


Beste Fiducianen,

Niet meer gewend aan het winterweer lopen we, al kleumend van de kou, naar de zaal voor de trainingen 
en de wedstrijden. Persoonlijk vind ik het veld altijd leuk, lekker buiten en zo, maar met dit weer is het 
toch beter vertoeven in de zaal. Afgelopen week toch nog een klein beetje terugdenken aan het veld 
want toen was de parade van de jeugdkampioenen. Erg leuk om ze zo nog een keer langs te zien 
komen!

Ondertussen zijn de grote club actie en de banketactie 
geweest. De resultaten zijn nog niet definitief maar 
er zijn weer leuke bedragen opgehaald voor de 
vereniging. Namens de vereniging weer hartelijk dank 
aan de organisatoren en vooral de jeugdleden die deze 
acties weer tot een succes hebben gemaakt. Voor de 
banketactie was het alleen wel teleurstellend dat er zo 
weinig mensen waren om het banket rond te brengen. 
Dit betekent dat de banketcommissie zelf een flink 
deel heeft moeten rondbrengen wat natuurlijk niet de 
bedoeling is. Iedereen is over de actie geïnformeerd 
en het is maar een klein uurtje werk om te zorgen dat 
er wat geld wordt verdiend voor de vereniging. Als 
iedereen denkt dat een ander het wel doet, gebeurt er 
per saldo niets of in ieder geval te weinig. Jammer om 
te moeten constateren. Volgend jaar zijn er hopelijk wel 
weer genoeg banketbezorgers beschikbaar.
Zoals iedereen heeft kunnen zien, kan er gestemd 
worden op het nieuwe shirt. De commissie heeft via 
een enquête gevraagd om te stemmen op 2 versies van 
het Fiducia shirt. Er is al flink gestemd maar er kunnen 
natuurlijk nog meer stemmen bij. Dus: laat je stem niet 
verloren gaan en stem op jouw favoriete shirt. 
Als de einduitslag binnen is, gaat de kledingcommissie 

verder om de shirts te bestellen en het kledingplan verder uit te werken. Ik ben in ieder geval erg 
benieuwd welk shirt uit de bus komt. We gaan het zien!
Nu nog op naar het einde van het jaar met natuurlijk eerst het Sinterklaasfeest bij Fiducia, het 
oliebollentoernooi vlak voor de jaarwisseling en natuurlijk de laatste competitiewedstrijden. Hopelijk kan 
ons eerste en tweede de huidige goede lijn vasthouden. Susses voor de selectie en natuurlijk ook voor 
alle andere Fiducia teams. 

Groeten van,

Wessel Stob
Voorzitter van KV Fiducia



HEEEEEEEJ!
..Een bericht van de TC! Het zaalseizoen is inmiddels weer begonnen en wat heerlijk dat we met deze 
kou niet meer buiten hoeven te kou kleumen, maar de tegenstander lekker alle hoeken van de zaal 
mogen laten zien! De TC wil iedereen dan ook heel veel succes wensen met deze uitdaging! Volg het 
goede voorbeeld van Senioren 6 die buiten al kampioen wisten te worden, dan komt het goed! Senioren 
6 namens Fiduus nogmaals van harte gefeliciteerd! 

Even een belangrijk bericht voor de A1, B1, Senioren 3 en 4! We hebben een overzicht in elkaar 
geknutseld (Sint en Piet stimuleren die creativiteit weer he-le-maal) met betrekking tot de zaaltrainingen 
aangezien die tijden wekelijks veranderen. Zit je in de B1, A1, senioren 3 of 4? Sla onderstaand overzicht 
dan even op!

Verder niet vergeten dat er:
- 26/12 geen trainen is (MERRY X-MAS)
- 2/1 geen trainen is (AND A HAPPY NEW YEAR!)
- 27/2 geen trainen is! Iets met schoolvakantie?

Ook hebben wij nog een trainer en coach vacature open staan!! Ons 3e klasse spelende 3e smacht 
naar een gemotiveerde trainer en coach die hen naar het kampioenschap helpt! Interesse? Schroom 
niet en neem contact met ons op! Je hoeft je geen zorgen te maken over de derde helft, daar zijn ze al 
kampioen in! Aansluiten mag natuurlijk altijd ;).

Daarnaast komt er vanaf maart (eerder kan natuurlijk altijd) weer een vacature vrij in de TC, omdat 
iemand zo nodig naar Down Under, ook wel bekend als Australië, moet verhuizen. Lijkt het je leuk om 
een keer op snuffelstage te komen? Je bent welkom! Laat het ons even weten en schuif rustig een keer 
aan. 

Tot slot rest ons nog een ding! Wij willen iedereen een heel mooi zaalseizoen toewensen, hele fijne 
feestdagen en een heel mooi nieuw jaar met veel kampioenschappen! Vergeet allemaal zondag 6 
januari niet in je agenda te zetten! Dan proosten we in de kantine met zijn allen op een mooi nieuw jaar!

Kusjes van de TC



Vrijdagavond training
Dit veldseizoen zijn we gestart met de vrijdagavond training. Op deze avond konden jeugdleden een 
extra avond trainen. Dit was vooral bij de oudere jeugdleden een succes! Helaas hebben we in de zaal 
niet de mogelijkheid om deze training aan te bieden. Echter willen we wel graag kijken naar oplossingen. 
Dit geldt voor jeugdleden die nu één keer in de week trainen, maar graag twee keer zouden willen 
trainen. We willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor hen om eventueel mee te trainen met 
andere teams. 

Dus.. Train jij één keer in de week en zou je graag een tweede keer trainen? Stuur dan een mail naar 
JTC@fiducia.nu. 

Betrokkenheid ouders
We zien dit seizoen steeds meer ouders die betrokken zijn bij het team van hun zoon of dochter. Ouders 
bieden zich steeds vaker aan als (inval) coach of begeleider van het team. Dit vinden wij super om te 
zien! We hopen dat we op jullie hulp kunnen blijven rekenen! 

Trainingen december/januari
5 december
In verband met Sinterklaas zijn er 5 december aangepaste trainingstijden voor de jeugd. De F en 
E-teams zullen NIET trainen. 
18.30-19.30 uur - gezamenlijke training D, C, B-teams
19.30-21.00 uur – B1 en A1 
De trainingen zullen allemaal plaatsvinden in de Cultuurcampus.

Kerstvakantie
In de kerstvakantie zal er NIET worden getraind door de jeugd. 

Trainingstijden 28 nov t/m 6 feb
Woensdag 28 november t/m 6 februari zullen de trainingen in de Cultuurcampus een half uur later 
starten i.v.m. hockey die tot 18.30 uur gebruik maakt van de hal. De trainingen voor de D1, D2, F1 en F2 
zullen dus om 18.30 uur starten. Dit geldt niet voor de schakelhal, trainingstijden daarvoor veranderen 
niet. 

Opzeggen
Misschien heb je het helaas gemerkt, de afgelopen tijd zijn er een aantal opzeggingen geweest. Dit is 
natuurlijk erg balen... We proberen deze gaten zo goed mogelijk op te vullen. Dit heeft onder andere 
geleid tot een aantal wisselingen in bepaalde teams. Wij verzoeken iedereen daarom niet tussendoor op 
te zeggen. Opzeggen kan alleen aan het einde van het seizoen. Alvast heel veel dank aan alle invallers! 



Elise Rijnbergen  02-12-’09  Stefan Schreij   29-12-’83
Lars de Rooij   03-12-’07  Femke van Balkom  01-01-’08
Joost Broekhuizen  04-12-’88  Sits de Maa-Bax  02-02-’45
Joas van der Velde  04-12-’12  Anneke van Tilborgh  04-01-’80
Guillermo de Zwart  06-12-’11  Amy van der Steen  05-01-’06
Niels Kromwijk   08-12-’92  Tessel Vrolijk   06-01-’08
Ilse Peek   08-12-’02  Bart Brouwer   09-01-’03
Femke Bosch   10-12-’06  Edwin Taheij   09-01-’03
Niels Staffeleu   14-12-’71  Cadey Muller   10-01-’06
Samuel Eikelenboom  14-12-’04  Carin Stob   11-01-’68
Lars van ‘t Hoff   14-12-’10  Rick Dorrestijn   12-01-’94
Kinda Halaoui   20-12-’03  Daphne Visser   12-01-’08
Judy Delfgou   21-12-’91  Fiene Looman   16-01-’10
Linda Rotscheid   23-12-’75  Ilse Grootendorst  16-01-’11
Nikki van Schaik  27-12-’05  Thijs de Rooij   22-01-’11
Lorenzo van Erven  27-12-’07  Marije van den Houten  31-01-’95
Anoeska den Broeder  28-12-’80  Hilde van Beuningen  31-01-’07

      Geboortedatum  Lid sinds 

Koosje Gerritsen   V  29-07-’08  07-10-’18 Pupillen
Grada Roodbeen  V  06-02-’73  16-11-’18 Senioren
Julia Nauta   V  05-07-’10  16-11-’18 Pupillen
Cadey Muller   V  10-01-’06  16-11-’18 Aspiranten
Else-Lieke Klasens  V  24-03-’11  16-11-’18 Pupillen
Lars Ketting   M  20-03-’11  25-11-’18 Pupillen

Na vele jaren op Alendorp te hebben gewoond zijn Gerrit en Riet Wiegers verhuisd naar Rotterdam-
Schiebroek.



Ook dit jaar zal de selectie van Fiducia de jongste jeugdteams weer extra in de schijnwerpers zetten als 
Team van de week. Als Team van de week mag je met het 1e team van Fiducia mee inschieten, maken 
we een foto samen met jouw team en Fiducia 1 en heb je de eer om aan de hand van jouw favoriete 
speler onder luid applaus het veld op te lopen. Daarna is het natuurlijk hartstikke leuk om samen met je 
team op de tribune de wedstrijd van het 1e te bekijken en ze op je aller hards aan te moedigen. Er zullen 
trommels op de tribune aanwezig zijn en natuurlijk krijg je nog wat lekkers te eten en drinken van ons.

Als Team van de week word je een half uur voor de start van de wedstrijd 
van Fiducia 1 verwacht in je tenue, zodat je op tijd bent voor de foto en het 
inschieten. Meld je bij aankomst bij je eigen trainer. Die zal jullie opwachten en 
uitleggen wat je op welk moment gaat doen. Zorg dat je de datum in je agenda 
zet zodat je erbij kunt zijn.

De planning voor het Team van de week ziet er als volgt uit:

Datum  Tijd  Team v/d week  Thuisploeg Uitploeg
15/12  15.55  E1 en E2  Fiducia 1 ZKC ’31 1
19/01  16.45  F1 en F2  Fiducia 1 VZOD 1
09/02  16.25  E3 en E4  Fiducia 1 VIKO 1
16/02  19.05  D2   Fiducia 1 Exakwa 1
16/03  18.40  D3   Fiducia 1 Viking 1
30/03  17.25  D1   Fiducia 1 Hellas ’63 1

Let op; de tijd hierboven is de aanvangstijd, dus je moet 30 minuten eerder er zijn. 

Binnen onze vereniging zijn er veel taken die gedaan 
moeten worden. Er is een grote groep die deze taken 
oppakken, maar er zijn ook nog steeds dingen die 
niet vlekkeloos verlopen en waarbij wij zeker nog 
hulp kunnen gebruiken. Binnen veel verenigingen 
is het heel normaal dat u ingedeeld wordt voor 
bepaalde taken, dat doen wij als Fiducia nog  niet, 
maar vooral kantinedienst en zaalwacht kunnen 
ook door ouders prima gedraaid worden en wij 
hopen dan ook dat u zich aanmeldt om 1 of 2 
diensten te draaien. 

Momenteel zijn wij hard bezig om de diensten voor 
de zaalwachten rond te krijgen. Hierbij willen wij graag de trainers/

coaches ontlasten, want zij zijn tenslotte al 3-5 uur per week bezig met de leden. 
Daarnaast korfballen zij ook zelf nog en moeten ze ook nog wedstrijden van de jeugdteams fluiten. 
Wij hopen dat iedereen, onze leden en ouders, de verantwoording  nemen en vrijwilligerstaken op zich 
nemen. Samen moeten wij de vereniging draaiende houden en hopelijk meldt u zich aan voor een 
vrijwilligerstaak. 

Voor zaalwacht mail   zaalwacht@fiducia.nu
Voor kantinedienst mail   kantine@fiducia.nu
Voor overige taken mail   bestuur@fiducia.nu

Wij zijn u dankbaar als u ons wilt helpen



Enkele weken geleden hebben jullie bericht gehad dat de scheidsrechters per team zijn ingedeeld. 
Niet alle namen van de personen die gaan fluiten zijn op dit moment bij ons bekend. Willen zo spoedig 
mogelijk de namen doorgeven via scheidsrechters@fiducia.nu, zodat ze verwerkt kunnen worden op de 
website, maar ook in sportlink.

Op 21 november hebben alle leden van Fiducia een enquête ontvangen over het mogelijke nieuwe 
wedstrijdshirt. Jullie kunnen voor 25 december je voorkeur aangeven welk shirt vanaf volgend jaar onze 
nieuwe wedstrijdshirt  moet gaan worden. 

Geen mail ontvangen? Stuur even een berichtje aan bestuur@fiducia.nu.

We hopen met ingang van het nieuwe seizoen te gaan starten met het kledingplan. Het nieuwe shirt 
zal hier dan onderdeel van zijn, evenals een broekje en rokje. Voor een bepaald bedrag per maand 
krijgen alle spelende leden een shirt en broekje of rokje. Hiermee willen we ervoor zorgen dat iedereen 
altijd passende kleding heeft en we allemaal hetzelfde dragen. Via een eigen onlineshop is het dan 
ook mogelijk om overige kleding, zoals trainingspakken, sweaters, sokken, tassen, windjack etc. aan 
te schaffen.

Veel korfballers beleven meer plezier aan het korfbal als de scheidsrechter goede kennis van de 
regels heeft. Dit geldt niet alleen voor de scheidsrechters in het wedstrijdkorfbal, maar zeker ook voor 
de arbiters in het breedte- en jeugdkorfbal! Om zoveel mogelijk leden op een zo leuk en eenvoudig 
mogelijke manier de regels te leren kennen heeft het KNKV het spelregelbewijs ontwikkeld. Heel veel 
leden hebben dit bewijs al gehaald, hoe zit dat met jou?

Ondanks meerdere herinneringen hebben niet alle senioren en junioren het spelregelbewijs op dit 
moment behaald. Voor de start van de competitie moest je je bewijs halen en hiervoor zijn ook avonden 
georganiseerd. Op dit moment hebben 76 leden het bewijs binnen en wij hopen dat ook de overige 
leden ervoor zorgen dat alle senioren- en juniorenteams het bewijs voor het einde van dit jaar hebben 
gehaald. 

Team    Nog niet behaald
Fiducia 4   1
Fiducia 5   6
Fiducia 6   4
Fiducia midweek  2
Fiducia recreanten  6
Fiducia A1   2

Voor vragen neem contact op met korfbalmasterz@fiducia.nu



Tot zover de zesde editie van Fiducia’s Newsflash! De volgende editie komt uit in begin februari. Heb je 
nog input voor de nieuwsbrief? Stuur het op naar nieuws@fiducia.nu. 


