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Hé, je veter zit los. HAHA 1 APRIL! Het is weer zo ver. 
De dag waar sommigen van ons het hele jaar naar 
uitkijken. Schud al die flauwe grappen maar weer uit 
je mouw want je mag vandaag de hele dag iedereen 
ongegeneerd in de maling nemen. Van zout in de 
koffie van je vader tot meel in de föhn van je zus, leef 
je uit want het is maar één keer in het jaar 1 april. 
Maar dit jaar is het natuurlijk geen gewone april fools. 
Het is namelijk ook nog eens eerste paasdag. Lekker 
met familie ontbijten, brunchen, lunchen, borrelen of 
gourmetten (want ja, Pasen is tegenwoordig de tweede 
kerst). Beter kan niet toch? Dit is de uitgelezen kans 
om ook je suikeroom of je lieve neefje eens goed te 
grazen te nemen. Zo worden die “verplichtingen” toch 
nog verassend hilarisch. 

Iedereen is wel eens in een 1 april grap getrapt. Ook 
heeft iedereen wel eens een 1 april grap uitgehaald. Zelf 
ben ik er heel slecht in, ik kan simpelweg niet liegen. 
Iedereen heeft het altijd gelijk door als ik een grap 
uithaal. Daarentegen ben ik wel vaker dan gemiddeld 

voor de gek gehouden. Als goedgelovig persoon ben je natuurlijk een perfect doelwit. Zo ben ik op 
de middelbare school een keer de klas uit getrokken door de hoofddocent omdat ik een zogenaamde 
zware overtreding van de schoolreglementen had begaan samen met een vriendin. Ik als braverik bood 
gelijk mijn excuses aan, al wist ik niet waarvoor. Nadat we een halfuur hadden zitten wachten ergens in 
een vergaderkamertje, kwam de docent binnen en zei hij bloedserieus: “Jullie zijn zojuist keihard in een 
1 aprilgrap gestonken”. Nu ik dit zo schrijf, voelt het eigenlijk heel stom dat ik niet doorhad dat het een 
1 april grap was. Maar goed, leuke anekdote wel. 

Mijn paasdagen zijn dit jaar zeer, zeer stressvol. Deadlines zorgen ervoor dat ik de afgelopen week, 
dit weekend en ook aankomende week weinig slaap. Terwijl slaap juist zo belangrijk is om gezond te 
blijven. Slaaptekort, wat als ‘het nieuwe roken’ wordt bestempeld. Daarom pleit ik voor de afschaffing 
van krappe deadlines, dat is beter voor onze gezondheid. Voor nu, aangezien de deadlines nog niet zijn 
afgeschaft, moet ik nog even een paar nachtjes doorhalen om alles af te krijgen. Voor alle kinderen die 
dit lezen, dit is niet het goede voorbeeld. Vergeet wat je net hebt gelezen en zorg ervoor dat je genoeg 
slaapt.

Sorry korfbal liefhebbers. Weinig over korfbal van mijn kant vandaag. Moet ook wel eens kunnen. Soms 
is het veel leuker om een slecht-vertelde grap te lezen dan een stukje over het koude, natte veldseizoen 
dat weer is begonnen. Wat overigens wel weer nieuwe kansen en mogelijke kampioenschappen met 
zich meebrengt. Maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief van 1 juni. Voor nu heel veel plezier, 
succes en winstpartijen dit veldseizoen. En dat al je 1 aprilgrappen maar mogen slagen vandaag.  

Veel leesplezier!

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

In mijn stukje van de vorige nieuwsbrief schreef ik nog dat de lente bijna begonnen was. Het leek er echt 
op maar zoals maar weer blijkt: niets is zo veranderlijk als het weer. Prompt werden we getrakteerd om 
een flinke periode waarbij een snijdend koude wind om de oren blies. Toch een geluk dat we nog in de 
zaal mochten ballen. Een zaalseizoen dat we mochten afsluiten met het vieren van het kampioenschap 
voor een paar teams. Altijd weer leuk als dat lukt.
Daarnaast heeft de B heeft de vereniging voor een nieuwe uitdaging gesteld: ze zijn gepromoveerd 
naar de hoofdklasse en dat betekent dat we aan de schotklok mogen inclusief het regelen van mensen 
die deze moeten bedienen. Ik zal het maar betitelen als een luxeprobleem want voorop staat dat het 
natuurlijk fantastisch is dat dit gelukt is en daar mogen we als vereniging alleen maar trots op zijn.
Nu weer de blik op het veldseizoen en kijken wat we daar kunnen bereiken.

Ik heb nog best een aantal onderwerpen die ik wil aanstippen maar dan wordt het een heel langdradig 
verhaal. Daarom heb ik de punten maar in de format van “de Praatpaal” gegoten (voor degenen die hier 
nog niet van gehoord hebben: dit was in feite de papieren versie van de nieuwsbrief en de social media 
van Fiducia). Dit zijn namelijk: “De Wist u datjes”. Dus ‘Here we go’: Wist u dat….
- er hard gewerkt is aan het buitenterrein van het sportpark en nu duidelijk te zien is wat een  
 fantastisch groot terras we hebben;
- er gewerkt wordt aan de inrichting van het terras;
- het hele sportpark rookvrij wordt;
- Sits en Marien de Maa een mooi feest hebben gegeven in onze kantine vanwege hun 50 jarig  
 huwelijk;
- de kantinecommissie heeft gezorgd dat dit feest tot in de puntjes geregeld was;
- Sits haar aller, allerlaatste jaarrekening van de oude kantinestichting heeft opgesteld (de teller  
 staat voor haar boven de 30!!);
- de vereniging nog een mooi bedrag uitgekeerd krijgt uit de opgebouwde reserves dat wij heel,  
 heel goed kunnen gebruiken;
- de omzet van de nieuwe kantine boven   
 verwachting zijn en wij dit graag zien;
- nu we alle faciliteiten ter beschikking hebben,  
 we als vereniging graag nieuwe leden willen  
 aantrekken om hier ook optimaal gebruik van  
 te kunnen maken;
- hiervoor veel vrijwilligers kunnen gebruiken  
 die hiervoor ideeën hebben en de mouwen  
 willen opstropen;
- het heel erg leuk is om iets te doen voor  
 de vereniging en het niet veel tijd in beslag  
 hoeft te nemen;
- je niet hoeft te wachten tot je gevraagd wordt  
 om iets te doen voor de vereniging maar  
 jezelf ook gewoon kunt aanmelden;
- je dit ook als ouder kan doen en dat nog  
 leuker is dan alleen langs de kant staan;

Met dit stukje nostalgie is de boodschap wel helder 
denk ik. Tot de volgende keer.

Wessel Stob
Voorzitter KV Fiducia
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Aangenaam, de Technische Commissie, ook wel de TC van Fiducia genoemd. Wij houden ons bezig met 
het reilen en zeilen van alle Senioren teams en de A-jeugd. Ook dit jaar zijn wij alweer druk bezig met 
de voorbereidingen voor het seizoen van 2018-2019. Maar man, man, man.. WE HEBBEN MANNEN 
NODIG! Dus ken of ben jij iemand die wel in de senioren zou willen spelen of wellicht een training mee 
wil doen om even sfeer te proeven? Schroom niet en neem gerust contact met ons op!

Natuurlijk weten wij dat er binnen onze teams ook behoefte is aan trainers. Die blijken echter zeer 
zeldzaam te zijn. Dus mocht je een team willen trainen - of dat nou een A-team is, Senioren 5 of 
Senioren 1 - wij hebben voor ieder wat wils! Ja je leest het goed! Ook een nieuwe hoofdtrainer is zeer 
welkom bij onze vereniging, dus mocht je iemand kennen die een jonge en ambitieuze selectie wil 
trainen en coachen waarbij speelplezier centraal staat, laat het weten! 

Tot slot! Ze zeggen wel eens “Save the best for last”. Wij zijn opzoek naar versterking binnen de TC. 
Momenteel tellen wij vijf koppies, maar helaas gaan twee van ons de commissie verlaten. Mocht jij 
interesse hebben, een snuffelstage (lees: vergadering bijwonen) willen lopen, laat het weten. Wij zijn 
bereikbaar per telefoon, sms, postduif, fax, twitter, facebook of instagram, maar je kan ook gewoon een 
mail sturen naar tc@fiducia.nu.

Aan een van onze mouwen trekken mag natuurlijk ook!

Wij hopen op mooie reacties!

De TC

Nienke, Manon, Thomas, Willem en Sabine

Gezocht wedstrijdsecretaris jeugd (D,E,F, teams en welpen)

Zoals eerder genoemd in deze nieuwsbrief heeft Alexandra Hagen besloten om komend seizoen 
te gaan stoppen met het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd. Danny van Heerde schuift, als co-
wedstrijdsecretaris, door naar de C en B teams. We zijn voor de jongste jeugdteams dus op zoek 
naar een nieuwe enthousiaste wedstrijdsecretaris. Je regelt hierbij de invallers vanuit andere teams bij 
afmeldingen. Je bent als wedstrijdsecretaris onderdeel van de Jeugd Technische Commissie en je zal 
ook daar ondersteuning krijgen als dat nodig is. Een belangrijke maar vooral ook leuke taak binnen de 
jeugdafdeling van de club.

Gezocht trainers/coaches jeugdteams

Voor diverse jeugdteams in verschillende leeftijdscategorieën zijn we op zoek naar trainers en/of coaches 
voor komend seizoen (na de zomervakantie, eerder mag ook hoor) Hierbij is meer van belang dat je 
enthousiast bent dan dat je zelf per se korfbal of ervaring hebt als trainer/coach. Het is ook mogelijk om 
alleen trainingen te geven op doordeweekse avonden of alleen te coachen op zaterdag. Vanuit de JTC 
kan ondersteuning worden georganiseerd als daar behoefte aan is.
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Gezocht juryleden

Komend zaalseizoen speelt onze B1 hoofdklasse en daarbij wordt gespeeld met schotklok ondersteund 
vanuit een wedstrijdjury. Hiervoor is een juryvoorzitter, schotklokbediende en een tijd-en score waarnemer 
nodig. Hiervoor dient een KNKV cursus/instructie avond te worden bijgewoond. Tevens moet je KNKV 
lid zijn om deze functie te mogen invullen. Om deze certificering te houden ben je minimaal 4 keer per 
jaar actief in deze rol. Wie doet wat?:
 
De juryvoorzitter 
Draagt de verantwoordelijkheid voor de jurytafel. De juryvoorzitter ziet er op toe, dat alle taken, die aan 
de jurytafel zijn toevertrouwd, op een juiste wijze worden uitgevoerd en de daarbij behorende
regels in acht worden genomen. Uiteindelijk valt de jurytafel en al diens functionarissen onder de 
eindverantwoordelijkheid van de scheidsrechter.
 
Schotklokbediener
De schotklokbediener draagt de verantwoordelijkheid voor een juiste en adequate bediening van de 
schotklok.
 
Tijd- en scorewaarnemer
De tijd- en scorewaarnemer draagt de verantwoordelijkheid voor een juiste en adequate bediening van 
het tijd- en scorebord.

Een van deze vacatures iets voor jou? Geef het door aan de JTC.

De wedstrijden in de breedte sport zullen worden gefloten door de senioren en junioren van Fiducia. Nu 
het het programma voor de breedte sport bekend is, zijn de thuiswedstrijden aan de verschillende teams 
toegewezen. (zie link) We willen weten wie van het team de scheidsrechter zal zijn van deze wedstrijden. 
Dit graag doorgeven aan scheidsrechters@fiducia.nu. Het is de verantwoordelijkheid van het team 
om te zorgen dat er een scheidsrechter staat bij de aangewezen wedstrijden. Dus kan er niemand van 
het team dan zul je dus buiten je eigen team moeten gaan zoeken voor een scheidsrechter. 

Het spelregelbewijs wordt verplicht 
Binnen Fiducia willen we dat alle spelende leden, coaches en trainers het spelregelbewijs gaan halen. 
Kijk gerust eens naar de link van Korfbal Masterz. (Echte korfballers beheersen de regels)
Ook vanuit de korfbond is het spelregelbewijs verplicht gesteld vanaf 1 september 2018. zie info KNKV.

Wil jij ook het spelregelbewijs halen? Ga dan naar www.korfbalmasterz.nl
Heb je nog vragen stuur dan een mail naar korfbalmasterz@fiducia.nu



6

Hierbij weer een kleine update van de ledenwerfcommissie. Waar zijn wij zoal mee bezig?

De eerste activiteit die er aan komt is het geven van clinics op de school Arcade op vrijdag 20 april 2018. 
Wij hebben inmiddels voldoende hulp voor deze activiteit. Dank daarvoor. Wij hopen op 20 april aan vele 
kinderen van middenbouw en bovenbouw te kunnen laten zien hoe leuk korfbal is. 

Verder zijn wij van plan om de kleuters van de school Hof ter Weijde opnieuw uit te nodigen voor een 
Kangoeroe-ochtend en wel op vrijdag 21 september 2018. Jullie weten wellicht nog wel dat wij die 
activiteit in september j.l. hebben moeten afblazen vanwege de storm die dag. Daarom een herkansing 
in de sportweek van september 2018. Wij weten nu al dat we daarvoor zo’n 20 vrijwilligers nodig hebben 
tussen circa 8.45 en 12.00 uur. Heb je interesse en tijd blokkeer dan vast je agenda en meld je bij ons 
aan als hulp via ledenwerf@fiducia.nu! 

Tegen de tijd dat het seizoen ten einde loopt zullen wij via lokale en sociale media een oproep doen om 
een keer mee te komen trainen bij Fiducia.

Tot slot vragen wij aandacht voor het Innovatiefonds van het KNKV. Het KNKV heeft 100.000,= 
beschikbaar voor innovatieve ideeën om de korfbalsport te promoten en leden te behouden. Het initiatief 
dient een extra impuls te geven aan het binden en behouden van korfballers bij de verenigingen. Mocht 
jij een goed idee hebben om de korfbalsport in onze omgeving te promoten en leden te behouden of 
verkrijgen, neem dan op korte termijn contact met ons op. Een eventueel plan moet uiterlijk 26 april 2018 
zijn ingediend, dus de tijd is kort. Voor meer informatie kijk op: http://www.knkv.nl/knkv-corporate/
verenigingsondersteuning/innovatiefonds/

Tot zover,
Groet van Carin, Alexandra, Sandra en Susette
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De afgelopen periode heeft Fiducia weer nieuwe sponsoren mogen verwelkomen, namelijk De Zaak in 
Recht en Kromwijk Meubelmakerij.

Kromwijk Meubelmakerij
Ton Kromwijk is eigenaar van Kromwijk Meubelmakerij en vader van Niels Kromwijk, speler van Fiducia 
4. Hij verzorgd nauwkeurig en uniek maatwerk gericht op meubels. Voor Fiducia heeft Ton een prachtige, 
op maat gemaakte, bar gemaakt waaraan er na een wedstrijd nagepraat kan worden onder het genot 
van een drankje. Welkom Kromwijk Meubelmakerij als sponsor van Fiducia!
https://kromwijkmeubelmakerij.nl 

De Zaak in Recht
De Zaak in Recht is opgericht door Ingrid van den Heuvel-Beerens en is gevestigd in het winkelcentrum 
Vleuterweide. De Zaak in Recht is gespecialiseerd in het familierecht, erfrecht, strafrecht en jeugdrecht. 
Door Evie uit de E3 is De Zaak in Recht sponsor geworden waardoor de E3 sinds het zaalseizoen in 
nieuwe shirts speelt van de Zaak in Recht. Welkom De Zaak in Recht als sponsor van Fiducia!
https://dezaakinrecht.nl 

Ken jij nog een sponsor?!
Zoals je hierboven hebt gelezen zijn er door twee Fiducialeden ook twee nieuwe sponsoren aan Fiducia 
verbonden. Ken jij nog potentiële sponsoren voor Fiducia? Of ken je een sponsor die jouw team wilt 
sponsoren? Laat het weten aan de sponsorcommissie: sponsorcommisie@fiducia.nu

Carlijn Vos, Marleen Vos, Jacqueline van Dijk en Judy Delfgou
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De voorbereidingen voor het kamp van 2018 zijn al een tijd geleden gestart. Verschillende vergaderingen 
hebben plaatsgevonden, binnen de kampcommissie zelf maar ook met alle ploegleiders, spelbegeleiders 
en de keukenploeg. Van de ploegleiders, de keukenploeg en de spelbegeleiders wordt voor het 
merendeel door mannen gevuld maar gelukkig wordt dit weer in evenwicht getrokken door de vier 
vrouwen van de kampcommissie. Al met al een hele leuke, gezellige en verantwoordelijke groep die dit 
kamp gaat leiden. 
De locatie, de spellen, de bus, zijn zo goed als geregeld en uitgewerkt. De bus die deels wordt 
gesponsord door Beautysalon Ma Rêve. Wij van de kampcommissie willen Mariska van Veen hier  heel 
erg voor bedanken! 
Binnenkort ontvangen alle kinderen die meegaan een mail met daarin het kampboekje met algemene 
informatie zoals wat je bijvoorbeeld mee moet nemen. Je kon je inschrijven tot 31 maart dus hierbij een 
definitieve lijst van alle kinderen die gezellig mee gaan op kamp dit jaar. Wij van de kampcommissie 
hebben er in ieder geval al erg veel zin in, jullie ook? We zien jullie in het pinksterweekend! 

Bernadette, Ilse, Julia en Annelies

1. Meike Schapendonk  E1   30. Jochem Rotscheid  D2
2. Dian Gerritsen  C1   31. Kasper Rotscheid  E4
3. Bente Bakkenes  C2   32. Daan van Aggelen  C1
4. Koen Koppen   A2   33. Tom Brouwer  C2
5. Edwin Taheij   B2   34. Bart Brouwer  B1
6. Evi Lantinga   D1   35. Niek Oostrom   B1
7. Jelle Mulder   A1   36. Jochem Oostrom  B1
8. Jara Van Wiggen  C1   37. Ivo Stob   A1
9. Nikki van Schaik  C2   38. Marijn Stob   B1
10. Anika Marissen  C2   39. Roy van de Stok  F1
11. Emma van Veen  C4   40. Valentijn Siebes  D1
12. Kinda Halaoui  C4   41. Marloes Adamse  B2
13. Isis van den Berg  E1   42. Martijn Oostrom  D1
14. Pepijn Hagenaars  D2   43. Kim van Balkom  C1
15. Jason Bak   E2   44. Femke van Balkom  E1 
16. Jazmin Scholte  D3   45. Mira Zwaard  F1
17. Luna Scholte  C4   46. Phileine de Rooij  F2
18. Floor rietveld  D3   47. Stan Fijneman  E2
19. Thijs Rietveld  C3   48. Myrte van Overbeek  F2
20. Daphne Visser   E1    49. Ruben van den Engel B3
21. Hilde van Beuningen D3   50. Amy van der Steen  D3
22. Romy Oostveen  B2   51. Marc de Maa  C1
23. Guus Dijkgraaf  E4   52. Bas Petraeus  A1
24. Stijn Dijkgraaf  C2   53. Sophie Dubbelman  F2 
25. Lorenzo van Erven  D3   54. Ashley Vleerlaag  C4 
26. Bjorn de Bie   D2   55. Jet Trommelen  D3
27. Thijs de Rooij  F1   56. Madeleine Cazemer  E2
28. Lars de Rooij  D2   57. Janneke Oosterdorp  E2
29. Floris Rotscheid  C1
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Aruna Chotesing  02-04-’07 Annick de Maa    04-05-‘98
Sandra Hartsink   03-04-’76 Robbe Rietveld    05-05-‘04
Marien de Maa   04-04-’46 Lynn Rietveld    06-05-‘06
Floor Rietveld   05-04-’07 Marinka Amesz    07-05-‘69
Julia van Proosdij  05-04-’09 Sophie Terlien    07-05-‘99
Jasmijn Kragten   06-04-’01 Nienke van Schaik   11-05-‘02
Souraya Amghar  06-04-’09 Marian Dubbelman-van der Stok 12-05-‘81
Ineke Kortland   09-04-’74 Sharon van Valkenburg   13-05-‘98
Bjorn de Bie   14-04-’06 Floris Broekema   14-05-‘91
Lars Albronda   15-04-’88 Marco Rijksen    18-05-‘75
Jason Bak   15-04-’08 Thomas van Leeuwen   21-05-‘92
Chris Verburg   16-04-’90 Stijn de Koning    21-05-‘03
Amy Titaheluw   19-04-’09 Feike Mijwaart    25-05-‘91
Arjan Ekelschot   20-04-’87 Merel van Schaik   25-05-‘98
Gerrie Vos-Eskes  21-04-’53 Lara Fokkenrood   25-05-‘99
Dominique Dessé  21-04-’95 Jelle Mulder    26-05-‘01
Peter van Laar    24-04-’99 Sanne Ietswaard   28-05-‘98
Jonas Albeda    26-04-’03 Cornelis Klink    30-05-‘57
Marloes Adamse  01-05-’02 Gert-Jan de Maa   30-05-‘72
Kevin van Heerde  02-05-’03 Daan Brouwer    30-05-‘07
Jan-Paul Meijer   03-05-‘67

      Geboortedatum  Lid sinds 

Annemarie de Wildt  V  13-07-’68  07-02-’18 Senioren 
Jill van Woudenberg  V  15-08-’09  16-02-’18 Pupillen
Esran Warris   M  17-03-’09  16-02-’18 Pupillen
Marisa Jansen   V  14-07-’08  04-03-’18 Pupillen
Nora Peters   V  22-07-’11  18-03-’18 Pupillen
Floris Broekema  M  14-05-’91  18-03-’18 Senioren
Femke Bosch   V  10-12-’06  18-03-’18 Pupillen
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Tot zover de derde editie van Fiducia’s Newsflash! De volgende editie komt uit op 1 juni. Heb je input 
voor de nieuwsbrief? Stuur het op naar nieuws@fiducia.nu. 


