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Door dit boekje in handen te hebben 
én de inhoud te lezen bent u getuige 
van een primeur!

De unieke samenwerking van 
onze sponsor Hypozeker en SKC 
Merwede/Multiplaat heeft naast 
diverse sponsoruitingen binnen onze 
vereniging geleid tot het organiseren 
van het Hypozekertoernooi. In het 
debuutjaar zelfs van internationale 
allure door deelname van 
Voorwaarts uit België. 

Van de voorzitter
"PRIMEUR VOOR 
MERWEDe/MULTIPLAAT"

Het getal vijf speelt bij dit toernooi 
een prominente rol; ik zal u uitleggen 
waarom:

Hypozeker Nederland wijst u de weg 
naar de toiletten en sponsort naast 
de dug-outs ook ons 5e team. 
Bij de organisatie van dit toernooi is 
ons 5e team zeer nauw betrokken én 
Hypozeker wil zijn naam gedurende 
5 jaar aan onze vereniging verbinden. 
Een bijzondere samenwerking met 
dank aan Hypozeker. 

Deze dag bestaat uit zowel een 
ochtend- als middagprogramma, 
waarbij de ochtend is gereserveerd 
voor de B1/C1 en D1 (4 teams per 
leeftijdscategorie met 3 wedstrijden). 
De middag is voor A1 en senioren 
1 en 2 (3 teams per poule met 2 
wedstrijden per team) waarna de 
dag zal worden afgesloten met een 
barbecue.

Via deze weg wil ik de organisatie, 
spelers, scheidsrechters en alle 
betrokkenen een sportief en gezellig 
Hypozekertoernooi toewensen.

Namens het bestuur.
Adri Lugthart
Voorzitter SKC Merwede/Multiplaat
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“Ik zal mij even voorstellen. Ik ben 
Jean-Louis Michielse eigenaar van 
Hypozeker Nederland. Ons pand 
heet “Welkom” en hebben alles on-
der één dak. Je kunt bij ons terecht 
voor je hypotheek, verzekeringen, 
financieringen en bankzaken, maar 
hebben ook een makelaar in huis. 
Wel zo makkelijk!”

Qua sport ben ik meer een voetbal-
liefhebber, maar doordat mijn doch-
ter in het verleden ook korfbalde, ben 
ik niet onbekend met het spelletje. 
Deze korfbalclub staat bekend als 
een gezellige bescheiden vereniging 
en dat is wat wij van Hypozeker zeer 
waarderen. Reden dat we sinds 
afgelopen seizoen sponsor zijn ge-
worden van S.K.C. Merwede/
Multiplaat. We wilden graag een 
langdurige relatie opbouwen en meer 
naamsbekendheid krijgen, zowel 
binnen als buiten de vereniging. 

We zijn niet van de standaard 
sponsoring. Samen met de 

Hoofdsponsor 
Hypozeker Nederland

vereniging zijn we op zoek gegaan 
naar de mogelijkheden. Hypozeker is 
inmiddels overduidelijk aanwezig in 
sporthal De Stoep, maar ook op het 
veld middels een advertentie op het 
TV-Scherm met een mooie aanbie-
ding voor de leden, wat ook de club 
extra inkomsten op kan leveren. In 
de toiletten kun je niet om ons heen 
maar dat zien jullie vanzelf. We zijn 
lid van de Businessclub, er is een 
sponsoruiting op de dug-outs, gaat 
er ieder jaar een bijdrage naar een 
commissie binnen de club en we zijn 
shirtsponsor van het 5e senioren-
team. Leuke bijkomstigheid is dat dit 
team na iedere thuiswedstrijd ook 
nog op een rondje wordt getrakteerd 
om nog even gezellig na te babbelen. 
We hebben hier veel positieve reac-
ties op ontvangen. Daarnaast is dit 
seizoen onze naam aan dit toernooi 
verbonden. Vanuit het gesponsorde 
5e team kwam de suggestie om als 
tegenprestatie een werkgroep op te 
richten om dit toernooi gestalte te 
geven en in goede banen te leiden. 

Een mooie vorm van samenwerking, 
waardoor ze ook weer iets terug 
doen voor de vereniging.  

Mocht je van plan zijn een huis te 
kopen? Hypozeker helpt je graag 

bij alle financiële vragen rondom je 
huis. Bij Hypozeker Nederland ben je 
aan het juiste adres. Sinds kort zijn 
we op volle oorlogssterkte en zijn er 
nl. 2 ervaren collega’s gestart. Kom 
gerust een keer langs om kennis te 
maken. Je bent van harte Welkom!

Het is de bedoeling dat het Hypoze-
kertoernooi een jaarlijks terugkerend 
evenement gaat worden. Iets waar 
wij enorm trots op zijn. Wij wen-
sen de deelnemende verenigingen, 
scheidsrechters, vrijwilligers en 
publiek een leuke en sportieve dag 
toe en sluit gerust aan bij de BBQ!
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Algemeen:
•    Deelnemende ploegen dienen zich bij aankomst te melden bij de  
     wedstrijdleiding.
•    Ploegen worden verzocht om op tijd op het veld aanwezig te zijn voor 
     aanvang van de wedstrijd.
•    Bij het influiten van de scheidsrechter direct opstellen.
•    Er is voldoende tijd om in te schieten voor de wedstrijd.
•    Eerstgenoemde ploeg neemt de bal uit, de andere ploeg kiest 
     waar er aangevallen wordt.
•    Bij gelijke stand wordt er gekeken naar het doelsaldo, 
     indien nog steeds gelijk, wordt er gekeken naar het onderling resultaat      
     en vervolgens de meest gescoorde doelpunten. 

Ochtend:
•    Wedstrijdduur van 2x 15 minuten. 
•    Bij de B & C wordt er om de twee doelpunten gewisseld, halverwege 
     geeft de wedstrijdleiding aan dat er van kant gewisseld kan worden.
•    Bij de D geeft de wedstrijdleiding na 7:30 aan dat er van functie 
     gewisseld wordt. Halverwege wordt er van kant gewisseld. 
•    Start- en eindsignaal wordt gegeven door de wedstrijdleiding. 
•    Bij het sein van de wedstrijdleiding is het direct wisselen, of einde wedstrijd. 
•    Vrije ballen, strafworpen of doelpunten na het signaal tellen niet meer. 
•    De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het KNKV.

Middag:
•    Wedstrijdduur van 2x 30 minuten.
•    Startteken voor elke wedstrijd is gelijk, eindtijd is voor de scheidsrechter. 
•    Dit geldt voor zowel de eerste als de tweede helft.
•    De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van het KNKV.

Reglement

Verkrijgbaar bij:

 
Sportshop André Vlot   •   Peulenstraat 207-209, Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 - 613 712   •   info@sportshopandrevlot.nl   •   www.sportshopandrevlot.nl   

De vertrouwde band met de klant, de 
relatie met gerenommeerde sportmerken 
en de affiniteit met de sport. 
 
Nog meer dan ooit profileert Mizuno zich als 
een innovatief merk met aandacht voor de 
sporter van nu en in de toekomst. De sporter 
heeft behoefte aan stabiliteit, zowel van het 
merk, het product en de kennis en eigen-
schappen van aangeboden artikelen.  
 
De samenwerking van het merk met de 
verkopende partij waarborgen een 
stabiel product en een dijk van een 
service. 
 
Merwedianen, Mizuno en Sportshop 
André Vlot: een mooi gezelschap.
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Wij adviseren alle verenigingen om SKC Merwede/Multiplaat te bezoeken via 
afslag 25 Sliedrecht-Oost. U rijdt dan via de Rivierdijk de Thorbeckelaan op.

1   Neem afslag 25 Sliedrecht-Oost.
2   Bij de stoplichten vanaf de rijksweg slaat u rechtsaf de Rivierdijk op.
3   Dan neemt u de eerste rechts, de Thorbeckelaan in.
4   Hier rijdt u rechtdoor tot net voorbij de tweede rotonde.
5   Na de tweede rotonde rijdt u de eerste rechts ons parkeerterrein op. 

Let op!
Wij hebben maar beperkte parkeerruimte. Probeer zoveel mogelijk te carpoolen.
Er maken meerdere verenigingen gebruik van de kleedkamers. Vriendelijk 
verzoeken wij u hier rekening mee te houden. De indeling staat op de deuren 
aangegeven. Bedankt voor uw begrip! SKC Merwede/Multiplaat is niet 
aansprakelijk voor verlies en/of schade aan uw eigendommen. 

Route en parkeren

1   

2

3   

4   

5   Hallo! Ik ben Marcella Mosterd en 
ben 28 jaar. Ik heb van kinds af aan 
gekorfbald maar ben er 9 jaar 
tussenuit geweest i.v.m. studie/
stage en werk. Toen het toch weer 
heel erg begon te kriebelen ben ik 
weer een paar trainingen mee gaan 
doen en ben ik sinds afgelopen bin-
nen seizoen weer wedstrijden gaan 
spelen met het 5e. En nu kan ik niet 
meer zonder! Ik vind het heel leuk dit 
toernooi te helpen realiseren en hoop 
dat jullie er net zo veel zin in hebben 
als ik! Heb je vragen of wil je iets 
weten schiet mij gerust even aan, ik 
ben een van jullie aanspreekpunten 
voor deze dag!

Contactpersonen

Ik ben Petra de Goeij. Sinds mijn 7e 
(met een onderbreking van 7 jaar) lid 
van Merwede/Multiplaat. Uit de tijd 
van gras, rieten manden en een 
middenvak dus! Twaalf jaar geleden 
zijn mijn beide dochters gaan korf-
ballen en toen ben ik lid geworden 
van de Jeugdcommissie. Eerst als 
F-trainer, daarna wedstrijdsecretaris 
en toen coördinator van de B en E 
jeugd. Ik speel momenteel in 
Merwede 5. Wij vinden het heel leuk 
dat onze sponsor Hypozeker dit 
toernooi sponsort en hopen dat jullie 
een leuke ochtend/middag gaan 
beleven op ons toernooi!  Succes en 
veel plezier!
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Ik ben Xander Vlot woonachtig in 
Sliedrecht. Recent vader geworden 
van een zoon (Jexx).
Ik ben al lid van de vereniging SKC 
Merwede/Multiplaat sinds mijn 8ste.
Ik heb zelf gefloten tot aan de hoofd-
klasse senioren en mocht zelfs een 
keer een internationale wedstrijd 
fluiten. Tegenwoordig ben ik actief 
als speler en als waarnemer/be-
oordelaar van scheidsrechters. Dit 
binnen de vereniging en daarbuiten.
Vandaag ben ik verantwoordelijk 
voor alle scheidsrechters-zaken en 
wedstrijdzaken. We gaan dit toernooi 
tot een mooi en sportief succes 
maken. Iedereen heel veel plezier.

scheidsrechters

Mijn naam is Otto Jan Leeverink, 
woonachtig in Sliedrecht. Mijn 
scheidsrechtersdiploma heb ik be-
haald in december 2003. Het leukste 
van fluiten is voor mij het managen 
van zoveel verschillende spelers 
waarbij het per speler/wedstrijd een 
uitdaging is om alles in goede banen 
te leiden. Dit geeft erg veel plezier 
en voldoening. In het begin heb ik dit 
af en toe wel eens als lastig ervaren, 
gelukkig heb ik hier altijd met veel 
plezier aan gewerkt en werpt dit de 
laatste jaren zijn vruchten af door 
vele mooie wedstrijden die ik heb 
mogen fluiten. 
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Zagen, frezen en bewerken van 
diverse soorten plaatmateriaal
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Onder het motto “de maat in plaat” stellen wij 
de nieuwe norm in bewerkingen en leveringen 
van alle soorten plaatwerk. Multiplaat 
Werkendam is de specialist in plaatmateriaal. 
Wij bieden u een totaalpakket. Of het nu om 
hele platen, pakketten of maatwerk gaat, 
onbehandeld of voorzien van een afwerklaag, 
bij ons bent u aan het goede adres.

Wij leveren de materialen bewerkt en 
desgewenst per merk of per element 
gesorteerd aan. U bepaalt de volgorde van 
stapelen en wij zorgen ervoor dat u geleverd 
krijgt wat u heeft gevraagd.

Wij houden de markt altijd goed in de gaten
waardoor we onze producten tegen een 
scherpe prijs kunnen aanbieden.

Ferrandstraat 6B
4251 LL - Werkendam
Postbus 35
4250 DA - Werkendam

0183 - 50 19 40
0183 - 67 86 40
info@multiplaatwerkendam.nl
www.multiplaatwerkendam.nl

T
F
E
I
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Mijn naam is Leon Honkoop. Ik ben 
21 jaar oud en woon in Sliedrecht.
Ik fluit sinds 2014 mijn wedstrijden 
voor SKC Merwede/Multiplaat en 
vanaf 2017 voor het KNKV.
Naast de waardering van de club, is 
de waardering van spelers aan het 
einde van de wedstrijd misschien 
nog wel mooier. Bovendien is het 
iedere wedstrijd weer een uitdaging 
om spelers te overtuigen van de 
juistheid van jouw beslissing.

Ik fluit nu wedstrijden in de 
standaard 3e klasse en reserve 2e 
klasse. Heel af en toe fluit ik een 1e 
klasse A-wedstrijd. 

Ik ben Jordy Coenraads 19 jaar en 
ik kom uit Papendrecht. Ik fluit sinds 
2017 voor PKC en heb al mogen flui-
ten op verschillende toernooien. 
Ik ben gaan fluiten omdat ik het leuk 
vind om het spel te leiden, waardoor 
er een leuke wedstrijd ontstaat voor 
zowel de spelers als coaches.
Ik fluit nu 1e klasse, reserve over-
gangsklasse en B-Hoofdklasse, maar 
mijn doel is om in de korfballeague-
wedstrijden te fluiten.

Ik wens alle spelers en toeschouwers 
sportieve en leuke wedstrijden toe.

Ik ben Jeroen van Houwelingen en 
kom uit Hardinxveld-Giessendam.
Ik ben lid bij HKC. Ben begonnen 
met fluiten op mijn 16de, toen ik 18 
was heb ik mijn diploma gehaald. In 
het begin floot ik alleen wedstrijden 
namens de vereniging en na een 
paar jaar ben ik echt wekelijks voor 
de bond gaan fluiten. 

Het spelletje vind ik erg leuk en 
op deze manier kan ik er ook een 
bijdrage aan leveren om de ploegen 
te begeleiden tijdens een wedstrijd.  
Verder zijn de contacten met de 
mensen ook leuk.
Momenteel sta ik in groep 5. Ik fluit 
zelf voornamelijk op zondag en dan 
bijna altijd bij dameskorfbal. Op 
zaterdag ben ik hoofdzakelijk 
assistent scheidsrechter. 

Ik ben Sebastiaan de Jong en ik kom 
uit Hardinxveld (van de groene..). 
Ik fluit voor Vriendenschaar. 

Ondanks dat ik niet meer zelf korfbal 
maak je toch nog onderdeel van deze 
leuke sport. 

Ik fluit sinds dit jaar in groep 2, dat 
is de overgangsklasse en reserve 
hoofdklasse en KL. 

Ik hoop dat dit nog niet mijn plafond 
is en mogelijk zit er dan nog iets 
extra’s in.
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HÉT KLEINE RECLAMEBUREAU 
VOOR UW GROTE IDEEËN.

(of kleine)

Ronde Veld Start Eind Thuis Uit Scheids

1 1 09:00 09:30 ADO B1 Korbis B1 BS

1 2 09:00 09:30 Merwede/Multiplaat C1 Merwede/Multiplaat C1 KC

1 3 09:00 09:30 HKV Achilles D1 Korbis D1 GC

2 1 09:35 10:05 Merwede/Multiplaat B1 ODO B1 JB

2 2 09:35 10:05 IJsselvogels C1 Korbis C1 OW

2 3 09:35 10:05 Merwede/Multiplaat D1 ODO D1 DE

3 1 10:10 10:40 ODO B1 ADO B1 KC

3 2 10:10 10:40 Korbis C1 Merwede/Multiplaat C1 GE

3 3 10:10 10:40 ODO D1 HKV Achilles D1 RB

4 1 10:45 11:15 Korbis B1 Merwede/Multiplaat B1 RH

4 2 10:45 11:15 ODO C1 IJsselvogels C1 GC

4 3 10:45 11:15 Korbis D1 Merwede/Multiplaat D1 DE

5 1 11:20 11:50 ODO B1 Korbis B1 JB

5 2 11:20 11:50 Merwede/Multiplaat C1 IJsselvogels C1 BS

5 3 11:20 11:50 ODO D1 Korbis D1 OW

6 1 11:55 12:25 Merwede/Multiplaat B1 ADO B1 GE

6 2 11:55 12:25 ODO C1 Korbis C1 RB

6 3 11:55 12:25 Merwede/Multiplaat D1 HKV Achilles D1 RH

Ronde Veld Start Eind Thuis Uit Scheids

1 1 13:00 14:05 GKV/Enomics 1 Merwede/Multiplaat 1 JC

1 2 13:00 14:05 Voorwaarts 2 Merwede/Multiplaat 2 LH

1 3 13:00 14:05 Voorwaarts A1 Dijkvogels A1 OL

2 1 14:45 15:50 Voorwaarts 1 GKV/Enomics 1 SJ/JH

2 2 14:45 15:50 Merwede/Multiplaat 2 GKV/Enomics 2 OL

2 3 14:45 15:50 Dijkvogels A1 Merwede/Multiplaat A1 LH

3 1 16:30 17:35 Merwede/Multiplaat 1 Voorwaarts 1 JC

3 2 16:30 17:35 GKV/Enomics 2 Voorwaarts 2 SJ/JH

3 3 16:30 17:35 Merwede/Multiplaat A1 Voorwaarts A1 OL
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Wat vertellen de verenigingen over 
hun eigen historie? Je leest het 
hier!

Voorwaarts
De geschiedenis van één van de 
oudste korfbalverenigingen in twee 
woorden samenvatten, is een on-
begonnen huzarenstukje. Maar de 
geschiedenis zomaar voorbij laten 
gaan is oneer bewijzen aan onze 
voorgangers. Dankzij hun inspannin-
gen en resultaten staat Voorwaarts 
waar het nu staat. Op 8 april 1922, 

Deelnemers 
hypozekertoernooi

bijna 100 jaren geleden, werd 
Voorwaarts als 7de Belgische 
korfbalclub boven de doopvont 
gehouden. Als kernspreuk voor 
Voorwaarts K.C. werd voor “Tot 
Ontwikkeling Van Geest en Lichaam” 
gekozen.
Over de jaren heen liet Voorwaarts 
zich verschillende malen op de ere-
lijsten van de Korfbalbond noteren.
Een klein uittreksel:
Onze club, Voorwaarts, werd 7 keer 
Belgisch Kampioen. 
Ook mogen de vice-kampioenenti-
tels in de zaal en veld niet vergeten 
worden.
In 2006-2007, 2007-2008 en 2011-
2012 behaalden we de finale van de 
zaalcompetitie en in
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
speelden we de bekerfinale op het 
veld, met dan in 2018 uiteindelijk 
bekerwinst!
Velen van onze fanionspelers speel-
den en spelen mee met de nationale 
Belgische ploeg, De Diamonds. Bij 
de senioren hebben we naast onze 
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aan de Vissersdijk. De vereniging 
groeide toen ook snel. De belangrijk-
ste reden was dat er toen ook begon-
nen werd met schoolkorfbal.

In 1962 kreeg GKV eindelijk haar 
eigen plek op sportpark Mollenburg. 
Met alle leden werd daar een eigen 
kantine gebouwd.

Sinds februari 1998 heet de 
Gorinchemse korfbalvereniging 
officieel G.K.V. Nettorama. Als een 
van de eerste korfbalverenigingen in 
Nederland werd de naam gekoppeld 
aan die van de hoofdsponsor. Dat is 
nu nog steeds zo, maar nu heten we 
GKV Enomics.

In 2001 verhuist GKV nog een laatste 
keer naar de Molenvliet en daar spe-
len we nu nog steeds.
De grootste successen heeft GKV 
in 2011/2012 waar ze op het veld 
in de hoofdklasse staan en later in 
2015/2016 lukt dat ook nog 1 keer in 
de zaal.

Korbis
In 1965 werd de 1e korfbalwedstrijd 
gespeeld in Waddinxveen. Fit’65 
heette deze vereniging. Deze hield na 

4 jaar op te bestaan. 
Na 9 jaar waren er enkele oud-spe-
lers die opnieuw wilden beginnen. 
Zij sloten zich aan bij gymnastiek-
vereniging TOOS. In september 1978 
werd er een demonstratiewedstrijd 
gehouden door 2 andere verenigin-
gen, waarna werd besloten vanaf 
zaalseizoen 1978-1979 competitie te 
gaan spelen. 

In november 1979 werd besloten 
vanaf 1 juli 1980 zelfstandig, dus 
zonder TOOS, verder te gaan. Via een 
prijsvraag is toen de naam bedacht: 
WKV Korbis. 

Het ledenaantal nam gestaag toe en 
grote successen werden behaald. 
Vooral bij de A en B jeugd. 
Nu spelen Korbis 1 en 2 in de 2e 
klasse. Bij de junioren is er helaas 
maar 1 team en B1 en C1 spelen 
beiden 1e klasse.

Fanions (met 2 reserveploegen), nog 
4 gewestelijke ploegen in competitie.
Naast de succesvolle senioren-
ploeg(en), staat Voorwaarts ook 
bekend voor haar degelijke jeugdop-
leiding. Elk seizoen plaatsen heel wat 
jeugdploegen zich voor allerlei finale-
wedstrijden en deze trend willen wij 
in de toekomst verderzetten. Maar 
het is niet enkel onze betrachting om 
toekomstige topspelers te kweken of 
elk jaar enkel met de beste 8 spe-
lers titels binnen te halen, wij willen 
tevens de gelegenheid bieden aan 
zoveel mogelijk kinderen om kennis 
te maken met de korfbalsport en 
hen te doen proeven van de unieke 
sfeer van onze vereniging. Wij bieden 
wekelijks korfbalplezier aan +/- 100 
jeugdleden.

GKV/Enomics
Korfbal is er in Gorinchem al heel 
lang. In 1906 kwamen de Rotterdam-
se korfbalclubs VELOX en OSCR naar 
Gorinchem voor een demonstratie-
dag op het veld. Het leuke is dat ze 

met de stoomboot van Rotterdam 
naar Gorinchem kwamen. Door die 
dag werd de eerste korfbalvereniging 
in Gorinchem opgericht. 

Op 19 maart 1929 werd de Gorin-
chemse Korfbal Vereniging (GKV) 
opgericht door Dick van Meeuwen en 
Jan van Gent. Op die avond zeiden 
ze dat oranje en zwart de kleuren van 
GKV gingen worden en op zaterdag 
gespeeld werd. GKV startte met 
twee teams. Eerst werd er gespeeld 
op een veldje van voetbalvereniging 
Zandvoort in de Lingewijk. Daarna 
werd er gespeeld op een veldje van 
“opoe Van Horsen” aan de Bulle-
keslaan. Een stal werd gebruikt 
als kleedkamer en het kanaal als 
wasruimte.

In de jaren 30 verhuisde GKV samen 
met de hockeyclub Rapid en atletiek-
vereniging Hellas naar de Haarseka-
de. Er werd in een weiland gespeeld 
en om bij de kleedkamers te komen 
moesten ze ook langs koeien lopen. 
Later verhuisde GKV naar een andere 
plek aan de Haasekade, maar toen 
de rijksweg A15 werd aangelegd 
moest GKV weer ergens anders heen 
en gingen ze naar Dalem. Na de oor-
log mocht GKV spelen bij een school 
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ADO
Korfbalvereniging c.k.c. ADO is 
opgericht op 6 juni 1950. ADO staat 
voor Alles Door Oefening. De ver-

Pomonaplein / de Mient.
De meeste spelers uit de Achilles-
selectie zijn ‘eigen kweek’. Dat geeft 
aan hoe belangrijk de jeugdopleiding 
voor ons is. Het in 2008 gestarte 
jeugdbeleidsplan werpt zijn vruchten 
af met de B1, C1 en D1 op Hoofd-
klasseniveau, en meerdere ploegen 
die daar één niveau onder spelen. De 
focus ligt op zowel de breedtesport- 
als de opleidingsteams, van de aller-
kleinsten tot en met het eerste team. 
We zijn ambitieus en proberen met 
een allemaal-de-schouders-eronder 
mentaliteit Achilles over de hele linie 
op een hoger plan te tillen.

eniging telt enkele honderden leden 
die zich wekelijks inspannen voor de 
korfbal en jeu de boules. De selectie 
van ADO komt uit in de tweede en 
derde klasse van het wedstrijdkorf-
bal. Naast de selectie is een aantal 
andere teams actief in het wedstrijd-
korfbal.

ODO
ODO is de korfbalvereniging van 
Maasland. Onze club heeft ongeveer 
250 leden. Een groot deel daarvan is 
jeugd in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. 
Vanaf 6 jaar spelen we op zaterdag 
competitiewedstrijden en trainen we 
daarnaast 1 of 2 keer per week. Elk 
jeugdteam heeft 2 vaste begeleiders 
die zowel de training geven als de 
wedstrijden coachen. De meeste 
coaches korfballen zelf ook nog 
fanatiek, zelfs in ons hoogste team 
ODO 1. Op deze manier kunnen we 
onze jeugd het beste voorbeeld ge-
ven zodat zij misschien later ook in 
ODO 1 zullen schitteren. Alle spelers 

Merwede/Multiplaat
Al sinds de oprichting op 19 juli 
1938 verdedigen we onze rood-witte 
clubkleuren met veel enthousiasme 
en passie. Ondanks onze ‘ouderdom’ 
zijn we een club die bruist van leven-
digheid en ambitie, waarbij we kun-
nen steunen op tal van vrijwilligers 
en een grote groep aan (jeugd)leden. 
Merwede bloeit als nooit tevoren, 
timmert nadrukkelijk aan de weg en 
draagt een belangrijk steentje bij in 
de Sliedrechtse samenleving. 

Met elkaar en voor elkaar zorgen 
we ervoor dat er iedere zaterdag ge-
speeld kan worden, een ieder op zijn 
of haar eigen niveau. S.K.C. Merwede 
kenmerkt zich als een vereniging 
waarin de ontspanning van haar 
leden centraal staat en we proberen 
met heel veel inspanning onze ambi-
ties te verwezenlijken. 

Met zo’n 450 leden behoort Merwede 
tot één van de grotere korfbalvereni-
gingen van Nederland. We hebben 
een prachtige locatie aan de 
Thorbeckelaan in Sliedrecht en 
tijdens de winterperiode spelen we 
onze thuiswedstrijden in de 
sfeervolle sporthal De Stoep.
We zijn meerdere keren verhuisd. De 

laatste keer, begin jaren ’80, heeft 
de club bepaald geen windeieren 
gelegd. Op de huidige Thorbeckevel-
den groeide de vereniging gestaag 
van een kleine 200 leden uit tot een 
stabiele club die momenteel zo’n 450 
leden telt.

HKV Achilles
Achilles is een oergezellige korfbal-
vereniging in het hart van de Haagse 
Vruchtenbuurt. Sporten op zo hoog 
mogelijk niveau combineren met 
een rijk verenigingsleven: daar staan 
wij voor. Die combinatie maakt dat 
Achillianen, korfballers én tennissers, 
zich zo hecht verbonden voelen met 
hun tweede ‘thuis’ aan het 
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die nu in ODO 1 spelen zijn door ons 
zelf opgeleid!

Dijkvogels
Dijkvogels uit Maasdijk is een 
vereniging van rond de 240 leden. 
Dijkvogels is medio jaren ’60 
opgericht.Wat medio jaren 60 ergens 
onderaan “De Dijk” begon is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
volwassen vereniging met een 
stabiel ledenaantal van rond de 240.

In beginsel werd er in “ons goede 
dorp” gekorfbald op een knollen-
veld. Een boerenschuur diende als 
kleedruimte, van een kantine was 
geen sprake. We spreken nu over de 
tijd dat korfbal nog in drie vakken 
gespeeld werd en er van een zaal-
competitie nog geen sprake was. 
Het knollenveld is inmiddels ingeruild 
voor een kunstgrasveld. Daarnaast 
heeft Maasdijk een sporthal waar 

CKV Dijkvogels haar zaalcompetitie 
speelt.
Korfbal is als (familie)sport op de 
kaart gezet. In gemeente Westland 
zijn meerdere korfbalverengingen 
actief, waarvan CKV Dijkvogels er 
een is. Wij durven te stellen dat wij, 
gezien het grote aantal jeugdleden, 
naast het aanbieden van korfbal ook 
een sociale functie vervullen binnen 
de dorpskern Maasdijk.

Als vereniging is CKV Dijkvogels 
aangesloten bij het Koninklijk Neder-
lands Korfbal Verbond. Binnen het 
KNKV vallen wij onder het district 
Noord-West.
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Als afsluiting van het Hypozekertoernooi is 
er vanaf circa 17:30 uur een BBQ! Wij zouden 
het erg leuk vinden als jullie hieraan deelne-
men. De kosten zijn €12,50 per persoon. Het 
bedrag kunt u per team/vereniging bij aan-

komst betalen. Uiteraard kunnen supporters 
ook deelnemen aan de BBQ en kunnen zich 

ook individueel opgeven. Willen jullie voor 24 
augustus doorgeven of jullie komen en met 

hoeveel personen? Zodat het vlees vast 
besteld kan worden! Dit kan via e-mail: 

hypozekertoernooi@skcmerwede.nl.

Bbq!
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ALLES ONDER 1 DAK:
�   Hypotheken

�   Verzekeringen

�   Financieringen

�   Makelaardij

�   Vermogen

Kerkstraat 4, Sliedrecht


