
Het veldseizoen gaat weer beginnen 
(Foto: Michiel van de Ham)
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Wij mogen weer naar buiten... In plaats 
van een koeiendans zullen onze teams, 
vanaf het moment dat ik dit woordje 
vooraf schrijf, weer buiten trainen.

Het afgelopen seizoen hebben we als 
vereniging een wisselvallig sei zoen 
gehad, waarin een aantal teams kam
pioen zijn geworden. De teams die 
geen kampioen zijn geworden hebben 
over het algemeen met veel ple zier 
gekorfbald en dat is waar het om draait.

TELSTARTER
Drie jaar geleden kwam de redactie op 
het idee om een presentatiemagazine 
uit te brengen. Een magazine  waarin 
in het kort wordt uitgelegd wat onze 
vereniging doet, wat ons verbindt en 
hoe wij onze sport bedrijven. Het is 
dit jaar de 2de keer dat 'De Telstarter' 
uitkomt en de voorbereidingen zijn in 
volle gang.

ZEG OOK JA
Om een gezonde vereniging te zijn en 
te blijven moet een vereniging kunnen 
rekenen op actieve leden en ouders. 
Nu heb ben we op dit moment de struc
tuur redelijk goed voor elkaar: be stuur 
en commissies zijn vrijwel allemaal 
bemenst. Maar er zijn 'kapers' op de 
kust. Misschien wordt jij binnenkort 
gevraagd om een functie te vervullen 

Woord vooraf
van de redactie

die in de loop van dit jaar vacant wordt. 

En ik hoop van harte dat je JA zegt! Het 
is een gezellig club waarbij het draait 
om het vrijwillig ondersteunen van onze 

club en spelers. En daar hebben we JOU 
voor nodig!
En als we dat werk on der elkaar 
verdelen wordt het ook dit jaar vast een 
gezellig en goed jaar. Bij een vereniging 
waar we ons als le den en ouders met 
elkaar verbon den weten en inhoud aan 
het begrip ‘vereniging’ weten te ge ven. 

ORBIT
'De Orbit' is weer aardig gevuld en dat 
is iedere keer weer een hele prestatie. 
Dank voor iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt, want ook deze 'Orbit' mag 
gezien worden, niet alleen vanwege het 
uiterlijk maar ook vanwege de inhoud.

Veel leesplezier,
Maureen van Goethem





5

Van alle gebeurtenissen in de 

afgelopen 4 maanden is, bij mij 

persoonlijk, die van de 2e zaterdag 

van december mij het meest 

bijgebleven. Ik doel hierbij op de 

hartstilstand van een scheidsrechter 

die toen een wedstrijd van onze A1 

floot.

Dat een groep fantastische mensen 

zeer daadkrachtig hebben ingegrepen 

bij deze zeer levensbedreigende 

situatie in De Slag verdient alle 

hulde. Gelukkig is dit alles goed 

afgelopen en werden we weer even 

met beide beentjes op de grond 

gezet. Korfballen was op dat moment 

even bijzaak. 

Mede door deze gebeurtenis hebben 

we de plannen voor aanschaf van 

een AED versneld en als het goed is 

zal dit apparaat, met ingang van de 

2e helft van het veldseizoen, in de 

kleedkamergang paraat zijn.

De aanschaf van een AED is een mooi 

bruggetje naar een andere “lekkere” 

bijzaak. Hierbij doel ik natuurlijk op 

de 2e editie van Telstar Culinair. 

Op 23 februari werd onze thuisbasis 

omgetoverd tot een Michelinster

waardig restaurant. Onder leiding 

van een chefkok bezorgden onze 

hobbykoks en bediening de gasten 

een onvergetelijk heerlijke avond. De 

ongeveer 60 gasten hebben genoten 

van de culinaire hoogstandjes en de 

ambiance. Daarnaast hebben zij ook, 

en daar komt het bruggetje, gezorgd 

voor een hele mooie financiële 

bijdrage voor de aanschaf van een 

AED. Ontzettend bedankt en ik 

hoop dat we meer edities van Telstar 

Culinair tegemoet mogen zien!

OPEN H EI D
Een primeur op bestuurlijk vlak 

is de introductie van een Open 

Bestuursvergadering. Afgelopen 

februari hebben we hiermee 
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Heerlijk van de natuur genieten!

Slechts 3 uurtjes vanaf Utrecht! 10% kortingscode: TELSTAR10

Advertentie Haus Wunderberg - Telstar A5 formaat - Voorjaars editie.indd   3 29-01-18   13:17
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geëxperimenteerd en ieder lid 

(en ouder van) uitgenodigd om de 

bestuursvergadering met meningen, 

suggesties en vragen te bestoken. Dit 

bleek een groot succes!

Ondanks dat de opkomst natuurlijk 

altijd groter kan, leverde deze avond 

genoeg nieuwe ideeën en eyeopeners 

op waarmee we aan de slag gaan. 

Hartelijk dank voor de inbreng en we 

gaan dit vaker doen. 

U PS & DOWNS
Op sportief gebied zijn er natuurlijk 

weer de nodige ups en downs te 

melden. Een grote tegenvaller is 

natuurlijk het degraderen van ons 

vlaggenschip. In een van de sterkste 

poules (zo niet de sterkste) hebben 

Daan & Co het helaas niet kunnen 

bolwerken. Hopelijk kunnen we 

volgend jaar weer de strijd voor 

het kampioenschap aangaan en 

terugkeren naar de poule waarin we 

thuishoren. Dit is dan ook een mooie 

uitdaging voor Daan die besloten 

heeft om ook volgend jaar onze 

hoofdmacht te leiden. 

Ons 2e team vecht nog, ten tijde 

van dit schrijven, voor handhaving. 

Wanneer dit lukt, zou dit een puike 

prestatie zijn. En dat terwijl de 

zoektocht naar een vaste trainer/

coach nog gaande is.

Van de overige teams kijken de 

volgende het degradatiemonster 

(bijna) in de ogen: 4e, 5e, A1, A3 en 

E2. De bubbels staan koud voor de 

(potentiele) kampioenen van 3e, 6e, 

A2, C2, D2, D3, E3 en F1.

Al met al hoop ik dat iedereen een 

voldaan gevoel aan het zaalseizoen 

heeft overgehouden en nu op naar 

het veld.

VELD
Ook voor het laatste deel van het 

korfbalseizoen staan er weer de 

nodige activiteiten op het programma 

waaronder de Provinciale 

Schoolkorfbal Kampioenschappen, 

de Telstar Familiedag en jawel het 

Telstar Kamp. 

Voor nu wens ik iedereen binnen 

Telstar, namens het bestuur, een 

mooie 2e seizoenshelft op het veld 

toe.

Eugène Korff

Heerlijk van de natuur genieten!

Slechts 3 uurtjes vanaf Utrecht! 10% kortingscode: TELSTAR10

Advertentie Haus Wunderberg - Telstar A5 formaat - Voorjaars editie.indd   3 29-01-18   13:17
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APRIL

MEI
JUNI

01 Mirjam Balfoort
 Jan ter Rahé
04 Coby Rozendaal
05 Jannieka van Koot
11 Thom Genuit
 Madelief Veldman
14 Lia van de Braak
15 Wilma Bernhard
16 Eva Veldhuizen
17 Seth Ruiter
18 Tjerk Beukens
19 Shirley Ranoe
 Joris van Hoorn
20 Ton Jansen
21 Romee van Dunschoten
 Thomas Molenaar
23 Renske van der Vliet
26 Tessa Visser
 Jan Veldhuizen
27 Arno van Oosterom
29 Kees Veldhuizen
 Annelieke van Ee
30 Esmee Puntman

01 Gijsbert van Gessel
02 Marieke Vreekamp
04 Marianne Smink
06 Anneke Duijst
09 Amber Steenbeek
10 Leonie Boer
11 Tim van Oosterom
 Dirk Lourens
 Britt Oosterbroek
12 Wim Boer
 Jan Jakobs
13 DirkJan van Doornik
14 Hester Krabbe
 Gert van den Bunt
16 Bianca van de Coterlet
18 Dana van de Pol
19 Lotte van Silfout
 Bas Hopman
 Gideon Voets
 Andries van Eckeveld
21 Jochem Allers
22 Arina de Korte
23 Jeremey Boone
24 Mieke van Horn
25 Wim van der Molen
27 Maren ten Ham
29 Lukas van Doornik
 Jan Bakhuis
 Wiep Meijer
30 Leonoor Kaai
 Freerk Dommershuijzen

01 Iris Lagemaat
02 Ruben Spee
03 Stefan Kuyt
04 Ilse Senders
05 Cobi Smink
07 Joas van der Louw
 Jet Jakobs
09 Arend Bakker
 Dana Bosman
 Ronneke Bleeker
10 Arjan van Leijenhorst
 Michiel Smink
 Evert Eberhard
 Janine Stark
11 André van Strien
 Marjan Mouissie
12 Elzard de Lange
14 Marieke Lagemaat
15 Dionne van Dunschoten
16 Stefan de Boer
19 Maarten de Jong
25 Tim Pleizier
 Julia Langeweg
28 Wendy Visser
 Dingena de Groot
 Elizabeth de Weert
30 Thijs van Bloemendaal
31 Marijke Kuijsten
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JUNI
JULI

AUGUSTUS

01 Gijsbert van Gessel
02 Marieke Vreekamp
04 Marianne Smink
06 Anneke Duijst
09 Amber Steenbeek
10 Leonie Boer
11 Tim van Oosterom
 Dirk Lourens
 Britt Oosterbroek
12 Wim Boer
 Jan Jakobs
13 DirkJan van Doornik
14 Hester Krabbe
 Gert van den Bunt
16 Bianca van de Coterlet
18 Dana van de Pol
19 Lotte van Silfout
 Bas Hopman
 Gideon Voets
 Andries van Eckeveld
21 Jochem Allers
22 Arina de Korte
23 Jeremey Boone
24 Mieke van Horn
25 Wim van der Molen
27 Maren ten Ham
29 Lukas van Doornik
 Jan Bakhuis
 Wiep Meijer
30 Leonoor Kaai
 Freerk Dommershuijzen

03 Eugene Korff
 Sarah van de Biezen
04 GerritJan Laseur
04 Rosanne de Jong
05 Maarten Smidt
06 Levi de Weert
07 Merel Dommershuijzen
09 Rochelle Geijtenbeek
11 Henk van Ruitenbeek
 Woutera Teeuwissen
12 Mirka Straathof
 Marcel van Duinkerken
13 Esther Vermeij
14 Winette Vreekamp
18 Max Voskuilen
19 Wout Veldhuizen
23 Wouter van Bloemendaal
 Luuk van de Braak
 Edwin van Dunschoten
25 Hans Bakker
 Eline Zwaan
25 Theodoor Schinkelshoek
27 Carmen de Groot
28 Richard van Duinkerken
 Lois de Korte
30 Chris van Dijk
31 Boy de Haan

01 Hanita Ruiter
03 Rachel ten Ham
04 Bente ten Ham
05 AnneKimm Soenveld
06 Marc Vroegh
07 Julia Morren
 Maiylow Drost
	 Josefien	Harmsen
 Ezra Balfoort
08 Hans Veldman
11 Sarah Balfoort
12 Kurt Metz
13 Hester Peters
 Rowan van Ginkel
14 Melanie ter Rahé
15 Henrieke van Ravenhorst
16 David van de Biezen
18 Marcel van der Vliet
20 Aline Vis
24 Joost Geluk
 Gerrit van Hanswijk
25 Marrie van den Hoeven
27 Daniel van Doornik
 Mark van Dunschoten
28 Mirjam Zwaan
30 Noah Duyster
 Koen Bijkerk
31 Ruth Kruijsbergen
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Hoe ben je bij Telstar gekomen?
Van jongs af aan korfbalde ik al bij 
Revival, ik woonde toen in Terschuur. 
Nadat ik ging verhuizen dacht ik dat 
ik bij Revival zou blijven maar nadat ik 
door meerdere mensen gevraagd werd 
ben ik een keer mee gaan trainen met 
de B1. Na die training wist ik meteen 
dat ik toch wel ging switchen van 
vereniging. Een keuze waar ik nooit 
spijt van heb gehad!

Wat vind je het leukste bij Telstar?
Telstar is een gezellige vereniging met 
een positieve sfeer waar iedereen telt.

Welk team zit je momenteel en hoe 
vind je dit team?
Ik speel in het 3e. Dit is een hartstikke 
leuk en fanatiek team.

Wat maakt jouw team leuk of gezellig?
Ik vind het leuk om te spelen met 
iedereen die jaren lang in de selectie 
hebben gespeeld. Na mijn lange 
blessure is het heerlijk om weer 
wedstrijdritme met dit team op te 
bouwen. Ook de sfeer is erg goed. We 
zijn positief naar elkaar en kunnen met 
elkaar lachen.

Waar vind je jezelf goed in, op 
korfbalgebied?

Dat is een lastige vraag, ik denk dat dit 
mijn snelheid en mijn fanatisme is.

Waar zou je nog beter in willen 
worden?
Alles! Ik heb er natuurlijk 2.5 jaar 
uitgelegen vanwege mijn blessure en in 
die 2.5 jaar heb ik veel leermomenten 
gemist dus die hoop ik allemaal nog in 
te halen. Ik vind het leuk om te blijven 
leren.

De vraag van Dionne: Vind je het lastig 
om tegen een grote tegenstander te 
staan?
Soms is het weleens vervelend. 
Bijvoorbeeld in de vang of als die lange 
armen in de weg zitten. Maar vaak vind 
ik het ook wel weer een leuke uitdaging. 
Dan kan ik mijn lengte compenseren 
met mijn snelheid.

Zaal of Veld? En waarom?
Zaal, het zaal spel vind ik een leuker 
en sneller spel. Ook ben je dan niet 
afhankelijk van het weer. Wanneer er 
ideaal korfbal weer is vind ik buiten 

Melanie ter Rahé
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ook wel heel erg leuk. Maar vooral 
omdat je dan na de wedstrijd heerlijk 
een drankje kan drinken op het terras.

Verdedigen of aanvallen? En waarom?
Dit verschilt per wedstrijd. De ene 
keer zie ik de verdediging als grotere 
uitdaging, maar de andere keer vind ik 
het aanvallen het leukste om te doen.

Welk team geef je training? En hoe 
gaat het hiermee?
Ik geef samen met Annelie en Britt 
trainen aan de E3. Dit is een hartstikke 
leuk team. Het team heeft super grote 
stappen gemaakt het afgelopen jaar, 
als team maar ook ieder voor zich.

Wat vind je leuk aan training geven?
Ik vind het heel erg tof om de kinderen 
te zien groeien in hun spel, maar vooral 
om te zien dat ze het naar hun zin 
hebben. Om daar aan mee te werken is 
gewoon hartstikke leuk.

Wat probeer je de kinderen vooral te 
leren? 
Ik probeer mijn enthousiasme en 
fanatisme door te geven aan de 
kinderen. Ik wil zien dat de kinderen 
successen vieren en genieten van hun 
sport/hobby.

Aan wie wil je de veter doorgeven?
Laura Morren

Heb je een vraag voor haar?
Wat vind je het leukste aan korfbal?
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Naam: Jochem Kok
Geboortedatum: 25-09-1994

Lengte: 1,84 meter
Kleur haar: Bruin

Kleur ogen: Groen/Blauw
Kleur sokken: Blauw
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Jochem Kok
Hoe ben je voor het eerst in aanraking 
gekomen met korfbal?
Ik ben voor het eerst in aanmerking 
gekomen met korfbal door het 
schoolkorfbal toernooi. Daarvoor had 
ik nog nooit van korfbal gehoord. 
Mijn familie is een echte 
voetbalfamilie, dus daar werd eigenlijk 
ook alleen maar over gesproken qua 
sport. Ik was 10 jaar oud toen ik aan 
het schoolkorfbal toernooi meedeed 
en ik was meteen enthousiast. Vrij 
snel daarna ben ik lid geworden van 
Telstar.

Wat doe je nu allemaal binnen de 
club?
Naast dat ik in een team speel (S3 
veld en S4 zaal), train en coach ik de 
C2 met heel veel plezier. Verder ben 
ik omroeper voor de wedstrijden van 
S1 en draai ik bardiensten tijdens de 
veldcompetitie. 
Daarnaast kijk ik regelmatig of ik 
kan helpen tijdens een activiteit of 
evenement, zoals het schoolkorfbal 
toernooi.

Waarom ben je begonnen met 
coachen van een team? 
Ik heb altijd al interesse gehad in kennis 

overdragen aan anderen. Ik volg ook 
de opleiding Onderwijsassistent, dat 
verklaart al een hoop denk ik haha. 
Maar daarnaast vind ik het ook heel 
leuk om met kinderen en jongeren te 
werken. 
Het training geven en coachen heeft 
met beide interesses raakvlakken 
en dat heeft mij doen besluiten dit 
daadwerkelijk te gaan doen.

Hoelang geef je al training? En wat 
vind je het belangrijkste tijdens een 
training?
In totaal geef ik nu al 5 jaar training. 
Het belangrijkste tijdens een training 
voor mij is dat elke speler zich serieus 
genomen voelt. Ik probeer daarom ook 
elke speler naast de groepsaandacht, 
ook individuele aandacht te geven. 
Pas dan kan er in mijn ogen echt goed 
getraind worden. 
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En daarnaast zijn natuurlijk hard 
werken en plezier maken twee hele 
belangrijke ingrediënten voor een 
goede training!

Wat moet je doen als omroeper voor 
de S1?
Eigenlijk niet bijzonder veel dingen. 
Ik heb standaard een stuk tekst 
klaarliggen die ik voor elke wedstrijd 
iets moet aanpassen, zoals de 
juiste naam van de tegenstander 
opschrijven. Vooraf aan de wedstrijd 
check ik altijd bij de tegenstander wat 
hun basisopstelling is. Ik heb nog wel 
eens meegemaakt dat ik die opstelling 
van de site van de tegenstander 
vandaan had gehaald, maar er dan op 
moment van opstellen een iets ander 
team stond. Dan is het natuurlijk 
gênant als je een verkeerde naam 
omroept :). 
Ook vooraf aan de wedstrijd zorg ik 
dat ik de namen van de kinderen van 
het team van de week doorgekregen 
heb met welke spelers van S1 zij 
oplopen. En natuurlijk de naam van de 
balsponsor.
Bij moment van omroepen is het een 
kwestie van voorlezen en de klus is 
geklaard! Een simpele, maar leuke 
taak.

Wat vind je zelf het leukst aan 
korfbal? 
Het leukst aan korfbal is de dynamiek 

van de sport vind ik. Korfbal is heel 
vrij wat dat betreft. Je kan het op 
allerlei manieren spelen. 40, 31, 
22, allemaal ook op een eigen manier 
in hoe je dat neerzet. Dat maakt het 
boeiend vind ik. Bij een training vind 
ik het leuk als ik een voldaan gevoel 
heb. Hard werken en leren van de 
oefeningen vind ik belangrijk. 
Bij wedstrijden hou ik ervan dat ik 
strijdlust erin kan gooien. Ik ben erg 
fanatiek en ga daarom altijd voor de 
winst!

Hoe reageer jij wanneer jullie 
verliezen?
Als we de wedstrijd verliezen, kan ik 
dat vaak wel accepteren, maar alleen 
als het terecht is in mijn ogen! Zo niet 
dan kan ik een paar uur chagrijnig zijn.

En wat doe je allemaal nog buiten 
korfbal?
Ik zit op school op het MBO in 
Amersfoort en volg daar de opleiding 
Onderwijsassistent. Daarnaast werk 
ik heel recent als Hiker bij Easy Way. Ik 
moet	dan	auto’s	afleveren	bij	klanten	
en/of bedrijven. 
Ook pas ik elke week op bij een gezin 
thuis. En ik ben natuurlijk graag in de 



Aan het draaien op het themafeest ''Vol 
gas in die badjas'' van Telstar. Uiteraard 
ben ik dan zelf ook in badjas!
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kantine of in de kroeg te vinden in het 
weekend!

Wat wil je gaan doen nadat je je 
opleiding hebt behaald? 
Ik wil dan nog doorstuderen tot Leraar 
Engels of Leraar Nederlands voor 
op het voortgezet onderwijs. Mijn 
voorkeur gaat uit naar Engels, maar 
gelukkig heb ik nog ruim een jaar de 
tijd om hierover na te denken!

Weetjes over Jochem:
Hij heeft voor de radio gewerkt.
Hij heeft als DJ gedraaid op vele 
Telstar Feesten.
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Geen Bier meer in de kantine!
Tja, dat is weer eens wat anders dan 
een goedendag altesaam. Dit artikel 
is dan ook iets anders dan een vrolijk 
promotie stukje over onze TopTenT.

Misschien ken je het gevoel wel je bent 
14, 15, 16 of 17 en je hebt zin in een 
biertje of een rosé biertje omdat je dat 
lekker vindt, stoer vindt, of misschien 
omdat je dat thuis ook wel eens mag 
drinken… 

En natuurlijk snappen wij dat wel. Ook 
wij van de kantinecommissie, ook wij 
mensen achter de bar zijn namelijk 
ooit eens jong geweest. Van sommigen 
onder ons kan je dat misschien moeilijk 
voorstellen maar het is dus echt zo.. En 
dan ook nog eens, tot overmaat van 
ramp,  toen wij jong waren mochten 
we als 16 jarige al aan de alcohol. Mooi 
was die tijd. 

Maar helaas heeft de regering in 2013 
daar een stokje voor gestoken omdat 
alcohol niet goed is voor jongeren… Dit 
stukje gaat dus over alcohol en over 
het gebruik daarvan door mensen die 
nog geen 18 zijn.

Eens kijken houd ik hier een lang betoog 
over is onze jeugd best wel intelligent. 
Misschien de gulden middenweg. Een 
puntsgewijs verhaaltje dan kan ik ook 
nog eens wat mensen overhoren, hmm.

1. Het is gewoon een wet: ben je 
nog geen 18 dan mag je geen alcohol 
kopen!

2. Het is gewoon een wet: ben 
je nog geen 18 dan mogen wij je geen 
alcohol verkopen maar dat is knap 
lastig want hoe weten wij dat jij 18 
bent… Want misschien ben je 23 en je 
lijkt wel 17 dan krijg je geen alcohol (no 
problem). Maar misschien lijk je wel 
23 en ben je 17 en krijg je alcohol (big 
problem).

3. Zoals tegenwoordig op de 
bar te lezen, ben je nog maar net 
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18 (GEFELICITEERD), laat dan vol 
passie je ID (identiteitsbewijs) zien en 
proost. Ben je onder de 25, maak het 
ons makkelijk en laat vol trots je ID 
(identiteitsbewijs) zien en proost.

4. Bij twijfel aan onze kant krijg 
je geen alcohol meer, dus nogmaals... 
maak het ons makkelijk.

Nou, maar 4 punten, dat moet toch te 
leren zijn, nietwaar? 

Nu komt het slot: onze regering zou 
onze regering niet zijn als ze bij een wet 
geen boete zouden opvoeren. Ja hoor, 
maar zoveel? Ten eerste kan kv Telstar 
een boete krijgen en dat is er een van € 
1.400,00 (dat zijn 777 biertjes of 1400 
cola’s) EN Telstar kan als boete zijn 
horeca diploma kwijtraken… 

En dan is het cirkeltje rond en zijn we 
weer bij de dramatische kop van dit 
stukje, zonder horeca vergunning 
wordt er dus geen bier meer 
geschonken.
Laten we dit met zijn allen voorkomen…

Namens de kantinecommissie en al het 
barpersoneel alvast hoogste dank en 
een vriendelijke groet,

Arno van Oosterom
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Korfbal plezier
vo o r i ed er een
Ben je tussen de 4 en 6 jaar en wil je spelletjes komen spelen 

& korfballen? Kom dan eens kijken bij Korfbalvereniging 

Telstar!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Telstar 

door te mailen naar tc@kvtelstar.nl of een kijkje te nemen 

op onze website:

KVTELSTAR.NL
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Herken jij ze nog?
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PRIJSVRAAG:  WIE ZIJN  DIT?
Stuur je inzending naar email: 
redactie@kvtelstar.nl

De winnaar wint een echte 
Telstar sjaal!!
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Familie Vreekamp

Familie Vreekamp is een echte 
korfbalfamilie en bestaat uit: Herman 
en Wilma, Janita, Winette, Dianne en 
Henriette.

Wilma Vreekamp (moeder)
Hoe zien de avonden er door de week 

uit bij jullie met drie korfballende 
kinderen?
De avonden dat er gekorfbald wordt, 
houd ik rekening met wat we eten. We 
eten dan vaak een éénpansgerecht 
zoals bijvoorbeeld stamppot of pasta. 
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Heb jij zelf vroeger ook gekorfbald?
Ik heb een paar maanden bij de Telstar 
recreanten gekorfbald, helaas liep ik 
al snel een blessure op. De blessure 
in combinatie met een korfballend 
gezin was voor mij niet heel handig 
dus ik ben toen gestopt.

Ben je van plan om zelf weer te gaan 
korfballen in de toekomst?
In verband met gezondheidsklachten 
kan ik niet meer korfballen. Ik vind 

het nog wel een hele leuke en mooie 
sport om naar te kijken.

Herman Vreekamp (vader)
Hoe ziet een wedstrijd zaterdag er 
bij jullie uit?
We proberen de thuiswedstrijden 
van de kinderen zoveel mogelijk te 
bekijken. 
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Doe je dit jaar ook weer mee met het 
familietoernooi? En zo ja, wat vind je 
leuk aan het toernooi?
Ja ik hoop dit jaar weer mee te doen 
met het familietoernooi. Ik vind de 
gezellige sfeer in combinatie met 
een dag sporten een geslaagde 
combinatie!

Vind je het  leuk om zelf te gaan 
korfballen in de toekomst? 
Ik denk niet dat ik zelf ga korfballen 
in verband met de tijd die het vraagt. 
Als ik het zou willen doen, wil ik het 
goed doen.

In welke teams spelen jullie 
kinderen?
Winette: Telstar 5
Dianne: B2 
Henriette: E1

Winette, wat vind je leuk aan 
korfballen bij Telstar? 
De gezelligheid is eigenlijk het eerste 
wat me te binnen schiet. Ik ben zelf 
een tijdje gestopt met korfballen, 
maar ik voelde me altijd erg welkom! 

Hoe is het om trainer te zijn van de 
C3? 
Het is ontzettend leuk om de C3 
training te geven.  Het is wel een hele 
verandering vergeleken de Fjes die 

ik vorig jaar training gaf, maar ik geef 
met veel plezier trainen! De kinderen 
leren ontzettend snel en zijn super 
gezellig!

Korfballen jullie thuis ook?
Ja, we hebben sinds kort een nieuwe 
korfbalpaal waar we hopelijk met 
beter weer goed gebruik van kunnen 
maken. 

Henriette, waarom ben je gaan 
korfballen bij Telstar? 
Ik ben bij Telstar gaan korfballen 
omdat mijn zussen daar ook 
korfballen. Ik vond korfbal al leuk 
toen ik jong was!

Wat was je leukste wedstrijd?
De leukste wedstrijd was denk ik mijn 
kampioenswedstrijd omdat iedereen 
toen heel blij was en we lekker taart 
zijn gaan eten na afloop.

Wil je ook trainer worden net als je 
zussen?
Ja dat lijkt me leuk als ik wat groter 
ben, maar nu blijf ik nog even trainen.



Bloemen, planten, bruidswerk,  
rouwarrangementen, 

aardewerk en cadeauartikelen 

Bloemenhuis Vink 

Ook kunt u bij ons bloemen en plan-
ten versturen door heel Nederland  

en naar het buitenland! 
 
 

Bakkersweg 10 - Voorthuizen 
Verlengde Dorpsstraat 4A - Putten 

Tel.: 0342 - 473677 
Fax.: 0342 - 470818 
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Dianne, hoe lang speel jij al korfbal?
Ik ben begonnen  met korfbal toen 
ik zeven was, ik ben nu dus aan mijn 
negende jaar bezig.

Hoe lang geef je al training?
Ik geef nu voor het derde jaar training.

Hoe is het om trainer te zijn van de 
F2?
Het training geven vind ik erg leuk. Je 
ziet dat de kinderen  groeien in hun 
spel en het samen spelen!

Janita, hoe lang heb je gekorfbald?
Ik heb vanaf mijn negende tot mijn 
vijftiende gekorfbald.

Waarom ben je gestopt met korfbal?
Ik ging werken op zaterdag. Ik 
kon het werken en korfballen niet 
combineren met werk en school.

 Mis je korfbal? Doe je nu een andere 
sport?
Ja ik mis de sport wel, maar ik heb er 
helaas nu geen tijd voor. Ik zwem nu 
één keer per week.



Relax fauteuils   •   Design fauteuils   •   Sta-op fauteuils   •   Hooglaag bedden    •   Matrassen   •   Lucht ondersteunende  matrassen   •   Herstoffering

Drs. W. van Royenstraat 1, 3871 AN Hoevelaken, Tel. nr. 033-4893389  
Openingstijden: ma. t/m vr.: 9.00 tot 21.00 uur, 
na 17.00 uur op afspraak. 
za. 9.00 tot 16.00 uur.

ergonomische en levenscomfort verhogende producten 
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

NEEM DE TIJD VOOR JEZELF

www.leefcomfort.nl 
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Het zaalseizoen loopt ten einde. 
Relstar kijkt daarom terug op het 
afgelopen zaalseizoen en kijkt vooruit 
naar volgend zaalseizoen. 

Allereerst een terugblik van dit 
seizoen. De selectie van Telstar heeft 
een pittig zaalseizoen achter de rug 
en Relstar kon hierin ook niet genoeg 
betekenen. Zo waren er verschillende 
voorbereidingen zoals onder andere 
een trommel en versieringen. Meer 
sfeer creëren tijdens een wedstrijd 
was het doel van Relstar. Spandoeken 
en versieringen hebben hierbij deels 
geholpen, maar supporters waren 
er nog niet altijd. Er zijn nog genoeg 
verbeterpunten voor Relstar. Een 
mooie mijlpaal van dit seizoen was de 
trommel, waar we erg blij mee zijn. 

Ook hebben we al weer heel erg veel 
zin in het volgende zaalseizoen ook 
al duurt dit nog erg lang. Om volgend 
jaar succesvoller te laten verlopen, 
willen we zo vroeg mogelijk beginnen 
met de voorbereidingen. Dit begint 
met een goed team achter Relstar. 
Helaas gaan sommige leden stoppen 
en hebben we dus zeker nieuwe leden 
nodig. Nieuwe input voor ideeën zijn 

sowieso altijd welkom! Lid worden 
van Relstar houdt in dat je de selectie 
gaat aanmoedigen en meer sfeer 
gecreëerd tijdens wedstrijden. Je 
hoeft zeker niet op de voorgrond te 
staan, je zou bijvoorbeeld ook kunnen 
helpen met het regelen van dingen. Zo 
kan iedereen iets betekenen! Jong of 
oud, maar ook meisje of jongen maakt 
niet uit. Iedereen is welkom om zich bij 
Relstar te voegen. 

Voel jij je geroepen om te gaan roepen 
;) stuur dan een mailtje naar het mail
adres: svrelstar@hotmail.nl of zoek 
contact met ons (leden: Lois de Korte, 
Jarno Landman, Bjorn de Groot, Jarno 
van Essen of Britt van den Top) 
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Geboortedatum: 20 september 1970
Lengte: 175
Kleur	 haar:	 officieel	 bruin,	 nu	 beetje	
bruin/rood met highlights
Kleur ogen: groen

Hoe ben je voor het eerst in aanraking 
gekomen met korfbal?
Mijn oudste zus ging op korfbal. Kort 
daarna deed ik mee aan schoolkorfbal 
em was ik verkocht! Ook ik ging op 
korfbal.

Wanneer ben je naar Telstar gegaan?
Toen ik zo ongeveer 11 jaar oud was.

Wat vind je leuk aan Telstar?
Dat iedereen welkom is! En iedereen    
Geaccepteerd wordt zoals hij/zij is! 
Het is een gezellige vereniging!  

Hoe lang ben je al lid van Telstar?
Vanaf mijn 11e jaar ongeveer dus zo’n 
37  jaar.

Speel je zelf ook wedstrijden of speel 
je zelf niet? En zo dit laatste, waarom?
Ik speel geen wedstrijden meer!
Toen mijn dochter Anne geboren was 
moest ik echt kiezen wat ik wilde gaan 
doen!	Ik	gaf	training,	coachen	en	floot	

ook regelmatig wedstrijdjes. Het is 
toen het coachen, training geven en 
fluiten	 geworden.	Omdat	dat	 gewoon	
ontzettend leuk is om te doen!

Wat vind je leuk aan het spelen van 
wedstrijden?
Samen met anderen actief bezig zijn en 
nog kunnen winnen ook.

Wat vind je belangrijk tijdens een 
wedstrijd?
Dat iedereen er plezier in heeft! Focus 
en werken voor elkaar. Vooral het 
samen doen en plezier hebben! Bij de 
D1 hebben is ons  motto START. De De 
eerste letter is SAMEN!

Doe je ook vrijwilligerswerk en zo ja 
waarom?
Ja, omdat ik het belangrijk vind om 
te doen en ik heb het ook van huis uit 

Martine Noorland
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meegekregen dat vrijwilligerswerk 
er bij hoort. Mijn moeder doet nog 
steeds vrijwilligerswerk. Ook mijn 
vader was erg actief op het gebied van 
vrijwilligerswerk!

Wat vind je leuk aan het helpen bij 
Telstar?
Dat door inzet van een hoop 
vrijwilligers veel kinderen kunnen 
sporten en plezier hebben. Als trainer 
help je kinderen verder en leer je ze 
beter korfballen, iedereen op zijn eigen 
niveau! Als scheidsrechtersbegeleider 
help je jonge scheidsrechters op weg.



Wendy in actie bij een training van Telstar S5

C2

D3

F1



45

S3

E3

GEFELICITEERD!!!



Voorheen Fa. H. Endendijk 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen  
jong en oud 

een sportief seizoen  

Voorheen Fa. H. Endendijk 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen  
jong en oud 

een sportief seizoen  
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SENIOREN
S1 Daan van der Klis   06 50849348 dvdklis@hotmail.com
S2 Vacature
S3 
S4 Jochem Kok  06 81166526 jochem-kok@hotmail.com
S4	 Martine	Noorland	 033	4565547		 c.noorland@xmsnet.nl
S5 Corine van Gessel  06 44121335 corinevangessel1@hotmail.com
RECR -

JUNIOREN
A1	 Arjan	Westeneng		 06	23163376	 arjan_veen33@hotmail.com
A2	 Leonie	Boer	 	 06	24566370	 leonie.boer@hotmail.com
A3 Romy	Ossendrijver	 06	18702975	 romy_99@live.nl

ASPIRANTEN
B1	 Duco	Snitselaar	 	 06	12764505		 disthebest@live.nl	
B2 Carmen de Groot  06 42250422 carmendegroot@hotmail.com 
C1	 Geert	Teeuwissen	 06	15823243			 geertteeuwissen@hotmail.com	
C2 Jochem Kok  06 81166526 jochem-kok@hotmail.com
C3	 Winette	Vreekamp	 06	23589230	 winettevreekamp@hotmail.com	

PUPILLEN
D1	 Martine	Noorland	 033	4565547		 noorland.bernhard@gmail.com	
D2	 Vivian	Hafkamp	 	 06	42218626	 vivianhafkamp@hotmail.com
D3 Arina de Korte   06 21110564 arinadekorte@gmail.com
E1	 Brit	van	Dunschoten	 06	23017956			 britvandunschoten@gmail.com		
E2 Grietje Dekker  06 50832682 grietjevanveen@hotmail.com 
E3	 Britt	van	den	Top	 	 06	43804347	 brittvandentop@live.nl
E4	 Toos	Veldhuizen	 	 06	17493508	 toosveldhuizen@gmail.com
F1	 Marieke	Lagemaat	 06	27403228		 arendlagemaat@tele2.nl
F2	 Dianne	Vreekamp	 06	14429812	 011951@jfc.nl

KANGOEROES
KANG	 Gerben	van	der	Schaaf	 	06	34863631	 gbschaaf@gmail.com
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BESTUUR
Voorzitter	 	 	 Eugène	Korff	 	 	 	 voorzitter@kvtelstar.nl
Secretaris	 	 	 Max	Voskuilen	 	 	 	 secretaris@kvtelstar.nl
Penningmeester	 	 Geert	Teeuwissen	 	 	 	 penningmeester@kvtelstar.nl
Vrijwilligers	 	 Maarten	v.	Brummelen				 		 	 maarten_van_brummelen@
        hotmail.com
Commissieleden  Arno v. Oosterom, Edwin v. Dunschoten, 
   Kurt Metz, Ludo Zwaan, Maureen v. Goethem, Wilco Rakhorst

KLEDINGCOMMISSIE	 	 Rianca	van	der	Horst	 	 06-15567868	 rianca81121@gmaiol.com
	 	 	 Marielle	Holsappel	 	 06-36335715	 marielleholsappel@hotmail.com
     
TECHNISCHE COMMISSIE   
Voorzitter	 	 	 Kurt	Metz	 	 	 06-14017600	 tc@kvtelstar.nl
Wedstrijdsecr.	Senioren	 Marieke	Jakobs	 	 06-28812885	 mariekejakobs@gmail.com
Wedstrijdsecr.	Junioren	 Marieke	Jakobs	 	 06-28812885	 mariekejakobs@gmail.com
Wedstrijdsecr.	Aspiranten	 Dingena	de	Groot	 	 033-2540152	 dingenahijstek@hotmail.com
Wedstrijdsecr.	Pupillen	 Daphne	v.	Dunschoten	 06-23993771	 dvandun@planet.nl
KNKV	/	Sportlink	 	 Bas	Munter	 	 033-2571111		 bas.munter@kpnmail.nl
Chauffeursschema's	 	 Wendy	Visser-Stubbs
Technisch	Beleid	 	 Thijs	v.	Brummelen	 	 06-47164134	 sjiht@hotmail.com
Oefenwedstrijden	 	 Rob	Harmsen	 	 06-23695879	 robharmsen@kpnmail.com
Kampioenen-coördinator	 Romy	Ossendrijver	 	 	 	 romy_99@live.nl
Coördinatie	toernooien	 Vacature
Coördinatie	Team	van	de	week	 Vacature
   
SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE   
Voorzitter	/	KNKV	 	 Kurt	Metz	 	 	 06-14017600	 korfbalscheidsrechter@gmail.com
Begeleiding	scheidsrechters	 Marine	Noorland	 	 033-4565547	 noorland.bernhard@gmail.com
	 	 	 Wendy	Visser-Stubbs,	Loïs	de	Korte,	Casper	v.	Goethem	en	Gijsbert	v.	Gessel
Aanwijzing		 	 Martine	Noorland,	Esther	Vermeij
   
KANTINECOMMISSIE   
Voorzitter	 	 	 Arno	van	Oosterom	 	 06-50631007	 arnovanoosterom@gmail.com
Commissieleden	 	 Bas	Altena,	Herman	van	den	Berg,	Richard	v.	Duinkerken,	Robèrt	Engel,
	 	 	 Jonathan	Doornebal
Inkoop	 	 	 Bianca	van	de	Coterlet	 	 	 b.vd.coterlet@kpnmail.nl
Bardiensten  Herman van den Berg
Schoonmaak  Corrie v. Ravenhorst, Jos Bijkerk  
   
ONDERHOUD & BEHEER   
Beheerder	accommodatie	&	 Edwin	v.	Dunschoten		 	 033-2581191	 evandun@planet.nl
Gebouwen		 	 Edwin	v.	Dunschoten		 	 033-2581191	 evandun@planet.nl
Commissieleden  Wout Veldhuizen      woutveldhuizen@gmail.com
	 	 	 Stefan	Kuijt	
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Materiaal	 	 	 Cees	Noorland	 	 033-4565547	 noorland.bernhard@gmail.com
Hovenier   Marrie van den Hoeven
SPONSORCOMMISSIE   
Voorzitter	 	 	 Ludo	Zwaan	 	 06-23703555	 sponsorcommissie@kvtelstar.nl
Secretaris	 	 	 Cobi	Smink	 	 	 	 cobismink@planet.nl
Commissieleden	 	 Bert	Veldhuizen,	Eugène	Korff,	
	 	 	 Wout	Veldhuizen,	Herman	Vreekamp

PR & MEDIA COMMISSIE   
Voorzitter	 	 	 Maureen	v.	Goethem	 	 06-81429007	 pr@kvtelstar.nl
Secretaris   Esther Schinkelshoek
Commissieleden/Redactie	 Ingeborg	de	Groodt,	Marion	Zuurveen,		 	 redactie@kvtelstar.nl
	 	 	 Jessica	Boone,	Britt	van	den	Top,	Dana	Bosman	
Vormgeving  Maureen v. Goethem
Bezorging	Orbit	 	 Mw.	v.	Maanen,	Toos	Veldhuizen	 	
Fotografie	 	 	 Jessica	Boone,	Maureen	v.	Goethem

Website	Commissie	 	 Maureen	v.	Goethem,	Ludo	Zwaan,	Wilco	Rakhorst
Webredactie	&	-onderhoud	 Maureen	v.	Goethem,	Dana	Bosman,	vacature
Technische	realisatie	&	IT	 Steffen	Kemme	 	 	 	 websitebeheer@kvtelstar.nl	

TELSTAR EVENEMENTEN COMMISSIE
Voorzitter	 	 	 Wilco	Rakhorst	 	 	 	 tec@kvtelstar.nl
Penningmeester  Herman van den Berg
Commissieleden  Bas Altena, Rik van Dunschoten, Dennis van Keulen, 
	 	 	 Woutera	Teeuwissen,	Britt	van	den	Top	
   
OUD PAPIER COMMISSIE   
Voorzitter	 	 	 Arina	de	Korte	 	 	 	 AKorte1970@kpnmail.nl
Commissielid  Henri ten Ham, vacature

OVERIGE TAKEN
Ledenadministratie	 	 Anneke	Smink	 	 	 	 ledenadministratie@kvtelstar.nl
Opstellen	jaarrekening	 Arend	Bakker
Verjaardagskaarten  Marianne v. Strien
Ziekenboeg	 	 Dingena	de	Groot
Scheidsrechterontvangst Gerrit v. Hanswijk
Schoolkorfbal	 	 Gea	Rakhorst,	Arina	de	Korte,	Kurt	Metz,	Lonneke	Krabbe
Familiedag		 	 Freerk	Dommershuijzen,	Arno	v	Oosterom,	Colinda	v	Vulpen,	Dingena	de	Groot,	
   Bas Munter, Edwin v Dunschoten, Bianca vd Coterlet, Herman vden Berg, 
	 	 	 Rob	Harmsen,	Toos	Veldhuizen
Club	van	25	 	 Bas	Munter,	Edwin	v.	Dunschoten,	Rob	Harmsen,	Freerk	Dommershuijzen
Grote	Clubactie	 	 Astrid	Spee,	Inge	v.	Ginkel	 	



Bij de meeste leden is het bekend... 
als je niet meer wilt korfballen of je 
wilt nietspelendlid worden, dan heb 
je de tijd tot 1 mei aanstaande om dit 
schriftelijk of per mail te melden.
Deze opzegdatum heeft onder andere 
te maken met de opgave van de teams 
voor het voglend seizoen.
Het emailadres is: 
ledenadministratie@kvtelstar.nl.
Mocht je dit later dan 1 mei melden... 
dan blijft de contributie nog 1 
verenigingsjaar doorlopen.

Lid blijven?
Misschien wil je wel lid blijven van 
Telstar, maar niet meer spelen, dan 
kun je aangeven dat je overig lid wilt 

worden. De contributie daarvoor 
bedraagt momenteel € 19,25. Je 
kunt dan, als je wilt, ons clubblad ‘de 
Orbit’ blijven ontvangen. Voor leden 
binnen Hoevelaken is dat gratis, voor 
leden buiten Hoevelaken worden de 
portokosten in rekening gebracht.

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen, een nieuw mailadres 
en een nieuw telefoonnummer kun 
je ook per mail doorgeven, zodat de 
administratie van Telstar goed op orde 
blijft. Ook als je dit seizoen verhuisd 
bent en nog geen adreswijziging hebt 
doorgegeven dan graag een emailtje 
sturen naar ledenadministratie@
kvtelstar.nl.



Telefoon: 0342-461789 
www.sloof.nl 

Elektrotechniek 

Uw installateur voor: 
Elektrotechniek 
Beveiliging 
NEN3140 Inspecties 

Datacommunicatie 
Onderhoud 
24-uurs service 




