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Als ik dit schrijf komt de regen met bak
ken uit de lucht vallen. En dat is vandaag 
niet voor het eerst het geval. Het is 
maar goed dat het zaalseizoen alweer 
enige tijd bezig is want op het veld zou 
het nu een heus waterballet zijn. 

Door allerlei persoonlijke omstandig
heden binnen de redactie van de 
Orbit is het helaas niet gelukt om in 
september een Orbit te presenteren. 
Gelukkig is het nu wel gelukt. De kopij 
die we eerder hadden verzameld, 
hebben we, voor zover nog relevant, in 
dit nummer op ge nomen. Daar hebben 
we wat foto   verslagen van activiteiten uit 
de afgelopen periode aan toegevoegd. 
Als redactie zijn we ervan overtuigd 
dat het op deze manier toch een leuk en 
sportief nummer is geworden. 

Iedereen die zijn steentje (stukje of 
foto) aan deze Orbit heeft bijgedragen, 
bedanken we hartelijk. Blijf vooral kopij 
insturen!

Veel leesplezier,
Een hartelijke groet van de redactie.

Woord vooraf
van de redactie



Telefoon: 0342-461789 
www.sloof.nl 
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Beveiliging 
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Datacommunicatie 
Onderhoud 
24-uurs service 



Zaterdag 2 december gingen de 61 
spelers van de D,E, en Fjeugd en de 
kangoeroes naar speeltuin ’t Uilenbos. 
Ondanks de regen was het een 
geweldig uitje. Bedankt Club van 25 
voor dit feest!

Vrijdagavond 29 november vierden de 
spelers van de E,F en de Kangoeroes 
het Sinterklaasfeest bij Telstar. De 
kinderen moesten ‘pietengym’ doen 
en vragen beantwoorden tijdens een 
moeilijke sinterklaasquiz. Natuurlijk 
kwam Sinterklaas zelf ook nog langs. 
Het was een hele gezellige avond.

Terugblik
Spelen in ’t Uilenbos & Sinterklaasfeest
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Onze kampioenen veld najaar 2019!

Gefeliciteerd  kanj ers!

C1

D3

C4
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Lois de Korte, dit jaar weer terug bij 
Telstar; waarom?
Ja, vorig jaar heb ik een jaar in Unitas 
A1 gespeeld en daar heb ik ontzettend 
veel geleerd en een super leuk jaar 
gehad, ondanks dat we weinig wisten 
te winnen. Het leek me leuk om een 
keer op het hoogste niveau te spelen 
en Unitas bood mij die kans. Ik kwam 
daar waarschijnlijk niet in de selectie 
waarna ik besloten heb om terug naar 
Telstar te komen. Ik wilde vol voor 
Telstar 1 gaan en daarmee kampioen 
worden in de zaal. 

Hoe vind je het om in het 1ste te 
spelen?
Het spelen in de senioren is iets anders 
dan het spelen bij de jeugd. Je komt 
wat fysiekere tegenstanders tegen en 
dat maakt het rebounden moeilijker. 
In het begin van het zaalseizoen was ik 
nog niet echt goed, werd ik gelijk vier 
keer gewisseld maar elke wedstrijd 
wordt ik beter. De doelpunten vallen 
nu en verdedigend kan ik meer druk 
geven. Ons vak is vrij dynamisch en 
dat vind ik lekker spelen. Spelen in het 
eerste is natuurlijk super leuk, de jeugd 
kijkt naar je op en er komt veel publiek 
op af. Het is natuurlijk fantastisch om 

publiek te zien die voor ons komen 
kijken. Je speelt natuurlijk om hun te 
vermaken.
 
Wat zijn de verwachtingen en doelen 
dit zaalseizoen? 
We willen kampioen worden in de zaal 
en zullen met niks anders genoegen 
mogen nemen! 

Wat is voor jou het belangrijkste 
tijdens een wedstrijd? Hoe gaan jullie 
het doel bereiken? 
Beleving! Er wordt in de selectie nog 
wel eens gelachen als ik het weer roep 
maar een wedstrijd zonder beleving 
is natuurlijk niks aan. Juichen na een 
doelpunt of een onderschepping, het 
publiek proberen mee te nemen in de 
wedstrijd en natuurlijk in het veld alles 
als team doen. Dan vindt iedereen het 
leuk. 

spelen bij de senioren
Lois de Korte
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Û  Er was een heuse 
opening op de 
paardenweide.

 Tijd voor het 
diner. Op het menu 
stonden echte 
koninklijke lekkere 
huisgefrituurde 
lekkernijen.

Terugblik
Telstarkamp 2019 

 Het begon allemaal op een regen
achtige vrijdagmiddag onder het  afdakje 
bij de kantine van KV Telstar.
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Û   Nadat iedereen zich zo rond als 
Holle Bolle Gijs gegeten had was 
het tijd voor het hoogtepunt van de 
vrijdag: De Bonte Avond! We konden 
mee op de escape tour van Roodkapje, 
er werden sterren in de ruiten 
gezongen bij de nieuwe versie van ‘Let 
it Go’, we konden mee swingen met 
de liedjes van ‘The Lion King’ en we 
maakten een romantisch momentje 
mee tussen Sneeuwwitje en haar 
prins.

Ú   Na al dat stilzitten was het tijd voor 
beweging en nog meer gezelligheid. 
Het kampvuur was een feestje :).
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Ú Het werd bedtijd 
voor de kleintjes... 
En dat betekende 
avontuur voor de 
pubers.

Ü  Kamp zou kamp 
niet zijn als er op 
zaterdagochtend geen 
sportiviteiten werden 
uitgevoerd.
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 We sloten af met een 
spetter van een activiteit: 
Buikglijden en stormbaan 
lopen!

 Als laatste 
willen we alle 
vrijwilligers en 
deelnemers heel 
erg bedanken! 
Zonder jullie 
was dit alles niet 
mogelijk geweest.



Naam: Marieke Lagemaat
Geboortedatum: 14-05-1983

Lengte: 1.81
Kleur haar: Bruinhaar

Kleur ogen: Groen grijs
Lievelingsdrankje: Radler
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Op de bank met…
Marieke Lagemaat

Hoe ben je begonnen met korfbal? 
Ik ben begonnen met korfbal bij 
Telstar toen ik 8 jaar oud was, omdat 
veel van mijn klasgenootjes dit deden. 
Ik kwam toen in de E3 met Martine als 
coach. 

Tot mijn 15e heb ik gekorfbald, toen ik 
stopte zat ik in de A3. Toen Iris begon 
met korfbal, heb ik meegedaan met 
de familiedag. Ik kende de halve club 
nog dus leek het me leuk om weer te 
beginnen. 

Ik ben toen bij de recreanten gegaan. 
Dit was best leuk, maar ik wilde toch 
graag wedstrijden spelen. Ik heb toen 
1 jaar in het 3e gespeeld en nu zit ik al 
weer drie jaar in de S4.

Wat doe je nu binnen de club? 
Ik speel in het 4e en ik geef training 
aan de E2 (vorig seizoen aan de F1).  

Hoe kwam je erbij om training te 
gaan geven? 
Ik keek iedere zaterdag al bij de 
kangoeroes, omdat Tess daarin zat. 
Op dat moment trainde Marieke 
Vreekamp die kleintjes, maar die wilde 
ermee stoppen. Omdat ik er toch al 

was, leek het mij wel leuk om dat over 
te nemen. Toen Tess uit de kangoeroes 
ging ben ik de F1 gaan trainen en nu 
dus de E2. 

Wat vind je belangrijk tijdens het 
training geven?
Ik vind het belangrijk dat iedereen 
plezier heeft, serieus met het spel 
bezig is en natuurlijk goed luistert. 
Ik vind het heel erg leuk dat ik ze nog 
erg veel kan leren. Je kunt ze zelfs nog 
leren gooien, bij wijze van spreken. 
Ook vind ik het leuk dat ze nog heel 
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erg veel mogen bij de F, verdedigd 
schieten bijvoorbeeld, en er komt een 
superspeler in als ze 2 doelpunten 
achter staan. Deze hebben we eigen
lijk niet nodig gehad de laatste 18 
wedstrijden van de F1.
Ik heb afgelopen weken de cursus 
Korfbal Trainer 2 gedaan, hier heb ik 
heel erg veel van geleerd en dit kan ik 
weer gebruiken bij het trainen van de 
E2. 

Wat vind je het leukst aan korfbal? 
In het team waar ik nu in zit, korfbal 
ik zeker voor de gezelligheid. Maar 
ik vind het ook leuk dat we nog een 
aardig wedstrijdje kunnen spelen. 

Hoe bereid je je voor op een wedstrijd? 
Als eerste spuit ik een bus haarlak in 
mijn haar, zodat dat in ieder geval niet 
in m’n gezicht komt. Daarna gaan we 
warmlopen, inschieten en houden we 
nog even een vergadering over de 
wedstrijd.  

Wat vind je het leukst aan de wed-
strijden?
De 3e helft, dit is heel erg goed voor 
onze teambuilding. Naast de 3e helft 
vind ik het tijdens de wedstrijd het 

“Als je haar 
maar goed zit!”
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leukst om aan te vallen. Ik vind het leuk 
om te scoren, dit hoef ik dan niet zelf te 
doen, maar ik vind het wel leuk als mijn 
vak scoort. 

In het veldseizoen voorjaar 2019 zijn 
de F1 en S4 kampioen geworden!! Dit 
was een prachtige afsluiter van het 
seizoen 20182019!
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Dilemma’s 
op  zaterdag
1. Je mag tijdens een wedstrijd 

alleen maar verdedigen.
2. Je tegenstander is twee keer 

zo lang als jij.

1. Nooit meer haarlak gebruiken.
2. Nooit meer radlertjes 

drinken.

1. Er staat altijd een spotlight op 
je gericht.

2. Tijdens de wedstrijd mis je alle 
ballen.

1. Je korfbalschoenen zitten vol 
met wormen.

2. Je moet tijdens de wedstrijd 
altijd de hand van je 
tegenstander vast houden.

1. Het korfbalveld is een ijsbaan.
2. Je moet je tegenstander 

tijdens een wedstrijd minimaal 
4x pootje haken.

1. Altijd op teenslippers 
korfballen.

2.  De bal is van steen.

1. Het hele jaar eigen goals scoren.
2. Elke wedstrijd een gele kaart 

oplopen.

1. Altijd gemengd douchen.
2. Iedere keer als je gedoucht 

bent, gooit er iemand een 
handje zand in je haar.

1. Je hebt één hand om te gooien/
vangen.

2.  Je mag alleen hinkelen in het 
veld.

"Haha, ik hou niet van in 
de spotlights staan maar 
dan toch lastig korfballen 

anders."

“De 3e helft is mijn favorite 
deel van de wedstrijd.” 
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Oosterdorpsstraat 2 - 3871 AD Hoevelaken
! 033 8795434

% info@deregistermakelaar.nl
ï  www.deregistermakelaar.nl

Uw sleutel 
tot een 
succesvolle 
verkoop!

Bij iedere verkoop

van een woning 

door 

DE REGISTER 

MAKELAAR 

wordt de clubkas

GESPONSORD

met € 250,00*

Bel voor een gratis
waarde-indicatie van uw woning

Maurits Kamphorst 
Bianca Huygen-Bouw

Register makelaars/taxateurs

Waarom kiezen voor ons?

* Wij hebben altijd tijd voor u!

* Wij zijn helemaal thuis in Hoevelaken e.o.

* Gratis waarde-indicatie

* Uitstekende service

* Wij weten écht waar we het over hebben

Over ons

Welkom bij Dé Register Makelaar.
Hét makelaarskantoor van Hoevelaken en omstreken.

Met maar liefst 2 Register Makelaars en Taxateurs gaan 
we verder dan u gewend bent, met zowel zakelijke als 

particuliere makelaarsdiensten.
We helpen u graag, snel, goed en creatief en uiteraard 
met veel plezier. Want naast vakmensen zijn we vooral 

ook mensen - mensen.

*Dit bedrag wordt in de verenigingkas gestort wanneer 
een verenigingslid of ouders van een jeugdlid een 
woning verkoopt via Dé Register Makelaar. 
Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

20191101_Advertentie_De_Register_Makelaar_A5_CLUBACTIE.indd   1 01-12-2019   13:37
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Op zoek naar een verblijf  jdens de wintersport?

Slechts 3 uurtjes vanaf Utrecht! 10% kortingscode: TELSTAR10
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Terugblik
Familiedag 2019, wat een topdag!

Zaterdag 29 juni stond de jaarlijkse 
Familiedag van Telstar op het pro
gramma en wat troffen we het! Het 
weer, de gezelligheid en de goede 
sfeer op en het rond het veld droegen 
bij aan een onvergetelijke dag voor 
jong en oud.

Ondanks de hoge temperatuur deze 
dag, begon deze editie gewoon met 
een grote gezamenlijke warmingup 
o.l.v. Lois, Britt en Rachel. Daarna 
kon worden gestart met het toernooi 
waarin ruim 20 teams in gemixte 
samenstelling de strijd met elkaar 
aan bonden. 

Voor de jongsten was er gedurende 
de dag een springkussen aanwezig en 
rond 11.45 uur waren er door enkele 
moeders gebakken pannenkoeken voor 
de Kangoeroes. 

Bij het Schutterstoernooi werd door 
jong, oud, getraind en ongetraind 
met scherp geschoten. Uiteindelijk 
leverde dat als winnaars op: Timon 
en Rene (in de categorie ‘C en ouder’) 
en Levi en Josefien (in de categorie 
‘D en jonger’).

Met een smakelijke BBQ werd de dag 
afgesloten en kon op het terras de 
zonsondergang meegemaakt worden. 

We willen iedereen heel hartelijk 
danken voor haar/zijn bijdrage aan het 
laten slagen van deze dag en hopen dat 
een ieder heeft genoten van de dag, 
want we doen het met en voor elkaar. 

Tot slot, mocht je nog een idee hebben 
over wat je graag zou willen toevoegen 
aan de Familiedag voor volgend jaar: 
suggesties zijn welkom en kan je door
geven aan een van ons.

Op naar volgend jaar!

Hartelijke groeten, De Familiedagcie
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Vind je korfbal leuk of wil je graag leren 
korfballen? Houd je van gezelligheid 
en bewegen in de buitenlucht in team
verband? Dan is de recreanten training 
echt iets voor jou! 

Aan het einde van iedere training 
wordt er een wedstrijd gespeeld maar 
er zijn geen wedstrijdverplichtingen 
op zaterdag. 

Kom vrijblijvend een paar keer mee
trainen op woensdagavond tussen 
20 en 21 uur (veld) of dinsdagavond 
tussen 21 en 22 uur (zaal)!
Voor vragen kun je contact opnemen 
met Marion Zuurveen 
(marion_zuurveen@hotmail.com).

Kom bij de 
recreanten! 
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Bij korfbalvereniging Telstar wordt 
op alle niveaus gesport. Van hoge 
wedstrijd klassen tot recreatief com
petitiespel. Zelfs de kleintjes vanaf drie 
jaar komen bij Telstar ook aan bod: de 
kangoeroes.

Vanaf september 2013 verzorgen de 
kangoeroe trainers een vrolijke en spor
tieve zaterdagmorgen voor kinderen 
vanaf drie jaar. Met gevarieerde 
spelvormen staat het bewegen en 
contact met andere kinderen centraal 
met daarbij een knipoog naar het 
korfbalspel. Om een idee te krijgen van 
hoe een kangoeroe training er uit ziet is 
het is leuk om naar het promotiefilmpje 
te kijken op de Telstar website (op de 
homesite na het ‘laatste nieuws’) waar 
een stukje van een kangoeroetraining 
te zien is.

Trainingen
De Kangoeroe Klup is er elke zaterdag 
waarop er competitie wordt gespeeld 
voor kinderen van ca 3 – 5 jaar  Op 
het veld van 9:30 – 10:30 uur en na de 
herfstvakantie in sporthal Ridderspoor 
van 9:00 – 10:00 uur. De zaterdagen in 
de schoolvakanties zijn de kangoeroes 
vrij.

Hup hup hup, 
kom bij de Kangoeroe Klup!

De kangoeroes krijgen van de korfbal
bond een echt kangoeroe Tshirt cadeau, 
waar ze altijd heel trots op zijn. Als 
ze het leuk vinden kunnen ze ook 
meedoen aan de sinterklaasavond 
en de familiedag aan het eind van het 
seizoen.
 
Ben je al drie jaar (of ouder) en kom je 
ook gezellig mee sporten? Je kunt drie 
keer komen proef trainen om te zien of 
je het leuk vindt. De trainers Jaap, Jan, 
Bente, Dionne, Emily en Lianne maken 
er gezellige sportmorgens van. Op dit 
moment zijn er acht kinderen, maar er 
kunnen er nog veel meer bij.

Meer info of vragen? Email naar  
toos veldhuizen@gmail.com of bel 
06 17 49 35 08.  
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Familie Bijkerk

Korfbal zaterdag
De zaterdag staat vaak in het teken van 
korfbal. Kijken naar thuiswedstrijden 
van Rens en Koen of rijden voor één 
van hun teams. Tijdens de wedstrijden 
maakt Marion soms foto’s voor bij 
een verslag op de Telstar website.

In welke teams spelen jullie kinderen?
Rens speelt dit seizoen in de C1 en 
Koen in de D1 .

Jos, hoe zien de avonden er door 
de week uit?
Op de trainingsavonden eten we 
vaak niet allemaal tegelijk. Soms 
eet Marion al eerst met Rens terwijl 
Koen op het veld staat en ik nog op 
weg naar huis ben van het werk. Koen 
en ik eten dan later.
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Korfbal je zelf ook, Jos?
Ik korfbal zelf niet maar tijdens het 
veldseizoen open ik iedere maandag
avond het hek en de kantine voor de 
schoonmakers en na afloop sluit ik 
alles weer af. Een praktische taak die 
me wel ligt en ook goed uit te voeren 
is omdat we dichtbij de club wonen. 
Verder rijd ik meestal voor de teams 
van Koen en Rens en ik speel ieder 
jaar mee met het familietoernooi.

Marion, hoe bevalt het spelen bij de 
recreanten?
Ik train nu al weer voor het vierde jaar 
bij de recreanten. Toen Rens begon bij 
Telstar in de E wilde ik samen met hem 

meedoen met het familietoernooi, 
maar ik had nog nooit gekorfbald. 
Toen heb ik ter voorbereiding een paar 
keer meegedaan met de recreanten. 
Het sporten in teamverband en de 
gezelligheid bevielen me goed en 
zodoende ben ik bij de recreanten 
gaan spelen. Het korfballen is op 
deze manier ook goed te combineren 
met twee kinderen die wedstrijden 
spelen. 

Rens, hoe ben je bij Telstar terecht 
gekomen?
Ik deed met school in groep vier 
mee met het school korfbaltoernooi 
bij Telstar en we werden ook nog 
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kampioen! Het korfballen vond ik 
erg leuk en toen ben ik een paar keer 
mee gaan trainen met de E. Dat vond 
ik erg leuk en gezellig en toen ben ik 
lid geworden.

Wat vind je leuk aan het korballen bij 
Telstar, Rens?
Ik vind korfbal leuk, vooral als ik de 
bal in de korf gooi en scoor! En ik vind 
Telstar ook een gezellige club!

Koen, hoe lang korfbal jij al?
Dit wordt mijn derde jaar bij Telstar. 
Ik ben begonnen in de E5 en had het 
daar erg naar mijn zin.  Afgelopen jaar 
speelde ik in de D3 en heb ik ook een 
gezellig jaar gehad en veel geleerd. Ik 
kwam toen ik klein was al op de club 
om wedstrijden van Rens te kijken en 
werd na het schoolkorfbaltoernooi 
zelf ook enthousiast. Toen was ik nog 
keeper bij SC  Hoevelaken maar daar 
kon ik zelf geen punten scoren. Nu 
kan ik nog steeds ballen vangen en 
verdedigen maar ook zelf scoren!

Wat was je leukste wedstrijd Koen?
Mijn leukste wedstrijden waren de 
kampioenswedstrijden. Aan het 
einde van mijn eerste jaar bij Telstar 
werd ik met de E5 veldkampioen 
en afgelopen jaar ben ik met de D3 
twee keer kampioen geworden. We 

hadden toen zelfs een wedstrijd 
waarbij we met 231 wonnen, dat 
vond ik ook heel leuk!

Rens en Koen, geven jullie elkaar of je 
ouders wel eens tips met korfbal?
Koen: ja, ik vertel vaak thuis wat ik 
met de training heb geleerd en daar 
leren Rens en mijn vader en moeder 
dan weer van. En als ik een wedstrijd 
van Rens heb gezien geef ik ook vaak 
tips. 
Rens: ja, met het familietoernooi heb 
ik wel wat tips gegeven, vooral over 
de techniek van het scoren. 



34Relax 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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S.V. Relstar

Het zaalseizoen is weer begonnen! 
De spandoeken hangen allemaal 
en de trommel en toeter zijn uit 
de kast gehaald. De eerste twee 
thuiswedstrijden zijn gespeeld en 
gewonnen. Daarvoor bedanken wij het 
publiek ook zeker. 

De spandoeken zijn gemaakt met 
kinderen op een zaterdagochtend en 
hangen nu in ‘De Slag’. Hiervan ziet u 
ook foto’s!

Kinderen en jongeren die hebben 
getrommeld en aangemoedigd, willen 
we ook bedanken. Goed dat jullie er 
allemaal zijn en je stem laten horen! 
Wij blijven hopen op jullie support. 

Ook willen we aankondigen dat we 
in het nieuwe jaar een actie gaan 
opzetten vol verrassingen. Wat dit 
precies gaat zijn houden we nog 
eventjes geheim, maar houdt ons 
zeker in de gaten. 

Wil jij ook iets betekenen voor 
Relstar? Stuur dan een mailtje naar 
brittvandentop@live.nl.
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Vrijwilliger in de spotlight
Maarten van Brummelen

Hoe ben je voor het eerst in 
 a  anraking gekomen met korfbal? 
Ik ben een oudkorfballer en broer 
van Telstarkorfballers Thijs en Jaap 
(en nog 3 andere broers). Ik kom 
oorspronkelijk uit Hoevelaken (voor 
de oudHoevelakers onder ons, 
wij waren vroeger ‘de Hubootjes’ 
omdat onze vader een Hubo doe
hetzelf winkel had op de Wiekslag). 
Na wat omzwervingen in binnen en 
buitenland woon ik nu al 8 jaar op 
een woonark op de rivier de Rotte 
(in Rotterdam dus), samen met mijn 
vrouw Mariella, en kinderen Samuel 
(8), Sophie (6) en Isabelle (2). Ik heb 
een eigen bedrijf (MijnKorting.nl). Ik 
doe er nog van alles naast, waaronder 
een aantal vrijwilligerstaken bij 
de voetbalvereniging van Samuel 
en een stichting waarmee we 
Rotterdammers met schulden 
(proberen te) helpen (budgetmaatjes). 
Ik korfbal zelf niet meer, maar 
voetbal veel. Bij Telstar ben ik als 
bestuurslid verantwoordelijk voor 
het vrijwilligers beleid. 
Overigens is dit wel een beetje 
mijn zwanenzang als vrijwilliger 
van Telstar, want ik heb deze zomer 

besloten om te stoppen. De afstand 
tussen Rotterdam en  Hoevelaken 
is zeker niet onoverbrugbaar. Maar 
door mijn drukke leven hier kom ik 
weinig aan Telstar toe. Ik geef graag 
het stokje door aan iemand die veel 
op de club is en veel mensen kent, 
waardoor een meer persoonlijke 
aanpak van het vrijwilligersbeleid 
mogelijk wordt.
 
Wat vind je leuk aan Telstar? 
Ik ben helaas de afgelopen jaren 
nog maar zelden op de club 
geweest, afgezien van de bestuurs
vergaderingen. Vroeger vond ik nog 
wel eens tijd om op zaterdag naar 
wedstrijden te komen kijken, maar 
met 3 kinderen is dat helaas een stuk 
lastiger geworden.
 
Telstar is een ontzettend gezellig e 
vereniging met een goede mix van 
sportieve ambities en  ‘gezellig
heidsambities’, waar je als volwassene, 
maar zeker als kind een heerlijke tijd 
kunt hebben. Wat is er nou mooier 
dan samen met andere jongens en 
meisjes van je eigen leeftijd sporten, 
opgroeien, kamperen, weekendjes 
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Vrijwilliger in de spotlight

weg gaan, verliefd worden, op het 
terras in de zon zitten en in de kantine 
bier drinken (als je 18 bent dan)? 
Telstar was voor mij als kind mijn 
tweede huis, waar ik mij geborgen 
voelde in de Telstarfamilie. Ik gun 
dat andere mensen ook van harte, en 
ik hoop dus ook dat Telstar nog heel 
lang zo’n vereniging blijft.

Hoe lang ben je al lid van Telstar? 
Ik heb werkelijk geen flauw idee. Met 
een enkele tussenpoos vanaf mijn 
9de ofzo. Ik ben nu bijna 39. Dus 30 
jaar misschien?
 
Wat vind je leuk aan het spelen van 
wedstrijden? 
Wedstrijden spelen is natuurlijk het 
mooiste wat er is. Ik was als speler en 
trainer altijd bloedfanatiek, misschien 
iets te fanatiek voor mijn medespelers 
en de lieve kindertjes in de F1…

Wat is het mooiste dat je hebt   
m ee gemaakt bij Telstar?
Ik heb zo veel mooie dingen mee
gemaakt bij Telstar. Mijn gedachten 
dwalen af naar de helaas veel te vroeg 
overleden vrienden Martijn Kop, 

waarmee we heel wat weekendjes 
Limburg hebben gehad, en Hans van 
Hoorn, die tijdens de Ahoy zaalfinale 
in de korf klom en daarmee de 
voorpagina van de landelijke kranten 
haalde. Maar wat ik al eerder zei, 
voor mij was het ‘thuis voelen’ het 
belangrijkste.
 
Doe je ook vrijwilligerswerk en zo ja 
waarom? 
Ik geloof dat als iedereen (vol wassenen, 
oudere jeugdleden en ouders van 
jonge jeugdleden) in een vereniging 
verplicht wordt een vrijwilligerstaak 
te doen, dat je dan vanzelf iedereen 
bij de vereniging betrekt en er een 
sfeer ontstaat van saamhorigheid. 
Ik heb heel weinig met mensen die 
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denken dat ze hun kind op een sport 
kunnen doen en alleen contributie 
betalen. Natuurlijk zijn er situaties 
waarin het niet lukt om wekelijks 
trainer te zijn, en niet iedereen is daar 
ook geschikt voor. Maar het kan er bij 
mij niet in dat je niet een paar keer per 
jaar kan fluiten, schoonmaken of een 
bardienst kan draaien. Niet alleen 
als verplichting, maar ook gewoon 
omdat het leuk is. Je leert nieuwe 
vaardigheden en je leert nieuwe 
mensen kennen. Dat is ook weer heel 
erg goed voor andere aspecten in je 
leven, zoals je carrière, relaties (je 
weet nooit…:), enzovoorts. 
 Er zijn wel een stuk of 200 vrijwilligers 
actief. Daar mogen we als vereniging 
trots op en blij mee zijn. Wel is het 
zo dat er een kleine groep is die heel 
veel doet, en ook een kleine groep die 
niets doet. Dat blijft wat mij betreft 
een aandachtspunt.
 
Wat wil je de leden van Telstar (en 
hun ouders) nog meegeven?
Mijn tip om te beginnen als vrij
williger: begin gewoon ergens! Stop 
met bingewatchen en ga echt iets 
doen met je leven! Bij het fluiten krijg 

je hartstikke goede begeleiding van 
de scheidsrechterscommissie, en bij 
een bardienst zijn er altijd een paar 
anderen die de weg wel weten. Hoe 
moeilijk kan het zijn?
 
Ik wens dat alle Telstarleden een 
mooie en gezellige tijd hebben bij de 
vereniging, zoals ik die in mijn jeugd 
ook bij Telstar heb gehad. Met elkaar 
en voor elkaar!
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Onze kampioenen veld 
voorjaar 2019!

Gefeliciteerd kanj ers!
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SENIOREN
S1 Daan van der Klis   06 50849348 dvdklis@hotmail.com
S2 Willem Meuleman  06-41277714  jwmeule@hotmail.com
S3	 Tineke	Hempenius		 06-51362950		 tineke.hempenius@hotmail.com
S4  Jochem Kok  06 81166526 jochem-kok@hotmail.com
S5 Max Voskuilen  06-10743130  maxvoskuilen@hotmail.com
S6 Corine van Gessel  06 44121335 corinevangessel1@hotmail.com
RECR Marion Zuurveen  06-55951941 marion_zuurveen@hotmail.com

JUNIOREN
A1 Peter Vedder  06-53801697 petervedder88@hotmail.com
A2	 Tim	van	Oosterom	 06-41306320	 timvanoosterom@live.nl
A3 Romy Ossendrijver 06 18702975 romy_99@live.nl

ASPIRANTEN
B1 Duco Snitselaar  06 12764505  ducosnitselaar@gmail.com
C2 Carmen de Groot  06 42250422 carmendegroot@hotmail.com 
C3	 Casper	van	Goethem	 06-22414633			 geertteeuwissen@hotmail.com	
C4 Eline de Korte  06-21983965 dekorteeline@gmail.com 

PUPILLEN
E1 Brit van Dunschoten 06 23017956   britvandunschoten@gmail.com  
E2 Marieke Lagemaat 06-27403228 arendlagemaat@tele2.nl 
E3 Bente van den Top 06-14132047 bentevandentop@live.nl
E4 bentevandentop@live.nl 06-20742364 rowanvginkel@gmail.com
F1 Rachel ten Ham  06-57255990 rjtenham@gmail.com
F2 Tessa Rosbergen  06-14910868 tessa.rosbergen@hotmail.com

KANGOEROES
KANG Toos Veldhuizen   06-17493508 toosveldhuizen@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
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 
Materiaal   Cees Noorland  033-4565547 noorland.bernhard@gmail.com
Hovenier   Marrie van den Hoeven
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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	 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 

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	 	
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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 vereni
gings jaar 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 mail
adres en een nieuw telefoon nummer 
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.



€ 250
bij aankoop auto

€ 25
bij schadeherstel

€ 15
bij onderhoud

Ga naar Broekhuis en 
sponsor de clubkas

IEDEREEN WINT
DE BROEKHUIS CLUBBONUS

Kijk voor al onze vestigingen op broekhuis.nl




