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Gefeliciteerd Emergo !!  

 

Een aantal van jullie zullen mij niet kennen, 
ik ben namelijk al een paar jaar geleden 
gestopt met korfballen (wat ik nu nog steeds 
soms mis).  Naast zelf korballen bij het 
tweede (met maatjes Jack en Ad en Jaco) 
coachte ik jaren verschillende jeugdteams 
met Liesbeth (waren leuke tijden he lies?!) 

Ook heb ik samen met Petra de kangaroeklup opgestart, zat ik in de 
activiteitencommissie en maakte ik ons clubblad, ‘De Treffer’.  

Daarom vanuit Liesbeth de vraag of ik als verrassing voor alle leden, oud-
leden en betrokkenen nog  1x ‘De Treffer!’ wilde maken.   In deze 
Verjaardagseditie zullen jullie de geschiedenis van Emergo lezen met de 
mooiste momenten, ook laat ik leuke terugblikken uit oude treffers naar 
voren komen.  

Na het lezen van de treffer volgt de uitdaging… Wie maakt de Emergo-quiz 
foutloos en mag zich Emergo-kenner noemen?  

 

 

Veel leesplezier !  

 

Groetjes, 
Charlotte   

	  

	  

	  
	  



Emergo door de tijd heen ......................  
 
In 1974 wordt korfbalvereniging Emergo ( van de zeeuwse spreuk: Luctor et 
Emergo: Ik worstel en kom boven) opgericht. De twee oprichters zijn Dicky 
van der Linden en Huib Glerum. Ze gaan enthousiast van start met een senioren, een 
aspiranten en een pupillenteam. Emergo sluit zich aan bij de reeds bestaande sportvereniging 
NAKS, waarvan Thovo, Veronica 74 (beide volleybalverenigingen) en de trimclub NAKS al 
deel van uitmaken.  
 
In 1975 gaan de senioren voor het eerst competitie spelen. Alle thuiswedstrijden worden in 
sporthal ‘De Kannenbus’ in Halsteren gespeeld. Er zijn inmiddels 25 mensen lid van de 
vereniging. Naast de reguliere competitie wordt sinds die tijd ook jaarlijk een aantal 
toernooien druk bezocht: keep fit op twee paasdag, Swift op Hemelvaartsdag, Oranje Wit op 
tweede pinksterdag en natuurlijk de NAKS-dag. Emergo heeft na twee jaar al meer dan 60 
leden.  
 
Dan wordt de noodklok bij de Gemeente geluid. Emergo en zijn tegenstanders moeten zich in 
weer en wind omkleden omdat er geen eigen accommodatie is en ook niet over kleedkamers 
beschikt.  Aad de Kort wordt onder deze barre omstandigheden de eerste officiele trainer van 
Emergo. En niet zonder resultaat. Op 5 februari 1977 is het zover. Het eerste seniorenteam 
van Emergo wordt voor het eerst kampioen tijdens de thuiswedstrijd tegen Voltreffers, maar 
liefst 75 supporters zijn naar Halsteren afgereisd om ze naar de overwinning te juichen.. 
Eindstand 6-4. 
 
Doordat Emergo nog steeds geen eigen kantine had werden de ledenvergaderingen in het cafe 
van Piet van Houdt gehouden. En toen al was dat voor een groep mannen niet echt een 
probleem.  
 
Emergo speelt inmiddels met 3 seniorenteams in de micro-competitie. In 1978 is het tweede 
aspirantenteam kampioen in deze competitie geworden. Er wordt in mei 1980 een 
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd waarvoor vier scholen worden uitgenodigd. Maar dan 
zijn er tegenvallende resultaten voor Emergo. Gelukkig heeft dat geen invloed op de  sfeer 
binnen de vereniging. Sterker nog, er wordt een heus evenementen comité opgericht. Onder 
de naam FC de Swingende Palen, worden allerlei neven-activiteiten voor de leden 
georganiseerd.  
 
In 1982 kampt Emergo met een groot tekort aan jongens voor bijna alle teams. Er volgt een 
indringende oproep in het clubblad en dat mist zijn uitwerking niet. De jeugd komt nu overal 
vandaan. Het jaar daarop spelen we met meer jeugdteams, namelijk 1 junioren, 3 aspiranten 
en 1 pupillenteam. Huib Glerum wordt in september 1982 benoemd tot erelid.  
 
De zaalcompetitie is in 1984 helaas niet zo best verlopen. Het eerste is als derde geëindigd en 
de rest van de seniorenteams bezetten de laatste plaatsen in hun poules. Maar, Emergo heeft 
toch wat te vieren, namelijk haar 10-jarig bestaan. Er wordt een ledendag georganiseerd en 
om een midgetgolftoernooi, strafworpen en snel doelen, foto fiets puzzeltocht voor de jeugd, 
zeskamp speelmiddag en ter afsluiting een gezellige feestavond in Haestinge.  
 
Emergo gaat internationaal 1986. Een groep amerikaanse studenten van de Oral Robert 
University in Tulsa, is van 21 tot en met 25 mei te gast bij Emergo. De studenten logeren bij 



verschillende leden. Tijdens hun verblijf krijgen ze natuurlijk een pittig wedstrijdprogramma 
voorgeschoteld en ontdekken zij het toeristische Tholen.  
 
Voor het eerst in haar bestaan speelt Emergo door wederom een tekort aan jongens met een 
pupillen-meisjesteam, en zo waar, ze  worden nog kampioen ook!  
 
Emergo ziet af van deelname aan de protesmars 1988 tegen het opheffen van het veldkorfbal 
in 3 vakken op goede vrijdag in Den Haag. Het eerste team van Emergo werd dit jaar bijna 
kampioen.  
 
Dit is het ook jaar waarin de shirts van Emergo van kleur veranderen. Terwijl op het EK 
voetbal het Nederlands team in het oranje kampioen wordt, vaart Emergo alweer een nieuwe 
koers. De oranje shirts worden vervangen door rode.  
 
Al weer wat te vieren. Op 1 oktober 1989 bestaat Emergo 15 jaar. Helaas zijn de financiële 
middelen ontoereikend om met dit jubileum een groot feest te organiseren. Op 7 oktober 
wordt er in de Meulvliet een oud ledentoernooi georganiseerd. Zo’n 190 oudleden worden 
uitgenodigd. Hetzelfde jaar wordt er een ledenwerfactie georganiseerd. Huis aan huis worden 
er informatieboekjes verspreid.  
 
In 1990 wordt het Naksent wegens gebrek aan de nodige redactieleden opgeheven. Emergo 
krijgt een eigen clubblad: De Treffer. Emergo staat zoals vanouds weer op de smerdiekse 
braderie en geeft een heuse videopresentatie van de eigen wedstrijden.  
 
Het eerste seniorenteam van Emergo wordt op een haar na kampioen in de 4e klasse op het 
veld. Ook de jeugdteams presteren uitstekend. De pupillenploed wordt kampioen.  
 
De korfbalbond kies voor twee vakken. Het middenvak verdwijnt definitief uit beeld. Jammer, 
nooit meer lekker rennen!  
 
Topjaar. Eindelijk. In 1991 heeft Emergo een eigen clubhuis. Het ziet er wel vrij kaal uit. 
Dankzij de grote inzet van een groot aantal leden hebben we de ontvangstruimte een gezellige 
uitstraling kunnen geven. Ook hebben we van veel mensen bepaalde zaken gekregen. Onder 
andere een keukenblok, gasfornuis, koelkast etc. Verder is er een herstart gemaakt met de 
jeugdlotto. We spelen om het landelijk reservegetal: de opbrengst wordt gebruik om 
activiteiten voor de jeugd mee te financieren.  
 
Aangezien in 1992 over een grote club jeugd beschikken, komt het zover dat zelfs ouders van 
jeugdleden een aantal wedstrijden hebben gekorfbald, na hiervoor uiteraard in training te zijn 
geweest.  
 
Begin 1993 haakt Kees Klomps af als voorzitter vanwege drukke werkzaamheden en het 
volgen van cursussen. Emergo gaat voorlopig verder zonder voorzitter. In maart van dat jaar 
komen we een groot aantal advertenties tegen van de smalstade middenstand in de Treffer. 
Met deze bijdragen wordt het clubblad gefinancierd.  
 
Zaalcompetitie 92/93: emergo 1 promoveert naar de 2e klas!! De laddercompetitie wordt 
opgezet. Voor en na de training wordt er druk geschoten. Wie wint , klimt een plaatsje op de 
ladder. In september beleeft Emergo het hoogtepunt van de eerste shirt-sponsor, en wat voor 
een, de bakker Siem Schot. In Navolging van Siem Schot wordt in 1994 ook het E-team 



gesponsord door De Bolleboos. Aan het eind van het jaar wordt er wederom een oproep 
gedaan om jongens te werven voor Emergo. Wat een prijs van 100 gulden kan opleveren. Dit 
seizoen heeft Emergo sinds lange tijd een trainer, te weten Willem Ripassa uit Roosendaal.  
 
In juni 1995 heeft Emergo 64 leden. In juli gaat Emergo voor het eerst het zand is, Beach 
korfbal noemen ze dat officieel.  
 
NAKS laat van zich horen: men zoek dringend bestuursleden. In het najaar van 95 dient zich 
alvweer een shirt sponsor aan: Bunny’s Corner voor het C-team. Ook nu weer volgt een 
oproep in het clubblad voor jeugdleden want daar hebben we er nog lang niet genoeg van.  
 
In 1996 moet emergo voor het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, welke 
gevonden wordt in de persoon van Hetty van het Hof. Ook weer wennen, veel ambitie! Het 
idee rijst om allemaal dezelfde trainingspakken aan te schaffen, om zo als een prof club in 
geheel naar buiten te treden.  
 
NAKS meldt dat men werkt aan nieuwe statuten, om zo ook de vertegenwoordiging van de 
diverse afdelingen goed te regelen. In februari 1997 besluit Dicky van de Linden officieel 
voorzitter te worden van Emergo. Na een aantal jaren al als zodanig te hebben gefunctioneerd. 
We hebben weer een kampioensteam: Het B-team wordt kampioen.  
 
In juni wordt een gezinskorting op de contributie ingevoerd, met als doel de korfballende 
gezinnen wat te ontzien. De A bekert dit seizoen en gaat bijna als geheel over in een derde 
seniorenteam. Ook dit jaar heeft Emergo meer te bieden dan alleen korfbal, enkele activiteiten 
zijn het kamperen, schaatsen en zwemmen, beach-korfbal, naar de film, spelletjesmiddag, 
avondvierdaagse, Swifttoernooi, de braderie en de grote club actie.  
 
De cursus JWL (jeugd wedstrijd leider) wordt door het KNKV gehouden. Vijf leden slagen en 
zij kunnen meteen aan de lag want er zijn genoeg wedstrijden te fluiten. Het seizoen was weer 
succes voor de jeugd. Emergo D en F worden kampioen.  
 
In 1998 doet het clubblad nieuwe stijl zijn intrede. Dankzij vele computeruurtjes van Dicky 
ziet deze er voortreffelijk uit.  
 
Om het gebrek aan een secretaresse op te heffen, wordt er zelfs een computer te leen 
aangeboden, hetgeen niet tot enthousiaste reacties leidt. De zaalcompetitie wordt gespeeld met 
drie seniorenteams. Het B, D en F-team worden kampioen in deze competitie. Hetty van het 
hof heft er een trainersdiploma bij en meldt uit te kijken naar een nieuwe club. Vrij snel heeft 
Emergo een nieuwe trainer, in de persoon van Frank Koppejan. Emergo F wordt op het veld 
weer kampioen! En in december 1998 telt Emergo al 70 leden.  
 
In januari wordt Emergo ( en velen met ons) opgeschrikt door het slechte nieuws van Dicky’s 
ziekte. Tot ons groot verdriet moeten wij al heel snel voorgoed afscheid van haar nemen en 
wel op 23 februari. Deze gebeurtenis zorgt voor een grote verslagenheid bij Emergo en mag 
een triest dieptepunt genoemd worden in onze geschiedenis.  
 
Emergo bestaat op 1 oktober 25 jaar. Feest zou je zeggen, weliswaar net even wat anders dan 
anders. Op Dicky’s uitdrukkelijke verzoek worden alle festiviteiten gewoon volgens planning 
georganiseerd. Het koninginnedag-toernooi, met stralend weer en een mooi openingswoord 
van Jasper v.d Linden is een groot succes geworden. Op 10 juli ging Emergo een dagje uit 



naar Hattem, fietsen, puzzelen, wandelen, zwemmen, kanovaren, McDonalds en een kapotte 
bus maar wel erg gezellig.  
 
Kijkend naar de afgelopen negen jaar is er veel veranderd. Jasper van de Linden is nu al jaren 
voorzitter van Emergo en er hebben zich een aantal grote wisselingen in het bestuur 
plaatsgevonden. Vele activiteiten werden hetzelfde gehouden, zoals het schaatsen en 
zwemmen, het kamperen en de filmmiddag. Hiernaast zijn ook de activiteiten bijgekomen als 
de bingo voor jeugd, het bowlen voor de senioren en het karten voor de senioren. In 2007 
werd een sponsoorloop georganiseerd. Er werd veel geld ingezameld voor de club zelf, maar 
ook voor een revalidatiecentrum in Indonesie. Verder hadden we ook afgelopen jaren een 
meidenteam: De B meiden. Volgens de bond ben je een dames team als je minder dan twee 
jongens in je team hebt , en zo was ook de D en hierna de C een meidenteam. Het blijft toch 
een probleem jongens aan te trekken.  
 
Sinds januari 2007 hebben we een eigen Hyvespagina, oprichter: Marco vd Hoek.  
 
De grootste verandering op het gebied van het korfbalspel is toch wel het afscheid van de 
vertrouwde rieten manden! Sinds 2008 wordt er gespeeld op plastic korfen. Afgelopen jaar is 
er weer gestart met een het kopen van nieuwe trainingspakken voor de senioren, zodat het 
idee om als professionele club naar buiten te komen, gewaarborgd blijft.  
 
Na Frank Koppejan, werd Jack van Rijsbergen, hoofdtrainer bij Emergo.  
Ook kende Emergo vele kampioenen, het vaakst het F-team. Ook konden er nieuwe sponsors 
worden aangetrokken, Nu hebben we een groot aantal sponsors voor vrijwel alle teams. De 
namen: Ria’s kinderdagverblijf, Leny, cock leijs, De chinees, Vermaas schilderwerken en de 
Fixet. Op dit moment speelt emergo met ongeveer 65 leden. Een F-team, twee E-teams, een D 
team, een C team en een B team. Verder hebben we twee senioren teams.  
Begin 2008 heeft emergo enige tijd training gegeven aan fanatieke ouders.  
 
26 februari 2008, coachte Irene Farla haar laatste wedstrijd  voor het B team. Zij heeft 10 jaar 
hetzelfde team gecoacht. Als afscheid krijgt zes een leuke avond in de kantine.  
 
2008 is het ook het jaar waarin Jaco Rip begint met een film archief. Hij maakt van elk 
seizoen een compilatie. Vanaf volgend jaar (jaar 2009) gaat hij deze compilaties verkopen aan 
de ouders.  
 
In de technische commisie van Emergo zitten op dit moment Marco vd Hoek, Gerrie 
antonissen en Hans peter de jong  en Jack v Rijsbergen. Begin 2008 zijn Gerrie en Hanspeter 
in het Bestuur gekomen. Gerrie is ook de aanvoeder van het eerste seniorenteam.  
 
Een volgend dieptepunt voor Emergo zal het afscheid van het veld en de kantine zijn. Na vele 
discussies en gesprekken met de gemeente, zal er een nieuwe Haestinge gebouwd worden op 
de plek waar onze kantine en ons veld ligt. Wij zullen onze wedstrijden op een van de velden 
van de voetbal gaan houden en we zullen gebruik maken van de kantine in de Haestinge.  
 
Leden werven hebben we afgelopen jaren ook gedaan, via krantenartikelen en ook heeft 
Emergo korfballes gegeven op de basisschool de Rieburch in Sint Maartensdijk.  
 
Begin veldseizoen 2009 wordt korfbal gespeeld op een veld van de voorheen de voetbal. We 
hebben afscheid moeten nemen van onze eigen kantine. We hebben een nieuwe ruimte 



gekregen in een van de zalen van de Haestinge. Ook hebben we een nieuw veld, kleiner, het 
ligt naast ons oude veld, waar nu de nieuwe Haestinge wordt gebouwd.  
Dit is het jaar waarin we Pascal Farla (zoon van) die jaren heeft gekorfbald bij onze club weer 
even terug, deze keer coacht en traint hij de Ejeugd voor zijn stage.  
 
2009 was ook het jaar waarin Emergo 35 jaar bestond. We hebben dit gevierd met een 
laddercompetitie en een grote barbecue. Oud-leden zijn ook uitgenodigd. Het was een 
gezellige en succesvolle dag, waarin Addy Stoutjesdijk het best ladderende oud-lid bleek te 
zijn en waarin Renske de Rooij er met de beker vandoor ging. De familie stoutjesdijk had 
voor de gelegenheid een luchtkasteel gesponsord en ook kwam er een heuse clown/entertainer 
die ons tijdens het eten goed vermaakte. De jeugd heeft een mooi beeld gekregen en een bidon 
ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan. De senioren hebben de bidon met het logo van 
Emergo ook ontvangen.  
 
Terugkijkend naar de afgelopen 35 jaar kunnen we concluderen dat Emergo naast trieste 
dieptepunten ook mooi punten heeft. Er zijn vele mooie herinneringen, laten we die met zijn 
allen koesteren en er voor zorgen dat we deze over 35 jaar weer kunnen bespreken!  
 
Begin Veldseizoen 2009: Kangaroeklup, opgericht door Petra de Jong en Charlotte 
Weijenberg. Groot succes, 14 kangaroes op de eerste dag. Een team van kinderen tussen de 3 
en 6 jaar. Op dit moment (einde zaalseizoen 2009) worden de eerste drie 6 jarigen 
klaargestoomd om door te stromen naar een F team. En blijft er een Kangaroeklup van 7 leden 
ontstaan.  
Veldseizoen 2009: E jeugd en Eerste seniorenteam kampioen. Verder experiment met 
midweekkorfbal en een experiment met een drie vakken roulatie systeem waarbij elke week 
twee vakken spelen en het andere vak reserve staat. Trainerswisseling, iedere trainer/coach 
neemt afscheid van het team dat hij of zij al jaren heeft gecoacht en getraind. Ook heeft de 
nieuwe Trainer van de senioren Hans Peter de Jong weer trainen gegeven aan scholen, om zo 
leden te werven en kinderen het korfbalspel leren. Zaalseizoen 2010: E jeugd alweer 
kampioen en ook het 1e seniorenteam kampioen.  
 
Vanaf het jaar 2009 krijgen leden de nieuwsbrief via de mail, hierdoor worden de papieren 
niet meer uitgedeeld en dat scheelt veel in het wegbrengen van de brieven als leden er niet 
waren tijdens de training.  
 
Veld 2010: Senioren voor de derde keer op rij kampioen onder leiding van Hans Peter. De 
kangaroe’s zijn met zijn allen pupil van de week en een van hun coaches Charlotte 
Weijenberg neemt afscheid van Emergo. Ze zal altijd betrokken blijven, maar heeft de keus 
gemaakt te werken in de weekenden.  
Het E- en F-team hebben al hun wedstrijden gewonnen en zijn kampioen geworden in hun 
poule, maar ook hebben ze beiden de Warme Bakker Cock Leijs taartcompetitie gewonnen!!!! 
 
Eindelijk kon ook emergo dit jaar weer eens naar het Hemelvaartstoernooi. Emergo had drie 
teams op de been weten te brengen. De E en F jeufd en het B team (met een aantal van de C).  
 
De laddercompetitie was weer een groot gezellig succes. Thymen Broeren is de 
ladderkampioen van emergo, hij is een kangaroe. Marcella Ballemans is als B speelster 
tweede geworden van de vereniging. Met dank aan iedereen die er hard voor heeft gewerkt 
deze dag tot een succes te brengen.  



Het weekend van 4 en 5 juni 2010 was er weer de traditionele overnachting. Er was een 
vossenjacht met onder andere Irene Farla en Trudy Pals als Nonnen.  
 

In 2013 nam Hans Peter afscheid als trainer van de senioren.  Marnix nam zijn functie over.  
Ook nam Jasper afscheid als voorzitter, Gerrie neemt zijn taak waar tot er een nieuwe 
voorzitter is gevonden.  

In het 2012-2013 werden meerdere teams kampioen: de B jeugd werd dit bij de eerst helft van 
het veld . De D1werd dit de tweede helft van het veldseizoen. De D2 werd zowel het eerste en 
tweede helft van het veld kampioen en ook de E1 werd zowel het eerste en de tweede helft 
van het veldseizoen kampioen. Het F1 team werd de eerst helft van het veldseizoen kampioen. 
En tijdens het zaalseizoen werden de D1 en D2 kampioen.  

Tijdens het seizoen 2013-2014 werd de B jeugd en de E1 tijdens het eerste helft van het 
veldseizoen kampioen. Tijdens het zaalseizoen werd de B jeugd kampioen.   

De Mafia kwam in 2014 ook weer langs met de tentenkamp, ook waren de nonnen weer 
aanwezig tijdens de speurtocht. Ik wist niet dat Nienke zo hard kon gillen toen Jaco verstopt 
zat in een afvalcontainer.  

De t-shirt sponsers van Emergo zijn: Fixet, Vermaas Schilderwerken, Ria’s kinderdagverblijf,  

Bord sponsors: Life & Garden Fixet, Garage Smerdiek, Geuze Metaalconserveren BV, 
Schoonheidssalon Liesbeth, Weggemans Transport, Noten, Kaas & Eieren aan Huis 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 



Zomaar wat oude spelerskaarten, wie herkennen jullie ??  

	  

	   	  	   	  	  	  	  

	  

	  

1.Marco, 2.Susanne, 3.Jarno, 4.Marianne, 5.Jack, 6.Ad, 7.Charlotte, 8.Arie en 9.Petra.  
 



Een van de rubrieken in de oude treffer heette: ‘interview met’. Op een aantal 
interviews ben ik erg trots omdat grote korfballers en de bondcoach van oranje hun 
toezegging hebben gedaan om mee te werken. Drie interviews wil ik jullie niet 
onthouden.  

Interview met …..Andre Kuipers  
1. Hoe heet u en bij welke vereniging speelt u? 
Andre Kuipers en speel bij Dos'46 
 
2. Hoelang speelt u al korfbal en in welke klasse speelt u nu? 
ik speel sinds mijn 4e korfbal, dus dat is nu 21 jaar alweer. Ik speel 
op het hoogste niveau, namelijk de korfballeague. 
  
3. Kunt u iets vertellen over uw korfbalvereniging en waarom u 
korfbal het leukst vind? 
Dos'46 is een hele gezellige dorpsvereniging en doet al jaren in de top mee, maar nooit de 
finale kunnen halen. De laatste 3 jaar hebben we de stap kunnen maken naar de finale. 
Daarvan 1 verloren en de de laatste 2 jaar ongeslagen. Nijeveen is een klein plaatsje met veel 
korfballers, de mensen leven er erg voor. OOk heeft het de aantrekkingskracvht naar de regio, 
zo ook op mij. Ik speel nu voor mijn 7e seizoen voor dos'46. 
Korfbal vind ik zo leuk, omdat je best wel veel dingen moet kunnen. Zo moet je kunnen 
aanvallen en kunnen verdedigen. Ook is het best wel moeilijk omdat je snelheid, coördinatie 
en precisie moet combineren. Verder vind ik het een stoere sport. In de zaal zijn onze 
wedstrijden erg spectaculair door de vele doelpunten en mooie snelle acties. Ook hebben we 
veel publiek dat ons toeschreeuwt.  
 
4. Wat is volgens u de beste manier om vrij te komen van je tegenstander? 
Vrijkomen moet je doen door naar je tegenstander te kijken. Zo moet je altijd proberne om 
hem/haar te slim af te zijn. Het heeft dus niets te maken met altijd maar harder rennen dan je 
tegenstander, maar je moet juist op het juiste moment iets doen, slimmer zijn dus. Als de bal 
vlakbij je is, probeer dan een grote stap naar achteren te doen, dan heb je even meer ruimte. 
 
5. Wat vind u van de nieuwe korf/nieuwe spelregels? 
Dit maakt het spelletje erg leuk en snel. Meeer goals makt het aantrekkelijk voor supporters 
en voor ons alleen nog maar leuker. Soms moeten we wel eens schoten nemen in de sprong of 
in de laatste paar seconden. Binnen 25 seconden een goede aanval opzetten is best wel 
moeilijk. Alles moet sneller. Ik ben dus wel een voorstander van de regels!  
 
6. Wilt u misschien nog wat zeggen tegen alle jeugd bij Emergo? 
Kijk veel naar andere wedstrijden en naar andere spelers, vooral ik het 1e team van Emergo of 
bij andere clubs, zoals die in de korfballeague. Daar leer je veel van. 
  
Groetjes André Kuipers	  



Interview met de Bondscoach van Jong 
oranje….. 
 
Gelukkig was hij blij verrast en wilde graag de vragen beantwoorden voor 
onze Treffer! 
In samenwerking met het Koninklijk Nederlands Korfbal verbond heeft 
Kees heeft ook een boek geschreven met Rob lof:Korfbal, samen 
scoren.Het is een  kindgericht praktijkboek voor bewegingsonderwijs en 
korfbalsport op basis van essentiële thema's voor beginnende korfballers.  
 
1.Kunt u iets over uzelf vertellen? 
Mijn naam is Kees Vlietstra, ben 37 jaar en woon met mijn vrouw en 2 
kinderen in Engelbert, een klein dorpje vlakbij Groningen. Ik korfbal 
vanaf mijn 6e bij Nic. in Groningen en debuteerde op mijn 16e in het 
eerste. Via de eerste klasse en overgangsklasse bereikte we de 
hoofdklasse. We zijn landskampioen geworden in 1994 en 1998 op het veld en in de zaal 
hebben we 3 keer in Ahoy gestaan. (1999 en 2000 verloren finale en 2003 bij een concert van 
De Dijk) 
  
 2. Wat moet je in huis hebben om een goede bondcoach te worden? 
Als junioren bondscoach moet je spelers bewust kunnen maken dat korfbal niet alleen uit 
schieten, samenspelen en verdedigen bestaat. Samenwerken is heel belangrijk. Ook het besef 
bij brengen dat als je een topkorfballer wilt worden/zijn dat heel veel vraagt van je zelf maar 
ook van je omgeving. Wat zet je als eerste in je agenda? Feestje, school, vakantie of korfbal? 
Verder: in de voorbereiding op een interland te spelen met het beste team, daar hebben we 
spelers voor nodig die goed kunnen schieten en samenspelen/verdedigen. In zo'n seizoen 
probeer ik ze natuurlijk indivdueel beter te maken in deze onderedelen. 
  
3.Hoelang bent u al bondscoach? 
Vanaf 1999 
  
4.Wat is het leukste van uw werk? 
Dat de groep elke keer veranderd, individuele spelers beter te laten korfballen, het proces van 
selecteren en voorbereiden op een interland, de spanning voor een wedstrijd en uiteindelijk 
winnen met goed korfbal.  
  
5. Welke tips geeft u de spelers altijd mee?  
Voor een wedstrijd gefocused zijn, voor een training jezelf doelen stellen, wat wil je 
verbeteren, om een topkorfballer te willen worden je niet (te veel) laten leiden door 
clubliefde. Om de top te willen halen moet je bij een topclub spelen. 
  
Veel succes. 
Groeten, 
Kees Vlietstra 

	  



Interview	  met	  …..	  Leon	  Simons	  	  
Leon Simons speelt in het eerst team van PKC/Cafe Bar 1 in Papendrecht. Leon is geboren op 
1 februari 1978. Hij is 1,93 lang, erg handig dus als je korfbalt. Leon heeft ook twee broers 
die op hetzelfde niveau als hem korfballen of hebben gekorfbald, Erik en Andre. De eerste 
club waarbij hij speelde was PKC/Cafe Bar en heeft een seizoen bij Blauw wit (a) gespeeld. 	  
Wij van Emergo kennen hem natuurlijk allemaal als de man die de sportclinic kwam geven. 
De man waarover de meeste kinderen nu nog praten, want hij is en hoort wel 
bij de beste korfballers van Europa.  	  
 

Wat vind je van het beachkorfbal? 

Het is een mooie variant van het korfbal. Als ik rondloop zie ik mensen die 
plezier uitstralen. Een dag als deze is meer voor de fun.  
 

Waarom doe je nu niet mee? 

Misschien volgend jaar, maar dat is wel afhankelijk van een aantal ander zaken natuurlijk. Dit 
jaar zit ik in de organisatie en dan merk je dat het beachkorfbal wel weer moet groeien, dit is 
sinds een paar jaar dat het weer in Vrouwenpolder wordt georganiseerd.  
 

Wil je nog iets tegen de kinderen zeggen die je ook de clinic hebt gegeven? 

natuurlijk, jullie moeten allemaal luisteren naar jullie trainers en hard en goed werken. Er 
moet veel geoefend worden vanuit het korfbalspel. Het is eigenlijk goed om voor elke twee 
kinderen 1 bal en 1 korf te hebben, dan heb je de meeste intensiteit. Maar dit 
is wel erg moeilijk te realiseren voor een kleinere vereniging. Je zou 
bijvoorbeeld op veel verschillende tijden moeten gaan trainen om het 
materiaal meer naar een team toe te wijzen. Voor het materiaal zouden er 
sponsors gevonden moeten worden om zo de kosten te kunnen dekken.  
 

Wie vind jij nu de beste korfballer? 

De beste korfballers vind ik onder andere Andre Kuipers, Michiel Gerritsen en 
Wim scholtmeijer. Van de vrouwen zijn dat Mady Tims, Sabrina Bijvank en 
mirjam de kleijn. 
 

	  

	  



	  	  	  	   	  	  	  	  Uit	  de	  Fotocollectie	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	               	  

twee	  
nonnen	  :)	  

winnaars	  playbackshow	  

teamsport	  

Senioren	  	  

strandtraining	   F1	  kampioen	  

De	  meeste	  loten	  zijn	  verkocht	  
door	  …..	  	  

Oud	  en	  Nieuw	  	  



Moppentrommel               

 
Wat is groen en plakt aan de muur? - Kermit de 
Sticker. 

Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien? - Een dobbelsteen.  

Waarom laat een duiker zich achterstevoren het water in vallen? - Als hij dat voorover 
zou doen, zou hij de boot in duiken. 

Een Indiaan gaat naar het gemeentehuis omdat hij zijn naam wil laten veranderen. De 
ambtenaar vraagt hem hoe hij nu heet. "Adelaar-die-uit-de-lucht-valt", antwoordt de 
Indiaan. "Hoe zou u liever willen heten?", vraagt de ambtenaar hem. De Indiaan zegt 
vastberaden: "Plof!" 

Mama, mag ik een nieuwe pop?", vraagt Roosje. "Maar meisje," zegt moeder, "je hebt 
toch nog een goede pop?" Roosje antwoordt: "Jij krijgt toch ook weer een baby, terwijl 
ik ook nog goed ben?" 

Hoe stop je 4 koeien in een rode Volvo? - 2 voorin en 2 achterin.  

"Ben jij bang voor schildpadden?" "Ja, heel erg!" "Maar dat zijn toch heel vreedzame 
dieren?" "Dat wel, maar je weet nooit wat ze in hun schild voeren!" 

Er staan twee paarden in de wei en ze zijn heel boos op elkaar. Zegt het ene paard: "Ik 
sta morgen heel vroeg op en dan schrijf ik 'Ezel' op je deur". Antwoordt het andere 
paard: "Dan sta ik nog eerder op om het er af te vegen!" 

Op een cruiseschip werkt een goochelaar. Hij heeft een mooie, felgekleurde papegaai 
die helaas één nadeel heeft: hij verklapt alle goocheltrucs. Op een dag zinkt het schip. 
De goochelaar en zijn papegaai springen nog op tijd van boord en drijven op een stuk 
hout in de oceaan. Na uren stilte zegt de papegaai opeens: "Oké, ik geef het op. Waar 
heb je het schip gelaten?" 

Een kikker en een duizendpoot hebben afgesproken in een restaurant. De kikker zit al 
een uur te wachten, als de duizendpoot eindelijk binnen komt. Vermoeid zegt 'ie: "Sorry 
dat ik zo laat ben, maar er hing een bordje voor de deur waarop stond: voeten vegen." 

Jan en Marietje zijn 40 jaar getrouwd. Jan zegt tegen Marietje: zullen we een kip 
slachten, waarop Marietje zegt; Hoezo die kan er toch niks aan doen. 

	  



Uit de collectie  deel 2  ☺   
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Activiteiten van Emergo…….	  

	  	   	  	  

	  	  

	   	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  



Wist u dat ….  

-‐ Irene 10 jaar lang hetzelfde team heeft gecoacht?  
-‐ Wij het afscheid van onze kantine moeilijk vonden  
-‐ wij korfballen met de rieten manden nog steeds wel 

eens missen 
-‐ de laddercompetitie jaren op rij gecoördineerd is 

door Ad ?  
-‐ hij af en toe wel hulp kreeg ? De laddercompetitie al 

ruim 30 jaar bestaat?  
-‐ activiteiten als schaatsen en zwemmen al heel lang 

bestaan? De club altijd activiteiten heeft gedaan ?  
-‐ wij een sportclinic hebben gehad van Leon Simons 
-‐ wij als team al jaren een taart kunnen winnen, als je het langst ongeslagen 

blijft 
-‐ Marian en Jack elkaar hebben leren kennen bij Emergo 
-‐ wij als vereniging altijd meededen met de wandelvierdaagse? 
-‐ Hans-peter op scholen kinderen ging werven ? en hier bij de eerst keer ineens 

ruim 20 kinderen meekwamen? Charlotte toen alleen een training zou geven 
en zij in paniek marco en Hans peter belde ?  

-‐ Dat Jack altijd wat aanmoediging nodig had om te schrijven voor de Treffer, 
maar dat hij uiteindelijk een eigen rubriek had , namelijk Jacky report ?  

-‐ Jack zijn kortste rubriek: ‘het was geweldig’  was?  
-‐ wij ruim 10 jaar geleden ook knutselmiddagen hadden in onze oude kantine?  
-‐ De Treffer er voor zorgde dat er elke week door de kinderen tekeningen en 

verslagjes gemaakt?  
-‐ De treffer via de rubriek  ‘in de schijnwerpers’ een vrijwilliger in het zonnetje 

zette ?  
-‐ Met de griezelspeurtocht Jarno zo schrok, dat hij niet weg liep, maar op de 

grond ging liggen in het bos? 
-‐ Mathijs en Fleur ook een leuk korfbalsetjes zijn? 
-‐ Jara & Romy tijdens de playbackshow bloem vol in het gezicht van Gisela & 

Liesbeth gooiden en zij daardoor niks meer konden zien? 
-‐ Richard & Ellen altijd een hele metamorfose ondergaan voor de 

playbackshow? 
-‐ Jan Mutsaers onze trouwste Emergo suporter is? 
-‐ Kristy den Engelsman ladderkampioen 2013 was?  
-‐ Iris, Nienke & Fleur heel graag dansen en zingen? 
-‐ Als Joey geen zin heeft in dingen op de training, hij het soms ook gewoon niet 

doet…? Maar hij wel een schatje is!? 
-‐ Gisela de D enorm mist en nu een beetje jaloers op Liesbeth is? 



-‐ De B & E vorig seizoen allebei de taart hebben gewonnen? 
-‐ Jack stiekem spekjes in de ideeën bus gooit? 
-‐ Dat Maddy gestopt is met korfballen en een hele leuke kaart aan Gisela en 

Liesbeth heeft gegeven, die we elke wedstrijd mee moeten nemen? 
-‐ Jack de slappe lach kreeg met de Bingo? 
-‐ Jasmijn zo kan schrikken tijdens de griezeltocht? 
-‐ Hans Peter, Marco, Gerrie, Arie, Antonio, Wim & Jack met tentenkamp 2011 

verkleed moesten als vrouw? 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

 
De Emergo-Quiz  
Ben jij een Emergo-Expert? Een Emergo-kenner of een Emergo-blijf-proberen?  

Vraag 1 Hoelang bestaat Emergo? A 35 jaar  B 40 jaar   C 100 jaar  

Vraag 2  In welke kleur speelde Emergo in het begin?  A  oranje  B rood C groen 

Vraag 3 Wie staat er jaar in jaar uit bij de bbq bij het tentenkamp? A Arie B Jack  C Yvonne  

Vraag 4 Wie coacht de E ? A GiselaB Marnix C Hans peter  

Vraag 5  Kies een van de sponsoren die op de borden langs het veld te lezen zijn:  A Cock 
leys  B Weggemans Transport C Vermaas  

Vraag 6  Wie was de winnaar van de laddercompetitie in 2009?A Marco B Ad C Renske  

Vraag 7 Wie heeft er een eigen schoonheidssalon? A Marianne   B Maddy     C Liesbeth  

Vraag 8 Wie heeft de kangaroeklup opgericht? A Jaco   B Petra  C  Irene 

Vraag 9 hoeveel leden heeft Emergo? A 50   B 70     C 300  

Vraag 10 Wie maakte de treffer? A het bestuur  B de activiteitencommissie  C Charlotte  

Vraag 11 Wat betekent Lucter et Emerg?  A Ik worstel en kom boven   B Samen kunnen we 
scoren  C Samen staan we sterk  

Vraag 12 Wat kreeg je toen Emergo 35 jaar bestond?  A een pet   B een bidon  C een mok  

vraag 13 wie heeft Emergo opgericht? A Marco   B Dicky  C Jack  

vraag 14 Wie is de trainer van het eerste senioren team? A Jack   B Hans Peter C Marnix ------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Goede	  antwoorden	   

1b	  	  2a	  3a	  4	  5b	  6c	  7c	  8b	  9b	  10c	  11a	  12b	  13b	  14c	  	  
1 een Emergo-expert Jeetje jij weet veel! Jij behoort echt tot de emergo-experts! Gefeliciteerd.  

2 een emergo-kenner Jij weet behoorlijk veel van Emergo. Jij bent zeker iemand die altijd naar de wedstrijden 
komt kijken, broertjes en zusjes heeft bij de korfbal en naar alle activiteiten gaat. Heel goed, ga zo door.  

3 een emergo-blijfproberen. Probeer de quiz nog eens te maken. Het begint er al wel een beetje op te lijken. 
Wedden dat jij de volgende quiz veel beter maakt?!  



BEST For LAST  ☺     

 

	  De	  meeste	  van	  jullie	  
zullen	  mij	  wel	  kennen!	  Ik	  
ben	  namelijk	  al	  19	  jaar	  lid	  
bij	  Emergo,	  dus	  inmiddels	  
een	  bekend	  gezicht	  voor	  
de	  meeste.	  	  

Ik	  heb	  al	  die	  jaren	  
gespeeld	  bij	  Emergo,	  
helaas	  moet	  ik	  met	  pijn	  in	  
mijn	  hart	  vanaf	  dit	  
seizoen	  stoppen	  met	  
spelen,	  maar	  ik	  blijf	  aanwezig	  hoor	  binnen	  de	  verenging!!!	  	  

Wat	  doe	  ik	  nog	  meer:	  Ik	  geef	  al	  jaren	  trainen	  aan	  jeugd-‐teams,	  heb	  al	  vele	  
verschillende	  teams	  getraind	  en	  ook	  als	  coach	  aanwezig	  geweest,	  zag	  je	  me	  
niet	  staan,	  dan	  hoorde	  je	  me	  vast	  aan	  de	  kant	  gillen…..	  Ik	  denk	  dat	  ik	  alle	  
leeftijdscategorieën	  wel	  gehad	  heb	  inmiddels.	  Nu	  geven	  ik	  trainen	  samen	  met	  
Sanne	  &	  Heleen	  aan	  het	  D-‐team,	  dit	  is	  een	  super	  leuk	  en	  enthousiast	  team!!	  

Verder	  doe	  ik	  nog	  wedstrijd	  formulieren	  opsturen	  naar	  de	  bond,	  km-‐
vergoedingen	  regelen,	  activiteitencommssie,	  hierbij	  organiseren	  wij	  alle	  
activiteiten	  binnen	  Emergo.	  

Het	  leek	  mij	  erg	  leuk,	  dat	  er	  een	  jubileumstreffer	  uit	  zou	  komen,	  voor	  het	  40-‐
jarig	  bestaan.	  Daar	  heb	  ik,	  maar	  vooral	  Charlotte	  voor	  gezorgd!!!	  Wij	  hopen	  dat	  
jullie	  heel	  veel	  leesplezier	  hebben!!	  	  

Charlotte,	  heel	  erg	  bedankt	  dat	  je	  de	  verjaardageditie	  voor	  mij	  en	  iedereen	  die	  
vandaag	  aanwezig	  zijn	  wilde	  maken!!!!	  

Groetjes,	  Liesbeth	  

	  

	  



LIEVE	  leden	  ,	  oud-‐leden	  en	  alle	  betrokken,	  	  
	  

Bedankt	  voor	  het	  mogelijk	  maken	  van	  dit	  mooie	  Jubileum.	  	  Wij	  hopen	  dat	  
jullie	  nog	  veel	  mooie	  korfbaljaren	  tegemoet	  gaan!	  	  met	  veel	  supporters,	  veel	  
kampioenschappen	  en	  heel	  veel	  gejuich	  van	  Liesbeth	  ☺ 	  	  

	  

Veel	  sportieve	  groetjes,	  	  

	  

Charlotte	  &	  Liesbeth	  	  	  
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