Op zaterdag 9 november wordt het vijfde Klinktoernooi georganiseerd, het oefentoernooi voor de zaal
in de Zwijndrechtse Develsteinhal. De organisatie van de ckv Albatros heeft gekozen voor dezelfde
opzet als vorig jaar. Een volledig toernooiprogramma op één dag dus, wat het nodige van de conditie
van de speelsters en spelers zal vergen.
Wij zijn blij dat wij dit jaar opnieuw Kinderdijk, Merwede en het Antwerpse Sikopi welkom kunnen heten.
Ook is het gelukt om voor de tweede teams van onze deelnemers een wedstrijd te organiseren en zijn
we ook in de naastliggende Develhal actief. Een leuk intermezzo is de oefenwedstrijd van onze B1
tegen Vriendenschaar die dit zaalseizoen in de Hoofdklasse ook met schotklok gaat spelen.
De wedstrijden van het Klinktoernooi zullen gespeeld worden met schotklok en jurytafel, de helften
duren 20 minuten zuivere speeltijd en er zijn vijf minuten rust. Verder gelden natuurlijk de normale
spelregels en zal bij een gelijke eindstand gespeeld worden volgens de principes van de “golden goal”.
Heel blij zijn wij met onze sponsor, Ingenieursbureau Klink uit Dordrecht, die dit toernooi voor de vijfde
keer mogelijk maakt. De Albatrosorganisatie met onze vrijwilligers staat vandaag voor u klaar om er
samen met de spelers en de scheidsrechters een mooi evenement van te maken.
Natuurlijk gaat het vandaag om prestaties. Toch willen wij als organisatie van dit toernooi het positief
supporteren en coachen onder de aandacht brengen. Albatros heeft dit gedachtegoed hoog in het
vaandel staan waarmee wij korfballen voor iedereen nog fijner willen maken. Wij zijn er van overtuigd
dat het uiteindelijk leidt tot betere prestaties. Samen voor positief dus!
Na de sportieve inspanningen nodigen wij u en jullie van harte uit voor een feest in de Albatroskantine .
Organisatie Klinktoernooi

Ingenieursbureau Klink is er trots op voor de vijfde keer haar naam te mogen
verbinden aan het oefentoernooi van de ckv Albatros. Sinds 2014 zijn
wij de hoofdsponsor van de inmiddels 65-jarige Zwijndrechtse
korfbalclub en in 2015 werd het eerste Klinktoernooi in de
Develsteinhal georganiseerd. In de afgelopen jaren hebben we
prachtig korfbal met schotklok kunnen zien en hopelijk zal dat ook in
deze jubileumeditie het geval zijn. Nog leuker is het als deze editie, na
twee Sliedrechtse zeges, een prooi wordt voor de thuisploeg Albatros.
Wij wensen de deelnemers, jurytafel en scheidsrechters veel succes
en het publiek veel sportieve en doelpuntrijke wedstrijden

Zaterdag 9 november 2019
Let op! De wedstrijden worden op twee locaties gespeeld!
Develhal
Parklaan 5, 3335 LM Zwjindrecht
Develsteinhal
Develsingel 7A, 3333 LD Zwijndrecht

Tijd

Wedstrijd

Sporthal

Scheidsrechter

13.00 uur Albatros A1

- Merwede A1

Develhal

Michiel van Veen

14.10 uur Sikopi 2

- Kinderdijk 2

Develhal

w.n.a.

14.10 uur Albatros 2

- Merwede 2

Develsteinhal

w.n.a.

15.30 uur Albatros 1

- Sikopi 1

Develsteinhal

Matthijs Welter

16.35 uur Merwede 1

- Kinderdijk 1

Develsteinhal

Bert Pellikaan

17.45 uur Albatros B1

- Vriendenschaar B1

Develsteinhal

Matthijs van Joolingen

19.05 uur Wedstrijd 3e plaats

Develsteinhal

Hans Ruitenbeek

20.15 uur Finale

Develsteinhal

Stephan Goudriaan

Wedstrijden Klinktoernooi (rood gemarkeerd) 2x 20 minuten zuivere speeltijd.
De jurytafel wordt gevormd door Margreet de Bondt, Esther van Herpen, Arjan Barendregt, Roeland
Barendregt, Timo van Houdt, Matthijs van Joolingen, Reinier den Toom en Leo Witteveen.

Direct na afloop bent u allen van harte welkom in de kantine voor
een hapje en een drankje. Uiteraard mag u ook een dansje wagen
op de afsluitende feestavond die duurt tot 01:30 uur.

De Kinderdijk selectie is in het seizoen 2018-2019 met zowel het 1e als het 2e team gepromoveerd naar
de 1e klasse in de zaal. Het 2e team heeft daarnaast ook promotie gerealiseerd op het veld naar de
1e klasse. Voor het seizoen 2019-2020 heeft Kinderdijk de doelstelling om week in week uit te werken
aan de (persoonlijke) ontwikkeling van de jonge spelersgroep en een stabiele plek te veroveren in de
1e klasse.
De spelersgroep van Kinderdijk is dit jaar versterkt met spelers uit de eigen jeugdopleiding. In de
afgelopen jaren is er (achter de schermen) veel tijd en energie gestopt in de talentontwikkeling van de
jeugdopleiding binnen Kinderdijk met de daarbij behorende plannen en bezetting van de strategische
posities op het korfbaltechnische terrein.
Dat de resultaten en de ontwikkeling van de spelersgroep niet altijd parallel lopen leert het lopende
veldseizoen voor Kinderdijk 1. Dit neemt echter niet weg dat de Kinderdijk selectie zich volledig inzet
om “beter te worden” en zichzelf op een positieve wijze op de kaart wenst te zetten in het komende
zaalseizoen, waarbij ook de schotklok gelukkig weer een boeiend onderdeel uitmaakt van het
wedstrijdelement.

Dames
13 Anouk den Braanker
9
Melissa den Braanker
12 Simone Hoek
2
Lisanne de Jonge
8
Lotte van de Lustgraaf
1
Jette Nuninga
4
Samantha Schuit
5
Amanda Temmer
7
Marjolein Verkerk
3
Laura Verveer

Heren
17
Menno Bot
15
Lars Breedveld
10
Michael Cornfield
24
Frank van Dijk
22
Max Donkervoort
19
Koen Golverdingen
18
Martijn Kreuk
11
Bram Roupee
16
Daan de Vrieze

Trainer/coach
Trainers/coach 2e team
Teammanagers
Verzorgers

Ronald Berrevoets
Thomas van den Bosch / Liesbeth van Lit
Pedro Kreuk / Richard Mudde
Arie van Loon / Marinne den Braanker

Op het veld heeft Merwede/Multiplaat 1 de eerste zeven wedstrijden achter de rug in de 1e klasse. Met
12 punten staan ze op dit moment fier bovenaan. De doelstelling voor het team is kampioen worden
op het veld of in de zaal. Na de zaal zal het team, onder leiding van trainer en coach Raymond Mollet
en assistent coach Debby Verloop, vol aan de bak moeten om dit te realiseren,zodat zij KCR, Fortis en
KOAG onder zich weten te houden.
In de zaal komt het 1e team van Merwede/Multiplaat ook uit in de 1e klasse en daar zou er dan ook
meegedaan moeten worden voor het kampioenschap. Dit toernooi wordt gezien als een goede
voorbereiding, om daarna sterk te kunnen starten aan de zaalcompetitie. In deze competitie treffen zij
DES, Rust Roest, Fortis, KOAG, Juliana, Kinderdijk en Albatros.
Merwede/Multiplaat 2 speelt op het veld in de reserve 1e klasse. Dit team, onder leiding van Eric Netten
en Theo van Wijk staat momenteel op een zevende plaats met vijf punten uit zeven wedstrijden. Door
een aantal ongelukkig verloren wedstrijden staat dit team op een plaats waar dit team niet wil staan en
men zal er alles aan doen om uit die onderste regionen te verdwijnen.
Door handhaving vorig jaar, komt het team dit jaar in de zaal ook uit in de reserve 1e klasse en treffen
zij dezelfde tegenstanders als het 1ste team. Een hoog niveau en dus is ook voor hen een goede voorbereiding van groot belang. Het team heeft in de zaal de taak om te laten zien dat zij in deze klasse
thuishoort.

Dames
4
Eveline Bakker
1
Quinty van Geemert
23 Fleur Janmaat
21 Sanne de Jong
24 Sofie Kamperman
26 Shannon Kloosterman
13 Anne Marie Mosterd
12 Mariëtte van der Sman
3
Tessa Visser
11 Steffi van Wijngaarden
Trainer/coach
Assistent coach
Trainers/coach 2e team
Verzorger

Heren
5
Robbert Bakker
6
Steven Bakker
7
Vincent Bakker
8
Dennis van Eijl
15
Mark van Eijl
19
Robin Koppen
16
Justin Rietveld
25
Tim Roeland
17
Jeffrey van Son
14
Twan van de Wetering
20
Jelle Wienk
Raymond Mollet
Debby Verloop
Eric Netten / Theo van Wijk
Paula van Eijl

Het Antwerpse Sikopi werd in 1968 opgericht en behoort sinds de jaren ’80 tot de top van het Belgische
korfbal. Er werden diverse landtitels behaald en met name met de jeugdteams timmert de vereniging
behoorlijk aan de weg.
Sikopi is een familiale sportvereniging waar zowel recreatief als competitief gekorfbald wordt, zonder
onderscheid van geslacht, leeftijd, talent of afkomst: korfbalplezier en korfbalambitie gaan hand in hand
en versterken elkaar. Een goede jeugdwerking is van cruciaal belang en de inzet van vrijwilligers vormt
de basis van de club.
Het Antwerpse Sikopi speelt zowel op het veld als in de zaal in de hoogste reeks in Belgie.
Door het stoppen van de twee topscoorders staat Sikopi een moeilijk seizoen te wachten. Nieuwe,
jonge spelers zullen deze plekken moeten gaan invullen. De doelstellingen van Sikopi zijn om in zowel
de veld- als in de zaalcompetitie te handhaven.

Dames
15 Eva Beeusaert
Kim Colin
5
Krikry Colin
4
10 Indra Delbaere
Leen Gallemaers
1
30 Sarah Maes
36 Enya Michielsen
12 Chaya Nevejans
Janne Peisman
3
38 Veronique van Roy
Charlotte Vanhavermaet
9
22 Amber Waterschoot

Heren
14
Arne van Bavel
0
Dante Bernard
9
Jasper van den Bos
27
Fredrick Bosman
15
Nils de Bremaeker
37
Kobe Delbaere
23
Kilian Ley
42
Jelle van der Linden
34
Lars Mattheyses
25
Christoph van Steelandt
7
Steve Verdonck

Trainer/coach
Trainer/coach 2e team
Scouting
Verzorger

Andy Gilles
Wendy van der Elst
Mario Bernard
Marc Mattheyses

De Zwijndrechtse korfbalvereniging Albatros vierde in mei haar 65e verjaardag. Sinds 2005 is de club
met ca. 500 leden gehuisvest op sportcomplex Develstein waar men gebruik maakt van een kantine,
de kunstgrasvelden en een sporthal. Albatros neemt met 39 teams deel aan de zaalcompetitie en
probeert met al haar jeugdteams op het hoogste niveau te spelen. Met de A1 in de 1e klasse en B1,
C1 en D1 in de Hoofdklasse kunnen we ook dit zaalseizoen hopelijk weer genieten van mooi korfbal.
Albatros 1 komt op het veld uit in de 1e klasse met toernooigenoten Merwede en Kinderdijk. In het
tweede seizoen van Rutger Sijstermans werden vier nieuwe spelers ingepast en het heeft tijd nodig om
het gewenste samenspel te implementeren. Albatros moet genoegen nemen met een vijfde plaats en
moet helaas nog naar beneden kijken.
In de 1e klasse zaal komt de Zwijndrechtse ploeg opnieuw Kinderdijk en Merwede tegen en ontmoet
men verder DES (D), Fortis, Juliana, KOAG en Rust Roest.
Gelukkig is het niveau van het tweede team gelijkwaardig aan dat van hun trainingsmaatjes en dus
speelt de ploeg van Vincent de Kreek in de reserve 1e klasse zaal tegen dezelfde tegenstanders.

Dames
Mariska Barendregt
8
Nicole Barendregt
4
Nathalie Hoogendoorn
9
Kristie van der Linden
1
Caroline Punt
6
Alice Verduyn
7
Anniek Voskuijl
2
Simone Voskuijl
5
Mohisha Weynschenk
2

Heren
13
Stan van Bergen en Henegouwen
15
Boris Blokland
11
Youri Fortuin
24
Stefan den Hoed
16
Jurriën Kwaak
20
Mattijs Punt
17
Jasper den Toom
19
Michiel den Toom
14
Jiri Verwater
12
Robin Verwoert

Trainer/coach
Trainer/coach 2e team
Teambegeleider
Verzorger

Rutger Sijstermans
Vincent de Kreek
Lisa Verschure
Arjo Bruggeman

