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Wedstrijdprogramma Swift-studenten Paul Sanderse

Overzicht tweede helft  
veldseizoen 2015 - 2016

Hoe ziet het leven van een 
Swift-student eruit

Swift-supporter in hart  
en nieren
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Redactie

Luc Francke

Joren Gillissen

Gijs Gillissen

Bas Gunter

Remi Mesu

Sanne Oostinga

Vormgeving

Pascal Castenmiller 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?  

Spreek een redactielid aan of stuur een email naar magazine@kvswift.nl

Het veldseizoen is opgestart. We hebben al veel maartse  
buien achter de rug! Hopelijk wordt het aantrekkelijk  
weer om te trainen en wedstrijden te spelen op het veld.
Het veldseizoen betekent ook weer veel activiteiten in  
en om ons clubhuis. Om alles weer op orde te brengen,  
te kunnen starten in een schoon en opgeruimd clubhuis,  
zijn er op zaterdag 12 maart, gekoppeld aan NL doet, vele  
handen uit de mouwen gestoken. 

In dit Magazine lezen we, naast het trainingsschema en wedstrijdprogramma, 
een strip van D1. Ook is er een interview met iemand die al meer dan 60 jaar lid 
is van Swift, en voor veel mensen een bekende en trouwe supporter langs de 
lijn van veel wedstrijden: Paul Sanderse. Ook krijgen we een inkijkje in het leven 
van studenten op kamers, tevens spelers bij Swift. Er is kortom weer volop te 
lezen en te genieten in dit Magazine.

Iedereen een goed en sportief veldseizoen toegewenst!
Een uitnodiging voor alle belangstellenden: van harte welkom langs de lijn, álle 
teams vinden het leuk als er supporters zijn. Op de zaterdag staan voor u, voor 
jou de deuren van ons clubhuis gastvrij open!

Eindredactie deze keer door Bas Gunter.
Met dank aan de samenstellers van het Magazine: Bas, Pascal, Luc, Sanne, Remi, 
Joren, Gijs en de D1.

Anneke Duvekot-Bimmel
voorzitter
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Maandag 18.00 - 19.30 uur Swift A1 + Swift A2 + Swift C1  

 19.30 - 21.00 uur Swift 1 + Swift 2 + Swift 3 

Dinsdag 17.30 - 18.30 uur Swift F1 + Swift E4 + Swift E3 + Swift E2 + Swift E1

 18.30 - 19.40 uur Swift D2

 

Woensdag 16.30 - 18.00 uur Swift C1 + Swift C2 + Swift C3

 17.00 - 18.00 uur Swift D1

 18.00 - 18:30 uur Schottraining Swift 1 + Swift 2

 18:00 - 19:30 uur Swift B1 + Swift A1

 18.30 - 19.45 uur Swift A2

 19.45 - 21.00 uur Swift 1 + Swift 2 + Swift 3 + Swift 4

 

Donderdag 19.30 - 20.30 uur Recreanten

Vrijdag 18.00 - 19.00 uur Schotuurtje 

 18.00 - 19.30 uur Swift C2 (in overleg)

 20.00 - 21.30 uur Swift 1 + Swift 2 (bij thuiswedstrijden)

In dit magazine treft u/tref jij de wedstrijden aan voor de 

veldnajaarscompetitie. Fijn om overzicht te hebben over alle 

komende wedstrijden; uit of thuis, tijden en vervoer. Ook voor de 

wedstrijdsecretariaten is het bijzonder prettig overzicht te hebben  

over de samenstellingen van de teams gedurende het veldseizoen. 

We vragen u/jou vriendelijk de geplande wedstrijden naast de eigen 

agenda te leggen en vooruit te kijken. We hopen dat er zoveel 

mogelijk om de wedstrijden heen wordt gepland, zodat de teams 

compleet kunnen spelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan 

verzoeken we u/jou hierbij nu al de afwezigheid voor de betreffende 

wedstrijd(en) bij het juiste wedstrijdsecretariaat door te geven, zodat 

we optimaal voorbereid de competitie in kunnen gaan. Samen kunnen 

we hiermee veel last-minute regelwerk voor de wedstrijdsecretariaten 

voorkomen. Dank voor ieders medewerking. Iedereen een mooi en 

succesvol veldseizoen gewenst!

Namens de wedstrijdsecretariaten en TC,

Pieter Goudappel

Wedstrijdkorfbal

Aan trainers en Pieter Goudappel 

pieter@kvswift.nl

Breedtekorfbal & Swift B en C 

Ineke Dekker   ineke@kvswift.nl 

Swift D, E, en F-ploegen 

Angela Verduijn   angela@kvswift.nl

TRAININGSROOSTER 2e HELFT VELD 2015 - 2016

WEDSTRIJDSECRETARIATEN 

WEDSTRIJDPROGRAMMA 2e HELFT VELD 2015 - 2016

SWIFT 1     

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 15:30 De Meervogels 1 - Swift 1 Vernedesportpark / Zoetermeer i.o.o.

9-4-2016 15:30 Swift 1 - Tempo 1 De Sprong KNKV

16-4-2016 14:30 Swift 1 - GKV/Enomics 1 De Sprong KNKV

23-4-2016 15:30 Excelsior 1 - Swift 1 Sportpark Biesland / Delft i.o.o.

7-5-2016 15:30 Swift 1 - Tjoba 1 De Sprong KNKV

21-5-2016 15:30 Sporting Trigon 1 - Swift 1 Sportpark Zoeterwoudsesingel / Leiden i.o.o.

28-5-2016 15:30 Swift 1 - Nieuwerkerk 1 De Sprong KNKV

    

SWIFT 2     

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 14:00 De Meervogels 2 - Swift 2 Vernedesportpark / Zoetermeer i.o.o.

9-4-2016 14:00 Swift 2 - Tempo 2 De Sprong KNKV

16-4-2016 13:00 Swift 2 - Korbis 2 De Sprong KNKV

23-4-2016 14:00 Excelsior 2 - Swift 2 Sportpark Biesland / Delft i.o.o.

7-5-2016 14:00 Swift 2 - KCC/SO natural 4 De Sprong KNKV

21-5-2016 14:00 Sporting Trigon 2 - Swift 2 Sportpark Zoeterwoudsesingel / Leiden i.o.o.

28-5-2016 14:00 Swift 2 - KVS/Maritiem 3 De Sprong KNKV

     

SWIFT 3     

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 14:00 WION 3 - Swift 3 Max Planckplaats / Rotterdam i.o.o.

9-4-2016 12:30 Swift 3 - ONDO 2 De Sprong KNKV

16-4-2016 11:30 Swift 3 - Oranje Wit (D) 4 De Sprong KNKV

23-4-2016 15:30 IJsselvogels 3 - Swift 3 Sportlaan Moordrecht / Moordrecht i.o.o.

7-5-2016 12:30 Swift 3 - Tjoba 2 De Sprong KNKV

21-5-2016 16:00 Albatros 3 - Swift 3 Sportpark Develstein / Zwijndrecht i.o.o.

28-5-2016 12:30 Swift 3 - Fortis 2 De Sprong KNKV

SWIFT 4

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 12:45 Blauw Wit 3 - Swift 4 Sportterrein De Weitjes / Goes i.o.o.

9-4-2016 11:00 Swift 4 - TOP 4 De Sprong Bas Gunter

23-4-2016 12:00 Swift 4 - ONDO 4 De Sprong Martijn van Langevelde

7-5-2016 13:15 ONDO 4 - Swift 4 Sportpark De Brigge / Sint Laurens i.o.o.

21-5-2016 12:15 Swift 4 - Blauw Wit 3 De Sprong NNB

28-5-2016 14:45 TOP 4 - Swift 4 Van Cittersweg / Arnemuiden i.o.o.
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SWIFT A1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

9-4-2016 11:00 Swift A1 - ONDO A1 De Sprong KNKV

16-4-2016 10:00 Swift A1 - GKV/Enomics A2 De Sprong KNKV

23-4-2016 12:30 HKC A1 - Swift A1 Boven Hardinxveld / H. Giessendam Hoogenboom, Huang, Lisanne

7-5-2016 11:00 Swift A1 - Ventura Sport A1 De Sprong KNKV

21-5-2016 12:30 Tilburg A1 - Swift A1 KV Tilburg, TILBURG Den Boer, Titiheru, Madelief

28-5-2016 11:00 Swift A1 - Vriendenschaar A1 De Sprong KNKV

SWIFT A2

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 12:45 Swift A2 - ONDO A2 De Sprong Martijn van Langevelde

9-4-2016 14:30 KCR A4 - Swift A2 Sportpark Sportlaan / Ridderkerk Jobse, Daems, de Back

23-4-2016 10:30 Luctor A1 - Swift A2 Sportpark Oude Vaart / Terneuzen vd Rande, van Huizen, Titiheru

7-5-2016 11:30 Swift A2 - Luctor A1 De Sprong Bas Gunter

21-5-2016 17:45 ONDO A2 - Swift A2 Sportpark De Brigge / Sint Laurens eigen gelegenheid

28-5-2016 11:00 Swift A2 - KCR A4 De Sprong Martijn van Langevelde

SWIFT B1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 11:30 Swift B1 - Fortis B2 De Sprong NNB

9-4-2016 09:15 Seolto B2 - Swift B1 Sportpark Bonedijke / Vlissingen Van de Dries, Zanting, le Clerq

23-4-2016 13:00 Volharding B1 - Swift B1 Sportveld Hogeweg / Yerseke Hanssens, Provoost, Jacobsen

7-5-2016 10:00 Swift B1 - Blauw Wit B1 De Sprong Remi Mesu

21-5-2016 11:00 Swift B1 - KVK B1 De Sprong Roel Klootwijk

SWIFT C1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 10:30 Swift C1 - TOP C1 De Sprong KNKV/reserve Roel Klootwijk

9-4-2016 10:15 KCR C1 - Swift C1 Sportpark Sportlaan / Ridderkerk Scheuders, Lievense, Goudappel

23-4-2016 11:15 Vriendenschaar C1 - Swift C1 Sluisweg / Hardinxveld-Giessendam Kasse, de Willigen, Meur

7-5-2016 10:00 Swift C1 - Vriendenschaar C1 De Sprong KNKV/reserve Paul vd Berg

21-5-2016 10:00 Swift C1 - KCR C1 De Sprong KNKV/reserve Richard Geldof

28-5-2016 09:30 TOP C1 - Swift C1 Van Cittersweg / Arnemuiden De Willigen, Poppe, v Langevelde

SWIFT C2

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 11:30 Swift C2 - Luctor C2 De Sprong Stephan de Boer

16-4-2016 11:00 Swift C2 - TOGO C1 De Sprong Joren Gillisen

7-5-2016 09:00 Fortis C2 - Swift C2 Sportcomplex Diezestraat / Oost-Souburg eigen gelegenheid

21-5-2016 12:00 Swift C2 - ONDO C2 De Sprong Youri de Back

28-5-2016 13:00 Zaamslag C1 - Swift C2 Sportveld Polderstraat / Zaamslag Sanderse, Louwerse, Stolting

SWIFT C3

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 10:30 Swift C3 - Blauw Wit C1 De Sprong Derek Hoogenboom

9-4-2016 10:45 Seolto C2 - Swift C3 Sportpark Bonedijke / Vlissingen Coremans, Raucamp, Dingemanse

16-4-2016 10:00 Swift C3 - TOGO C2 De Sprong Gijs Gillisen

30-4-2016 09:30 TOP C3 - Swift C3 Van Cittersweg / Arnemuiden Griep, Holslag, Coremans

7-5-2016 10:00 KVK C2 - Swift C3 Kunstgras KVK / Kapelle Dasselaar, Elst, Smits

SWIFT D1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 09:00 Fortis D3 - Swift D1 Sportcomplex Diezestraat / Oost-Souburg Mireille, Lotte en Isabel

9-4-2016 10:00 Swift D1 - TOP D2 De Sprong Gijs Gillisen

23-4-2016 11:00 Swift D1 - TOGO D2 De Sprong Annelies Donk

30-4-2016 10:45 TOP D2 - Swift D1 Van Cittersweg / Arnemuiden Renata, Helder en Gwen

7-5-2016 12:00 TOGO D2 - Swift D1 Sportpark Het Schenge / Goes Kim, Carmen en Noa vd H.

21-5-2016 11:00 Swift D1 - Fortis D3 De Sprong Alinde Huisman

SWIFT D2

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 10:00 KVK D1 - Swift D2 Kunstgras KVK / Kapelle Indy en Nisa

9-4-2016 10:00 Swift D2 - Seolto D2 De Sprong Noortje Oosterhoff

23-4-2016 10:00 Swift D2 - ONDO D2 De Sprong Remi Mesu

7-5-2016 10:45 ONDO D2 - Swift D2 Sportpark De Brigge / Sint Laurens Feline en Valerie

21-5-2016 10:00 Swift D2 - KVK D1 De Sprong Ingmar van Leerzem

28-5-2016 09:30 Seolto D2 - Swift D2 Sportpark Bonedijke / Vlissingen Hellen en Esmee

Planning vrijwilligers oud papier, tot aan de zomervakantie.

Hieronder het schema voor de komende maanden, zodat ieder de datum al in de agenda kan zetten! 

De ouders krijgen nog een brief ter herinnering tegen die tijd.

Datum Bijrijders Laden en lossen Ouders van

8 april S1 A1 en A2 D2 en E1

13 mei S2 B1 en C1 E2 en E3

10 juni S3 A1 en A2 D1 en F1

8 juli S4 C2 en C3 C2 en C3
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SWIFT E1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 09:30 Swift E1 - Fortis E4 De Sprong Linda van Huizen

9-4-2016 09:15 TOGO E1 - Swift E1 Sportpark Het Schenge / Goes ouders van Isabella en Aram

23-4-2016 10:00 Swift E1 - TOP E5 De Sprong Eefje vd Berg

30-4-2016 09:30 TOP E5 - Swift E1 Van Cittersweg / Arnemuiden ouders van Nina en Anne Sophie

21-5-2016 10:05 Fortis E4 - Swift E1 Sportcomplex Diezestraat / Oost-Souburg ouders van Nina en Christophe

28-5-2016 10:00 Swift E1 - TOGO E1 De Sprong Noortje Oosterhoff

SWIFT E2

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 09:30 Swift E2 - Luctor E2 De Sprong Marinka de Willigen

9-4-2016 12:00 Volharding E2 - Swift E2 Sportveld Hogeweg / Yerseke ouders van Jaap en Timo

16-4-2016 09:00 Swift E2 - Swift E3 De Sprong Joyce de Priester

23-4-2016 10:05 Fortis E5 - Swift E2 Sportcomplex Diezestraat / Oost-Souburg ouders van Anouk en Merel

21-5-2016 09:00 ONDO E5 - Swift E2 Sportpark De Brigge / Sint Laurens ouders van Tijn en Timo

28-5-2016 10:00 Swift E2 - TOP E6 De Sprong Joyce de Priester

SWIFT E3

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 09:30 TOP E6 - Swift E3 Van Cittersweg / Arnemuiden ouders van Harm en Esmee

9-4-2016 09:00 Swift E3 - ONDO E5 De Sprong Ivo Mix

16-4-2016 09:00 Swift E2 - Swift E3 De Sprong Joyce de Priester

23-4-2016 10:00 Swift E3 - Luctor E2 De Sprong Vera Kuiper

7-5-2016 10:30 Volharding E2 - Swift E3 Sportveld Hogeweg / Yerseke ouders van Lois en Esmee

28-5-2016 09:00 Swift E3 - Fortis E5 De Sprong Linda van Huizen

SWIFT E4

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

09:00 Swift E4 - KVK E2 De Sprong Gijs van Keken

09:30 Swift E4 - Tjoba E4 De Sprong Evelyn Titiheru

10:00 BKC E2 - Swift E4 Sportpark Baersande / Breskens ouders van Sven en Meike

09:00 Swift E4 - Volharding E3 De Sprong Emma Duvekot

09:00 Fortis E6 - Swift E4 Sportcomplex Diezestraat / Oost-Souburg ouders van Sonali en Berbel

09:30 Luctor E3 - Swift E4 Sportpark Oude Vaart / Terneuzen ouders van Maik en Jente

SWIFT F1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheids/vervoer

2-4-2016 09:30 Seolto F1 - Swift F1 Sportpark Bonedijke / Vlissingen ouders van Naomi en Nora

9-4-2016 09:00 Swift F1 - Blauw Wit F1 De Sprong Annelies Donk

16-4-2016 10:30 Tjoba F2 - Swift F1 Sportpark / ‘s-HHKinderen ouders van Luca en Hilko

23-4-2016 10:00 Swift F1 - Luctor F1 De Sprong Alinde Huisman

7-5-2016 09:00 Fortis F3 - Swift F1 Sportcomplex Diezestraat / Oost-Souburg ouders van Mouna en Miquel

28-5-2016 09:00 Swift F1 - TOP F3 De Sprong Anita Hoekstra
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SWIFT 1

In de zaal heeft het 1e het moeten afleggen in de strijd 

om het kampioensschap tegen Tilburg en is op een 3e plek 

geëindigd achter Vriendenschaar. Het vlaggenschip staat 

er bij de hervatting van de veldcompetitie goed voor met 

een 5e plek in de Overgangsklasse. Ze zullen echter aan de 

bak moeten om Excelsior, Tjoba en De Meervogels onder 

zich te houden. Verwacht eindresultaat: Excelsior 1 en 

Tjoba 1 degraderen en Swift zal zich terug vinden op de 

6e plek.

SWIFT 2

In de zaal wist Swift 2 bijna te stunten door PKC 4 het 

lastig te maken in de strijd om de titel en is uiteindelijk 

knap op de 2e plaats geëindigd. Op het veld zal KVS 3 

vroeg in het seizoen een kampioensfeestje vieren, maar 

de strijd om de 2e plek is nog niet gestreden. Als Swift 2 

de vorm van de zaal ook op het veld krijgt, kunnen ze hier 

zeker een gooi naar doen. Het is echter ook oppassen voor 

degradatie, momenteel staan ze maar 3 punten boven de 

streep. Schot voor de boeg: 3e plaats.

SWIFT 3

In de zaal heeft het 3e prima stand gehouden in de 2e 

klasse en is op een mooie 5e plaats geëindigd. De strijd om 

het kampioensschap op het veld wordt een Zeeuwse strijd 

tussen Fortis 2 en Tjoba 2 waarbij Tjoba 2 aan het langste 

eind zal trekken. Momenteel staat het 3e op een gedeelde 

laatste plaats in de poule. Echter, de nummer 4 tot en met 

de nummer 8 staan op 2 punten van elkaar, dus alles is nog 

mogelijk. Uiteindelijk zal de ervaring de doorslag geven  

en speelt Swift 3 zich naar een veilige 6e plaats.

SWIFT 4

Swift 4 kan zich waarschijnlijk al gaan concentreren 

op de 3e helft in het zonnetje na de wedstrijden. In 

de competitie zullen TOP 4 en ONDO 4 samen gaan 

uitvechten wie er met de titel van door gaat. Misschien 

dat er voor Swift 4 een stunt inzit dankzij het hechte team 

wat ze zijn en de brede selectie. Vele goede coaches geven 

namelijk aan dat dat de kracht is van een team om te 

kunnen stunten. Schot voor de boeg: middenmoot.

SWIFT A1

Bij A1 in de poule gaan Tilburg A1 en Vriendenschaar A1 

de strijd om het kampioenschap beslissen. A1 zal moeten 

oppassen dat het niet onder de degradatiestreep eindigt. 

Als de er weinig blessuregevallen zullen zijn, zal A1 

Ventura Sport A1 en GKV A2 onder zich houden.

SWIFT A2

De A2 zal de samen met KCR A4 gaan uit maken wie er 

bovenaan eindigt in de competitie. Als ze de wedstrijden 

tegen KCR fel in gaan, kunnen ze de titelstrijd in hun 

voordeel beslissen.

SWIFT B1

De B1 zal zich moeten richten op de derde plaats in de 

poule. Blauw Wit zal er zo goed als zeker met de prijzen 

vandoor gaan. Met wat geluk en hard trainen kan B1 

misschien zelfs verrassen met een tweede plaats?

SWIFT C1

C1 krijgt naast bekende tegenstander TOP, twee 

zaalhoofdklassers tegenover zich. Het belooft een 

spannende competitie te worden, waarin voor ieder punt 

geknokt zal moeten worden. Doet de C1 dat, dan ligt er 

toch een tweede plaats in het verschiet.

SWIFT C2

In de poule van C2 zal Zaamslag met de eer gaan strijken. 

Van alle andere teams moet de C2 punten kunnen 

afsnoepen. Aan het einde van de competitie staat C2 op 

een mooie derde plaats!

SWIFT C3

C3 zal het kampioenschap aan TOP C3 moeten laten. De 

andere teams ontlopen elkaar weinig en gaan elkaar veel 

punten afsnoepen. Als het stof is neergedwarreld staat C3 

op een vierde plaats.

SWIFT D1

D1 gaat met TOP D2 de strijd aan om de bovenste plaatsen 

in de poule. Wie van de twee kampioen wordt, is koffiedik 

kijken. Spannend wordt het zeker. TOGO en Fortis moeten 

toekijken.

SWIFT D2

D2 moet genoegen nemen met de tweede plaats in de 

poule. ONDO D2 gaat met de eer strijken en KVK en Seolto 

strijden om niet op de laatste plaats te eindigen.

SWIFT E1

Voor E1 gaan we alvast de bloemen bestellen. TOGO, Fortis 

en TOP worden allemaal aan de zegekar gebonden en 

dan mag je je aan het einde van de competitie de terechte 

kampioen noemen!

SWIFT E2 EN E3

E2 en E3 zitten samen in een poule. Fortis is hier de 

gedoodverfde kampioen. E2 en E3 gaan samen uitmaken 

wie tweede wordt. Wel oppassen dat de teams elkaar niet 

de punten afpakken, waardoor er kapers op de kust zijn 

voor de tweede plaats.

SWIFT E4

E4 zal zien dat de strijd om de eerste plaats gaat tussen 

Fortis en BKC. De andere teams moeten te pakken zijn. 

Houdt E4 vier teams onder zich, dan kunnen ze netjes 3e 

worden.

SWIFT F1

Onze youngsters van F1 pakten in de zaal op mooie wijze 

het kampioenschap. Het schot voor de boeg voor het 

veld liegt er ook niet om. We zetten opnieuw in op het 

kampioenschap!
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MAAKT LOUIS VAN GAAL DE OVERSTAP NAAR KV SWIFT? 

Ondanks dat Louis van Gaal nog altijd coach is bij Manchester United 
wordt een overgang naar het korfbal niet uitgesloten. Een club die in 
verband wordt gebracht met de extraverte coach is KV Swift. Dat is 
eigenlijk ook niet zo gek, want toen we de archieven in doken bleek 
het volgende: 

 

 

 

 Enkele spelers en staf werkte op het WK in 
Brazilië al samen met Van Gaal. 

 

R. Ollefers blijkt de vertrouwens-
persoon te zijn van Louis. 

 

Werd er tegen Fortis 
met een ‘ der Tod 
oder die Gladiolen’ 
mentaliteit 
gespeeld. 

 

 
En werden er persconferenties 
in de karakteristieke ‘Van 
Gaalstijl’ gehouden. 

 

Tevens onthulde een ander camerabeeld dat Van Gaal 
omver geduwd zou zijn door een Swiftiaan. Wij gaan 
er van uit dat dit nog een staartje krijgt.. 

 

Richard I think 
there’s a 

little adder 
under the grass 
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met een ‘ der Tod 
oder die Gladiolen’ 
mentaliteit 
gespeeld. 

 

 
En werden er persconferenties 
in de karakteristieke ‘Van 
Gaalstijl’ gehouden. 

 

Tevens onthulde een ander camerabeeld dat Van Gaal 
omver geduwd zou zijn door een Swiftiaan. Wij gaan 
er van uit dat dit nog een staartje krijgt.. 

 

Richard I think 
there’s a 

little adder 
under the grass 

Na het oplopen ging ik niet direct 

naar mijn vader die ook in de hal was. 

Nee, de magie van de Swift-Side trok 

me als een magneet naar zich toe. En 

voor ik het wist stond ik achter een 

van de zwarte vaten die als trommels 

dienden. Sinds die wedstrijd was ik 

niet weg te slaan uit de hal, ik wilde 

ieder thuisweekend bij de Swift-Side 

staan. Ik wilde meeschreeuwen met 

de ‘Aggie’ (als je het zo goed schrijft), 

ik wilde meetrommelen op de vaten 

en met de Swift-vlag langs de tribune 

sprinten om vervolgens te zien dat de 

boze scheidsrechter het spel stil legt. 

En ik was daar niet de enige in, 

wekelijks zaten we met de D’tjes tot 

en met de A’s aan de linkerkant van 

de tribune dichtbij het grote oranje-

zwarte Swift-bord. Het zorgde voor 

een leuke sfeer in de hal (al moet het, 

als ik de verhalen moet geloven, in 

het verre verleden van Swift een nog 

mooiere sfeer zijn geweest.) Maar 

ook buiten de hal leefde de Swift-

Side op, zo waren er busreizen naar 

Papendrecht en Zwijndrecht. Maar 

ook thuis viel er veel te beleven, zoals 

de derby’s tegen Fortis waarbij een 

spandoek van Fortis werd gejat die 

uiteindelijk op de wc terug gevonden 

werd.

Jammer

Gedurende de jaren merkte ik dat die 

sfeer langzaam wegebde. De mensen 

die wekelijks lawaai maakten, kwamen 

zelf in een selectieteam of stopten met 

korfbal. Sindsdien zijn de trommels, 

toeters en het gezang bijna niet meer 

te horen in de zaal. Iets wat ik, met 

alle respect naar de vaste supporters, 

ontzettend jammer vind. Want wat 

is er nu mooier dan je tegenstander 

onder het lawaai van de Swift-Side 

zonder punten naar huis te sturen. 

Nu is de zaal veranderd in een modern 

gebouw waarin iedereen netjes op de 

plastic kuipstoeltjes blijft zitten. Alleen 

tijdens de rust en na de wedstrijd komt 

men in beweging.

Voorborch

Misschien had die houten tribune van 

de Voorborch wel wat. Het zat dan 

wel voor geen meter, maar het was 

makkelijker om te gaan staan en te 

springen. Maar het grootste verschil is 

dat de D’s, C’s, B’s en A’s er niet iedere  

 

week zitten. En als ze er zitten, met 

alle respect naar de fanatiekelingen 

onder hen, zijn ze meer met hun 

telefoon bezig dan met de wedstrijd 

(wat klink ik nu als een zuur persoon 

zeg…). 

Swift-Side

Dus daarom wil ik de jeugd (maar ook 

de oude rotten die nu aan hun biertje 

in de kantine zitten) oproepen om die 

sfeer weer terug te brengen. Om de 

trommels, vlaggen, spandoeken en 

wat er nog meer uit de kast te halen 

valt, uit de kast te halen. Laat de 

Swift-Side weer als een magneet de 

kleine jochies en meisjes naar zich toe 

trekken, zoals ik ooit in 2008 naar de 

Swift-Side werd getrokken!

Ploegje van de week
Toen ik in 2008 als klein jochie nog in de D’tjes speelde, mochten we oplopen met het eerste. Het was een 

bijzondere wedstrijd want het was de kampioenswedstrijd in de tweede klasse, daarnaast was het voor mij de 

eerste kennismaking met de Swift-Side. Terwijl we, in de oude Voorborch, opliepen zag ik tegenover me de 

fanatieke supporters aan de linkerkant van de houten tribune zitten met trommels, vlaggen en een wc-rol die 

over de tribune vloog.
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Hoe ben je zelf op korfbal gekomen?

In het jaar 1953 heeft de fanatieke toenmalige voorzitter 

Bruggeman van Korfbalclub Swift de broer van Paul gescout 

op straat om te komen korfballen bij Swift. Echter zag 

de broer van Paul dat niet zitten en is Paul zelf als klein 

mannetje van acht jaar naar de training gegaan. 

In welke teams heb je allemaal gespeeld?

Paul heeft vanaf zijn 8e tot ongeveer zijn 50e gekorfbald, 

wel met enkele tussenposes.Paul vertelt dat hij als speler

hard heeft moeten werken om in de selectie teams te 

spelen en ziet zichzelf niet als een talent. De inzet 

die Paul gaf was altijd meer dan 100%. Met dit 

doorzettingsvermogen is het Paul gelukt om op  

zijn 18e in het eerste te komen. 

De vrouw van Paul, Els, heeft ook lang in het eerste 

gespeeld. ‘Els was een talent, ik had het meer van mijn 

inzet.’ vertelt Paul. 

Uiteindelijk heeft Paul 4 jaar in het eerste gespeeld. Omdat 

Els en Paul in 1,5 jaar tijd drie kinderen kregen is Paul 

gestopt om in het eerste te spelen. Paul heeft vervolgens 

nog in het tweede en derde gespeeld en ten slotte in het 

‘oud goud’ team. In het tweede spelen gaf Paul minder 

voldoening dan spelen voor het vlaggenschip van Swift.  

Om die reden is Paul naast de korfbal ook op atletiek 

gegaan. Paul liep vroeger sowieso veel hard, in zijn vrije tijd 

liep Paul geregeld naar Veere en terug hard over de dijken. 

Wat heb je allemaal gedaan binnen Swift?

Op zijn zestiende begon Paul met trainen geven en 

werd Paul lid van de jeugdcommissie binnen Swift. De 

jeugdcommissie bestond toen uit evenementen organiseren 

en trainingen geven. De evenementen waren groots toen 

ter tijd. Er werden kampen georganiseerd waarbij twee 

weekenden meer dan veertig aanmeldingen waren. Er werd 

een circustent met de hand gemaakt op een hele creatieve 

manier, cabaretavonden werden georganiseerd, noem maar 

op. En ook hierbij gaf Paul meer dan 100%. Alles werd met 

passie georganiseerd en tot in de puntjes geregeld. Paul 

vertelt dat er tijden in zijn leven zijn geweest dat alles om 

Swift draaide.

Paul heeft ongeveer 40 jaar trainen gegeven, ‘stiekem zou 

ik nog wel trainen willen geven’ geeft Paul toe. Paul heeft 

bijna altijd de jeugd getraind en was hier ook heel fanatiek 

in, twee jaar heeft hij op jonge leeftijd het eerste getraind. 

Zoals Paul het mooi vertelt: ‘Je moet een evenwicht vinden 

tussen wat je van de spelers vraagt en wat zij leuk vinden.’

Wat vind je het leukste wat je behaald hebt binnen 

Swift in het algemeen?

‘De nevenactiviteiten vond ik heel leuk om te doen’ aldus 

Paul. ‘We hebben een keer een hele gymzaal omgetoverd 

tot een bos met echte takken. Ook hebben we een keer 

met allemaal vlaggetjes aan een heel lang stuk touw 

een circustent gemaakt.’ Daarnaast waren er een aantal 

hoogtepunten, het zaterdagse kampioenschap van Nederland 

en de kampioenschappen van de teams die Paul heeft 

gecoacht. 

‘Mijn trainersafscheid vond ik ook een heel mooi moment. 

Ik wist namelijk helemaal van niets en ineens stonden al die 

mensen met bloemen op het veld en werd ik omgeroepen. 

Elke speler waar ik trainen aan heb gegeven of heb gecoacht 

heeft een bloem met een persoonlijk kaartje aan mij gegeven 

als bedankje.’

Heb je als speler en/of coach andere clubs gehad?

‘Ik ben als speler altijd bij Swift gebleven. Als coach zijnde ben 

ik wel voor andere clubs gevraagd, maar ik was zo verweven 

met Swift dat ik altijd bij Swift ben gebleven. Er waren veel 

periodes dat ik zes dagen in de week met Swift bezig was, 

vooral met de activiteiten. Ik wilde niet bij het bestuur, want  

ik ben een doener.’

Hoe ervaar je Swift op dit moment vanaf de tribune?

‘Ik kijk met alle plezier naar de teams. In bijna alle 

seniorenploegen zitten spelers waar ik trainen aan heb 

gegeven. Het is heel leuk om te zien hoe zij zich als een 

korfbalspeler hebben ontwikkeld. Je maakt namelijk een 

bepaalde inschatting hoe een speler gaat worden en of die 

speler het ver gaat schoppen. Soms heb ik dat nog wel eens 

fout gehad en des te meer geniet ik dan van die spelers.’

Welk korfbal moment staat op je netvlies geschreven?

‘In een wedstrijd heb ik ooit een dame op de kop gezet 

aan haar voeten. De hele wedstrijd maakt ze al gemene 

opmerkingen en die was ik zo zat dat ik tijdens een duel haar 

een duwtje gaf, waarbij zij met haar voeten naar mij trapte 

(dat zag ik), waardoor ik haar bij haar enkel greep en zo op 

haar kop zette.’

Wat doe je tegenwoordig in je vrije tijd?

‘Ik ben zes dagen in de week met beeldhouwen bezig en 

zaterdags ben ik te vinden op de korfbal. Ik houd exposities 

waarbij rond de 75 beelden worden ten toon gesteld, en 

ook verkocht kunnen worden. Van de zes dagen dat ik aan 

het beeldhouwen ben, zit ik drie dagen in het atelier. In het 

voorjaar geniet ik bij de korfbal, dan ben ik van 9:30 tot 18:00 

uur op de Voorborch te vinden.’

Wil je nog wat meegeven aan de lezers?

‘Ja zeker! Hier komt het; Je moet binnen de club de activiteiten 

doen die je leuk vindt, dan houd je het lang vol!’

Wij hebben genoten van de verhalen die Paul met passie heeft 

verteld. Wil je meer zien en weten over het beeldhouwwerk van  

Paul, kijk gerust op de website: www.paulsanderse.nl

Op een mooie zaterdag wanneer de laatste thuiswedstrijden gespeeld werden hadden wij, Luc en Sanne, 

de eer om één van de vaste supporters van Swift te interviewen. Bijna bij iedereen is hij bekend en hij heeft 

heel wat spelers van Swift trainen gegeven en gecoacht. Als we het over de ‘tik- tak’ oefening onder de 

paal hebben, weet bijna elke speler in de senioren over wie dit interview zal gaan. Juist, Paul Sanderse. Elke 

zaterdag is hij te vinden bij Swift om iedereen aan te moedigen!

Paul Sanderse

‘Je moet binnen de 
club de activiteiten 

doen die je leuk 
vindt, dan houd 
je het lang vol!’

Swift-supporter in hart en nieren
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We hebben voor de allerkleinste 

korfballers materiaal aangeschaft. 

Er zijn nu twee korven, ballen en 

skippyballen die speciaal voor deze 

leeftijd gemaakt zijn. De paal is laag 

en de mand is extra groot. In de zaal 

hebben de kangoeroes op de training 

geleerd om op de korf te schieten. 

Wat konden ze dat al goed zeg! De 

trainsters legden uit wat je moest 

doen met je handen. Als je je eigen 

handen op de handafdrukken die op 

de bal gedrukt zijn legt, en dan je 

armen uitstrekt (hoera!), dan kan je 

schieten op de korf.

De trainingen van de kangoeroes!

De Kangoeroeklup van Swift is er voor kinderen van 3-6 jaar oud,  
de welpen en peuters worden dus vanaf nu KANGOEROES!! 

De kangoeroes trainen van 10.00-11.00 om de week op zaterdag.  
Dit is op Sportpark de Sprong in Middelburg. 

Op deze ochtend doen we o.a. leuke spelletjes, gaan we lekker 
rennen en scoren in een korf. 

Het zou leuk zijn als je ook komt! Natuurlijk mag je je vriendjes  
en je vriendinnetjes ook meenemen! 

Als je nog vragen hebt kan je papa of je mama mailen naar:   
kangoeroeklup@kvswift.nl 

 
 

 

 

 

 

Ben/weet je nog een jongen of meisje van 3 t/m 5 jaar? Breng hem of haar een keer mee naar de training!!

Hoe meer Kangoeroes hoe leuker de training!! Voor meer informatie: kangoeroeklup@kvswift.nl 

Ook op het veld gaan de kangoeroes weer trainen! Op zaterdag 9, 16 en 23 april van 10.00 tot 11.00 zijn de 

promotiezaterdagen! Deze dagen zijn het vervolg van de Giga Kangoeroedag die 6 april georganiseerd wordt. 

We hopen dat er tijdens de promotiezaterdagen veel kinderen komen kijken zodat ze kunnen zien en ervaren hoe 

leuk het is om te korfballen bij de kangoeroes van Swift! Naast deze promotiezaterdagen trainen de kangoeroes 

ook op 26 maart, 7 mei, 21 mei en 11 juni.

Wanneer?
Woensdagochtend 6 april 2016 van 8.30-12.00 bij sportpark de Sprong.

Voor wie?
Voor de groepen 1 en 2 van de basisscholen ABS, Leeuwenburch en 
Cypressenhof.

Het wordt een groot festijn voor meer dan 200 kinderen. Daarom hebben 
we jouw hulp ook nodig. Bijvoorbeeld bij; een groepje kinderen begeleiden, 
bardienst, materiaal klaarzetten, omroepen, foto’s maken, bij spelletje 
helpen etc.

Jullie horen nog van ons of wij van jullie! Je kunt mailen naar:
kangoeroeklup@kvswift.nl

De organisatie: Judith, Bart, Ilse, Emma en Anita

Hulp gevraagd voor de giga

kangoeroedag bij Swift!
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Waar studeer je en wat voor studie 

doe je?

Joren: Ik ben bezig met een 

schakelstudie tussen mijn HBO Civiele 

techniek en mijn master Hydraulic 

Engineering. Deze premaster volg ik 

aan de TU Delft. 

Gijs: Ik studeer in delft, Industrieel 

ontwerpen. Dat is het ontwerpen van 

producten.

Ineke & Emma: Wij studeren allebei 

Toegepaste Psychologie (TP) in Leiden.

Niek: Ik studeer Mechatronica in het 

Kielegat. (voor de mensen die niet 

bekend zijn met carnaval, dit is Breda). 

De school waarop ik dit doe is Avans 

Hogeschool Breda. Mechatronica is 

een zeer breed technisch vakgebied 

dat vast en zeker zeer goed 

omschreven wordt op Google.

Waarom heb je er voor gekozen 

om op kamers te gaan?

Joren: Dagelijks heen en weer te 

reizen tussen Middelburg en Delft is 

geen optie, dus ben ik in Rotterdam 

gaan wonen. 

Gijs: 2 uur in de trein zitten is, om in 

delft te komen, te lang. Ik moet vaak 

vroeg beginnen en dat is niet echt te 

doen.

Ineke: Toen mijn oudere broers en 

zus allemaal het huis uit waren, was 

de keuze voor mij eigenlijk niet heel 

moeilijk om ook op kamers te gaan. 

Ik had het goed naar mijn zin in 

Middelburg, maar de HZ vond ik toch 

echt niet spannend genoeg. Samen 

wonen met andere studenten in een 

nieuwe stad leek me erg leuk en de 

keuze was dus ook snel gemaakt. 

Emma: De studie TP is alleen in 

Eindhoven, Amsterdam, Groningen, 

Nijmegen, Deventer en Leiden. Toen 

was voor mij de keuze voor Leiden 

snel gemaakt, de stad sprak me aan 

en het is het meest dichtbij vanuit 

Zeeland. Daarnaast gingen (bijna) al 

mijn vriendinnen ook buiten Zeeland 

studeren en leek het me heel leuk om 

op kamers te wonen.

Niek: De eerste 3 jaar heeft fietsen, 

vervolgens treinen en weer fietsen 

mij 2 uur per enkele reis gekost (dit is 

zonder vertraging van de NS). Dit zag 

ik niet langer meer zitten. Dit is de 

reden dat ik op kamers ben gegaan.

In wat voor studentenhuis woon je? 

Joren: In Rotterdam woon in ik 

samen met Douwe Oostinga en 

Lennart Hoogenboom. We proberen 

zoveel mogelijk samen te eten, 

dit is natuurlijk veel gezelliger 

en het is relatief goedkoper. 

Schoonmaakroosters hebben we niet. 

Als we een keer moeten schoonmaken 

spreken we dat af en verdelen we 

het huis en dan maakt ieder zijn deel 

schoon.

Gijs: Ik woon in een eengezinswoning 

met 8 personen, 7 jongens en 1 meisje. 

Dat is wel een ongelijke verdeling 

maar we hebben het allemaal erg 

naar ons zin. We eten ook elke dag 

samen, dat is erg gezellig en vaak ook 

goedkoper! Wanneer er bepaalde 

boodschappen gedaan moeten 

worden schrijven wij dat met een 

whiteboardmarker op de koelkast, dat 

werkt ideaal. Alleen staat er ook heel 

vaak onzin op haha! Schoonmaken 

doen we zonder rooster. We verdelen 

de taken onderling als we vinden dat 

het weer tijd is om schoon te gaan 

maken. Ik kan het goed vinden met de 

mensen uit mijn huis, het zijn echt mijn 

vrienden geworden!

Ineke & Emma: Wij wonen in hartje 

Leiden in een vrij nieuw appartement 

samen met een vriendin. We studeren 

alle drie Toegepaste Psychologie 

en we discussiëren daarom elke 

avond over Freud, not. In het huis 

doen we vrijwel alles samen, van 

gezellig samen tandenpoetsen tot de 

vaatwasser (ja luxe he?!) inruimen. 

Badkamerissues kennen we niet, 

tenzij er mannelijk bezoek is. Dan 

wordt het tandenpoetsen terwijl er 

iemand aan het douchen is een beetje 

gek met een glazen douchedeur. Een 

schoonmaakrooster heeft ons huis niet 

nodig aangezien onze huisgenoot een 

lichtelijk schoonmaak-tic heeft (denk 

hierbij aan de was sorteren op kleur 

en haar bed opmaken alsof het een 

hotel is). Zoals je wel begrijpt doen 

wij hier absoluut niet aan mee. Wij 

proberen dit ‘huiselijke sfeertje’ graag 

te doorbreken door wat studentikoze 

rommel en bier. 

Niek: Ik woon in een huis met 4 

studenten en 1 persoon die werkt. 

Van de 5 zijn er 3 van het vrouwelijke 

geslacht en 2 van het mannelijke 

geslacht. Voor de niet kenners behoor 

ik tot de laatste categorie. Met 2 

huisgenoten eet ik geregeld samen. 

Dit doen we naar ons inzien heel erg 

gezond. Ons motto rondom het eten 

luidt als volgt: 2 dagen zonder bosui 

is ondragelijk. Dus we eten maar veel 

bosui. 

Ieder van ons heeft zijn eigen 

kookspecialiteit. Mijn enige mannelijke 

huisgenoot is erg sterk in het maken 

van Jus en Thais eten. Ook is er iemand 

die heel goed overweg kan met pasta 

(nee, geen duo penotti). Ik leer erg 

veel van deze kookkunsten en draag 

zelf mijn steentje bij op het gebied 

van AVG’tjes en Hollandse kost. Voor 

degene die dit niet kent: AVG’tje = 

Aardappels, Vlees/Vis en groente. 

Hoe ziet de week eruit van een 

hedendaagse student?

Joren: Mijn studentenleven is tot op 

heden nog niet zo heel spannend. 

Op de TU Delft is het gebruikelijk dat 

je lange dagen maakt. Ik heb 15-20 

contacturen in de week en daarnaast 

nog veel zelfstudie. In totaal ben ik 

zeker 50 uur in de week bezig met 

mijn studie.

Gijs: Bij mijn studie heb je heel 

veel contacturen (uren dat je op de 

universiteit moet zijn), dus overdag 

ben ik vooral op de uni te vinden. 

Meestal ben ik ’s avonds nog even 

bezig met studie, daarna is het tijd om 

met huisgenoten te chillen of om met 

vrienden af te spreken. Op woensdag 

kom ik naar Middelburg om te trainen, 

ik ga donderdag ochtend weer terug.

Ineke & Emma: Dit betekent uitslapen 

tot 10uur (Ineke tot 11.30u) en series 

kijken in je huispak. Daarnaast zijn we 

ook nog te vinden in de sportschool 

en komen er vaak vrienden over de 

vloer om bijvoorbeeld gezellig mee 

te eten. Natuurlijk moet er soms ook 

gestudeerd worden, maar helaas is 

uitstellen een grote hobby van ons. 

In de tentamenweek kan Emma zich 

gerust een hele dag opsluiten in haar 

kamer van 9 vierkante meter, Ineke 

houdt het helaas niet langer vol dan 

20 minuten. 

Niek: Een werkweek van een student 

zoals ik dat beleef ziet er als volgt uit:

Maandag: douchen, eten, koffie & 

journaal, school, eten, school, eten, 

school, tv, slapen.

Dinsdag: douchen, eten, koffie & 

journaal, school, eten, school, eten, 

school, tv, slapen.

Woensdag: douchten, eten , koffie & 

journaal, school, eten , school, trein, 

eten, trainen, trein, slapen.

Donderdag: douchen, eten, koffie & 

journaal, school, eten, school, eten, 

school/werk, tv, slapen.

Vrijdag:  douchen, eten, koffie 

& journaal, school, eten, school, 

WEEKEND!

In het weekend wordt er niet aan 

school gewerkt. En ja, dit lukt 

best aardig. Elk weekend ben ik in 

Middelburg te vinden.

Hoe is het op kamers wonen 

financieel geregeld?

Joren: Op dit moment dragen mijn 

ouders maandelijks een bepaald 

bedrag bij en moet ik bijlenen om 

rond te komen. Later dit studiejaar 

krijg ik het als het goed is iets minder 

druk en zal ik gaan kijken voor een 

bijbaantje om toch zelf wat geld 

binnen te krijgen. 

Gijs: Ja, gelukkig betalen mijn ouders 

een deel mee, maar daarnaast moet 

ik toch bijlenen om alle boodschappen 

en boeken te kunnen betalen. 

Hoe ziet het leven van 
een Swift-student eruit
Swift heeft een hele boel studenten als leden. Sommige studenten wonen nog thuis, maar sommige zijn al op 

jonge leeftijd vertrokken en studeren buiten de provincie. Om iedereen een beeld te geven van de studenten 

anno 2016, zijn Joren Gillissen, Gijs Gillissen, Ineke Donk, Emma Duvekot en Niek Francke geïnterviewd!
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Tijd voor een baantje heb ik nu nog 

niet echt, misschien heb ik het volgend 

jaar wat minder druk zodat ik nog 

wat bij kan verdienen. In de zomer 

sta ik wel te werken in de keuken van 

strandtent Piet Hein.

Ineke: Ik ben gewend om alles zelf te 

betalen, maar soms is dit wel lastig. 

Aan het begin van de maand is het 

altijd even slikken als m’n huur weer is 

afgeschreven. Het is daarom belangrijk 

om ernaast te werken. In de tijden dat 

ik niet rond kom sluit ik (tijdelijk) een 

lening af, want ja je bent toch student 

he ;) 

Emma: Ik krijg ontzettend veel 

van mijn ouders; ze betalen mijn 

collegegeld en de huur van mijn 

kamer. Maar ik moet zeggen dat de 

stagevergoeding meer dan welkom 

was, dus daarom ben ik nu wel op 

zoek naar een bijbaantje. 

Niek: Financieel wordt ik ondersteund 

door mijn ouders (hartelijk dank 

hiervoor). Ook werk ik naast mijn 

studie nog bij machine fabrikant 

Conver en zusterbedrijf Probotiq. 

Hiervoor programmeer ik bijvoorbeeld 

beeldschermen voor een machine 

die daar gemaakt worden. Het is erg 

fijn om als student in je vakgebied te 

werken! Dit doe ik grotendeels vanuit 

huis. Op deze manier is er goed rond 

te komen.

Zijn de huidige studenten nog 

echte feestbeesten?

Joren: Elke week stappen zit er voor 

mij niet in vanwege mijn studie, 

maar in Rotterdam zijn er genoeg 

mogelijkheden. Daarnaast is Delft 

natuurlijk goud, met veel leuke 

cafeetjes aan de Markt.

Gijs: Doordeweeks ga ik vrij weinig 

stappen, in Delft kan je niet echt 

goed stappen als je niet bij een 

studentenvereniging zit. Daarom 

spreek ik meestal af met vrienden 

en huisgenoten.

Ineke & Emma: Tijdens de stage 

zat stappen er niet in, maar nu we 

weer een leven hebben staan er 

gelukkig weer wat feestjes op de 

planning. Qua uitgaansleven is er in 

Leiden niet zoveel keuze, daarom 

zijn de huisfeestjes met Wii-sing 

meer favoriet. Ook pakken we soms 

spontaan de nachttrein naar andere 

leuke steden als Rotterdam of Utrecht.

Niek: Stappen wordt in Breda niet 

echt veel gedaan. Dit is natuurlijk niet 

waar, maar ik ben hier niet zo vaak 

deelnemer van. Hier is simpelweg 

geen tijd/energie voor in mijn 

programma. Stappen doe ik vaak 

op zaterdag in Middelburg. Op dit 

gebied heb ik wel echt een aanrader 

voor menig mensen van Swift: De 

3e helft van onze vrienden uit Sint 

Laurens is erg succesvol! Ook heb ik 

pas geleden mogen ervaren dat de 

kampioensfeestjes in Arnemuiden 

erg leuk zijn! De gouden tip is 

dus: Kijk zo nu en dan ook is bij de 

buurverenigingen!

Kom je nog vaak terug naar huis?

Joren: Ik kom wekelijks op woensdag 

naar huis om te trainen en in de 

weekenden van de thuiswedstrijden 

kom ik ook terug naar Middelburg. 

Bij uitwedstrijden ga ik vaak vanuit 

Rotterdam heen en weer. 

Gijs: Ja, om te trainen op woensdag. In 

het weekend probeer ik ook zo vaak 

mogelijk terug te komen, natuurlijk 

voor de wedstrijden, maar ook om 

mijn vriendin en familie te zien.

Ineke & Emma: Eigenlijk zijn we bijna 

elk weekend gewoon nog te vinden 

in Middelburg om onze lieve leuke 

korfbalvrienden op te zoeken en een 

biertje te drinken in Sev.

Niek: Zie hiervoor mijn weekschema!

Wat voor plannen heb je voor na 

je studie en waar zie je jezelf over 

5 jaar?

Joren: Zoals het er nu uit ziet ben ik 

zeker nog 3 jaar aan het studeren. 

Daarna wil ik gaan werken bij een 

ingenieursbureau en bijdragen 

aan de bouw en ontwikkeling van 

bijvoorbeeld sluizen of havens.

Gijs: Ik weet nog niet wat voor richting 

ik op wil na mijn studie, maar ik heb 

nog wel aardig wat tijd om dat uit te 

zoeken. Ik ben wel van plan om mijn 

studie binnen 5 jaar af te ronden. Ik 

zie wel wat de toekomst mij brengt!

Ineke: Ik zou graag na mijn studie 

gaan reizen in Australië, maar ik vind 

het wel heel erg spannend om dit 

alleen te doen. Er wordt al langzaam 

wat geld opzij gezet, maar daarnaast 

durf ik nog niets concreet te zeggen 

over de toekomst.

Emma: Na mijn studie wil ik graag 

een master gaan doen, omdat de 

studie me nu vrij gemakkelijk afgaat. 

Waarschijnlijk wordt het de master 

grootstedelijk beleid en vraagstukken 

op de Erasmus in Rotterdam. Waar ik 

over 5 jaar sta; tjaa geen idee haha.

Niek: Pfooee, waar zie ik mij over 5 

jaar… Ik heb werkelijk waar nog geen 

idee.

net zoals op andere 

Dit is D1, het beste en gezelligste 
korfbalteam op Walcheren ! Een team met 

evenveel speelplezier 
als sportiviteit!

Jippie!

Gna Gna!

Maar wat doen deze 
boeven hier ??

Als 
jullie  

komende 
wedstrijd 
verliezen

Is deze 
taart voor 

jullie!

Jippie!.. 
doen we!

Snel 
slecht 

trainen !

de Coaches snappen er niks 
van !



Da’s gek! wat 
spelen ze 

beroerd zeg!

de 
training 
heeft zo 
geen zin!

nee, 
inderdaad!

Aha! Hoe 
komen jullie 

aan die 
taart!?

oei…

Snel naar de 
kleedkamers!

Jippie!

We hebben ons 
laten 

matchfixen….!

voor 
straf… oud 

papier 
ophalen!

en dus….

oud papier ophalen, dat 
is eigenlijk helemaal 

niet zo’n straf!

Sportief, en je 
haalt er nog geld 

mee op ook!
yeah !!!

is dit het 
swift 1 van 

2026?…

In de hoofdrol spelers van D!: Noa, 
helder, Intan, Carmen, renate, 
mireille, Senna, lotte en Isabel. 
(Gwen helaas op wintersport)

Script en org.: Jeroen van der Ham
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