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Wedstrijdprogramma Interview Schot voor de boeg

Overzicht veldseizoen 
2021 - 2022

Hans Soeting, al jarenlang 
scheidrechter

Wat zijn de verwachtingen
voor de 2e helft op het veld
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WOORDJE VAN DE REDACTIE

Nieuwe ronde, nieuwe kansen na verkorte zaalcompetitie. Het veldseizoen gaat weer 

beginnen en dat geeft ruimte voor mooie sportieve successen en korfbalplezier.

In dit voorjaarsmagazine een stuk over scheidsrechter Hans Soeting en de voorspellingen 

voor komend veldseizoen in ‘Schot voor de boeg’. De fans van Swift 5 kunnen hun hart  

ook volop ophalen  , er is namelijk uitgebreid verlag van de afgelopen competitie. 

Daarnaast uiteraard weer alle benodigde informatie voor het veldseizoen.

Willen jullie van de Kangeroes, F-jes, de E-tjes en de D-tjes een mooie bijdrage leveren voor

in het magazine? Stuur die dan voor komend magazine op naar magazine@kvswift.nl. 

Het volgende magazine wordt begin september gedrukt. Ook als er vragen of 

opmerkingen zijn over het magazine, stuur gerust een mail. 

We bedanken Pascal, Sanne, de TC en het bestuur voor hun bijdrage. 

Namens ons als eindredactie veel leesplezier en een sportief en zonnig veldseizoen.

Veel lees plezier!

Luc en Joren

DE WEI IN
 

De eerste week van de veldtrainingen werd door de meeste teams nog overgeslagen 

(koud, regen, windkracht 8), maar nu lijkt het erop dat de lente echt begonnen is. 

Inmiddels is iedereen (op Swift 1 en Swift 3 na i.v.m. promotiewedstrijden) dan ook 

begonnen met de voorbereidingen op het veldseizoen. Zo ook Swift F1 dat in de zaal 

ongeslagen kampioen werd, een mooie prestatie! Op 23 april start voor de meeste 

teams het veldseizoen. Het is altijd fijn als er veel supporters aan de lijn staan dus komt 

allen om uw favoriete team te steunen en/of gezellig voor een drankje op het terras van 

het clubhuis! 

 

Leuk om te zien dat de vereniging weer opbloeit. Er worden naast de trainingen en 

wedstrijden weer veel leuke nevenactiviteiten georganiseerd. Zo worden er korfbalclinics 

gegeven voor de jeugd, hebben we net de paasactiviteit achter de rug en is er op 23 

april een ‘glow in the dark’ feest in het clubhuis. Ook het Hemelvaartsdag toernooi is 

niet ver weg meer, de voorbereidingen zijn al begonnen. Voor al deze activiteiten en 

bemanning van de bar zijn vrijwilligers natuurlijk onmisbaar. Het bestuur zal de komende 

weken hiervoor aandacht vragen en het vrijwilligersbeleid verder communiceren en 

uitleggen. 

 

In dit magazine vindt u naast het trainingsschema en wedstrijdprogramma onder meer 

een interview met Hans Soeting en een leuk stuk over Swift 5. In schot voor de boeg 

leest u de prognose voor de prestaties van alle teams. 

 

Ik wens jullie veel leesplezier, tot ziens langs de lijn! 

 

Met dank aan de samenstellers van het Magazine: Sanne, Pascal, Luc en Joren. 

 

Namens het bestuur, 

Paul van den Berg 
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Maandag Veld 1   Veld 2

 17:00 - 18:00 Swift E1 + E2 + E3 + F1 17.00 - 18.00 Swift D3

 18:00 - 19.15  Swift B1 + Swift C2 18.00 – 19.00 Swift C1 + Swift D1

 19.30 - 21:45 Swift 1 + 2 + 3

Woensdag 17.30 - 18.30 Swift C1 + Swift C2 17.00 - 18.00 Swift D1  

 18.30 - 19.30 Swift 3 + Swift B1 17.30 - 18.30 Swift D2 

 19.30 - 20.00 CS Swift 1+2+3 18.00 - 19.15 Swift A1  

 20.00 - 21.45 Swift 1 + Swift 2 18.30 - 19.30 Swift A2 

    19.30 - 20.30 Swift 4 + Swift 5

Donderdag 19:00 - 20:00  Recreanten

Vrijdag 17:30 - 18:30  Schotuurtje

Zaterdag 10:00 - 11:00 Kangoeroes

TRAININGSROOSTER VELD 2021 - 2022

Senioren

Pascal de Meulmeester

06-10596274

pascal@kvswift.nl

A, B & C 

Maks Goudappel

maks@kvswift.nl

Swift D, E, en F-ploegen 

Emma Duvekot

06-13402638

emma@kvswift.nl

Graag bij afzegging via de mail of 
voicemail ook je achternaam en  
ploeg vermelden!

WEDSTRIJDSECRETARIATEN 

WEDSTRIJDPROGRAMMA VELD 2021-2022

SWIFT 1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

07-05-2022 15:30 Swift  1 - GG/IJskoud de Beste 1 De Sprong/Middelburg I.o.o.

14-05-2022 15:30 Fiks 1 - Swift  1 Voscuyl/Oegstgeest I.o.o.

21-05-2022 16:00 SKF 1 - Swift  1 De Groene Velden/Veenendaal I.o.o.

28-05-2022 17:25 Swift  1 - Sporting Delta 1 De Sprong/Middelburg KNKV

11-06-2022 15:30 Dalto/Klaverblad  1 - Swift  1 De Woerd/Driebergen-Rijsenburg I.o.o.

18-06-2022 17:30 Swift  1 - DSC 1 De Sprong/Middelburg KNKV

SWIFT 2

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 16:30 Swift  2 - HKC  2 De Sprong/Middelburg KNKV

14-05-2022 11:30 KCC/CK Kozijnen 4 - Swift  2 Schenkel/Capelle Aan Den Ijssel I.o.o.

21-05-2022 16:00 Avanti 3 - Swift  2 De Groene Wijdte/Pijnacker I.o.o.

28-05-2022 15:45 Swift  2 - TOP  3 De Sprong/Middelburg KNKV

11-06-2022 14:00 PKC/Vertom 4 - Swift  2 Oostpolder/Papendrecht I.o.o.

18-06-2022 15:45 Swift  2 - Excelsior  2 De Sprong/Middelburg KNKV

SWIFT 3

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 15:00 Swift  3 - Juliana 3 De Sprong/Middelburg KNKV

14-05-2022 15:00 TOP  4 - Swift  3 Van Cittersweg/Arnemuiden Fietsen

21-05-2022 12:15 ONDO  3 - Swift  3 De Brigge/Middelburg Fietsen

28-05-2022 14:15 Swift  3 - Fortis 4 De Sprong/Middelburg KNKV

11-06-2022 11:45 Swift  3 - Seolto 2 De Sprong/Middelburg KNKV

18-06-2022 14:10 DVS '69 2 - Swift  3 Schildman/Hendrik-Ido-Ambacht Hollebrandse, Louwerse, Pouwer

SWIFT 4

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 15:45 Swift  4 - Good Luck 2 De Sprong/Middelburg ?

14-05-2022 11:00 ONDO  4 - Swift  4 De Brigge/Middelburg I.o.o.

21-05-2022 14:00 Atlas 2 - Swift  4 Ritthem/Ritthem I.o.o.

11-06-2022 15:00 Swift  4 - TOGO 3 De Sprong/Middelburg ?

18-06-2022 15:45 Blauw Wit  2 - Swift  4 De Weitjes/Goes I.o.o.

5

BUITEN KORFBALLEN

Na rare corona maanden hebben we in 2022 toch nog een mooie 

zaalcompetitie kunnen spelen. We wonnen, verloren en zijn 

gegroeid. Met inzet van onze vele vrijwilligers hebben we het als 

vereniging goed geregeld in de zaal. Nu gaan we door naar het 

veld.

Van eind april tot medio juni spelen we onze wedstrijden 

in de buitenlucht. Voorbereidingen zijn getroffen met een 

trainingsrooster, wedstrijdprogramma, toedeling scheidsrechters 

en een vervoersrooster. Met jullie inzet, aanwezigheid en 

spelplezier gaan we er een mooi veldseizoen van maken!

We rekenen op jullie aanwezigheid bij de trainingen en 

wedstrijden. Mocht je toch een keer niet kunnen, meldt dit dan 

tijdig bij je trainer en het wedstrijd secretariaat!

Sta je op om te fluiten, maar schikt het niet? Regel dan op tijd 

een vervanger en geef het door aan de TC. Voor het vervoer 

ruilen ouders onderling, als dat nodig is.

Samen gaan we er een mooi veldseizoen van maken, met veel 

publiek langs de kant en veel spelplezier in het veld!

Namens de TC

Steven Meerburg
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SWIFT 5

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 13:00 Fortis 5 - Swift  5 Diezestraat/Oost-Souburg I.o.o.

14-05-2022 11:00 Swift  5 - TOP  6 De Sprong/Middelburg Dylan

21-05-2022 15:15 Tjoba 5 - Swift  5 Sportpark/S-Heer Hendrikskinderen i.o.o.

28-05-2022 16:15 Swift  5 - Tjoba 5 De Sprong/Middelburg Ivo

11-06-2022 16:30 Swift  5 - Fortis 5 De Sprong/Middelburg Ingmar

18-06-2022 15:00 TOP  6 - Swift  5 Van Cittersweg/Arnemuiden I.o.o.

SWIFT A1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 13:30 Swift  A1 - TOP  A2 De Sprong/Middelburg Joren

14-05-2022 13:00 Tjoba A2 - Swift  A1 Sportpark/S-Heer Hendrikskinderen Datema, de Pagter, Verbunt

21-05-2022 10:45 Blauw Wit  A1 - Swift  A1 De Weitjes/Goes vd Wijk, Stoltink, Kasse

28-05-2022 12:45 Swift  A1 - Blauw Wit  A1 De Sprong/Middelburg Ingmar

11-06-2022 13:30 TOP  A2 - Swift  A1 Van Cittersweg/Arnemuiden Fietsen

18-06-2022 12:40 Swift  A1 - Tjoba A2 De Sprong/Middelburg Inger

SWIFT A2

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 12:45 BKC A1 - Swift  A2 Baersande/Breskens Lievense, Haverkamp, Mertens

14-05-2022 12:30 Swift  A2 - Blauw Wit  A2 De Sprong/Middelburg Marcel 

21-05-2022 13:00 Swift  A2 - Stormvogels  A1 De Sprong/Middelburg Benjamin

28-05-2022 10:00 Stormvogels  A1 - Swift  A2 De Prelaat/Westkapelle van Heemst, Dasselaar, Poppe

11-06-2022 13:30 Swift  A2 - BKC A1 De Sprong/Middelburg Benjamin

18-06-2022 10:30 Blauw Wit  A2 - Swift  A2 De Weitjes/Goes Tetenburg, de Bruin, de Bel

SWIFT B1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 09:30 TOGO B1 - Swift  B1 Het Schenge/Goes de Bel, van Ginkel, Van Doorn

14-05-2022 10:30 Swift  B1 - Seolto B1 De Sprong/Middelburg KNKV

21-05-2022 10:15 Sporting Delta B2 - Swift  B1 Gravensingel/Dordrecht Roedolph, Jakobsen, Datema

28-05-2022 14:30 Swift  B1 - Sporting Delta B2 De Sprong/Middelburg KNKV

11-06-2022 10:25 Swift  B1 - TOGO B1 De Sprong/Middelburg KNKV

18-06-2022 10:00 Seolto B1 - Swift  B1 Bonedijke/Vlissingen Fietsen

SWIFT C1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 12:15 Swift  C1 - Luctor C1 De Sprong/Middelburg Sam 

14-05-2022 11:30 Fortis C2 - Swift  C1 Diezestraat/Oost-Souburg Fiets incl. een ouder

21-05-2022 10:30 BKC C1 - Swift  C1 Baersande/Breskens Vlug, Kamp, Elst

28-05-2022 11:35 Swift  C1 - BKC C1 De Sprong/Middelburg Inger

11-06-2022 09:30 Luctor C1 - Swift  C1 Oude Vaart/Terneuzen Sanders, Louws, Rijpert

18-06-2022 14:30 Swift  C1 - Fortis C2 De Sprong/Middelburg Dylan
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Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 12:30 TOP  C2 - Swift  C2 Van Cittersweg/Arnemuiden Fiets incl. een ouder

14-05-2022 13:00 Swift  C2 - Seolto C1 De Sprong/Middelburg Remi

21-05-2022 11:45 Swift  C2 - Blauw Wit  C1 De Sprong/Middelburg Menno

28-05-2022 11:40 Blauw Wit  C1 - Swift  C2 De Weitjes/Goes de Baar, Oele, Leon

11-06-2022 09:30 Swift  C2 - TOP  C2 De Sprong/Middelburg Stijn

18-06-2022 11:40 Seolto C1 - Swift  C2 Bonedijke/Vlissingen Fiets incl. een ouder

SWIFT D1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 09:30 Fortis D1 - Swift  D1 Diezestraat/Oost-Souburg Fiets incl. een ouder

14-05-2022 09:45 Swift  D1 - ONDO  D1 De Sprong/Middelburg Sam

21-05-2022 10:45 TOP  D1 - Swift  D1 Van Cittersweg/Arnemuiden Koole, Almekinders, Simmelink

28-05-2022 13:25 Swift  D1 - TOP  D1 De Sprong/Middelburg Menno

11-06-2022 10:50 Swift  D1 - Fortis D1 De Sprong/Middelburg Jacco

18-06-2022 09:45 ONDO  D1 - Swift  D1 De Brigge/Middelburg Fiets incl. een ouder

SWIFT D2

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 11:00 Swift  D2 - ONDO  D2 De Sprong/Middelburg Stijn

14-05-2022 10:45 TOP  D2 - Swift  D2 Van Cittersweg/Arnemuiden Oele, Moor, Osterthun

21-05-2022 09:30 Stormvogels  D1 - Swift  D2 De Prelaat/Westkapelle vd Bovenkamp, Muller, Samson

28-05-2022 12:25 Swift  D2 - Stormvogels  D1 De Sprong/Middelburg Gijs

11-06-2022 10:15 ONDO  D2 - Swift  D2 De Brigge/Middelburg Fiets incl. een ouder

18-06-2022 11:30 Swift  D2 - TOP  D2 De Sprong/Middelburg Gijs

SWIFT D3

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 09:30 Fortis D4 - Swift  D3 Diezestraat/Oost-Souburg Fiets incl. een ouder

14-05-2022 11:50 Swift  D3 - Luctor D3 De Sprong/Middelburg Stijn

21-05-2022 09:30 Seolto D2 - Swift  D3 Bonedijke/Vlissingen vd Berghe, de Klerk, Hamoen

28-05-2022 11:20 Swift  D3 - Seolto D2 De Sprong/Middelburg Luuk vL 

11-06-2022 11:55 Swift  D3 - Fortis D4 De Sprong/Middelburg Eeke

18-06-2022 10:35 Luctor D3 - Swift  D3 Oude Vaart/Terneuzen Wijnands, van Ginkel, Geldof

SWIFT E1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 10:00 Swift  E1 - TOP  E1 De Sprong/Middelburg Anne

14-05-2022 09:00 ONDO  E1 - Swift  E1 De Brigge/Middelburg Moes, Kaljouw, Marinnissen

21-05-2022 10:30 Fortis E1 - Swift  E1 Diezestraat/Oost-Souburg de Hond, Jobse, Plantinga

28-05-2022 10:20 Swift  E1 - Fortis E1 De Sprong/Middelburg Christophe

11-06-2022 09:30 TOP  E1 - Swift  E1 Van Cittersweg/Arnemuiden Kaljouw, Moes, de Hond

18-06-2022 10:15 Swift  E1 - ONDO  E1 De Sprong/Middelburg Anne
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SWIFT E2

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 09:00 TOGO E3 - Swift  E2 Het Schenge/Goes Klippel, vd Sluijs, Schaak

14-05-2022 10:00 Swift  E2 - BKC E1 De Sprong/Middelburg Mylene

21-05-2022 10:30 KVK E2 - Swift  E2 Kunstgras KVK/Kapelle Malcorps, Rijken, Goedegebure

28-05-2022 10:20 Swift  E2 - KVK E2 De Sprong/Middelburg Tijn D

11-06-2022 09:25 Swift  E2 - TOGO E3 De Sprong/Middelburg Mylene

18-06-2022 09:30 BKC E1 - Swift  E2 Baersande/Breskens Malcorps, Goedegebure, Schaak

SWIFT E3

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 10:00 Swift  E3 - Stormvogels  E2 De Sprong/Middelburg Eeke

14-05-2022 09:30 Blauw Wit  E2 - Swift  E3 De Weitjes/Goes Joziasse, Maljaars, vd Berg

21-05-2022 10:30 Swift  E3 - ONDO  E3 De Sprong/Middelburg Madelief

28-05-2022 09:00 ONDO  E3 - Swift  E3 De Brigge/Middelburg Koole, Schoolmeester, de Pagter

11-06-2022 10:30 Stormvogels  E2 - Swift  E3 De Prelaat/Westkapelle Joziasse, Maljaars, vd Berg

18-06-2022 10:15 Swift  E3 - Blauw Wit  E2 De Sprong/Middelburg Sanne

SWIFT F1

Datum Tijd Wedstrijd Accommodatie Scheidsrechter / vervoer

23-04-2022 10:00 Swift  F1 - Tjoba F1 De Sprong/Middelburg Sanne

07-05-2022 10:00 Fortis F1 - Swift  F1 Diezestraat/Oost-Souburg Meerburg, de Bont, Rijken

14-05-2022 10:00 KVK F1 - Swift  F1 Kunstgras KVK/Kapelle Geerse, de Hond, Plantinga

28-05-2022 09:30 TOP  F1 - Swift  F1 Van Cittersweg/Arnemuiden Dik, Meerburg, de Bont

11-06-2022 09:25 Swift  F1 - ONDO  F1 De Sprong/Middelburg Madelief

18-06-2022 10:15 Swift  F1 - TOGO F1 De Sprong/Middelburg Jacco
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Hans is in 1983 begonnen met fluiten 

als basketbalscheidsrechter. ‘Ada, mijn 

echtgenote, korfbalde bij, toen nog, 

TOOS in Waddinxveen. Tegenwoordig 

heet deze korfbalclub Korbis. Ik 

floot als basketbalscheidsrechter 

de eerste divisie, dat is een divisie 

lager dan de eredivisie. In die tijd 

zijn mijn kinderen Mirjam en Thijs 

geboren. Als Ada korfbalde paste 

ik op de kinderen. Echter ging 

dat heel moeilijk samen met mijn 

scheidsrechter carrière, want de 

basketbalbond had geen boodschap 

aan het wedstrijdprogramma van Ada. 

De korfbalbond was wat dat betreft 

flexibeler, ik kon mijn beschikbaarheid 

opgeven waardoor het fluiten 

beter te combineren was met de 

wedstrijden van Ada. Hierom ben 

ik overgestapt naar het fluiten van 

korfbalwedstrijden.’ 

De overstap van 

basketbalscheidsrechter naar 

korfbalscheidsrechter lijkt mij niet 

heel groot, maar toch wel gek. 

Hoe heb je dat aangepakt?

‘Daarvoor heb ik een opleiding 

gehad van Chris Koerten. Hij was een 

omvangrijke man, zowel qua postuur 

als autoriteit in arbitrage. Hij gaf 

ons mee dat hij een prima wedstrijd 

kon fluiten en tijdens de wedstrijd 

ongeveer 50% kan zien van wat er 

werkelijk in een wedstrijd gebeurt. 

Alles zien of alles foutloos zien is 

namelijk onmogelijk, daarom moet je 

ook nooit in discussie gaan over jouw 

gelijk. Wat is gebeurd is gebeurd, dit 

kan niet teruggedraaid worden. Na 

de wedstrijd is altijd even ruimte om 

na te praten. Dit is wat ik altijd heb 

meegenomen in mijn carrière en heeft 

mij ook altijd een plezierige omgang 

met spelers en speelsters opgeleverd.’

In deze editie van het Swift Magazine houden we een interview met Hans 

Soeting. Jarenlang scheidsrechter geweest voor de korfbalbond en na een 

kort intermezzo opnieuw de keuze gemaakt voor de bond te fluiten. In dit 

stuk leest u de ervaringen als scheidsrechter van Hans Soeting. 

Hans Soeting
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Je hebt behoorlijk wat jaren ervaring in 

de scheidsrechterswereld. Er zijn er vast 

korfbalwedstrijden die jou het meest zijn 

bijgebleven. Kan je daar over vertellen?

‘Ik heb drie wedstrijden die mijn zijn bijgebleven. 

Beginnend bij mijn eerste korbalwedstrijd! Die zaterdag 

had ik ’s middags in Scheveningen eerst een basketbal 

promotiewedstrijd naar de eredivisie van de dames 

gefloten. Die hal zat bomvol publiek, een dweilorkest; 

dat was een heel spektakel. Diezelfde avond had ik mijn 

eerste korfbalwedstrijd in Bodegraven bij korfbalclub 

Vriendenschaar. Zoals ik gewend was bij de basketbal, 

meldde ik mij netjes een uur van tevoren in de sporthal. 

Echter was deze helemaal verlaten. Toen ben ik op zoek 

gegaan naar een beheerder, want mobiele telefoons 

bestonden toen nog niet, bellen was dus geen optie. Na 

lang zoeken vond ik een man in een shirt met een logo 

van Gemeente Bodegraven die in een kamertje zat te 

roken. Aan hem stelde ik de vraag of er nog gekorfbald 

werd vanavond, waarop hij reageerde dat dit pas over 

een uur zou zijn. Ik was dus gelukkig in de goede hal. Pas 

twintig minuten voor tijd verschenen de eerste spelers op 

het veld. Mijn cursusleider meldde zich niet veel later als 

beoordelaar. Van hem kreeg ik de tip gewoon te fluiten 

zoals ik geleerd had en mij niet aan hun niveau aan te 

passen. Ik heb die wedstrijd nog nooit zoveel gefloten, 

en de spelers hebben nog nooit zo’n beroerde wedstrijd 

gespeeld. Zij waren niet gewend een scheidsrechter 

te hebben die al het fysieke contact affloot, zoals dat 

toen de regel was. Gelukkig voor mijzelf en de ploegen 

in die klasse, was ik na het fluiten van deze wedstrijd 

gepromoveerd.’

‘Een andere wedstrijd die mij is bijgebleven was mijn eerste 

veldwedstrijd in Schoonhoven. Bij een gelijke stand werd 

er geschoten door een dame, de bal werd afgevangen 

door de verdediging en naar het, toen nog, middenvak 

gespeeld. Ik wil de met het spel meelopen, maar werd 

tegengehouden door de schutter. Ze was ervan overtuigd 

dat ze had gescoord, maar ik had het niet gezien en haar 

medespelers ook niet. Dus er was geen doelpunt. Na de 

wedstrijd vertelde een aanwezige beoordelaar dat het 

sneu was voor die dame, omdat dat het schot raak was. Ik 

ben nooit meer vergeten hoe ik me toen voelde.’

De derde wedstrijd die mij is bijgebleven was toen ik 

eenmaal bij Swift terecht was gekomen. Ik floot Fortis, of 

toen misschien nog Animo, in Souburg tegen een Leidse 

ploeg. De Leidse coach was hoorbaar en duidelijk niet blij 

met een Zeeuwse scheids. Na vijf minuten ben ik langs 

de coach gelopen en heb hem duidelijk gemaakt dat 

het afgelopen is met commentaar geven. De coach bleef 

hetzelfde gedrag vertonen waarop ik een gele kaart trok, 

wat weer meer reactie van de coach opwekte. Door deze 

reactie gaf ik nog een gele kaart, dus rood. De coach was 

woedend en wilde niet weggaan. Waarop ik aangaf zelf 

weg te gaan en de wedstrijd later uit te fluiten. Dit ging 

de aanvoerder wat ver. Samen met een vakgenoot pakte 

hij zijn coach en zette hem letterlijk buiten de omheining 

en beet hem toe vooral niet meer zijn mond open te doen. 

Vervolgens kwam de aanvoerder naar mij toe en bedankte 

me uitbundig dat ik eindelijk eens iets aan die coach had 

gedaan. Ik was de eerste scheidsrechter die deze man eens 

had aangepakt. Nu hadden ze tenminste een reden om 

van hem af te komen. Een hele leuke wedstrijd verder, die 

volgens mij gewonnen werd door de Souburgers.’

Uiteindelijk ben je gestopt als bondscheidsrechter, 

hoezo heb je die keuze gemaakt?

‘Ik ben gestopt om een tweetal redenen. De eerste reden 

was dat ik het beu was om, met name in de winterperiode, 

’s avonds laat te moeten fluiten in (bijvoorbeeld) Den Haag 

en midden in de nacht alleen terug te moeten reizen. De 

tweede reden was dat ik overspannen bleek te zijn. De 

laatste wedstrijd die ik floot vlogen de kaarten in rond.  

Dat bleek dus vooral aan mij te liggen. Om deze twee 

redenen nam ik het besluit te stoppen met fluiten’.

Sinds kort ben je opnieuw gestart met fluiten. 

Kriebelde het weer?

‘Na mijn pensionering ben ik veel meer gaan bewegen, 

waardoor ik fitter ben geworden. Zodanig dat ik, gezien 

het grote gebrek aan scheidsrechters en de wijze waarop ik 

mij soms erger aan de (in mijn ogen) lakse manier waarop 

sommige scheidsrechters erbij lopen, erover na ging 

denken weer te beginnen. Echter vroeg ik me af of het 

een haalbare zaak was en wilde ik niet zo’n figuur worden 

waar ik me aan erger als toeschouwer. Om die reden heb 

ik Jan Peter gevraagd mij te beoordelen als scheidsrechter 

bij een oefenwedstrijd. Dit ging mij gelukkig goed af! Als 

feedback kreeg ik wel mee dat ik nog te ouderwets fluit, 

dus te streng het gedrag onder de paal beoordeel. Het 

belangrijkste is dat ik er weer enorm veel plezier in beleef.’

 

Je maakt, zoals je eerder vertelde, wel eens mee 

dat spelers of coaches in discussie gaan tijdens 

de wedstrijd. Ben jij meer van het lange praten en 

begeleiden of geef je dan een gele kaart?

‘Dat ligt aan de sfeer van de wedstrijd. Soms fluit ik volgens 

het boekje, soms los je het anders op. Een voorbeeld van 

een oplossing die niet geheel volgens de regels ging, maar 

wel een die door alle betrokkenen zeer werd gewaardeerd: 

Ik floot een vierde klasser. De wedstrijd ging verliep rustig, 

soms stevig maar sportief. Echter in de laatste 30 seconden 

trok een dame haar tegenstander aan haar shirt, zodanig 

dat het lichaam zichtbaar werd. De betreffende dame ging 

geheel door het lint. Ik stond er vlakbij en instinctief stapte 

ik tussen beiden en haalde ze uit elkaar met de opties, 

normaal te gedragen en de resterende 20 seconden uit te 

spelen of volgens de regels te handelen en beiden rood 

geven. Ze kozen voor het eerste en iedereen was hier blij 

mee. Niet correct, maar in dit geval naar mijn mening de 

betere oplossing.’

Je bent passioneel over de rol van een scheidsrechter, 

wil je nog iets meegegeven aan de beginnende 

scheidsrechter?

‘Wees je ervan bewust, dat wat jij in die split-second 

denkt te zien, niet de waarheid hoeft te zijn. Maar op dat 

moment is het wel jouw waarheid. En die is op dat moment 

beslissend. Achteraf nooit in discussie gaan over het gelijk 

van die waarheid, want dat gelijk kan zeer divers liggen. 

Was het een foute beslissing? Kan, excuus daarvoor. Als je 

er dicht op zit tijdens de wedstrijd, komen die momenten 

echter niet zo heel vaak voor, merk ik. Het is mijn beleving 

dat deze houding ertoe bijdraagt dat ik over het algemeen 

veel waardering voor mijn arbitraal optreden ervaar.’
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Zaterdag 16 april 2022, een dag die we niet snel zullen vergeten. Daar staan 

we dan achter de ‘poort’ om op te lopen. De spanning is voelbaar en terug te 

zien op de gezichten van alle spelers. Het enige wat wij horen is een kabaal 

uit een bomvolle sporthal. Dan worden we één voor één omgeroepen en 

mogen we door de poort. Een muur van geluid en oranje lichten. Het moment 

van oplopen is genieten. Wat een sfeer en wat een fanatieke supporters. Echt 

geweldig! Jullie hebben ons heel de wedstrijd gesteund en die energie neem 

je mee in het veld. Dus bij deze bedankt namens de hele selectie voor de 

voorbereidingen, jullie support en het feestje daarna. Op naar de Hoofdklasse

Supporters bedankt!

Foto’s van Rien Paardekooper www.kieknoe.nl
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SWIFT 1

Het eerste heeft zich knap hersteld na een moeilijk 

veldseizoen. Als 2e eindigen achter De Meervogels is 

een knappe prestatie. Als kers op de taart twee play-

off wedstrijden tegen Sporting Delta. Over deze twee 

wedstrijden wist het eerste beide keren overtuigend te 

winnen. Dat resulteert in promotie naar de Hoofdklasse! 

Dit goede gevoel moet meegenomen worden naar het 

veld. Daar ligt nog een loodzware opgave, waarin het voor 

het eerste heel lastig wordt om zichzelf veilig te spelen. De 

wonderen zijn de wereld nog niet uit. Als het eerste het 

spel uit de zaal laat zien, gaan er zeker nog punten gepakt 

worden. 

SWIFT 2

Swift 2 heeft een wisselend zaalseizoen gekend. 

Uiteindelijk bleek het niet genoeg om uit die lastige 2e 

klasse te komen. Op het veld heeft Swift 2 het goed gedaan 

in de 1e Reserve klasse. Helemaal veilig zijn ze nog niet. De 

eerste drie wedstrijden zijn tegen de top 3, maar daarna 

gaan er nog voldoende punten gepakt worden om ook 

volgend jaar in deze klasse te kunnen acteren.

SWIFT 3

Ook in de zaal heeft Swift 3 het goed gedaan, met hier 

en daar wel een slippertje. Wanneer deze ploeg echt als 

ploeg blijft spelen, is er niks aan de hand. Het 3e heeft 

laten zien wat een ontwikkeling ze hebben gemaakt. Op 

het veld werd nog kansloos verloren van TOP 4, maar in de 

playoffs was het Swift dat er met de winst van door ging. 

Dat betekent een promotie naar de 2e reserve klasse!. Op 

het veld komen ze weer veel bekende tegen. We zijn er van 

overtuigd dat Swift 3 ook op het veld laat zien wat voor 

groei ze hebben doorgemaakt. De eerste plek lijkt wat ver 

weg, maar een tweede plek moet een bekroning zijn op 

een mooi seizoen. 

SWIFT 4

Een welverdiende 2e plaats in de zaal, een mooi resultaat. 

Dat Swift 4 goed de korf kan vinden hebben ze laten zien 

in de zaal. Meerdere wedstrijden werd er minimaal 20x 

gescoord. KCR bleek een maatje te groot. Voordeel is dat 

deze ploeg op het veld niet meedoet in de poule van het 

4e. Het 4e bezet daar de 1e plek in een poule waarin Atlas 

de grootste titelkandidaat lijkt te zijn. Zet zaterdag 21 mei 

dus in de agenda, dan speelt het 4e uit bij Atlas. Als deze 

gewonnen wordt lijkt een kampioenschap voor Swift 4 dus 

zeker mogelijk.

SWIFT 5

Swift 5 heeft in de zaal kunnen ruiken aan het 

kampioenschap. Uiteindelijk een knappe 2e plaats. Waar in 

de zaal de ploeg kon leunen op de scoringsdrift van twee 

oudgedienden, kent het 5e op het veld deze luxe niet. Het 

zal weer moeten knokken voor ieder punt. Alle vertrouwen 

is er dat het 5e uiteindelijk van die laatste plaats afkomt. 

SWIFT A1

In een spannende poule waar de middenmoot doorliep 

tot de laatste plaats en niet iedereen evenveel wedstrijden 

heeft gespeeld, heeft Swift A1 een 5e plaats weten te 

halen. Op het veld kan Swift A1 revanche nemen voor het 

net niet behaalde kampioenschap van afgelopen najaar. Op 

naar mooie wedstrijden en een plek bovenin de poule zou 

Swift A1 uiteindelijk niet misstaan.

SWIFT A2

De dames van Swift A2 hebben de tanden weer laten zien 

in de zaal. Helaas konden niet alle wedstrijden gespeeld 

worden. Zo eindigde deze ploeg op de voorlaatste plaats. 

Op het veld mogen ze aantreden tegen BKC, Blauw 

Wit en Stormvogels. Ploegen waar ze zich mee kunnen 

meten. Dat worden dus spannende wedstrijden. Een 2e 

of 3e plek moet dan ook mogelijk zijn. Neem vooral de 

doelpuntenproductie vanuit de zaal mee, dan moet dit 

lukken! 

SWIFT B1

Achter het fysiek sterke ONDO moest B1 genoegen nemen 

met een 2e plek in de zaal. Laat deze ploeg nu net niet in 

poule op het veld zitten. Is er dan toch een kampioenschap 

mogelijk? De onzekere factor in deze is Sporting Delta 

B2. Heel veel succes B1 en laten we hopen op mooie 

wedstrijden met veel doelpunten. Spannend zal de poule in 

ieder geval worden. 

SWIFT C1

Swift C1 heeft een wisselend zaalseizoen gehad. Veel 

wedstrijden in verschillende samenstellingen door ziekte. 

Al met al ging het niet zo gemakkelijk als op het veld. 

Laten we hopen dat de vitamine D van de zon ook weer 

zijn werk doet bij de spelers van C1. Door ontwikkelen, 

plezier maken en wedstrijden winnen. Wie weet staat er 

dan weer een kampioensfeest op jullie te wachten.  Heel 

veel succes C1! 

SWIFT C2

Wat een zaalseizoen voor Swift C2! Het kampioenschap is 

goed gevierd en ook wel verdiend na al dat harde werken. 

Nu kijken of de ploeg deze lijn ook door kan zetten naar 

het veld. In een spannende poule wordt het moeilijk 

voorspellen. Het belangrijkste is dat Swift C2 weer lekker 

plezier kan maken en dan komen die overwinningen 

vanzelf. Ook voor jullie veel succes gewenst.

SWIFT D1

Swift D1 mag zich een van de beste D ploegen van 

Zeeland noemen. Wat is het iedere wedstrijd toch 

feest om naar deze ploeg te kijken. In de zaal werd de 

tweede plek behaald en werd er een keer 20x gescoord. 

Op naar het veldseizoen! Daar staat wederom TOP D1 

te wachten. Gaat het op het veld wel lukken om een 

keer van ze te winnen? Zou mooi zijn. Desalniettemin is 

Swift D1 gewoon een ploeg die een mooie ontwikkeling 

doormaakt. Ga zo door! 

SWIFT D2

Ook Swift D2 heeft een mooi zaalseizoen gehad. Een 

derde plek is een knap resultaat. Daarnaast heeft D2 ook 

al twee keer 10 doelpunten weten te scoren. Nu weer 

naar het veld. Een leuke poule met ONDO D2, Top D2 en 

Stromvogels D1. Dat zijn bekende tegenstanders. Hopelijk 

komen er weer veel mooie wedstrijden aan waarin Swift 

D2 mag laten zien wat ze hebben geleerd. 
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SWIFT D3

Plezier is het sleutelwoord voor Swift D3. Niet alle 

wedstrijden worden daardoor omgezet in winst, want je 

moet er ook hard voor trainen. Goed luisteren naar de 

trainer en veel oefenen leidt tot meer punten. Dat mag 

Swift D3 op het veld laten zien. Heel veel succes jongens 

en meisjes!

SWIFT E1

Swift E1 was vorig veldseizoen kampioen geworden, wat 

een feest! Dit veldseizoen wordt de ploeg van Rob, Ilse 

en Esmee echt uitgedaagd. Het zijn sterke tegenstanders, 

maar daar wil je natuurlijk wel van winnen. Laat maar 

zien wat jullie allemaal geleerd hebben. Dat worden leuke 

wedstrijden met hopelijk veel doelpunten. Veel succes en 

plezier E1!

SWIFT E2

E2 heeft in de zaal een aantal mooie wedstrijden weten 

te spelen. Soms werd de korf makkelijk gevonden. Op het 

veld gaat dat zeker weer gebeuren. Daarnaast gaan we de 

tegenstander nog beter leren verdedigen, dan kunnen ze 

minder makkelijk scoren. Veel oefenen en plezier hebben. 

Dan gaat dit zeker goed komen.

SWIFT E3

Na een spannend veldseizoen volgde ook een spannend 

zaalseizoen. Knap gedaan hoor E3! Voor de toeschouwers 

was het elke wedstrijd weer zweten geblazen. Op het 

veld gaan jullie de lijn vast doorzetten. Heel veel plezier 

Swift E3!

SWIFT F1

De medailles waren er voor Swift F1. Gefeliciteerd met 

jullie kampioenschap in de zaal, knap hoor! Gaat het 

scoren weer zo goed als in de zaal? Bij ieder doelpunt 

moet natuurlijk gejuicht worden. Lekker blijven oefenen, 

goed de ballen vangen en kijken wie er vrij staat. Vroeg 

opstaan is voor jullie toeschouwers geen probleem, want 

iedere wedstrijd maken jullie er een feestje van.
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Wisselvalligheid blijkt grootste vijand van 

mooiweer korfballers Swift 5

Met tegenstanders als Seolto 3, Atlas 3, Fortis 5, Tjoba 5 

en TOP (A) 5 leken onze helden zich op te maken voor een 

spannende competitie. Er was geen uitgesproken favoriet 

dus kon de vorm van de dag wel eens heel belangrijk 

worden in het verzamelen van de benodigde puntjes. 

De eerste tegenstander voor onze helden was TOP (A) 5. 

Met de nodige invallers, waaronder zelfs Het Kanon (wie 

oh wie weet kent deze oud Swift 1 speler nog?), werd er 

een prima pot op de mat gelegd. Het grootste deel van de 

wedstrijd stond Swift 5 voor, maar in slotfase ging het mis. 

Met een 12-13 thuisnederlaag werden de eerste punten 

verspeeld. Onze helden wisten zich in de uitwedstrijd tegen 

Fortis 5 te herpakken en met een 5-11 waren de eerste 

punten binnen. Tegen Tjoba 5 bleek echter dat onze helden 

echte mooi weer korfballers te zijn. In de gietregen werd 

er met maar liefst 21-7 verloren. Thuis tegen Atlas 3 werd 

er onder het genot van een zonnetje weer een betere pot 

gespeeld. Echter sloeg de wisselvalligheid nu ook tijdens 

een wedstrijd toe waardoor een voorsprong ineens was 

omgedraaid naar een forse achterstand. Richting het einde 

van de wedstrijd wisten onze helden zich terug te knokken, 

maar de wedstrijd duurde net niet lang genoeg, waardoor 

er met 13-14 verloren werd. 

In de laatste wedstrijd moest Swift 5 het opnemen tegen 

Seolto 3 die bij een overwinning kampioen kon worden. 

De openingsfase werd een tikkeltje rommelig. Eerst werd 

Rambo (Remi) weggepiept waardoor de Witte Keniaan 

(Ingmar) koud het veld in moest. Slechts enkele minuten 

later sloeg het noodlot toe bij de Witte Keniaan, de enkel 

klapte dubbel waardoor ook hij het veld moest verlaten. 

Hierdoor waren onze helden genoodzaakt om zelfs de 

coach als speler in te zetten. Zo konden meegereisde fans 

voor het eerst sinds jaren de Man van Staal weer op het 

veld bewonderen. Onze helden wisten het Seolto 3 lang 

moeilijk te maken, maar uiteindelijk pakte Seolto 3 toch de 

overwinning en het kampioenschap. Onze helden keken na 

deze pot verbaasd naar de eindstand. 

Was het nu echt zo dat ze laatste waren geëindigd?! Voor 

Koning Ananas (Stefan) en Hard Legs (Jessica) was dit de 

druppel. Zij namen contact op met de technische staf, 

bestaande uit Mayo (Marjolein), De Notulist (Reinier) en de 

Man van Staal (Merijn), om versterkingen te eisen.

Versterkingen zaalseizoen niet genoeg voor 

titel

Na de teleurstelling op het veld kwam de technische staf 

samen om de mogelijkheden voor de zaalcompetitie te 

bespreken. De clubkas was echter, door een tegenvallende 

shirtverkoop, leeg. Zelfs de shirtjes van Rambo (Remi) 

waren dit jaar minder populair dan in het verleden. Er 

werd snel geschakeld naar de lijst met transfervrije spelers. 

En daar zaten verrassend genoeg toch wel een aantal 

pareltjes tussen. Ene de echte Ajacied en virtuoos Cello. 

Niet bij iedereen gaat er dan een belletje rinkelen, maar 

wel bij onze technische staf. Het gaat hier om niemand 

minder dan Benjamin en Marcel. En daar zit toch wel een 

lading scorend vermogen, en nee dan hebben we het niet 

over enkel de derde helft. Al snel lagen er een tweetal 

prestatiecontracten op tafel die ondertekend werden.

In de eerste wedstrijd tegen ONDO (M) 5 kenden onze 

helden echter een valse start. Thuis werd er met 10-11 

verloren. En toen lag de competitie weer stil. Pas na zes 

weken werd de competitie weer herstart. Gelukkig werkten 

onze helden thuis een pittig trainingsschema af om in 

topvorm weer te beginnen. Hierin werden ze gesteund 

door de gloednieuwe sponsor Fysiotherapiepraktijk Fysico 

Nadorst die de nodige professionele en persoonlijke 

trainingsschema’s verzorgde. Het blijft echter een raadsel 

waarom bij Anonymous (Mireille) het trainingsschema 

inhield dat ze elke avond op de bank een filmpje moest 

kijken.

En of onze helden in topvorm begonnen. Uit tegen de 

topfavoriet voor de titel, werd er met maarliefst 16-23! 

gewonnen. Onze helden verslikten zich echter de wedstrijd 

erna tegen Tjoba 5 door thuis met 10-12 te verliezen. 

Daarna lieten onze helden drie wedstrijden op rij hun 

kwaliteiten zien. Eerst werd er thuis met 22-12 van TOP (A) 

5 gewonnen. Toen kwam de revange op ONDO (M) 5. En 

hoe! Met 5-19 liet Swift 5 niets over van ONDO (M) 5. De 

wedstrijd erna probeerde Fortis 5 nog lang mee te gaan 

maar uiteindelijk kreeg de echte Ajacied (Ben) het op de 

heupen en mede dankzij zijn tien doelpunten werd er met 

10-20 gewonnen. Ondertussen had KVK 2 geen enkele 

wedstrijd meer verloren en was daardoor zeker van het 

kampioenschap. Onze helden konden echter nog altijd 

op gelijke hoogte komen maar moesten dan thuis tegen 

KVK 2 wel winnen. En dat wilde helaas niet lukken. Precies 

die wedstrijd werd er niet meer met scherp geschoten 

waardoor een kampioenschap er definitief niet meer in zat.

Verwachtingen en ambities veldcompetitie 

voorjaar

Door het mislopen van de titel en de bijbehorende 

prijzenpot waren onze helden genoodzaakt om afscheid 

te nemen van de echte Ajacied (Ben) en Virtuoos Cello 

(Marcel). En dat zal zich laten voelen, zij waren samen goed 

voor bijna de helft van alle doelpunten in de zaal. Voor de 

komende veldcompetitie wordt er dan ook weer gekeken 

Swift 5 stoomt zich klaar 
voor nieuwe gouden tijden
door (de altijd goudeerlijke) reporter L. Eugen 

naar andere helden die zouden kunnen opstaan als 

topschutter. Zal Soep (Sophie) weer de nodige doelpunten 

uit haar heupen schudden? Vliegen SpiceGirl (Carlien) en 

Anonymous (Mireille) en weer regelmatig voorbij voor 

hun keurige doorlopers? Gaat de grijze vos Captain Stevie 

(Steven) weer snipen of gaan MooiBoy (Luc) en Rambo 

(Remi) weer lekker raak prikken? Of weet de technische 

staf toch nog met een aantal nieuwe gezichten te komen? 

Er gaan immers weer de nodige geruchten. Ene Joren G. 

en S. den Boer zouden de tijd rijp achten voor een stapje 

omhoog. 

Op het veld treffen onze helden met TOP (A) 6, Fortis 5 

en Tjoba 5 een competitie die alle kanten op kan vallen. 

Kunnen onze helden eindelijk eens afscheid nemen met die 

wisselvalligheid en de beker met de grote oren na zes duels 

omhoog houden?

Wil jij onze helden nu echt steunen in hun strijd om een 

nieuw kampioenschap? De wat lege clubkas moet weer 

gespekt worden, dus bieden onze helden eenmalig de 

mogelijkheid om jouw naam te laten graveren op één van 

de brede borstkassen van de heren of op één van de sterke 

schouderbladen van de dames. Zeg nu zelf, wie wil dit nu 

niet? Dus wil je zien dat jouw naam zichtbaar is wanneer 

Ronaldinho (Ronald) zijn shirt uittrekt bij zijn volgende 

doelpunt? Neem dan deel aan deze actie. Voor slechts € 

99,10 staat jouw naam op een borstkas of schouderblad 

naar keuze. Uiteraard krijg je er meteen een real size look-

a-like knuffel van Miss no-nickname (Amber) of De Notulist 

(Reinier) bij. 

Onze helden hebben er weer zin an! Zien we jullie straks 

weer langs de lijnen, of tijdens de derde helft?!

https://swifthelden.wordpress.com/ 
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