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Kantinerooster  
voorjaar 2019 
 

Beste spelers en ouders van jeugdleden, 
Het veldseizoen gaat weer beginnen. Dat vereist een 
barbezetting rondom de wedstrijden. 
Triaz 1, Triaz 2, Triaz 3 en Triaz 4 verzorgen de 
bardiensten óf bij hun eigen wedstrijden (Triaz 4) óf bij de 
wedstrijden van andere teams. Knelpunten worden 
opgevangen door de kantinecommissie. 
Wij verzoeken de teams om het rooster te checken en per 
team onderling de bezetting te regelen. 
Alleen rondom de wedstrijden van de jeugdteams wordt 
er een beroep gedaan op vrijwillige ouders om een kopje 
koffie of thee uit te schenken aan het publiek. 
Net als in voorgaande jaren kunnen jullie het barrooster 
inzien via de link: 
 
http://svtriaz.kantinesysteem.nl/index.php 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De kantinecommissie 
 

 

 
Redactie 

Het eerstvolgende clubblad komt uit over twee weken 
maandag 6 mei 
Uw kopij is nog steeds van harte welkom op de 
vertrouwde adressen: abpostma@gmail.com en 
redactie@triaz.nl 

 
Triaz thuis 

Van Heenvlietlaan 

 
  
12:30 Triaz 2 - Fiducia 2 
14:00 Triaz 3 - Swift 4 
15:30 Triaz 1 - Amsterdam 1 

 
 

Na 2 flessen wijn 
eindelijk de 

belastingpapieren 
ingevuld; 

krijg 23 miljoen terug 
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Veel lol, veel frituur, veel prijzen, weinig deelnemers 
 

Plannen is altijd lastig en dat resulteerde voor de Paasversie van onze klaverjasdrive in het heen en weer schuiven van 
de datum. Uiteindelijk kwam vrijdag de 12e als winnaar uit de koker. Daarom is het een beetje teleurstellend dat er 
uiteindelijk toch slechts 8 koppels in de line-up stonden. 

De strijd was er echter niet minder hevig om. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken bleek dat het koppel Ina en 
René Subke nog als enige overeind stond. 

De organisatie was als vanouds weer voortreffelijk, de frituur overvloedig en moest soms met geweld worden 
toegediend. Iedereen ging met winst naar huis. Veelal zat die winst in de maag. 

Volgende keer – vermoedelijk zo tegen de Kerst – hopen we op meer deelnemers zodat de aanwezigen de frituurlasten 
beter en gezonder kunnen verdelen. 

 

The final results: 
1 Ina Subke en René 5809 
2 Jan en Louis 4993 
3 Arie en Rinus 4839 
4 Annie en Mirka 4792 
5 Michael en Sander 4708 
6 Kees en Emile 4496 
7 Martin en Arie 4044 
8 Margriet en Monique 3052 

 
  



 
Robert Luttik (l) en Dico Dik nu ook bondscoaches        KV Groen Geel 

Groen Geel duo Dik & Luttik bondscoaches Suriname 
05-04-2019 
 
WORMER Wat begon met een losse opmerking in de Groen Geel kantine is uitgemond in een aanstelling als 
bondscoaches van het nationale korfbalteam van Suriname. Dico Dik wilde de klus alleen accepteren als 
Robert Luttik met hem mee zou doen. 
Het duo vormt nu de bondscoaches van het Surinaamse korfbal team. Het duo volgt Riko Kruit op, die 
onlangs bekendmaakte te stoppen. Zijn vrouw is zwanger. Het bestuur van de Surinaamse Korfbal Federatie 
is verheugd met de aanstelling van het succesvolle tweetal uit Wormer. 
Dik en Luttik zijn beide werkzaam als coach bij Groen Geel uit Wormer, waarmee ze vorige week 
promoveerden naar de Korfbal League. Ze zetten hun werkzaamheden bij Groen Geel voort. Met de 
aanstelling van de bondscoaches is de staf voor het WK 2019 in Durban, Zuid-Afrika rond. De samenwerking 
met teammanager Albert Nijenhuis en fysiotherapeut Theo Rouffaer is voortgezet. 

Afgesproken is om de centrale trainingen af te werken bij Groen Geel. In de selectie o.a. Groen Geler 
Ivan Karsters. 
 
Nieuwsblad De Zaankanter.nl 
 
 
 

  



Zaterdag 20 april 
Triaz 1  - Amsterdam 1 15:30  van Heenvlietlaan 
Dames : Brenda, Laura P., Simone, Denise 
Heren : Jesse, Koen, Jelte, Rick 
Coach : Jordy Boer 
Scheidsrechter : K. de Vries 
Verzamelen : In overleg 
 
Triaz 2 - Fiducia 2 12:30  van Heenvlietlaan 
Dames : Laura B., Annique, Nina, Mirka, Evelien, Tamara 
Heren : Rowdy, Corné, Jeffrey, Robbert, Bart 
Coach :  
Scheidsrechter : R. van der Meijde 
Verzamelen : In overleg 
 
Triaz 3 - Swift 4 14:00 van Heenvlietlaan 
Dames  : Zoë, Emma, Giulia, Janet 
Heren : Damian, Julian, Bart, Ezra, Benno, Peter 
Coach : Jelte 
Scheidsrechter :  
Verzamelen : In overleg 

 
Zondag 21 april 
 
Wedstrijd Sporting Trigon 6 - Triaz 4 verplaatst naar vrijdag 10 mei 20:15 
 
 
 
 
Kantinerooster zaterdag 20 april    
 
Wedstrijden: 12:30 Triaz 2 - Fiducia 2  
                    14:00 Triaz 3 - Swift 4 
                    15:30 Triaz 1 - Amsterdam 1 
 
  Tijden Plek 1 Plek 2 
11:30 - 14:30 Kcie kcie 
14:30 - 16:00 Triaz 2 Triaz 2 
16:00 - 17:30 Triaz 3 Triaz 3 
17:30 - sluit Triaz 1 Triaz 1 

 



 
 
Zaterdag 20 maart 
DKV Victoria/ Triaz A1 - Zaandam Zuid A1 11:45  Diemen 
Meisjes : Raisa, Linda, Naomi, Quinty, Iris, Isabella, Lisa, Daisy, Eline 
Coaches : Jesse en Koen 
Sportpark : Sportpark De Diemen, Sportlaan 13a 1111PX DIEMEN 
Verzamelen : 3 kwartier van tevoren omgekleed op het veld 
 
KVA C1 - Triaz C1 14:00 Amstelveen  
Meisjes : Janice, Alayaa, Irene, Maja, Rosa, Nikki, Trinity, Sofia 
Jongens : Luka en Leon 
Coaches : Liora en Simone 
Sportpark : Startbaan 1, 1185XP AMSTELVEEN 
Verzamelen : 3 kwartier van tevoren omgekleed op het veld 
 
Triaz E1 - Blauw-Wit E1 12:00 Amsterdam   
Meisjes : Sophia, Dahlia 
Jongens : Milan, Dries, Rover. 
Coaches : Jelte 
Sportpark : Joos Banckersweg 18a, 1056EP AMSTERDAM 
Verzamelen : 3 kwartier van tevoren omgekleed op het veld 
 
 
 

        
 
Dinsdag A 19:00 tot 20:00 bij Triaz 
 C en E 19:00 tot 20:00 
   
Vrijdag A 19:00 tot 20:00  bij DKV Victoria 
  C en E 19:00 tot 20:00   
 

 

  

Technische commissie 
Wedstrijdsecretaris: Mirka Naviglio-Ronday 06 25 25 40 40 

Jeugdzaken 
Wim Schaap tel. 06 57 21 13 50    E: wimschaap@ziggo.nl 



    
 

                                          

    

  



Tennisles bij Triaz? Ja, natuurlijk! 
Triaz is daarvoor een samenwerking aangegaan met Slimtennis. Slimtennis is 
gespecialiseerd in het behalen van optimaal spelplezier voor spelers op ieder niveau. Bent u 
prof of weet u niet waarom dat net daar hangt? Voor Slimtennis maakt dat geen verschil. 
Natuurlijk heeft Slimtennis haar eigen website: 

In principe wordt er bij Triaz alleen tennisles gegeven aan tennisleden van sv Triaz. Slimtennis organiseert ook clinics en 
workshops en tennistrips naar bv Kroatië. Slimtennis staat onder leiding van Ajdin Kolonic. 
Triaz biedt de mogelijkheid om op haar terrein tennisles te volgen maar is uitdrukkelijk geen partij tussen de tennisleden 
en de tennisschool. 
Wilt u meer informatie over de tennislessen dan kunt u zich richten tot de secretaris of rechtstreeks tot Slimtennis. 

 
Ajdin Kolonic is een KNLTB gecertificeerde Tennisleraar A en de oprichter van Slim Tennis. Hij is een actieve 
categorie 3-speler. Zijn doel is tennissers te helpen hun mentale spel te versterken, met als doel meer 
spelplezier en vaker winnen. Ajdin vervult de rol van manager en mental coach bij SlimTennis-Triaz. 
 
Stefan Vergeer is geboren en getogen in Amsterdam. Hij tennist al sinds zijn zesde en is een actieve 
categorie 3 speler en voormalig top-200 speler. Stefan studeert medicijnen, reist veel, en geeft ook vaak 
tennisles. Hij heeft in Amerika college tennis gespeeld en ook daar tennisles gegeven. Sterker nog, hij 
heeft ook tennisles in Australië en Canada achter de rug. Waar hij ook naartoe reist, tennis gaat mee. 
 
Jaïr heeft inmiddels al 10 jaar ervaring met tennisles geven door heel Amsterdam. 
Hij is in het bezit van een KNLTB A licentie. Daarnaast is hij afgestudeerd in veranderkunde en hij past deze 
kennis ook toe op de baan. Zelf speelt hij op niveau 3. Hij werkt graag in realistische spelsituaties en is 
gefocust op het verbeteren van ieder zijn spel. Grappig detail is dat Jaïr is geboren en getogen in het grijze 
appartement achter het clubhuis van Triaz. Hij ziet jullie graag op de baan! 
 
Victor komt uit Roemenië en is al 14 jaar professioneel bezig met tennis. Naast het tennis spelen heeft hij 
een grote passie voor lesgeven. Hij heeft met mensen van alle leeftijden en op allerlei niveaus gewerkt in 
Roemenië, Duitsland en het Midden Oosten. Hij is 3 jaar geleden verhuisd naar Nederland. Heeft een 
bachelor opleiding Psychologie in Groningen afgerond en is nu met een master vervolg in Amsterdam 
bezig. 

 
Jan-Willem is geboren en getogen in Amsterdam en tennist al sinds hij 6 is. Hij is net terug uit 
Chicago, waar hij voor 4 jaar heeft gestudeerd en NCAA Division 1 College tennis heeft gespeeld 
voor DePaul University. In Nederland is Jan-Willem een categorie 2 speler en in het verleden is hij 
twee keer derde geworden bij het jeugd NK tennis. Momenteel is hij bezig aan een Master opleiding 
Business Analytics aan de VU. 

 
Tennissen bij Triaz, betaalbaar voor iedereen! 
Op de website kunt u lezen wat de actuele tarieven zijn voor het Triaz tennis lidmaatschap. 
Het betreft zeer voordelige tarieven, zeker als u bedenkt dat u 7 dagen per week, 12 uur per dag vrij kunt tennissen (als 
er niet gekorfbald wordt). 
Als tennislid van Triaz ontvangt u een tag (elektronische sleutel) waarmee u toegang heeft tot onze vijf kunstgrasbanen 
en tot de kleedkamers en sanitair in het clubhuis. 

Lichtmasten 
Door de gemeente is ook bij Triaz een 'intelligent' bedieningssysteem geplaatst. Nu kunnen de masten 
paarsgewijs ontstoken en gedempt worden. Er zijn dus drie knoppen;  
iedere knop ontsteekt (of dempt) een mast links en rechts. Indien er op één baan getennist wordt hoeven 
er maar 2 masten (1 knop) ontstoken te worden. De besparing is natuurlijk evident.  

De ideale bal 
Van een andere kunstgras tennisvereniging kregen we de tip om de Artenga 800 drukloze bal te promoten. 
Deze zou zeer geschikt zijn voor kunstgras vanwege de hoge stuit. Wel is hij iets zwaarder dan andere 
ballen. Hij is verkrijgbaar bij de Decathlon voor €0,99 per stuk. 

Openingstijden 
De tennisbanen zijn beschikbaar van 10:00 uur tot 22:00 uur. Het tijdslot staat ingesteld vanaf 09:45 uur tot 
22:15 uur. Uit het toegangsregistratie systeem blijkt dat er buiten deze uren ook tags worden aangeboden 
aan de lezers. En dat gaat dus niet. Indien u ’s avonds speelt houd er dan rekening mee dat ook de voordeur 
niet meer van buitenaf te openen is na 22:15 uur. Liggen uw spullen nog in de kleedkamer ……  dan heeft u 

wellicht een probleem. De deur is natuurlijk wel van binnenuit te openen, dus u wordt niet opgesloten.  

http://triaz.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&catid=145:contactgegevens&id=22-kees-nab
http://www.slimtennis.nl/contact/
http://www.slimtennis.nl/Tennisleraar-Diploma-Ajdin-Kolonic.jpg
http://triaz.nl/tennis


 
  



                                              
 
 
 
  
 
                                            Contactinformatie 

 A.J. Ernststraat 179-181 
 1083 GV Amsterdam-Buitenveldert 
 Telefoon: 020 - 330 87 57 
 E-mail: info@medischpunt.nl 
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