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PKC/SWKGroep: meer dan korfbal alleen

Kort nieuws

#Bingoals

Voorwoord

Een app die het teamgevoel binnen teams van een vereniging
versterkt. De PKC Future Club kwam met dit idee.

Met veel plezier hebben we gewerkt aan de krant van PKC/SWKGroep zoals deze nu voor
u ligt. We geven graag een inkijkje in de veelzijdigheid van onze vereniging. Veelzijdigheid
betekent voor mij dat er voor iedereen plek is binnen de club. Voor de ambitieuze topsporter
heerst het juiste klimaat, maar ook als juist de gezelligheid voor jou belangrijk is, dan zul je je
bij PKC/SWKGroep op je plek voelen.
PKC/SWKGroep zal voor veel inwoners van Papendrecht en omgeving geen onbekende naam
zijn. Maar wat gebeurt er nu precies achter dat hek? Wat drijft de
leden en waarom is PKC/SWKGroep uitgegroeid tot de grootste korfbalvereniging? Is dat
misschien een plek waar uzelf of
uw kind eens een kijkje zou willen nemen? Eén ding weet ik zeker: een nieuw lid zal al snel in
de gaten krijgen dat het bij PKC/
SWKGroep niet alleen draait om
de sport, maar dat iedereen de
kans krijgt om zich ook naast
het veld te ontwikkelen. Het mediateam en de PKC Future Club
zijn hier mooie voorbeelden van.
Maar sport staat natuurlijk
voorop. Naast het korfballen
hebben we hard gewerkt aan het
verbreden van ons sportaanbod
met onder andere bootcamptraining, bokslessen en binnenkort
zelfs een echte hindernisbaan.

De jeugd ontwikkelt zich met dit
gevarieerde aanbod veel beter
als sporter. Tegenwoordig behoren boompje klimmen en slootjespringen niet vanzelfsprekend
tot de vrijetijdsbesteding van
onze kinderen. Wij proberen dat
stuk gebrek aan ontwikkeling
in bewegen op een andere manier deel uit te laten maken van
de sportopleiding van de jeugd.
We kunnen natuurlijk niet om
ons vlaggenschip heen. Al vele
jaren vecht ons eerste team met
prachtig spel vrijwel onafgebroken mee om de landstitel. Ook
dit jaar zijn we weer volop in
de race en hopen we op zaterdag 4 april in een uitverkocht
Ahoy onze 10e landstitel in de
wacht te slepen. We genieten
daar met elkaar enorm van en
het is leuk om onderdeel te zijn
van de groep supporters. In onze
sport gaan de supporters van
verschillende verenigingen erg

vriendschappelijk met elkaar
om, dus jong en oud kan gewoon
gezellig mee.
Tot slot geven we in deze krant
ook aandacht aan onze trouwe
sponsoren. Zonder deze ondernemers hadden we nooit gestaan waar we nu staan. Onze
ondernemersclub is niet meer
weg te denken uit de vereniging
en we vierden recent het 25-jarige bestaan van dit springlevende
sportieve netwerk.
Rest mij nog één ding: kom
ook eens kijken op onze mooie
club. Laat uw kind gerust eens
meetrainen, we hebben volop instroom mogelijkheden, ook voor
de iets oudere jeugd.
Met sportieve groeten,
Bertjan Scheepbouwer
Voorzitter

Combifit
Combifit is al meer dan 5 jaar
een begrip bij PKC/SWKGroep.
Met allerlei attributen werken
iedere week weer tientallen
sportievelingen zich flink in
het zweet. Dit jaar komt daar
een nieuw element bij: een baan
met klimhindernissen. Combifittrainer Bauke Visser kwam
met dit idee. Samen met een
ontwerper heeft hij een baan
ontworpen met basistechnieken en elementen uit de sport
survival run, aangepast aan de
combifitdoelgroep.
Zelf is Bauke een fervent ‘surival runner’. Surival run is een
hardloopwedstrijd met klimhindernissen. De sport bestaat
zo’n 30 jaar en is sinds kort ook

aangesloten bij het NOC*NSF.
Inmiddels is het één van de
snelst groeiende sporten binnen Nederland.
Surivalruns worden het hele
jaar gehouden, door weer én
wind. Bauke: “Ze noemen het
ook wel een strijd tegen de elementen, een surival run gaat
namelijk altijd door. Ook als het
sneeuwt.” Je kunt meedoen als
recreant en als wedstrijdloper.
Zelf is Bauke een wedstrijdloper
op de korte afstanden.
“De meeste mensen kennen de
obstacle runs, zoals Mudmasters. Maar survival run is op
sommige vlakken écht anders.
Bij een obstacle run mag je een
hindernis overslaan als het niet

lukt. Bij een survival run staat
bij elke hindernis een jury. Als
je valt, begin je weer opnieuw,
tot het je lukt.”
Bauke hoopt dat de baan in het
voorjaar gebouwd kan worden.
Tijdens de combifttrainingen
kan de baan dan gebruikt worden. Dit zal een eerste kennis making zijn met deze gave
sport. “Als er veel animo voor is,
zou ik graag aparte survivalrun
trainingen willen geven. Maar
eerst maar eens kijken hoe de
combifitters dit vinden.”
Houd de website van PKC/SWKGroep in de gaten voor de laatste ontwikkelingen!

De PKC Future Club, bestaande
uit jonge PKC leden, is opgericht
om samen met het bestuur mee
te denken over diverse zaken
binnen de club. Zo ook het onderwerp ‘teambuilding’ en
‘teamgevoel’. De Future Club
constateerde dat teamgevoel
niet in alle teams vanzelfsprekend is. Vanuit die constatering
is de zoektocht gestart naar een
structurele oplossing die trainers kan helpen het teamgevoel
te versterken.

die zij moeten bereiken in het
seizoen. De doelen zijn per leeftijdscategorie
verschillend.
Hierbij kun je denken aan een
avond drankjes doen voor de seniorenteams en aan discozwemmen voor de C-tjes. Ook vrijwilligerstaken zijn toegevoegd als
opdrachten, bijvoorbeeld het
draaien van een bardienst voor
de leden van 18 jaar of ouder,
maar bijvoorbeeld ook ‘positief
coachen’ of het bedanken van
een scheids na afloop.

Wessel Korteweg: “We kwamen
al gauw met een lijst van mogelijke uitjes en activiteiten die
een team kan doen. Door hier
het competitieverband aan toe
te voegen en er een spel van te
maken, kwamen we op het idee
van Bingoals.” Dit idee werd gepitcht aan het innovatiefonds
van het KNKV. In 2018 stelde
dit fonds namelijk een bedrag
beschikbaar aan verenigingen
met innovatieve ideeën. Eén van
de gekozen ideeën is Bingoals.
Met de steun van het KNKV
wordt de app nu gerealiseerd.

Wanneer een team een opdracht voltooit, komt deze in
het nieuwsoverzicht te staan.
Hoe meer opdrachten je voltooit als team, hoe hoger je op
de ranglijst komt te staan.

Bingoals is een app voor de telefoon en bestaat uit een bingokaart met opdrachten, een
ranglijst van teams en een
nieuwsoverzicht. De bedoeling
is dat elk team een bingokaart
krijgt met daarop de doelen

Op dit moment is de app in de
maak. “Aangezien de app erg
groot is in omvang, duurt het
helaas wat langer om deze te
maken. We zitten nu ongeveer
op de helft van het proces. We
hopen dit seizoen nog wel een
test uit te kunnen voeren, zodat we de app volgend seizoen
kunnen uitrollen.” De app
wordt uiteindelijk beschikbaar
gesteld voor alle korfbalverenigingen in Nederland. Teams
vanaf de D-categorie kunnen de
app gebruiken.
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Wanneer je Papendrecht binnen komt rijden hangt er onder het plaatsnaambord nog een
ander bordje met de tekst: ’Korfbalstad van Europa’. Deze titel heeft Papendrecht enerzijds
te danken aan de topprestaties die PKC/SWKGroep levert en heeft geleverd op nationaal en
internationaal niveau, maar bovenal is deze titel te danken aan de impact die onze vereniging
heeft op de gemeente. Met ruim 1.000 leden zijn we niet alleen de grootste vereniging van
Papendrecht, maar zijn we ook nog eens de grootste korfbalclub van de wereld. Het is dus niet
zo vreemd dat bijna elke Papendrechter wel een familielid, klasgenootje, collega of iemand uit
de straat kent die verbonden is aan onze club.
Al generaties lang vormt ons
clubgebouw een ontmoetingsplek voor iedereen die van de
sport, maar ook van gezelligheid en saamhorigheid houdt,
want PKC/SWKGroep is zoveel
meer dan alleen korfbal. De
grootte van onze vereniging
doet geen afbreuk aan het familiaire gevoel en de zorg voor
elkaar. Respect en betrokkenheid zijn belangrijke waarden
voor onze club. De vele nevenactiviteiten die naast het korfbal
worden georganiseerd helpen
bij het aangaan van nieuwe sociale contacten en het sluiten
van levenslange vriendschappen voor jong en oud. Het mooie
is dat deze activiteiten altijd
gerund worden door vrijwilligers en ook jonge leden worden gemotiveerd om hier hun
steentje aan bij te dragen door
bijvoorbeeld activiteiten te begeleiden voor de allerkleinsten.
Dit is niet alleen ontzettend

leuk en gezellig, maar hierdoor
leren ze ook verantwoordelijkheid te nemen en groeit hun
zelfvertrouwen.
De jeugd is de benzine van de
club, want zij vormen onze toekomst. Als vereniging investeren we daarom in een veilige
omgeving, waar plezier, zowel
in als buiten het veld, voorop
staat. De sport draagt bij aan de
fysieke ontwikkeling, maar het
team- en clubgevoel zijn van
grote waarde voor de sociaal
emotionele ontwikkeling. Het
is onze kracht om vanuit een
positieve coaching stijl kinderen samen te laten werken en
hen te stimuleren om nieuwe
uitdagingen aan te gaan en
persoonlijke grenzen te verleggen. Hierbij leren ze successen
te vieren en teleurstellingen te
verwerken.
Hoewel PKC/SWKGroep voor
vele Papendrechters een vertrouwd begrip is, realiseren
we ons dat er ook vele mede
Papendrechters zijn die ons
misschien nog niet zo goed
kennen. Bijvoorbeeld omdat ze
in een andere gemeente zijn
opgegroeid of omdat hun familie niet bevangen is door het
groen witte virus. De spelregels
van voetbal zijn iedereen wel
bekend waardoor je weet wat
je te wachten staat als je een
voetbalclub bezoekt. Helaas

bestaan er over korfbal een
aantal onterechte vooroordelen
die mogelijk maken dat er eerst
een drempel overwonnen moet
worden voordat een bezoekje
aan onze accommodatie aan
de Andoornlaan wordt overwogen. We willen echter iedereen
van harte welkom heten om gewoon een keer te komen kijken
of eventueel een keertje mee te
trainen. Om goed te kunnen bepalen of korfbal de sport is die
je wilt beoefenen mag er 3x gratis worden meegetraind.
Kinderen tussen de 4 en 6 jaar
zijn van harte welkom bij de
Kangoeroes op zaterdagochtend, waar ze in de vorm van
allerlei spelletjes de basisvaardigheden van korfbal leren.
Vanaf 6 jaar kunnen ze doorstromen naar een ploegje waar
ze onder begeleiding van vaste
trainers doordeweeks trainen
en op zaterdag een wedstrijd
spelen. Mocht dit nog niet gecombineerd kunnen worden
met bijvoorbeeld de zwemles of
mocht een kind de wedstrijden
nog erg spannend vinden dan
kan er ook gestart worden in
de instroomgroep. Zij trainen
vrijdagavond waarbij, net als bij
de Kangoeroes, spelenderwijs
wordt getraind op de basisvaardigheden van korfbal. Tot slot
organiseert PKC/SWKGroep regelmatig een kidstraining om
kinderen vrijblijvend kennis
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Oplossing Woordzoeker: Laurens Leeuwenhoek
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Behind the scenes
De PKC/SWKGroep Media Crew is inmiddels niet meer weg te denken bij PKC/SWKGroep.
Zij brengen elke thuiswedstrijd van ons eerste zorgvuldig in beeld. Zowel op de schermen in
de zaal als op de livestream op YouTube.
Het live volgen van de wedstrijd
is in de jaren flink veranderd.
Het is begonnen met het live
volgen van de score. Via de PKC
website konden mensen live
volgen wat de stand was van de
wedstrijd. Brian deed dit samen
met Hanno Lohuis en Ton de
Vries.
Daarna werd er gekeken naar
de beleving in de PKC-hal. Het
oplopen, tonen van spelersfoto’s
op de schermen, live statistieken en natuurlijk de tijd en score. Dit werd daarna uitgebreid
met een camera (en cameraman
John) en het tonen van herhalingen op de schermen.
Brian: “Het was volgens mij
2014 toen we voor het eerst de
wedstrijden konden doorzetten naar onze Youtube pagina.” Het KNKV haakte daar op
in en kwam met hulp om de
livestream breder op te zetten
binnen de Korfbal League. Vanaf dat moment gingen de clubs

elkaar ook helpen en ideeën
en kennis uitwisselen. De Media Crew is in 2016 groter gaan
groeien. Op dit moment zitten
ze op 18 tot 20 man.

seizoen ook af naar Engeland
voor de Engelse Korfbal Finale,
mét hun materialen.
De crew is inmiddels uitgegroeid tot een vriendengroep.
Een aantal leden speelt zelfs in
hetzelfde korfbalteam. Thomas
Mout heeft zijn ouders en vriendin aangestoken met het ‘media
crew virus’. Thomas: “We hadden bij een wedstrijd nog wat
helpende handjes nodig, toen
heb ik mijn ouders gevraagd.
Sindsdien zijn ze er eigenlijk
elke thuiswedstrijd bij.”

“Dat is natuurlijk een
enorme eer als je vanuit
het KNKV voor dit soort
evenementen gevraagd
wordt. Dat zegt wel
wat over de mate van
professionaliteit en de
kwaliteit die wij leveren”,
Hoe ziet zo’n dag eruit
aldus Brian.
Deze geoliede machine blijft
niet onopgemerkt binnen korfbal land. De crew is al meerdere malen gevraagd om met
de livestream te helpen op diverse korfbalevents. Zo is Brian
Koppelaar standaard bij alle
internationale toernooien van
België tot Zuid-Afrika. Een aantal leden van de crew reist dit

voor de Media Crew?
We nemen je mee.

Elke thuiswedstrijd van het
eerste van PKC/SWKGroep is de
mediacrew aanwezig. De meeste crewleden lopen ruime tijd
voor de wedstrijd begint al rond
op het complex om alles op te
zetten. Een uur voor de wedstrijd start de briefing. Inmiddels stelt de briefing niet meer

Wie doet wat binnen de crew?
De PKC/SWKGroep Media Crew
bestaat uit een vaste groep mensen die elke thuiswedstrijd de
wedstrijd zo volledig mogelijk in
beeld brengt. Op het balkon in
de PKC-hal staan twee camera’s,
die worden bediend door PKC’ers.
Aan het veld staan ook nog twee
camera’s. Het licht en geluid in de
PKC-hal wordt vanaf het balkon
geregeld. De beelden, herhalingen én de diverse statistieken die
op de grote schermen getoond
worden, worden weer geregeld
vanuit de PKC-hal. Hier zijn is tevens de vaste commentator Jacco
van den Boogaart te vinden, net

als Jorien Besemer die de interviews doet voor de wedstrijd, in
de rust en na de wedstrijd.
Vandaag zijn er vier camera’s die
de wedstrijd in beeld brengen.
“Als we een extra persoon hebben, laten we een vijfde cameraman/vrouw het veld op gaan, zodat we ook de timeouts kunnen
filmen en horen wat er gezegd
wordt.”
De crew heeft inmiddels beschikking over een eigen ‘regiekamer’.
Vanuit deze kamer stuurt regisseur Brian Koppelaar de crew

aan. In deze kamer wordt ook de
livestream verzorgd. Naast Brian
is er nog iemand aanwezig die
zorgvuldig de herhalingen in
beeld brengt. Een derde persoon
in die regiekamer houdt zich bezig met de graphics die je ziet in
beeld, bijvoorbeeld als er iemand
gescoord heeft.
Het is een hele operatie, het streamen van een wedstrijd in de
Korfbal League, maar de Media
Crew van PKC/SWKGroep heeft
het kunstje feilloos onder de
knie. Daar mogen we als vereniging hartstikke trots op zijn!

zoveel voor. Waar voorheen het
bespreekhok vol zat met elk
crewlid en het draaiboek nauwkeurig werd doorgenomen, zit
er tegenwoordig nog maar een
handjevol. Iedereen weet namelijk precies wat hij of zij moet
doen. Na zes á zeven seizoenen
is het een goed op elkaar ingespeeld team. Tijdens de briefing
worden nu alleen nog maar
kleine dingen doorgenomen,
zoals wie Jorien Besemer voor
de camera krijgt om te interviewen. “Ik heb het vandaag
rustig”, zegt Marja de Jong. “Ik
ben iemand anders aan het inwerken zodat hij mijn taak ook
wel eens kan overnemen. Daar
zijn we nu wel meer mee bezig.
Iedereen heeft zijn eigen taak,
maar het is wel belangrijk dat
je elkaar kunt overnemen zodat
er geen problemen ontstaan als
iemand een keertje niet kan.”
Ook Thomas heeft een andere
rol vandaag. Hij kijkt over de
schouder van Brian mee. “Brian
is er een keer een wedstrijd niet.
Hij is dan in Tsjechië voor de
livestream van de Europa Cup.
Dan neem ik zijn taken waar.”
Na de briefing worden de laatste voorbereidingen worden getroffen, camera’s worden klaar
gemaakt en microfoons getest.
“Soms is het nog wel rennen
voor de wedstrijd. Geheugenkaartjes die vol zijn, accu’s van
camera’s leeg of microfoons die
het niet meer doen. Maar zodra
het fluitsignaal klinkt, keert de
rust terug”, zegt Marja de Jong.
Een kwartier voor de start van
de wedstrijd start regisseur
Brian Koppelaar de livestream
op het YouTube kanaal van PKC/
SWKGroep. Jacco van den Boogaart, de commentator, heet de
kijkers van harte welkom en de
interviews met de coaches van
de partijen worden uitgezonden. De laatste weken zendt de
crew ook een tweede livestream
uit met Engels commentaar.
Thom Brady is voor een aantal
weken in Nederland en besloot
om verslag te gaan doen in het
Engels, zodat kijkers buiten
Nederland ook de wedstrijd
kunnen volgen.

In de PKC-hal wordt inmiddels
de Korfbal League tune en lichtshow ingezet.
Het fluitsignaal klinkt. Brian:
“Succes allemaal!” De wedstrijd
is begonnen.
Vanuit de regiekamer houdt
Brian contact met de cameramensen. Hij vertelt hen wanneer welke camera in beeld is.
Brian: “Zien jullie iets aan de
livestream score? Ik heb weer
iets bedacht.” “Zo gaat het wel
vaker”, zegt Thomas. “Brian verzint iets op een donderdagavond
en gaat meteen aan de slag. Zo
wordt er altijd wel weer iets veranderd aan de livestream.”
Tijdens de wedstrijd wordt er in
de regiekamer ook gesproken
over het spel. “Is dit nu echt een
overtreding?” “Laat de herhaling eens zien.”
Het aantal kijkers houden ze
nauwlettend in de gaten. Op het
hoogtepunten kijken er maar
liefst 2442 mensen tegelijk naar
de stream. Als we uitgesteld kijken daarbij optellen staat het
aantal inmiddels op 12.000.
Al een flink aantal jaar wordt
de Hoofdklassefinale gehouden in de PKC-hal. De finalisten
van deze finale strijden om een
plekje in de Korfbal League.
Voor Brian is dit wel één van
de hoogtepunten voor de Media
Crew. “Dit zijn altijd gave wedstrijden. De hal zit bomvol en
de sfeer is goed. En er zit voor
ons minder spanning in, omdat
PKC/SWKGroep zelf niet speelt.”
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Sport voor iedereen
Kangoeroe Klup

1

Wie?
Kinderen van 4 t/m 6 jaar
Wanneer?
Zaterdag 09:00 - 10:00 uur
Wat?	Spelenderwijs kennismaken met korfbal, teamsport en balvaardigheden.
Contributie?
€10 per maand
Contactpersoon? Tessa Sijstermans, kangoeroeclub@pkc-korfbal.nl

Instroomgroep

2

Wie?
Kinderen van 6 t/m 8 jaar
Wanneer?
Vrijdag van 17:00 - 18:00 uur
Wat?	Spelenderwijs kennis maken met korfbal. Deze groep is bedoeld voor kinderen
die eerst willen bekijken of ze korfbal leuk vinden of die het spelen in een ploegje
nog niet kunnen combineren met zwemles.
Contributie?
€12,50 per maand
Contactpersoon? Marloes Versluis en Helenie Dekker, kids@pkc-korfbal.nl

F t/m D jeugd

3

Wie?
Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Wanneer?	1 of 2 keer per week trainen en een wedstrijd op zaterdag.
Trainingsdagen en -tijden verschillen per team.
Wat?
Competitie spelen in een eigen team met zowel thuis- als uitwedstrijden.
Contributie?
€12,50 per maand
Contactpersoon? Marloes Versluis en Helenie Dekker, kids@pkc-korfbal.nl

C t/m A jeugd

4

Wie?
Kinderen van 12 t/m 18 jaar
Wanneer?	1 of 2 keer per week trainen en een wedstrijd op zaterdag.
Trainingsdagen en -tijden verschillen per team.
Wat?
Competitie spelen in een eigen team met zowel thuis- als uitwedstrijden.
Contributie?
C en B €15 en A €20 per maand
Contactpersoon? Miranda Fok, jeugdfun@pkc-korfbal.nl

Senioren reguliere competitie

5

Wie?
18+
Wanneer?	1 of 2 keer per week trainen en een wedstrijd op zaterdag.
Trainingsdagen en -tijden verschillen per team.
Wat?
Competitie spelen in een eigen team met zowel thuis- als uitwedstrijden.
Contributie?
€25 per maand
Contactpersoon? Martijn Noordberger en Ingeborg van der Giessen, senioren@pkc-korfbal.nl

Senioren midweek competitie Drechtstreek

6

Wie?	18+ spelers die voorheen aan de reguliere competitie hebben deelgenomen en
recreanten die vaker een wedstrijd willen spelen.
Wanneer?	Alleen in het zaalseizoen. Wedstrijden op woensdag of vrijdag (niet iedere week)
en in overleg mogelijkheid om op maandag of woensdag te trainen.
Wat?	Competitie spelen in een eigen team tegen tegenstanders uit de Drechtsteden.
Contributie?
€15 per maand
Contactpersoon? Jan Rietveld en Ingeborg van der Giessen, senioren@pkc-korfbal.nl

Senioren midweek competitie KNKV (vanaf seizoen 2020/2021)

7

Wie?	18+ spelers die voorheen aan de reguliere competitie hebben deelgenomen en
recreanten die vaker een wedstrijd willen spelen.
Wanneer?	Zowel op het veld als in de zaal. Wedstrijden op woensdag of vrijdag (niet iedere
week) en in overleg mogelijkheid om op maandag of woensdag te trainen.
Wat?
Competitie in een eigen team via het KNKV.
Contributie?
€15 per maand
Contactpersoon? Jan Rietveld en Ingeborg van der Giessen, senioren@pkc-korfbal.nl

Recreanten

8

Wie?
18+
Wanneer?	Buitenseizoen woe. 20:00 - 21:00 uur en binnenseizoen woe. 21:00 - 22:00 uur
Wat?	Vrijblijvend en recreatief korfballen d.m.v. oefeningen en onderlinge partijen.
Er wordt ook geregeld meegedaan aan een toernooi met degene
die dit leuk vinden.
Contributie?
€15 per maand
Contactpersoon? Mariette van Dijk en Ellen van Wijngaarden, recreanten@pkc-korfbal.nl

G-Korfbal

9

Wie?
Jeugdigen vanaf 10 jaar met een verstandelijke beperking
Wanneer?
Donderdag 18:00 - 19:00 uur
Wat?	Spelenderwijs korfballen waarbij geoefend wordt op schieten en partijen.
Ook wordt er eens in de zoveel tijd een wedstrijd georganiseerd.
Bijvoorbeeld tegen het eerste van PKC/SWKGroep.
Contributie?
€15 per maand
Contactpersoon? Saskia Euser, gkorfbal@pkc-korfbal.nl

Combi fit

10

Wie?
18+
Wanneer?	Maandag, dinsdag en donderdag om 19.30 en 20.30 uur (les duurt 1 uur)
Wat?	Kracht- en conditieoefeneingen met gebruik van allerlei attributen.
Het is niet korfbalgericht.
Op dinsdag om 19.30 uur wordt de CombiFit-les vervangen door cadioboksen.
Contributie?
€25 per maand
Contactpersoon? Annemieke Brouwer, combifit@pkc-korfbal.nl

11
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PKC/SWKGroep
Ondernemersclub: al 25 jaar
het beste sportieve netwerk!
Het is ergens in 1994 als Rocus Eijkelenboom, Gert Krijgsman en Herman de Jong de
ondernemersclub van PKC oprichten. “PKC groeide en groeide en had dringend behoefte aan
uitbreiding van het complex met nevenruimten voor vergaderingen en sportondersteuning.
De begroting moest dus opgewaardeerd worden om een en ander te kunnen financieren.
De contributie en de prijzen in de kantine werden ontzien, dus we onderzochten de
mogelijkheid om sponsorinkomsten te verhogen.” Inmiddels zijn we ruim 25 jaar verder en
is de ondernemersclub van PKC/SWKGroep niet zomaar meer iets ‘wat we erbij doen’, maar
heeft het een hele belangrijke plek binnen de vereniging ingenomen.
Iedere zaterdag is het een gezellige drukte in de bestuurskamer, waar ruim zeventig ondernemers bijeenkomen voor
een praatje, een drankje én
een potje korfbal. “De ondernemersclub is nog steeds bloeiende”, aldus Herman de Jong.
“Er is een enorm warme band
met het lokale bedrijfsleven
en het gemeentebestuur en we
hebben een aantal jaarlijkse activiteiten zoals de snert- en sprekersavond en de golfdag.” Gert
Krijgsman vult aan: “Er zit nu
ook een hele commissie achter
die dit allemaal in goede banen
leidt. Met Martijn Onnink als
voorzitter, Jeroen van Hemert
als vicevoorzitter en dan nog
een man of vijf, zes die allerlei
hand- en spandiensten op de
achtergrond verrichten. Dat is
wel een verschil met 25 jaar geleden hoor.”
Even terug naar het begin. Hoe
anders waren die eerste jaren
ten opzichte van nu? Nou, de
ambities waren hoog. Net als
de gevraagde jaarlijkse bijdrage
van 2500 gulden. De aanmeldingen kwamen in eerste instantie
traag op gang. De ondernemersclub verwelkomde tien leden,
maar toen stokte het. Uiteindelijk werd besloten de contributie te halveren. Dat had effect,
want binnen no-time werden
er 21 bedrijven lid. Er was toen
nog een informele sponsorcommissie. “We kwamen ad hoc bij
elkaar”, vertelt Rocus Eijkelenboom. “Het was allemaal vrij autonoom en we legden eigenlijk
aan niemand verantwoording
af. Ja, aan de penningmeester.
En die zei dan ‘stuur daar of
daar maar een rekening heen’.
Vanaf eind jaren negentig werden er ordentelijke verslagen
gemaakt en vanaf dat moment
legden we ook verantwoording

af aan het bestuur.”
Maar hoe werd dat sponsorgeld
precies opgehaald? Rocus lacht:
“Ik verkocht al borden en weekbriefreclames voordat er überhaupt een ondernemersclub
was. We hadden toen al wel
een hoofdsponsor hoor, Drinkwaard Schilders was de eerste,
maar we misten dus een geldstroom tussen die hoofdsponsor
en de bordverkoop in. Uiteindelijk ging ik ook lidmaatschap-

Korfbal is een
prachtig
product om te
verkopen
pen van de sponsorcommissie
verkopen. Nam ik een dag vrij
en bezocht gewoon bedrijven
die interessant waren. Dat vond
ik echt heel leuk om te doen.
Interesse tonen in de ander en
mezelf in diegene verplaatsen.
Weet je, nee scoren is makkelijk, ja halen niet. Om ze echt
te overtuigen nodigde ik die
bedrijven uit om eens op ons
complex te komen kijken. Dan
liet ik ze de ruimtes zien en vertelde van alles over de club. Dan
waren ze wel onder de indruk
hoor. Vroegen ze vaak vanzelf
wat het zou kosten.” Dat beaamt
Gert. “Zo werkt het eigenlijk nog
steeds. Als potentiële sponsoren
in onze zaal zijn wezen kijken
en alles klopt, van ontvangst tot
lichtshow en van het grote publiek tot de goed gefaciliteerde
bestuurskamer, dan zijn de
meesten wel onder de indruk.
Het ís ook gewoon heel leuk.
De ambiance is heel speciaal.
Korfbal is een prachtig product
om te verkopen.” Rocus is het
ermee eens, maar heeft nog een
kleine toevoeging: “Het succes

van de selectie is wel enorm bepalend. Als het met het eerste
goed gaat, dan gaat het met de
hele vereniging goed. Bungel je
ergens onderaan en hangen er
drie reclameborden scheef, dan
wil niemand dat vierde bord
zijn.”
Of de heren trots zijn op de ontwikkeling van de ondernemersclub? “Ja, natuurlijk. Het is heel
mooi om de groei van de ondernemersclub te zien. Niet alleen
in aantal leden, maar ook op
allerlei andere vlakken”, vertelt
Gert. “Neem bijvoorbeeld de
app die we sinds vorig seizoen
gebruiken. Vroeger ging ik met
een multomap met daarin alle
bedrijfspresentaties langs de
bedrijven die lid waren. Kregen
ze allemaal een exemplaar, gedrukt in kleur. Dat was al heel
wat. Tegenwoordig zit dat dus
in die app. Ja, dat is toch prachtig? Daar ben ik echt trots op.”
Ook het succes van het netwerk
dat de leden van de ondernemersclub opbouwen met dank
aan hun lidmaatschap wordt
nog genoemd.
En dat kan huidige voorzitter
Martijn Onnink alleen maar
beamen. “Die app waar Gert
het net over had, die speelt daar
een grote rol in. Die gebruiken
we als communicatie naar de

Meer informatie…
Ondernemers die lid zijn van de PKC/SWKGroep
Ondernemersclub komen tijdens iedere thuiswedstrijd
van de eerste selectie gedurende de Korfbal League bij
elkaar. In een fraaie eigen ruimte, met een eigen bar en
een eigen tribune. Spanning rondom de wedstrijd en
ontspanning ervoor en erna. Alle ruimte om contacten
te leggen en te onderhouden met mede sponsoren.
Maar ook de gelegenheid om zelf gasten, bijvoorbeeld
een zakenrelatie, mee te nemen. Door het jaar heen
worden er diverse evenementen georganiseerd.
Het mooiste feest is natuurlijk met elkaar de Korfbal
League finale bezoeken.
Wilt u meer informatie kijk dan op www.pkc-korfbal.nl/
sponsoring of neem contact op met één van de leden
van onze sponsorcommissie via ondernemersclub@
pkc-korfbal.nl.
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Arjan de Jong van Vertom Group

leden van de ondernemersclub,
maar kunnen de leden ook gebruiken om onderling te communiceren. Zo kunnen ze de
app gebruiken om zich aan te
melden voor evenementen en is
er een compleet overzicht met
alle bedrijfsgegevens, contactgegevens en een smoelenboek.
Vanuit de app kan men mailen
en bellen, dus we mogen wel
spreken van de kortst mogelijke
lijnen. Het is natuurlijk de bedoeling als ondernemers elkaar
op zakelijk vlak weten te vinden
en business to business bij PKC/
SWKGroep werkt én werkt fijn.”

En die sponsorinkomsten, wat
gebeurt daar precies mee? “Dat
kunnen we grofweg in vier categorieën verdelen. Er gaat 25
procent naar de jeugd, 25 procent naar de accommodatie,
25 procent naar de faciliteiten
rondom de eerste selectie en 25
procent naar de activiteiten van
de ondernemersclub. Uiteraard
zorgen de leden van de ondernemersclub voor een belangrijke bijdrage aan de sponsorinkomsten van PKC/SWKGroep,
maar dat is niet het enige waar
het om gaat. Want sponsoring
kan nooit eenrichtingverkeer
zijn. Daarom kan sponsoring bij

Arnold Mol van Mol Verzekeringen

Wat doet je bedrijf?
Wij regelen en beheren het verzekeringspakket voor
bedrijven en particulieren.
Sinds wanneer ben je lid?
Ik ben vanaf het begin al lid.
Waarom ben je lid geworden?
Volgens Rocus Eijkelenboom was het toen nodig voor de
club.
Hoe zou je de ondernemersclub van PKC/SWKGroep
omschrijven?
Een vriendschappelijk groepje ondernemers en een team
van PKC’ers die uitstralen dat het leuk is om te doen.
Hoogtepunten of meest memorabele moment?
We leven mee met alle hoogte- en dieptepunten van de club.
Wat is momenteel voor jou de toegevoegde waarde?
Het is een leuke manier van netwerken als je er toch al graag
komt.
Je moet kiezen: het golftoernooi, snertavond of de
sprekersavond?
Dan ga ik voor het golftoernooi.

PKC/SWKGroep in alle soorten
en maten. Sommige bedrijven
kiezen ervoor om als Sponsor
in Beeld zo goed mogelijk zichtbaar te zijn in de accommodatie
van PKC/SWKGroep. Anderen
hebben baat bij het netwerk van
de andere ondernemers en worden Netwerksponsor. Natuurlijk
kennen we ook kledingsponsors voor de teams. Een groep
bedrijven heeft ervoor gekozen
om als Partnersponsor een specifiek deel van de vereniging te
steunen en uiteraard kennen
we de shirtsponsor van de eerste selectie en onze hoofdsponsor, die tevens mede naamgever
van de vereniging is.”

Wat doet je bedrijf?
Wij zijn actief in de maritieme dienstverlening.
We concentreren ons op haven agenturen, zijnde het in- en
uitklaren van schepen - dit voornamelijk binnen de Europese
havens alsmede het bevrachten van kleine zeeschepen
met droge bulklading (segment 2.500 – 11.000 DWAT).
Ook verzorgen wij een lijndienst tussen Antwerpen en het
Caribisch gebied.
Sinds wanneer ben je lid?
2002/2003 destijds onder de naam CeMax Accountancy en
vanaf 2009 met Vertom Group.
Waarom ben je lid geworden?
Ten eerste om PKC/SWKGroep te steunen en daarnaast
is het gezellig om op zaterdag met andere ondernemers
samen te komen en naar PKC/SWKGroep 1 te kijken.
Hoe zou je de ondernemersclub van PKC/SWKGroep
omschrijven?
Een trouwe groep van ondernemers, loyaal aan de
vereniging en daar waar mogelijk, wordt ook zakelijk elkaar
ondersteund.
Hoogtepunten of meest memorabele moment?
De Europa Cup van 2016 in Boedapest was voor mij een
memorabel moment. Een finale tussen PKC/SWKGroep en
Boeckenberg, beide gesponsord door Vertom.
Wat is momenteel voor jou de toegevoegde waarde?
Het netwerk van PKC en om de naamsbekendheid te
vergroten in de regio.
Je moet kiezen: het golftoernooi, snertavond of de
sprekersavond?
Dan ga ik toch voor het golftoernooi, actief & gezellig!

Een bijzondere en veelzijdige
club dus, de PKC/SWKGroep
Ondernemersclub! Op 9 november jl. werd het 25-jarig jubileum gevierd en wat ons betreft
komen daar nog minimaal 25
jaar bij!

Dennis Siebes van TaxVast

Wat doet je bedrijf?
Diverse vastgoedgerelateerde activiteiten zoals het
taxeren van woningen, het adviseren van gemeenten/
woningcorporaties en vastgoedbeheer.
Sinds wanneer ben je lid?
Sinds dit seizoen
Waarom ben je lid geworden?
De leuke combinatie tussen sport en zakelijk.
Hoe zou je de ondernemersclub van PKC/SWKGroep
omschrijven?
Heel gezellig.
Hoogtepunten of meest memorabele moment?
Daar ben ik nog te kort lid voor.
Wat is momenteel voor jou de toegevoegde waarde?
Het grote netwerk van mensen uit diverse branches.
Je moet kiezen: het golftoernooi, snertavond of de
sprekersavond?
Als golfliefhebber kies ik uiteraard voor het eerste.
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De selectie van PKC/SWKGroep

Famke Wuyts

Julie Caluwé

Maaike Steenbergen

Shantell Peea

Richard Kunst

Kim van der Vlies

Brett Zuijdwegt

Martijn Swets

Olav van Wijngaarden

Randy Oosting

Rachel Romijn

Sanne van der Werff

Zita Schröder

Daphne Roelofs

Daan Koppenol

Megan Tamerus

Marijn van den Goorbergh

Laurens Leeuwenhoek

Tim Meijerman

Thom van der Rhee

Mike Spek

Wedstrijdschema
Lara Boonstoppel

Rob Visser

Daan Euser

Daniël Hulzebosch
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Michel en Mike Matena, vader en zoon, allebei trainer bij PKC/
SWKGroep. Michel staat al 25 jaar langs de lijn en Mike is dit
seizoen begonnen met het trainen van de allerkleinsten bij de
Kangoeroe Klup. Wat vinden zij leuk aan het verzorgen van
trainingen? Wat leren ze van elkaar? En zijn er nog ambities?

Greetje Kraaijeveld, Margreet Matena en Bas Matena, drie generaties uit één familie, allemaal
leiding van het jeugdkamp (voor de D’s tot en met de B’s) van PKC/SWKgroep. Greetje is
verantwoordelijk voor ‘de keuken’ en gaat al 25 jaar mee, Margreet is algemene leiding en heeft
inmiddels 19 jaar op de teller staan en de jongste van het stel, Bas, is sinds twee jaar ook oud
genoeg om als leiding van een ploegje op te treden. Hoe ervaren zij de leukste week van het jaar?

“Al 25 jaar denk ik. Ik ben begonnen toen ik 15 was, er even tussenuit geweest toen Mike geboren
werd en nu doe ik alweer een jaar
of zeven of acht een jeugdploeg”,
antwoordt Michel op de vraag
hoe lang hij al trainen geeft. Dat
betekent dat hij in de afgelopen
jaren ook zijn zoon Mike onder
zijn hoede heeft gehad. “Ik vond
het heel leuk om Mike trainen
te geven. Voor mijn gevoel heb
ik hem nooit anders behandeld
dan andere kinderen.” Hij valt
even stil. “Nou ja, misschien toch
wel. Ik was wel iets strenger voor
hem. Je wilt toch vooroordelen
voorkomen.” Mike vult aan: “Ik
vond het soms wel lastig hoor,
met mijn vader langs de lijn. Hij
is echt heel fanatiek.”

“Ik ben een keer niet mee geweest als leiding. Mijn dochter
was nog niet oud genoeg en ik
wilde thuis bij haar blijven”,
vertelt Margreet, “maar toen ik
de bus uitzwaaide, waar Bas én
Greetje in zaten, stond het huilen me nader dan het lachen.”
Het typeert hoe de drie generaties het kamp ervaren. Ze
willen het eigenlijk liever niet
missen. “Ik roep al jaren dat het
mijn laatste jaar is, maar ieder
jaar sluit ik weer aan. Het is veel
te leuk”, vult Greetje aan. Met
haar 75 jaar zou je verwachten
dat het voor Greetje best een
beetje zwaar is. “Ja, als ik weer
thuis ben dan moet ik wel even
bijkomen, maar tijdens het
kamp ga ik altijd als laatste
naar bed en ik sta ook als eerste weer op. Om tien voor zeven
gaat mijn wekker. Dan ga ik eruit en drink nog gauw een bakkie koffie voordat de kinderen
wakker worden en de hectiek
losbarst.”

Nu geeft Mike trainen aan de
Kangoeroes van PKC/SWKGroep.
Is hij ook zo fanatiek? “Dat fanatieke heb ik wel van mijn vader
ja. Maar ik ben minder bezig met
coachen natuurlijk, ik probeer de
kinderen meer techniek te leren.
Zorgen dat ze goed leren schieten.” Michel: “Ik vind het mooi
wat hij doet. Op deze manier
kan hij goed ontdekken of het
trainen geven iets voor hem is.

Hij kan in ieder geval heel goed
met die kids overweg en ze echt
motiveren. Dat is natuurlijk het
allerbelangrijkste. Inhoudelijk
is het dan nog helemaal niet zo
belangrijk. Hij moet nu sinds
kort de oefeningen voor een training zelf bedenken. Dat doen we
dan samen.” Mike knikt instemmend. “Het was een schietoefening. Dan is het wel handig dat
mijn vader het goed kan. Het is
ook leuk om een training samen
te bedenken.”
Gevraagd naar de plannen voor
de toekomst begint Mike aarzelend: “Ik wil volgend jaar bij
de Kangoeroes blijven. Het jaar
daarna misschien wel een fploeg. Maar eerst eens even kijken of dat lukt met school, want
dan moet je ook doordeweeks
trainen geven en dat kost best
wel tijd.” En zien ze zichzelf ooit
als trainersduo? Michel lachend:
“Ja, dat zou wel echt leuk zijn.”
Mike is ook meteen een stuk enthousiaster en begint direct te rekenen: “Ja over een jaar of zeven.
Dan doe ik het samen met een
vriend en dan kan mijn vader
ons assisteren.”

Frans van der Woude en Gerben Eijkelenboom, opa en
kleinzoon, samen altijd in de weer met het complex van PKC/
SWKGroep. De één houdt zich al ruim dertig jaar bezig met
allerlei kleine klusjes, de ander zorgt inmiddels zeventien jaar
voor het grotere onderhoud.
“Ik doe van alles. Wat ik tegenkom, dat pak ik aan. Lekkende
kranen, deuren die niet meer
dichtgaan, kapotte verlichting,
verstopte wc’s, noem het maar
op”, vertelt Frans, die met zijn
91 jaar nog altijd fit genoeg is
om bij PKC/SWKGroep de handen uit de mouwen te steken.
“Het wordt wel een beetje minder hoor. Het is niet meer zoals
vroeger. Toen ik hiermee begon

was ik 60, toen ging het allemaal wat makkelijker.”
“Mijn takenpakket is anders”,
aldus Gerben. “Ik doe het onderhoud van de sportvelden.
Bladblazen bijvoorbeeld. Daar
ben ik wel vier uur mee zoet,
maar dat vind ik heel leuk om
te doen. Dan heb ik even helemaal niks aan mijn hoofd. En
de prullenbakken legen, dat

Bas zit erbij en luistert. Hij
moet af en toe lachen en knikt
zo nu en dan instemmend. “Ik
ben zes keer als jeugdlid mee
geweest en inmiddels twee keer
als leiding.” Of hij het niet vervelend vindt dat zijn oma en
moeder er ook altijd bij waren?
“Nee, helemaal niet. Dat ben ik
gewoon gewend. Mijn moeder
zei altijd: “ik ben er wel, maar
eigenlijk ben ik er niet.” Margreet: “Jij kwam me tijdens de
kampweek dan nog wel gedag
zeggen. Je zusje liep me een
week lang straal voorbij.” Ook
oma vult aan: “Aan mij kwam
je altijd vertellen dat je het zo
leuk vond.” Lachend: “Bas heeft
een keer de hele week niet
kost ook zomaar twee uur. Ik ga
iedere maandagavond naar het
complex om lekker aan de slag
te gaan.”
Hebben ze ook samen wat klusjes gedaan? “Ja, onlangs hebben
we doelen van de bijvelden vastgezet. Die konden vrij gemakkelijk omvallen, dus met beugels
hebben we dat nu gemaakt.
Dan moet ik boren, want opa
kan niet meer zo ver door z’n
knieën.” Frans vult aan: “En
dan geef ik hem tips.”
Er gaat aardig wat tijd in het
klussen en onderhouden zitten.
Frans: “Met de onderhoudsploeg
komen iedere woensdagmiddag
bij elkaar. Dan zijn we een hele
middag druk bezig.” Gerben:

gedoucht omdat hij het zo naar
zijn zin had dat hij niets wilde
missen. Ik zag zijn nek met de
dag zwarter worden.”
“Het is heel leuk om Bas met die
kinderen bezig te zien”, spreekt
een trotse moeder. “Dan zie ik
echt mezelf van vroeger. Een
beetje de boel gek maken en
zorgen voor een onvergetelijke
week. Nu ik zelf geen groepje
meer heb, voel ik me nog meer
verantwoordelijk.” Niet gek,
want er gaan de laatste jaren
minimaal 100 kinderen mee.
“Het zijn er ook weleens 140 geweest. Ja, dat is een flinke groep
en dan gaan er echt wel wat dingetjes mis. Iemand die z’n hoofd
stoot, kinderen met heimwee,
kleine ongelukjes. Maar echt
grote problemen? Nee, gelukkig
niet.” Greetje onderstreept dat.
“Ik ben wel heel blij als we weer
op het PKC-complex arriveren.
Dan sta ik met tranen in mijn
ogen en denk ik he he, gelukkig
is iedereen weer veilig thuis.”
Gevraagd naar hun mooiste
herinnering zijn ze unaniem:
de bonte avond is wel heel erg
leuk. “Dan doen we als leiding
een sprookje na. Of een gekke
dans. Staan we daar helemaal
uit ons dak te gaan en idioot te
dansen. Zie je die kinderen in
de zaal zitten, doodstil. Die denken dan waarschijnlijk dat we
helemaal gek geworden zijn”,
vertelt Bas. Margreet deelt iets
heel anders wat voor haar een
mooie herinnering is. “Hoe die
kinderen onderling met elkaar
omgaan. Zo’n kamp doet veel
goeds binnen de club. Je ziet
saamhorigheid. Dat vind ik heel
mooi.”
“Weet je wat echt gekkenwerk
is? De feesten die we bij PKC/
SWKGroep organiseren. Ik vind
het heel leuk om te helpen met
opbouwen, maar dan ben ik
twee weken lang hele dagen bij
de korfbal te vinden. Ik kom
dan alleen thuis om te slapen.”
Lachend: “Ik zeg weleens dat
we beter een caravan kunnen
neerzetten.”
Er volgt een trotse blik van opa
naar kleinzoon. “Ik vind het
fantastisch dat hij er zo druk
mee is. Als ik hem zie klussen
dan ben ik heel erg trots.” Gelukkig is dat gevoel wederzijds.
Gerben: “Het is mooi dat opa op
zijn leeftijd nog zo actief is. Ik
hoop dat ik dat op mijn 91e ook
nog kan zijn.”

Het wordt een gesprek vol anekdotes. “We delen natuurlijk
zoveel met elkaar en als we er
dan zo over kletsen dan worden
die herinneringen weer heel levend. Dat is mooi. De band die je
als leiding opbouwt is bijzonder
en dat merk je eigenlijk het hele
jaar door. Daar hoeven we niet
eens voor op kamp”, aldus Margreet. “We plagen elkaar ook
hoor. Weet je nog die ene keer
met die trap?” Greetje begint
meteen te lachen. “Wij sliepen
ergens op een soort zolderkamertje waar je alleen via een
losse trap kon komen. Toen wij
’s nachts sliepen, heeft de andere leiding die trap weggehaald.
Konden we geen kant meer op.”
Bas weet ook nog wel zo’n geintje te vertellen. “M’n oma had ’s
avonds alvast alle tafels voor het
ontbijt gedekt en was daarna
gaan slapen. Omdat ik vond dat
de jeugdploegen best een beetje
mild waren qua kattenkwaad,
dacht ik dat het wel grappig zou
zijn als ik ze zou opjutten om
al het meubulair naar buiten
te sjouwen.” Weer een lach en
Greetje vult aan: “Ja, kwam ik
de volgende ochtend beneden,
stond al het meubulair ineens
buiten. Gedekt en wel.”
Er worden nog tientallen verhalen vertelt. Over nachtenlang
wakker blijven, een keuken
vol sop en loeiende brandalarmen. Het is duidelijk: het jeugdkamp van PKC/SWKGroep is een
prachtig event en daar zorgen
PKC’ers zoals Greetje, Margreet
en Bas voor. Greetje sluit af: “We
zouden er eigenlijk een boek
over moeten schrijven.” “Ja, eigenlijk wel he”, bevestigen kind
en kleinkind.
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