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De zon komt de laatste weken weer vaker om de hoek kijken, 

de temperatuur loopt op en binnenkort weer het Revival 

stratenkorfbaltoernooi. Soms lijkt het of het allemaal niet 

mooier kan. 

Ook dit jaar zal het stratenkorfbal weer gehouden worden op 

sportpark Overbeek, net als vorig jaar, het jaar daarvoor en het 

jaar daarvoor… Verandert er dan helemaal niets bij Revival? 

Nou dat is zeker niet het geval. De afgelopen jaren zijn de 

kleedkamers en de kantine volledig opgeknapt/vervangen, de 

speeltuin is vernieuwd en ook het parkeerterrein krijgt 

binnenkort een opknapbeurt. Wellicht dat je sindsdien al 

meerdere malen op bezoek bent geweest maar wellicht nog 

niet gebruik heb gemaakt van de vernieuwde kleedkamers. Dus 

neem je shampoo en je handdoek mee, en ervaar hoe het is als 

echte korfballer op sportpark Overbeek. 

Ook het toernooi is kortgeleden aangepast door het op één 

avond te laten plaatsvinden, volgens de organisatie een succes 

waardoor het dit jaar weer in eenzelfde opzet zal verlopen. We 

gaan er vanuit dat er veel teams meedoen en als het weer 

meezit kan de grote supportersschare het sportpark vullen om 

er zo een gezellig toernooi van te maken. 

Mocht je nou door het Revival gevoel zijn aangestoken en graag 

een keer meetrainen dan ben je van harte uitgenodigd om een 

keer langs te komen. Als je het trainen een te grote stap vind 

kun je natuurlijk altijd een keer na de training in de kantine 

komen kijken. 

Wij hopen jullie allemaal te zien tijdens het toernooi, mocht je 

dit helaas net niet kunnen redden vanwege werk of iets 

dergelijks kan er natuurlijk altijd nog een gooi gedaan worden 

naar de zomervakantie welke met de verloting achteraf 

vergeven zal worden. 

Een sportief en gezellig toernooi gewenst! 

Eric 

  



 

 

  



 

  



 

 

 



  

AlGEMEEN 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van  het  
KNKV.  Tegen beslissingen van de scheidsrechters is geen 
protest mogelijk. In onvoorziene gevallen beslist de 
wedstrijdcommissie. Tijdens een wedstrijd mogen te gelijkertijd 
maximaal (per team) DRIE spelende leden van de KNKV aan de 
wedstrijd  deelnemen. 
Als 2 teams in punten gelijk eindigen gelden achtereenvolgens 
de volgende regels: 
1. het team met het beste doelsaldo wint; 
2. het team met de meeste doelpunten voor wint; 
3. als dan nog geen beslissing tot stand is gekomen 

worden strafworpen genomen, elk team neemt vijf 
strafworpen, daarna zo nodig om de beurt een 
strafworp per team. 

DE WEDSTRIJD 
Elk team moet op tijd aanwezig zijn. Een team dat vijf minuten 
na de vastgestelde aanvangstijd niet ten minste zes 
spelers/speelsters (ten minste twee dames/heren) binnen de 
lijnen heeft opgesteld wordt beschouwd als niet opgekomen. De 
uitslag wordt vastgesteld op 3-0 in het nadeel van het niet 
opgekomen team. 
 
Het eerstgenoemde team mag de aanvalskorf kiezen (voor de duur van de 
gehele wedstrijd); het andere team neemt de bal uit. Alleen het 
eindsignaal wordt centraal aangegeven. Doelpunten die na dit signaal door 
de mand gaan tellen niet meer mee. Na afloop van een ronde stellen de 
volgende teams zich meteen op; de volgende wedstrijd mag meteen 
starten (dus geen centraal beginsignaal!) Na twee doelpunten wordt van 
vak gewisseld. 
 
In een wedstrijd mogen maximaal twee spelers worden gewisseld (alleen 
indien er daarna blessures ontstaan mag meer gewisseld worden). 

ENKELE BELANGRIJKE SPELREGELS 
• Lichamelijk contact is verboden 
• Bij herhaaldelijk ruw spel kan uit het veld zending plaats vinden 
• Lopen met of stuiteren met de bal is niet toegestaan 
• Tip: verdedigde doelpunten tellen niet, vraag aan de korfballers 
wat “verdedigd”  is 
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KIDSTIME! 

Zit jij nog niet in groep 3, maar wil je ook graag korfballen 

tijdens het stratenkorfbal toernooi? Dat kan tijdens Revival 

Kidstime. Iedereen uit groep 1 en 2 is van harte welkom, je 

hoeft je niet op te geven!  

KIDSTIME : VAN 18.15 TOT 19.00 

 

 

De meivakantie ligt achter ons, groep 8 heeft de Cito-

toets erop zitten en de scholen zijn alweer even 

begonnen. Dat kan maar een ding betekenen: Het super-

grote Revival Kinder-stratenkorfbal toernooi komt er 

weer aan!! Dit super-sportieve feest wordt weer gevierd 

op Sportpark Overbeek in Terschuur en valt dit jaar op 

vrijdagavond 19 mei.  

Wat hebben super-veel teams zich weer opgegeven, zeg. 

Heel erg tof! Het wordt vast weer een super-spannend en 

gezellige avond! We zijn benieuwd of er ook super-grote-

monster-scores gaan vallen… Als het aan het thema ligt 

in ieder geval wel, want dat dit is jaar SUPERHELDEN! 

Iedereen uit groep 3 tot en met groep 8 mag meedoen, 

of je nu lid bent van de korfbalvereniging of niet. Elk team 

heeft een eigen teamnaam bedacht en met dat team 

strijd je tegen de andere teams uit jouw poule. Elk team 

bestaat uit vier spelers en de teams uit groep 3/4 hebben 

ook een teambegeleider. De indeling van de poules 

vinden jullie op de website!  ZORG DAT JE OM 18.00 OP 

HET VELD BENT. 18.15 START HET TOERNOOI 

Vragen? Mail gerust naar jc@kvrevival.nl!  

Super-veel succes en alvast heel veel korfbal-speel-

plezier!! 
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18:00 uur AANWEZIG OP HET VELD 

18:30 uur Start  30e stratenkorfbaltoernooi 
 
 
Alle deelnemers worden verzocht op tijd aanwezig te zijn, zodat 
er geen vertraging in het programma ontstaat. Er worden 6 
rondes gespeeld van elk 15 minuten. 
 
De teams spelen in een poule een halve competitie, dus allemaal 
1 keer tegen elkaar, 3 of 4 wedstrijden. De winnaar van poule 
gaat door naar de halve finale. 
 

Voor het wedstrijdschema kun je vanaf 17-05-2016 

terecht op onze website, (www.kvrevival.nl)  

WWW.KVREVIVAL.NL 



De jaarlijkse verloting 

 

 

Win een 8 daagse vliegreis 

naar de: 

 

Algarve! 

 

Loten €1,-  

En nog vele andere mooie prijzen  
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TEAMS Jeugd 
1. De Superhelden van de 

toekomst 
2. Hulp bij hoge noot 
3. Robin Hood 
4. Amazing Kids 
5. Baywatch 
6. Girlpower 
7. Powergirls 
8. De Terbroekse 

Superhelden 
9. De Mixers 
10. The Superheroes 
11. Mega Mindy 
12. De Groentjes 

 

 

  

TEAMS volwassenen 
1. Dat Mheen je niet 
2. De Middendorpjes 
3. Hoevelakenseschimmelweg 
4. Speer 
5. De Korlaars 
6. De Groentjes 
7. Hippopotomonstrosesquipp

edaliofobie 
8. Naam komt nog 
9. Utrech me schatje 
10. De Korrel 

Voor het wedstrijdschema kun je vanaf 17-05-2016 

terecht op onze website, (www.kvrevival.nl) zorg 

ervoor dat jullie allemaal om 18.00 uur aanwezig zijn 

op het sportpark. Om 18.30 uur zullen de eerste 

wedstrijden namelijk aanvangen! 

WWW.KVREVIVAL.NL 
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Het zoveelste stratenkorfbal toernooi van korfbal vereniging 
Revival staat weer voor de deur. Een toernooi van naam en 
faam, want al tientallen jaren wordt gestreden om de trofee, 
sinds 2003 is dat de Cees-cup. Het idee was origineel dat teams 
werden gevormd van bewoners van een straat in Terbroek, 
Appel of omstreken. Inmiddels is het niet anders dan bij het 
dorpsvolleybal van stichting Terbroek; er doen allerlei 
vriendenteams mee, straten teams, bedrijven teams en 
familieteams. Nu schijnt het weleens lastig te zijn voor de 
organisatie om voldoende teams op de been te krijgen, want de 
mensen zijn nog weleens een beetje makkelijk; opgeven van 
mijn team? Oh, dat komt wel, dat moet ik nog even regelen. Tja… 
Als je er dan weer bij bent, had je het niet willen missen en zo 
zal het ook dit jaar wel weer gaan. Meedoen mag dan 
belangrijker zijn dan winnen, aan het fanatisme in de 
wedstrijden is dat vaak niet af te zien. Feest, sport en reünie in 
een. 
Het jeugd stratenkorfbal heeft ook een grote vlucht genomen, 
dit toernooi wordt zo langzamerhand even groot als het grote-
mensen toernooi. Een prima ontwikkeling want van de jeugd 
moeten we het hebben bij Revival, dat dit jaar alweer 45 (!) jaar 
bestaat, een club om rekening mee te houden dus. 
En dat straten-korfbal vaak voorop loopt blijkt wel. Al jaren 
wordt gespeeld in kleine velden om het spel snel en aantrekkelijk 
te maken inclusief voldoende doelpunten. En zie wat er bij de 
korfballers in de echte sport is gebeurd; het oude 90x30 en dus 
3-vaks veld werd ooit ingeruild, door een 2-vaks 30x60 veld en 
in 2021 is het verplicht om op een klein veld te spelen van 40x20. 
Revival speelt daar al op, ga maar eens op de kunstgras 
accommodatie kijken. 
Ik ben dus benieuwd of het KNKV binnenkort besluit, net als bij 
het Revival straten korfbal, dat er in elk team maar twee echte 
Revival leden mogen zitten. Dat zou de spanning nog eens echt 
terugbrengen! 



   



 

  



 

 

  



 

Rommelmarkt KV Revival! 

Zaterdag 10 Juni 
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Voor dit interview hebben we drie mensen binnen Revival 
dezelfde acht vragen gesteld. Deze mensen zijn: Dian Schimmel, 
Janno Kamphorst en Henk Schimmel. Wie vinden zij de beste 
speler van Revival, wat was hun grootste blunder en wat vinden 
zij van Revival? Je leest het hieronder. 
 
Hoe heet je?   Team:  Korfbalt: 
Dian Schimmel(10 jaar)  D1.  2,5 jaar 
Janno Kamphorst(27 jaar) 1e  21 jaar 
Henk Schimmel (69 jaar) Trainer 1/ 2 44 jaar trainer 
 
Wie vindt je de beste speler van Revival en waarom? 
Dian: Simone, omdat ze heel hard kan rennen en ze er veel 
ballen tussenuit pakt. 
Janno: Albert, omdat hij in z’n eentje een tegenstander helemaal gek 
maakt, door hem een wedstrijd lang strak te verdedigen. (Uiteraard met 
hulp van zijn vakgenoten.) 
Henk: Ik vind dat er geen beste speler is. Iedereen is op zijn/haar eigen 
manier belangrijk voor het team. 
 
Wat was je grootste succes met korfbal? 
Dian: Dat we Kampioen werden in de E. 
Janno: Het kampioenschap enkele jaren terug van de 2e naar de 1e klasse. 
Twee bussen vol met supporters waren aanwezig in Geldermalsen. Het 
was een geweldig succes en we wonnen de wedstrijd ruim. 
Henk: Ik denk dat mijn grootste succes het kampioenschap met KV 
Rapiditas was. We promoveerde toen naar de hoofdklasse namelijk. 
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Wat was je grootste blunder tijdens een wedstrijd? 
Dian: Mijn grootste blunder maakte ik in mijn eerste 
wedstrijd: Ik scoorde en toen ging iedereen klappen. Daar 
schrok ik heel erg van, want ik wist niet dat scoren in je 
eerste wedstrijd bijzonder is. 
Janno: Dit was in samenwerking met Matthijs de Wit. Hij 
was zijn broekje vergeten bij een zaalwedstrijd, en moest 
die van mij aan. Halverwege de 2e helft viel ik voor hem in 
en ten overstaan van het publiek moest ik zijn broekje 
aantrekken en zag iedereen mijn mooie gespierde benen 
inclusief hippe onderbroek. 
Henk: Ik weet niet wat mijn grootste blunder was. Wel weet 
ik dat je als trainer constant blundert. 
 

Wat vindt je het leukste aan Revival en waarom? 
Dian: Ik vind het heel leuk dat we vaak leuke uitjes hebben met het 
team. Ook is het trainen erg gezellig en leuk. 
Janno: De gezelligheid, maar dat is vrij cliché. Ik vind het ook gewoon 
tof dat er gezonde onderlinge competitie is, maar iedereen wel wordt 
geaccepteerd binnen het team. 
Henk: Revival is een vereniging waarbij er goed wordt geluisterd naar 
de coach en iedereen doet wat ik zeg. Daardoor krijg ik dus alle ruimte 
om te doen wat ik wil. 
 



 

 

 



  



 


