Oranje on Tour – 16 en 17 mei bij ONDO
Op dinsdagavond 16 mei 2017 deed het Nederlands team Zeeland aan en was te gast bij
ONDO. Alle voorbereidingen waren getroffen en de hele vereniging leefde toe naar hun
komst. Daarbij gaat onze dank uit naar de support vanuit het KNKV die ons organisatie
comité heeft geholpen!
Voorafgaand aan de wedstrijd werden eerst 2 clinics gegeven: een clinic door Kees Vlietstra
aan 28 ONDO trainers in het kader van Train-de-Trainer en een clinic door Paul Kuyer aan 17
Zeeuwse KNKV scheidsrechters. In een strak tijdschema kon ondertussen Oranje genieten
van een buffet maaltijd.
In een afgeladen sporthal De Sprong (schatting: ca 600 mensen) speelde Oranje tegen een
Zeeuwse selectie bestaande uit mensen van Fortis, Swift, Tjoba, Top en ONDO. De arbitrage
werd verzorgd door Stan de Groot en Maurice Rombouts, ondersteund door een
gelegenheids-jurytafel met mensen van Tjoba, Top en ONDO.

Omdat de Tour immers in het teken staat van promotie van de korfbalsport, werd de
aanwezigheid van de lokale pers erg gewaardeerd. Er is later op de avond al verslag
uitgebracht van de wedstrijd en deels was de wedstrijd zelfs live te volgen op Facebook
(Korfbal in Zeeland).
De wedstrijd werd zoals te verwachten was, een ruime overwinning van Oranje. Toch moet
worden gezegd dat de Zeeuwen alles hebben gegeven en zich kranig hebben geweerd. De
wedstrijd duurde 4x 10 minuten zuivere speeltijd en de uitslag was uiteindelijk 12-29. Naar
verluidt was bondscoach Wim Scholtmeijer tevreden met het optreden van zijn team,
alhoewel het 2e kwart wat minder was en er in het laatste kwart verdedigend de nodige

risico’s werden genomen. Vanuit het Zeeuwse kamp echter was er diep respect voor de
speelwijze van Oranje: hun grote klasse werd regelmatig geëtaleerd wat dan op luid applaus
van het publiek kon rekenen!

Na het zetten van vele handtekeningen volgde een after-party bij beheerder Optisport, waar
ONDO zich mocht verheugen op vele positieve reacties.
Woensdag 17 mei – de dag van de clinics door Oranje
Op de volgende dag was het de beurt aan Oranje om een clinic te geven aan kinderen van
omliggende basisscholen. In eerste instantie was er enige onduidelijkheid over de
deelname... graag zag men uit Zeist veel kinderen deelnemen, totdat bekend werd dat het
aantal inschrijvingen inmiddels ruim 300 was! Er waren ’s morgens uiteindelijk 320 kinderen
die veelal op de fiets naar de accommodatie kwamen...
Nog aangevuld met een groep jeugd met een verstandelijke beperking, waar Marjolein
Kroon en Nick Pikaar een heel gretig publiek mee hadden. De spelers en speelsters van
Oranje kregen hierbij ondersteuning van een tiental ONDO leden.
En zoals de bondscoach quasi verbaasd twitterde “Als iemand zich afvraagt waar alle korven
in Zeeland zijn gebleven.... Ik heb ze gevonden!” waarbij hij een fimpje schoot van de 100
korfbalpalen op de toen nog lege velden. Met dank aan alle vrijwilligers en de onderlinge
samenwerking tussen de Zeeuwse verenigingen!
Het was de hele dag schitterend weer, waarbij de temperatuur in de loop van de dag zelfs
opliep richting 30 graden. De kinderen hadden er echter schijnbaar geen last van en genoten
met volle teugen. ’s Middags volgde een 2e clinic, ditmaal met open inschrijving voor
Zeeuwse D’s en E’s; alweer een volle bak met zo’n 200 kinderen! Er kan gerust worden
geconstateerd dat de promotie van het korfbal zeer goed gelukt is en dat korfbal in Zeeland
erg leeft onder de lokale jeugd!

Ter informatie enkele links naar publicaties
Dinsdagavond
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2017-05-17/1118293/zeeuwse-selectie-scoort-twaalf-keertegen-oranje-video#.WR3oCIVOKzk
http://www.pzc.nl/zeeuwse-sport/laatste-slag-is-voor-zeeuws-korfbalteam-tegen-het-groteoranje~aa094486/
Woensdag
http://www.omroepzeeland.nl/video/2017-05-17/1118558/zeeland-nu-woensdag-17-mei2017#.WR3nd4VOKzk
http://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/internationals-leren-zeeuwse-jeugd-korfballen~afeeb7cc/
In de krant van 18 mei 2017 staat een vermelding met foto op de voorpagina (!), aangevuld met een
¾ pagina in de Zeeland katern. Helaas (nog) niet digitaal.
Tenslotte heel veel posts op de Facebook pagina van ONDO en Korfbal in Zeeland en op Twitter KV.
Met dank aan onze fotografen: Desiree den Dikken en Rien Paardekooper (“Kiek Noe”)

