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Korfbal in Leusden!

Antilopen: presterend, 
meeslepend en bindend!

    Maak kennis 
        met een bruisende 
 sportvereniging



KC Antilopen wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors

H&E Bouw en Ontwikkeling 

Wouters Totaal Afbouw 

SMART IT Services CSN Groep Leusden

Havensports & Promotions Alphen a/d Rijn   

Muta Sport Leeuwarden

Cherryweb/Bongo Bingo Groningen

Klussenbedrijf Ad van den Berg Leusden

Bouwbedrijf B. Schoonderbeek

Fotografie Verhoeff Leusden 

Kopie & Druk Leusden

Activiteitencentrum De Korf Leusden 

Univé Verzekeringen Leusden

Cluster (Daams) Leusden

Engel Hoortoestellen Leusden

ASB Bandenservice Leusden

Fietswereld Hans Greefhorst Leusden

Jan van den Berg Tuinmeubelen Leusden 

Theo Meijer Sport Leusden 

Buisman Interim Diensten Weesp

Gulpener Bierbrouwerij/Scheerder    

       Drankengroothandel Amersfoort

Van Zandbrink Installatiewerk Leusden

Network Team Leusden

Paul Ockerse IT-Solutions Leusden

Verkerk Optiek Amersfoort/Nijkerk

Wittenberg Bouw Leusden 

Kenneth Smit training Ido Paulusma Leusden

PFS Praktijk voor Fysiotherapie Scherpenzeel

De Pub, het bruine café in Leusden 

Centrum In Balans, (sport)fysiotherapie Leusden

ATC Amersfoort

Afas ERP Software Leusden

Herder BV Installatiebedrijf Leusden

VakantieXperts Bilthoven 

Boni Supermarkt Leusden

Sportshop4U Leusden

Pannenkoekenbakkerij     

       De Gillende Keukenmeid Hoevelaken

De Reünie, eetcafé Leusden

Van Beest Bloemen en Planten Leusden

Teldacom Leusden 

Gert Fokker Hoveniersbedrijf Stoutenburg

Bakker Bart Leusden

Grafisch Ontwerp Hiensch Leusden

‘t Koendert 1 • Leusden • telefoon 033 434 66 00 • fax 033 434 66 11
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• stukwerk

• tegelwerk

• schilderwerk

Maagdenburgstraat 20a

7421 ZC  DEVENTER

Postbus 2038

7420 AA  DEVENTER

tel. : 0570-63 44 55

fax : 0570-62 51 28

e-mail : info@bhe.nl
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ST!P is het verenigingsblad van korfbalclub Antilopen. Dit is een speciale editie 
waarin mensen die wellicht nog nooit van Antilopen hebben gehoord, kennis 
kunnen maken met deze warme, gezellige vereniging. Je leest in deze uitgave 
alles over korfbal, maar ook wat Antilopen te bieden heeft naast de sport. 

Veel leesplezier en kom gerust een kijkje nemen bij de club! 

Fotografie Ron Hoebe  Vormgeving Jan Hiensch  Druk Kopie & Druk. 



KC Antilopen wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors

Tekst: Erik Brouwer

In de praktijk wordt bovenstaande vraag niet vaak 
gesteld, want veel mensen hebben al een 
bepaalde voorkeur. Voetbal of tennis wordt vaak 

met de paplepel in gegoten en dat geldt voor korfbal 
evenzeer. Kiezen voor een sport waar je ouders je 
vroeger al mee in aanraking brachten is een logische 
keuze. Toch kan het ook wel eens goed zijn je af te 
vragen wat je van je sport verwacht. Is het enkel de 
beweging, dan kan hardlopen een prima optie zijn. 
Maar misschien wil je wel meer. Een nieuwe 
vriendenkring? Een vast sportmoment zodat je een 
stok achter de deur hebt? Gaat het om gezelligheid of 
wil je het hoogste niveau bereiken? Ook moet je je 
afvragen of je bij een vereniging of een bedrijf wilt 
gaan sporten. Bij een vereniging krijg je er een 
verenigingsleven bij cadeau. Een vriendenkring, 
activiteiten buiten de sport om en de mogelijkheid 
om je te ontwikkelen op terreinen die je misschien 
helemaal niet verwacht had.

Actief verenigingsleven
Antilopen is zo’n vereniging en wel eentje waar je 
een heleboel verschillende kanten mee op kan. 
Antilopen is bekend als prestatieve club waar op 
bijna alle leeftijden op zeer hoog niveau kan worden 
gekorfbald met een daarbij horende sterke jeugd-
opleiding. Maar Antilopen is meer: ook volwassenen 
en kinderen die niet voor de prestatie gaan vinden er 
een plek tussen gelijk gestemden om lekker te 
sporten. Antilopen is nog meer, want het kenmerkt 
zich ook als een gezellige club die naast het korfbal 
veel andere activiteiten organiseert voor alle 
leeftijden, en die nieuwe leden graag opneemt. En 
Antilopen is meer omdat het een omvangrijke 
vrijwilligersorganisatie herbergt die gezamenlijk 
zorgen dat de vereniging draait. Het gaat om allerlei 
werkzaamheden die door velen met plezier worden 
verricht en waarbij je je kunt ontwikkelen op een 
vlak waar je interesses liggen. Voorbeelden te over: 

het bijhouden van de website, het maken van het 
clubblad, jeugdactiviteiten organiseren, sponsor-
werving, en noem maar op. Ieder die dat wil kan zijn 
ei kwijt en krijgt daarvoor waardering op de koop toe!

We zien je graag komen!
En weet je, Antilopen is nog meer! Teveel om op te 
noemen eigenlijk. Wil je zelf ervaren of het boven-
staande allemaal klopt, en wil je sfeer proeven bij de 
vereniging? Wil je (meer) gaan sporten en deel uit 
maken van Antilopen? Lees op pagina 5 wat de 
mogelijkheden zijn om bij Antilopen te gaan sporten. 
En kom ook gerust eens langs of kijk op onze website
www.antilopen.nl. We zien je graag komen!  

Erik Brouwer, voorzitter Antilopen

Hoe kan ik mijn sportieve ei kwijt bij Antilopen?  ➔

Bewegen is gezond en vaak word je 

aangemoedigd om meer te bewegen. 

Maar als je dan hebt besloten dat jij of 

je kinderen daar gevolg aan gaan geven 

komt de hamvraag: welke sport?

Antilopen is meer!



Korfbal in een notendop

De bedoeling van korfbal is dat de aanvallers doelpunten maken, terwijl de verdedigers dit juist 

proberen te voorkomen. Een doelpunt wordt gescoord als een aanvaller de bal van boven af door 

de korf weet te gooien. Korfbal is een veelzijdige sport. Je moet kunnen aanvallen, maar ook 

kunnen verdedigen en zowel technisch als tactisch inzicht zijn vereist. Daarnaast zijn snelheid, 

uithoudingsvermogen en kracht belangrijk. Uiteraard moet je ook met een bal overweg kunnen! 

Korfbal is ooit bedacht door de Amsterdammer 
Nico Broekhuysen. Het was 1902 toen hij in 
Zweden was om te leren hoe je gymnastiek-

lessen moest geven. Eén van de spelletjes die hij 
in Zweden leerde was Ringboll. Een spel dat door 
jongens en meisjes samen werd gespeeld. 
De bedoeling was om de bal door een ring te gooien die 
aan een paal van drie meter hoog hing. Ringboll werd 

gespeeld in drie vakken; een aanvalsvak, een 
verdedigings  vak en een middenvak. Nico Broek huysen 
vond dit spel zo leuk dat hij het introduceerde op de 
school waar hij les gaf. Hij veranderde de regels een 
klein beetje; de naam van dit nieuwe spel werd: korf-
bal. Al snel werd korfbal een populaire sport in 
Nederland. 

De enige gemengde teamsport ter wereld
Eén van de redenen dat korfbal zo populair is 
geworden, is dat het de enige teamsport ter wereld is 
waar mannen en vrouwen (jongens en meisjes) in één 
team samen spelen. De teams bestaan uit vier heren 
en vier dames, verdeeld over twee vakken. Er zijn ook 
jeugdteams waar alleen maar meisjes in spelen. 

Veelzijdigheid
Vroeger werd korfbal alleen maar buiten gespeeld. In 
1966 veranderde dit. Om in de koude wintermaanden 
toch te kunnen korfballen, werd er een zaal-
competitie gestart. Nu wordt de eerste helft van de 
veldcompetitie voor het zaalseizoen gespeeld en de 
tweede helft erna. Als je daarna nog niet genoeg hebt 
van korfbal, kan je in de zomer meedoen aan 
beachkorfbal. Zo kun je het hele jaar door korfballen! 

Bron: KNKV 
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Voor senioren biedt Antilopen verschillende mogelijkheden om te gaan korfballen. 
Binnen de reguliere seniorenteams wordt je ingedeeld naar je korfbalkwaliteiten.

Antilopen heeft een grote jeugdafdeling. Naast het 
korfbal worden er voor de jeugd een hoop andere 

activiteiten georganiseerd waar velen aan deelnemen.



Antilopen heeft leden van 5 tot 70+ en voor 

bijna iedere leeftijdscategorie is er korfbal op 

zijn of haar niveau. Voor de senioren (18+) 

zijn er verschillende mogelijkheden om met 

de korfbalsport bezig te zijn.

Recreanten
De recreantengroep bestaat uit leden die wel willen 
korfballen, maar niet elke week kunnen of willen 
spelen en trainen. Onze recreanten komen uit onder 
de naam Pro-lopers om zich met een vrolijke noot te 
onderscheiden van de overige Anti-lopers. Plezier in 
het korfbalspel en gezelligheid zijn de voornaamste 
drijfveren van deze groep. 
Op dit moment is er een groep van ongeveer 18 
recreant  leden actief. De korfbalvaardigheden van de 
leden lopen uiteen: van leden voor wie het korfbal-
spel helemaal nieuw is tot leden die in het verleden 
al eens ‘een balletje hebben gegooid’ en het opnieuw 
voelen kriebelen.
De recreanten trainen één keer in de week en af en 
toe worden er wedstrijden gespeeld, bijvoorbeeld in 
de vorm van een toernooitje. Deze wedstrijden 
worden door de groep zelf uitgezocht, en zijn 
natuurlijk geheel vrijblijvend. 

Seniorenteams
Voor de reguliere seniorenteams geldt dat je wordt 
ingedeeld naar je korfbalkwaliteiten. Je traint 
–afhankelijk van het team en de klasse waarin je 
ingedeeld bent– een of twee keer in de week en 
speelt op zaterdag een wedstrijd.

Midweekteam
Antilopen biedt ook de mogelijkheid om doorde-
weeks een wedstrijd te spelen. Voor deze groep 

mensen is er een Midweekteam. Deze groep traint 
niet, maar speelt bijna elke week een wedstrijd op 
dinsdag of woensdag en er is een mogelijkheid om 
met de recreanten mee te trainen.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en wil je kijken of de 
recreantengroep wat voor je is? Of heb je misschien 
zin om ook wedstrijden te gaan spelen bij een van de 
seniorenteams? Kom dan een keer met een training 
meedoen! Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Cindy Goedknegt 
(cindy.goedknegt@quicknet.nl 
of 033-4947145 / 06-44030131)

Voor elk wat wils

‘Korfballen, ikke?’
Tot mijn 46e levensjaar had ik nog nooit een korfbal aangeraakt. Maar nadat de beide 
dochters Elise (C1) en Melanie (B4) op korfbal gingen en ik reeds de nodige neven-
activiteiten (bardiensten en vrijwilligersavond) uitoefende, kwam toch op een gegeven 
moment de vraag: ‘he Gerry, wil jij zelf niet eens korfballen?’ Korfballen, ikke? Jazeker, 
nu alweer een dik jaar als recreant, helemaal fantastisch!!! Een keer in de week, met een 
gezellige ploeg, werk ik mij in het zweet, sloof mij uit, en wil graag die bal in de korf 
hebben. Iedereen gaat ervoor en we hebben veel plezier.

Gerry Zwier

Antilopen, een mix van sport, spel en plezier  ➔

De training van de recreanten is een goede combinatie van hard 
werken, ervoor gaan, techniek verbeteren, zwoegen, partijtje 
spelen, maar vooral veel plezier! Na afloop van het uur is iedereen 
moe, maar voldaan.



Een bruisende club!

Antilopen is inmiddels een bruisende vereniging. 
Prestatie, harmonie en gezelligheid zijn de 
sleutel begrippen in onze vereniging. Antilopen 

bestaat uit ongeveer 350 leden en is daarmee naar 
korfbal maatstaven een behoorlijke vereniging. Binnen 
de regio zijn wij één van de grotere verenigingen en 
door het niveau waarop wij spelen en gespeeld 
hebben, ook één van de toon aangevende verenigingen.

Ambitie
Enkele jaren geleden heeft de vereniging ervoor 
gekozen te spelen op het niveau van de overgangs-
klasse. Hieruit blijkt dat Antilopen een ambitieuze 
vereniging is. Met het aantrekken van professionele 
coaches is hier gevolg aan gegeven. Het eerste 
resultaat; Antilopen speelt in het zaalseizoen 
1999-2000 voor het eerst op het allerhoogste niveau, 

de hoofdklasse. Antilopen is in het zaalseizoen 
2008-2009 opnieuw actief in de hoofdklasse, en op 
het veld in de overgangsklasse.

Activiteiten
Antilopen bestaat uit meer facetten dan alleen een 
goed spelend eerste team. De jeugd afdeling is 
verhoudings gewijs groot en Antilopen doet er dan ook 
alles aan om voor deze groep van alles te organiseren. 
Ook probeert Antilopen uiteraard een goede 
combinatie van sport, spel en plezier neer te zetten. 
Activiteiten als ons jaarlijks terugkerend kamp, 
sinterklaasavond, spelmiddagen en feestavonden zijn zeer 
gewaardeerd door zowel de jeugd als hun ouders.

Het begon allemaal op 20 september 1965: de 

oprichting van Korfbal Club Antilopen te Leusden. 

Met een handje vol mensen (18) werd de club een feit. 

Plaats van handeling was café Van de Pol, het huidige 

café ‘Het Hamersveld’. Leuk detail is dat de toenmalige 

secretaris van het eerste bestuur, de heer Terol, later de 

Spaanse korfbalbond heeft opgericht. Antilopen groeide 

snel. In 1965 werd er één seniorenteam ingeschreven 

voor de competitie. Maar in 1966 waren dat er al vier 

geworden. Onze huidige ledenadministratrice, Cor 

Osnabrugge, was toen al van de partij!
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Het Antilopenkamp
Met Hemelvaart is het traditionele Antilopenkamp, 
een hoogtepunt voor de vereniging. Van jong tot oud, 
vrienden en vriendinnen, ouders; echt iedereen mag 
mee! De camping is gelegen op een vrije plek waar we 
5 dagen in tenten verblijven. Tijdens het kamp 
worden allerlei spellen en sportieve activiteiten 
georgani seerd. Ook wordt er een grote tent ingericht 
met een gezellige bar waar op de laatste avond een 

Activiteiten als het Antilopenkamp, feestavonden en 
spelmiddagen worden door de leden zeer gewaardeerd!

De Supporters Vereniging zorgt voor een 
fantastische sfeer langs de lijn.

Een hartelijke vereniging
Hoi, ik ben Christien, moeder van 3 korfballende kinderen (16, 14 en 10 jaar). Ik houd van oer-
Hollandse gebruiken zoals onze Koninginnedag en het gegeven dat we in Nederland massaal 
rondfietsen. Ook korfbal is in Nederland ontstaan. Daar ben ik trots op. Wat korfbal uniek 
maakt is dat het een gemengde sport is, jongens en meiden samen in één team. Daardoor 
ontstaat er gelijkwaardigheid in sport. Binnen een team geeft het ook een andere sfeer als 
wanneer je team alleen uit jongens of alleen uit meiden zou bestaan. Antilopen vind ik een 
hartelijke vereniging. Met een serieus aantal leden, niet te weinig waardoor je als vereniging 
onzichtbaar wordt, maar ook niet zoveel, dat je als persoon verdwijnt in de massa.

Christien Maas

Waar kun je Antilopen vinden in Leusden?  ➔

Antilopen streeft naar een 
goede combinatie van 
         sport, spel en plezier.

heuse bonte avond wordt gehouden. Verder wordt er 
altijd gebarbecued en natuurlijk ont steken we een 
groot kampvuur.

Supporters Vereniging
Naast deze activiteiten die door de Activiteiten 
Commissie worden georganiseerd, is er ook een 
Antilopen Supporters Vereniging (SV). De SV 
stimuleert het supporteren en creëert sfeer en 
gezelligheid langs de lijn door middel van span-
doeken, vlaggen en trommels. Daarnaast heeft de SV 
een eigen kledinglijn! 

Vreemde eend in de bijt
De Antilopen wintersport is een vreemde eend in 
de bijt. Elk jaar gaat er een groep van ongeveer 
vijftien Antilopenleden met elkaar naar de sneeuw. 
Het is een activiteit die wél georganiseerd wordt 
door Antilopenleden, maar zonder tussenkomst van 
de vereniging.



kunstgrasvelden is er veel ruimte voor de jeugd en 
de senioren om te korfballen. In de zaal speelt 
Antilopen haar wedstrijden in sporthal De Korf. 
Bijna iedere zaterdag gedurende het zaalseizoen 
stroomt De Korf vol met toeschouwers en spelers. 
Er hangt dan ook een goede sfeer bij de thuis-
wedstrijden van Antilopen. De trainingen worden 
ook grotendeels in De Korf gegeven, al wordt de laat-
ste jaren steeds vaker uitgeweken naar andere sport-
hallen in Leusden door de te hoge bezetting van De 
Korf.

Antilopen speelt al jaren haar veldwedstrijden 
op het Burgemeester Buiningpark. Op het 
veld heeft Antilopen een mooi complex met 

drie kunstgrasvelden. Elke zaterdag worden hier de 
wedstrijden gespeeld en op de doordeweekse 
avonden wordt hier getraind. Door de drie 

Al 32 jaar lid
Ik ben al lid van Antilopen vanaf maart 1966 en voor zover ik weet is er niemand langer lid van de 
korfbal in Leusden. Als schoolkind in Rotterdam ben ik door mijn klasse-onderwijzer enthousiast 
gemaakt voor het korfballen. Helaas kwam er een kink in de kabel doordat mijn ouders terug gingen 
naar Indonesië en ik bij een internaat werd ondergebracht in Bussum.
Mijn ouders en ik kwamen in 1954 in Leusden terecht waar ik na twee jaar Rien, 
eigenaar van een rijwielzaak, leerde kennen. Nadat we trouwden in 1961 en twee 
dochters rijker waren, sprak ik met een klant van Rien over het korfballen. 
Die klant was Kees Terol, een ware gangmaker. Antilopen had toen als voorzitter Jaap 
Berends, als secretaris Kees van Buren en ik begon als wedstrijdsecretaris. Het was een 
geweldige tijd omdat je aan het pionieren bent. Zelf heb ik gespeeld tot ongeveer eind 
1999, maar daarna ben ik gestopt vanwege knieblessures. 
Het leukste bij Antilopen vind ik dat de vereniging iedere nieuwkomer gelijk opneemt. 
Ook het Antilopenkamp werkt hieraan mee. Rien en ik zijn 23 jaar mee gegaan en het 
was altijd erg gezellig!

Cor Osnabrugge-van Dongen

Waar wordt 
gekorfbald 

in Leusden?

Bijna iedere zaterdag gedurende het 
zaalseizoen stroomt De Korf vol met 
toeschouwers en spelers.

Op het Burgemeester Buiningpark heeft Antilopen een mooi 
complex met drie kunstgrasvelden. Elke zaterdag worden hier 
de wedstrijden gespeeld en op de doordeweekse avonden wordt 

hier getraind. 
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Schoolkorfbaltoernooi
Het meest bekend is Antilopen waarschijnlijk van 
het jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi. 
Dit toernooi is sinds 1967 maar liefst 38(!) keer 
georganiseerd. Slechts 2 keer moest Antilopen 
verstek laten gaan, waaronder in 2008 toen de 
velden op het Burgemeester Buiningpark werden 
gereorganiseerd. De laatste jaren doen er steevast 
meer dan 400 kinderen mee, van bijna alle scholen 
uit de gemeente Leusden. Het is een groots festijn 
waarbij de hele club in touw is.

Antilopen in Leusden
Ook binnen Leusden is Antilopen alom bekend. Antilopen probeert altijd een 

bijdrage te leveren als dit voor activiteiten binnen Leusden belangrijk is. Daarvoor is 
er regelmatig contact met Welzijn Leusden (Leusden Actief). Ook met de winkeliers

vereniging van de Hamershof bestaat er plezierig contact. 

Verenigingenmarkt
Bij de Verenigingenmarkt in het voorjaar is Antilopen 
altijd van de partij. In 2008 werd Antilopen door de 
winkeliers vereniging verrast met een cheque voor 
het beste plan, namelijk ‘verstandelijk gehandicapten 
in staat stellen te kunnen gaan korfballen’. Inmiddels 
is hiervoor een werkgroep opgericht en zijn de eerste 
voorbereidingen gestart.

‘Ik bemoei me bijna overal mee’  ➔

Avond4Daagse
Een evenement waar Antilopen nooit ontbreekt, is de 
Avond4Daagse. De wandelaars van Antilopen zijn 
altijd in de voorhoede te vinden. Tijdens de intocht 
in 2008 werden de rollen door Antilopen zelfs 
omgedraaid en werd het publiek door Antilopers 
getrakteerd als bedankje voor de aanmoediging. Veel 
toeschouwers hebben van een lekkere Antilopen-
lollie kunnen genieten.

   Antilopen gaat de korfbalcompetitie in 
                 met een team voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.



Sinds 2003 is Erwin Jansma wethouder voor 

de VVD, na een raadslidmaatschap van drie 

jaar. Met twee andere wethouders en de 

burgemeester vormt hij het college van B&W. 

Maar liefst zes portefeuilles heeft hij onder zijn 

hoede. Naast Sport, waar we hem van kennen, 

is Erwin Jansma wethouder van Financiën, 

Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, 

Personeel en Organisatie, Bedrijfsvoering en 

coördineert hij diverse projecten. 

Erwin Jansma, wethouder van o.a. Sport:

‘Ik bemoei 
me bijna overal mee’

Tekst: Jeroen Fleuren en Marion van Loenen

Als Erwin Jansma in april 2006 de portefeuille 
Sport toegewezen krijgt, lijkt de herinrichting 
van het Buiningpark in kannen en kruiken. De 

plannen liggen er en er zijn tot dusver geen noemens-
waardige obstakels. Redenen om over te gaan tot een 
verhuizing zijn voornamelijk de capaciteits problemen 
van Antilopen, LHV en Roda en de uit de hand 
lopende parkeerproblemen. Logistiek moet er een 
grote slag gemaakt gaan worden; Roda wil haar velden 
dichter rond het clubhuis en Antilopen kan zich 
vestigen aan de rand van het sportpark, met dichterbij 
voldoende parkeergelegenheid.

Toen u zich in de zaak ging verdiepen, 
bleek het lastiger dan gedacht. Hoe kwam dat?
‘Het komt erop neer dat er veel belanghebbenden bij 
de besprekingen betrokken waren, die elk hun eigen 
verwachtingen hadden. De communicatie is de crux 
gebleken; lange tijd was er mijns inziens te weinig 
bereidheid om tot compromissen te komen bij de 
verschillende clubs. In maart moest ik de beslissing 
nemen om tot uitvoer over te gaan, echter alles 
overziende durfde ik het op dat moment niet aan. 
De financiële consequenties waren mij een te groot 
risico. Dat zorgde voor een gevoel van urgentie bij 
zowel de gemeente als de clubs. De bereidheid 
constructief samen te werken zorgde snel voor de 
oplossing die er nu ligt. Uiteindelijk wijkt deze weinig 
af van het oorspronkelijke plan.

Ik voorspel dat we, wanneer het helemaal klaar is, 
trots kunnen zijn op een modern functioneel 
sportpark waar verschillende sporten hun 
thuisbasis hebben. Alles bij elkaar staat de sport 

in Leusden voor een grote modernisering, 
waarmee we de toekomst in 

kunnen.’

Interview (aangepast) uit: St!P 6, oktober 2007.

Leuke feestjes
Ik ben Lotte Fokker, 7 jaar en ik speel in de F1. 
Ik ben op korfbal gekomen omdat mijn vader 
en moeder ook korfballen en het leek mij ook 
leuk. Toen ik 6 was ben ik begonnen bij de 
welpen.Ik vind Antilopen een leuke club omdat 
we leuke feestjes hebben.
Het Antilopenkamp vind ik ook leuk en gezellig.

Lotte Fokker
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Sponsor Antilopen!
Zoals u heeft kunnen lezen heeft KC Antilopen nogal wat ambities: niet alleen op sportief vlak 

(prestatiekorfbal met daarnaast voldoende teams die op recreatief niveau spelen), 

maar ook op het gebied van jeugdbeleid worden op allerlei fronten plannen gerealiseerd.

Om al die ambities waar te kunnen maken is 
een financieel gezonde vereniging nodig. Een 
actieve sponsorcommissie waakt hierover. De 

sponsorcommissie houdt zich bezig met het zoeken 
naar bedrijven, instellingen en personen die KC 
Antilopen financieel willen ondersteunen. Wij kennen 
vele mogelijkheden tot sponsoring. Dit beschouwen 
wij als maatwerk, zodat we altijd in overleg met de 
sponsor een passend sponsorpakket weten samen te 
stellen. Om u een indicatie te geven van de 
mogelijkheden vindt u hier een kleine opsomming:

Teamsponsoring, spandoeksponsoring, adverteren in 
de wekelijkse digitale Nieuwsbrief of in het 
verenigings magazine ST!P (verschijnt ca. 5 keer per 
jaar), wedstrijdbal sponsoring of adverteren op de 
website www.antilopen.nl. De website van onze 
vereniging is toonaangevend in de wereld van de 
korfbalsport: heel korfbalminnend Nederland bezoekt 
onze uitslagendienst (maandelijks meer dan 100.000 
bezoekers!). Zie ook pagina 12 voor meer informatie.
Daar staat natuurlijk voor de sponsor ook het nodige 
tegenover. Afhankelijk van de gekozen sponsoring of 
het gekozen sponsorpakket is het volgende mogelijk:
•	 	Complete	introductie	binnen	de	vereniging,	

variërend vanaf de vermelding van de nieuwe 
sponsor op de website, een presentatie in 

verenigingsmagazine STIP tot een persoonlijk 
voorstellen van de sponsor in een volle sporthal 
De Korf voorafgaand aan een wedstrijd van 
Antilopen 1, met media exposure.

•	 	Positieve	uitstraling	van	een	sportieve	vereniging	
op uw bedrijf dat maatschappelijke betrokkenheid 
toont

•	 	Uitnodiging	voor	een	jaarlijkse	sponsor
bijeenkomst waarbij kennis gemaakt wordt met 
de overige leden van de sponsorgroep van de 
vereniging

•	 	Vergroting	van	uw	landelijke	naamsbekendheid

Nogmaals, wij beschouwen sponsoring als maatwerk 
en kunnen in overleg met u op flexibele wijze 
invulling geven aan steun aan onze vereniging.
Wilt u meer informatie of contact met ons, stuur dan 
een e-mail aan sponsorcommissie@antilopen.nl

Op de jaarlijkse sponsor bijeenkomst 
kan kennis gemaakt worden met de overige leden 

van de sponsorgroep van de vereniging.
Heel korfbalminnend Nederland 

bezoekt onze uitslagendienst: 
maandelijks meer dan 100.000 bezoekers!

5 miljoen hits op www.antilopen.nl  ➔

Theo Wouters wordt voorgesteld als jeugdsponsor: Wouters Totaal Afbouw Sponsor A1, B1, B2 en C1.



Waar of niet waar?

In deze speciale editie van ST!P

vindt u de antwoorden!
 

500 Deelnemers aan school

korfbaltoernooi lopen gras  

plat bij Antilopen

‘Antilopen te vaak kampioen’ 

zucht korfballend Nederland

Kamp groot succes voor  

tentverkoop in Amersfoort

Avond4Daagse Leusden in 

teken van Rood Zwart

Plafond sporthal uitgedeukt   

na wedstrijd Antilopen

Landelijke omzet roodzwarte 

kniekousen breekt alle records

‘Korfbal is een echte familiesport’
De verhalen dat korfbal een echte familiesport is, gaan voor mij zeker op. Al op heel jonge leeftijd werd 
ik door mijn ouders meegezogen naar de korfbalvelden waar je dan voor het eerst in aanraking komt 
met een bal en een paaltje van maximaal 80 centimeter hoog. Op die leeftijd een absolute uitdaging om 
de bal door het mandje te kunnen krijgen. Uiteindelijk ben ik bij Antilopen in de welpen begonnen, om 
vervolgens mijn eerste officiële competitiewedstrijd voor kv. Woudenberg te spelen. 
Op mijn dertiende ben ik weer teruggekeerd bij Antilopen, in de B1.
Antilopen is een ontzettend betrokken en gezellige vereniging waar ik met groot 
genoegen deel van uitmaak. Een warme uitstraling en mensen die altijd voor je klaar 
staan. Ik heb veel mooie herinneringen aan het Antilopenlid zijn. Toch is het 
absolute hoogtepunt voor mij vorig seizoen behaald, waarin Antilopen 1 de promotie 
naar de hoofdklasse wist te bemachtigen. De geweldige entourage die gedurende dat 
seizoen binnen de vereniging hing zorgde voor ontzettend veel positieve energie. 
Tot slot wil ik nog even melden dat het Antilopenkamp vaak één van de 
hoogtepunten van het seizoen vormt. De gezelligheid en ongedwongen sfeer tijdens 
dit evenement zorgen veelal voor fantastische herinneringen.

Kjell Pater

Meer dan 5 miljoen hits!
Antilopen is niet alleen een bekende naam in Leusden, maar ook in de rest van 
korfballend Nederland is Antilopen een zeer bekende vereniging. Antilopen is 
namelijk eigenaar van de meest bezochte internetsite in het Nederlandse korf-
bal. De site krijgt zelfs meer bezoekers dan de site van het KNKV (Koninklijk 
Nederlands Korfbal Verbond). 
Al in een heel vroeg stadium toen internet nog in de kinderschoenen stond ont-
wikkelde Antilopen-lid Ronald Abbring een database voor korfbaluitslagen. 
Eerst stonden hier alleen de standen in van poules waar Antilopenteams in 
speelden. Maar na een snelle doorontwikkeling bevat de site nu alle uitslagen 
en standen van de gehele competitie in Nederland. Op 26 oktober 2008 heeft de 
site de 5 miljoenste hit geregistreerd. 
De meeste hits van de site ontvangt Antilopen in het weekend. Dit aantal kan 
oplopen tot zo’n 16.500 bezoekers op de zondag. Nieuwsgierig geworden? Neem 
eens een kijkje op www.antilopen.nl.

Kijk voor meer informatie op www.antilopen.nl


