Motivatie Zilveren Wiel Kor van het Hof
Kor van het Hof is een ‘Meteoor mannetje’. Bij Opel Wander in Assen van Mr. TT, Geert Timmer,
werd Ida Brands zijn collega en grote liefde. Via haar kwam hij begin jaren zeventig in aanraking
met de club uit Assen. De broers van Alie waren daar lid en vader Brands zat in het bestuur van de
Meteoor. Kor was al snel degene die in het vroege voorjaar bij de trainingsritten van de club in
Ekehaar de inschrijving en rugnummer uitgifte deed. Ook bij de Omloop door het land van Bartje
en de Drentse Dorpenomloop nam Kor bijna vanzelfsprekend deze taak op zich. Het duurde dan
ook niet lang en Kor werd DE penningmeester van de Meteoor. Vele jaren heeft hij zich hier met
hart en ziel aan verpand. Maar liefst 25 jaar verrichtte hij het penningmeesterschap van de club.
In 2002 deden zich door bestuurswisselingen kansen voor om samen met de in Assen actieve WSV
Assen (organisator Jeugdtour Assen) en de WTC Roden samen te gaan. De realist en pragmatist
Kor van Hof leverde hieraan een grote bijdrage. Met open vizier bracht hij in 2003 de fusie club
W.V. Meteoor-Assen-Roden tot stand. Ook in dit bestuur nam hij de functie van penningmeester
weer voor zijn rekening.
Vanaf 2006 zochten verenigingen in het noorden elkaar vaker op om samen interclub wedstijden
te gaan organiseren. Onder de coördinatie van het district vroeg Luit Ottema aan Kor om de
inschrijving, de betaling en de uitgifte van rugnummers en/of stuurborden voor zijn rekening te
nemen. In 2016 kwam daar ook de MTB Zomercup bij. Ook hier is Kor vanzelfsprekend de man
geworden waar de deelname aan de wedstrijd begint. Daar tussendoor deed en doet Kor natuurlijk
ook de inschrijving en rugnummer uitgifte voor de trainingsritten van de W.V. Meteoor-AssenRoden (die werden verplaatst van Ekehaar naar Annen).
Kor van het Hof is voorkomend, beleefd en correct in de omgang. Hij werkt uiterst accuraat en
heeft het onvoorstelbare vermogen om in ogenschijnlijk elke situatie rustig te blijven. Het maakt
niet uit of er nu 1 deelnemer voor de ‘inschrijvingstafel’ staat, er 10 personen of 100 staan en of
ze nu veel of weinig misbaar maken. Kor van het Hof blijft de rust zelve! Nauwgezet zorgt hij er
voor dat alles goed wordt weggeschreven en financieel wordt afgehandeld. Met zijn priemende
ogen achter z’n bril monstert hij betrokkenen. Die zien dan veelal in dat deze man totaal, maar
dan ook totaal niet gevoelig is voor misbaar.
Hij doet naar eer en geweten wat er in zijn vermogen ligt. En dat vermogen is groot, zeer groot!
Hij stelt de deelnemerslijsten niet alleen samen, maar zorgt ook voor de klassementen in de ICW
competities, voor de startvolgorde opstellingen en verwerkt na afloop consciëntieus de uitslagen.
Kor van het Hof is in zijn doen en laten een onzichtbare schakel. Hij is als een zekering in de
meterkast. Als die doorslaat, dan is er echt een mega probleem! Gelukkig hebben we dat nog niet
meegemaakt.
Op voordracht van de portefeuillehouder Off road van het KNWU district bestuur Noord, Paul Boer
en de Coördinator ICW ’s, Luit Ottema, zijn wij tot de conclusie gekomen dat Dhr. K.A. (Kor) van
het Hof in aanmerking zou moeten komen voor een onderscheiding.

Kor nam tijdens de voorjaarsvergadering van de WV. Meteoor-Assen-Roden op 1 maart 2009 afscheid als
penningmeester. Als blijk van waardering is hem toen de KNWU speld uitgereikt. Maar……, we zijn
inmiddels bijna 10 jaar verder en betrokkene is nog steeds vol overgave actief binnen ons district
en bij zijn vereniging. Een onderscheiding als het zilveren wiel zou naar onze mening als blijk van
waardering niet misstaan. Voor al zijn diensten verleend aan de wielersport zijn wij hem namelijk
veel dank verschuldigd.
Niet in de laatste plaats voor de meer dan plezierige en altijd positieve en ingetogen wijze waarop
hij zijn omgeving tegemoet treedt. Nog steeds is het een plezier om met hem te mogen werken.
Kor van het Hof is na al die jaren nog steeds een vaste waarde. Hij is belangrijk voor het succes
van ieder evenement waarvoor hij staat opgesteld!

