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Van de bestuurstafel
Save the date, vrijdag 15 december.
Voor alle leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden!! Kom
allemaal naar de NALV (Najaars Algemene Ledenvergadering). De
agenda vind je verderop in deze Nieuwstreffer. Start 19.30 uur met na afloop een feestelijke avond voor iedereen om na te praten, het kalenderjaar af te sluiten en om eens ouderwets gezellig een avondje in onze kantine te
houden.
Namens het Bestuur, William Rentier

Uitslagen 18 november
ZKV 1
Voltreffers 2
DKB 3
Seolto A2
Voltreffers B1
Voltreffers D1
NKV E2
PKC/SWKGroep F1

Voltreffers 1
Terda 1
Voltreffers 3
Voltreffers A1
VIOS B2
Vitesse D2
Voltreffers E2
Voltreffers F1

Uitslagen 25 november
09 - 19
07 - 17
13 - 06
03 - 13
04 - 03
03 - 03
02 - 14
2 feb

Voltreffers 1
Voltreffers 2
Rodebo/De Maaskanters 1
KVK A1
Voltreffers B1
Juliana D1
Voltreffers E1
Voltreffers F1

Uitslagen 2 december
OrZwart/De Hoekse 1
DSO 4
Voltreffers 3
Voltreffers A1
Voltreffers D1
Ventura Sport E1
PSV/lifovragen.nl E3

Voltreffers 1
Voltreffers 2
ACKC 5
Luctor A2
ADO D1
Voltreffers E1
Voltreffers E2

07 - 12
12 - 13
10 - 16
09 - 10
15 - 03
07 - 12
08 - 12

Vriendenschaar F1

Voltreffers F1

24 - 00

Wedstrijdprogramma zaterdag 9 december 2017

Blauw Wit 1
DSO 4
Voltreffers 3
Voltreffers A1
Focus B2
Voltreffers D1
Vriendenschaar E4
Merwede/Multiplaat F1

10 - 18
08 - 13
17 feb
13 - 08
01 - 13
13 - 08
05 - 07
02 - 29
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Wedstrijdprogramma zaterdag 16 december 2017

Vertrek bij uitwedstrijden vanaf sporthal Arkendonk

Jarigen in december
07
13
16
25
26
30

Zoë Holtrop
Wim Hol
Dewi van den Hoek
Fleur de Jong
Han Marks
Jayson MaÃ¤t
Marcel Deleij

Verslagje PSV E3 - Voltreffers E2
Helaas vandaag niet op volle sterkte door afwezigheid van Fleur, maar de overige vier kanjers gingen er vol voor.
Na de eerste 10 min stonden we al 0-4 voor.
Ze waren als een speer van start gegaan, maar dat bleek wel lastig vol te houden. De doelpunten vielen vervolgens aan beide kanten, waardoor bij het fruit eten de ruststand 2-6 was. Weer even helder krijgen dat de kansen
bij Finn lagen net onder de korf, dat Danee en Bjorn juist meer van afstand moesten blijven proberen te scoren
en Marlies deze wedstrijd een kei was in de afvang en aangeef.
Ondanks dat PSV twee invallers uit een hoger E team in het veld hadden staan, lukten het de kids toch om steeds
een voorsprong te houden en de eindstand 8-12 was dan ook dik verdiend!
Dus we staan nog steeds bovenaan...de komende drie wedstrijden zullen een stukje zwaarder worden, maar we
hebben er alle vertrouwen in.
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Pietentraining
Sint en Piet zijn weer in het land en 2 Pietjes hebben tijd gevonden in hun drukke schema om op dinsdagavond
28 november langs te komen bij de Pietentraining van De Voltreffers. Een groep van 18 enthousiaste kinderen uit
de E, F en Kangoeroes hebben een gezellige training gehad. In kleine groepjes werden verschillende spellen en
activiteiten gedaan onder begeleiding van de Pieten en hulptrainers.
De Pieten waren ook niet met lege handen naar De Voltreffers gekomen. Voor ieder kind werd er een lekkere
sinterklaas snoepzak met o.a. pepernoten uit de grote zak getoverd. Al met al was het een groot succes en zullen
de Pieten volgend jaar zeker weer terugkomen bij De Voltreffers.
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NAJAARS ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Het bestuur nodigt alle stemgerechtigde leden van 16 jaar en ouder en ouders van jeugdleden uit op:
Vrijdag 15 december 2017
Aanvang 19.30 uur
In het Trefhonk (Buurstede 7 te Oosterhout) de NALV bij te wonen. Voor de stemgerechtigde leden is het bijwonen van de vergadering verplicht. Bij verhindering is vooraf afmelden bij de secretaris verplicht.
Leden en ouders van jeugdleden, die niet kunnen komen naar de NALV, verzoeken we een machtiging tot
stemmen te geven aan een lid die wel aanwezig kan zijn.
Als er leden of ouders van jeugdleden zijn die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur dan graag voor
aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris of penningmeester.
Agenda
1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Presentatie VALV 18 mei 2016
(zie www.voltreffers.nl > Vereniging > Recente vergaderstukken)

4.

Jaarverslag en jaarrekening 2016/2017
a. Verklaring Kascontrole Commissie
b. Verkiezing Kascontrole Commissie

5.

Commissienieuws

6.

Bestuursverkiezing

7.

Vrijwilligers gezocht !!

8.

Accommodatie nieuws

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Vragen en opmerkingen over de presentatie VALV kunnen ook vooraf ingediend worden.
Diegenen, die de financiële stukken voor aanvang van de vergadering willen inzien kunnen dit bij de penningmeester aanvragen!
Namens het Bestuur,
De secretaris,
William Rentier
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Start zaalseizoen voor De Voltreffers
Voltreffers 1 speelde zaterdag 11 november thuis tegen Volharding/Emergo en dit was een lastige pot.
Met dames van het 2e erbij en Ilona uit 1 speelden ze het toch klaar. Het verschil werd in de 2e helft gemaakt
door met 4 doelpunten voor te komen. Uiteindelijk kwam Volharding/Emergo nog dichtbij, maar Emil en Roland
zetten de overwinning veilig: 16-15 winst.
Afgelopen zaterdag werd uit gespeeld bij ZKV 1. Dit werd een gemakkelijke overwinning (met het debuut van
coach Agnes). Speelster Mateja maakte haar opwachting in het 1e. Met een 9-19 overwinning kunnen jullie
trots zijn.
Helaas ging het jonge 2e ten onder tegen Terda 2, dat fysiek en met zuivere schoten de baas was. Helaas! Maar
De Voltreffers had meer verdiend. Een 7-17 verlies is een valse start.
Senioren 3 ging uit naar DKB 3. Deze wedstrijd werd met 13-6 gewonnen door DKB.
A1 ging naar het Zeeuwse Vlissingen en dat was niet voor niets. Na een moeilijk veldseizoen voor de nieuwe A1groep was het even wennen, maar een uitslag van 3-13 was dus een duidelijke overwinning. Een mooie opsteker voor Desiree en haar Kidz. Goed gedaan, A-team.
De B1 van De Voltreffers zijn "On the Move". Met een "Walk Over" (14-0) vorige week tegen Keep-Fit B1 was nu
VIOS B1 aan de beurt in de Arkendonk. Er werd goed aangevallen en de 1-0 van Britt was mooi. VIOS nam echter na vele gemiste kansen van De Voltreffers een 1-3 voorsprong. Gelukkig kwamen er in de 2e helft met invallers Milou en Sven van de D1, toch nog betere scoringskansen voor de Oosterhouters. Vera en Britt maakten
gelijk.
Met nog 4 minuten te gaan was de toon gezet. net voor tijd miste Jens (na een assist van Aniek) nog een dot
van een kans, Zo'n zelfde kans kreeg Jens van Dongen nog een keer op 20 sec voor het slot en hij gooide hem er
nu wel in. Een terechte 4-3 overwinning was na veel arbeid toch over de streep getrokken.
De D1 speelde vorige week bij WION. Het werd een nipte winst: 5-6. Nu speelde het thuis tegen Vitesse(Ba) D2,
die vorige week hadden gewonnen bij ADO. Het werd een spannende pot, die eindigde in remise: 3-3. Zo staan
ze nu beide nu aan kop.
De E1 won vorige week thuis tegen DeetosSnel D3. Deze toppers pakken na het kampioenschap op het veld
mooi door. Een verdiende 7-4 winst is knap tegen DeetosSnel.
Dit seizoen is de E2 ingedeeld bij teams uit de omgeving van Eindhoven. Dat is even
wennen, maar wel: teams die je helemaal niet kent.
Na een uur rijden in Nuenen aangekomen... Na vorige week de eerste zaalwedstrijd
met klinkende cijfers (13-0) gewonnen te hebben, waren de kids gebrand op weer
een overwinning. En die kwam er! Na een spannende beginfase met slechts een
stand van 1-1 na tien minuten, kwamen de kids op stoom. Prachtige aanvallen met
een echte aangever en afvanger zorgden voor goede kansen die vaak benut werden... Deze kinderen kunnen dingen die ze in de training leren, zo goed toepassen in
de wedstrijd. De scheids kon de stand niet eens bijhouden...2-14 eindstand was eigenlijk 2-16, maar dat mocht de pret niet drukken! Trots zijn we op het samenspel
en dat iedereen weer tot scoren kwam! Nu een weekje rust en dan 2 december
naar PSV. We hebben er nu al zin in!
De F1 was vrij.

Voltreffers E2

Korfbalvereniging "De Voltreffers"krijgt de punten niet kado
Met de feestdagen in aantocht en de kou buiten was het 2 december in Oosterhout een Happy zaterdag met
een druk jeugdprogramma.
De F1 speelde uit tegen Vriendenschaar F1 en ging flink ten onder. Deze heel jeugdige groep, spelend in de
sterkste F1 divisie, wordt het wel erg moeilijk gemaakt. Coach Tommy heeft veel plezier en de kids hebben de
spirit om te kunnen knallen. Alleen met zulke tegenstanders wordt het wel lastig korfballen.
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De E1 speelde uit bij Ventura Sport E1. Youssra, Esmee, Ninthe, Fleur en Isa waren de dames en de heren Levi
en Bentley maken het team compleet. Een mooie winst van 7-12 voor de Oosterhouters. Ze pakken het goed op
na een moeilijk seizoen vorig jaar, staan op de 3e plaats, en dat is gewoon goed.
De veld kampioenen van de E2 speelden uit tegen PSV E3. Danee, Bjorn, Fleur en Finn wonnen met 8-12. Coaches Demi en Mascha waren natuurlijk zeer tevreden met dit resultaat. Een duidelijke overwinning.
Voltreffers E2 staat gedeeld aan kop met onze vrienden van Tilburg E1. De E2
speelt volgende week thuis tegen Eymerick E1.
De D1 speelde weer eens thuis in de Arkendonk tegen het laag geklasseerde ADO
D1. Een makkelijk potje: de doelpuntjes vielen lekker. 15-3 is een prima uitslag.
Ook de D1 doet mee voor de bovenste plaatsen. Ze staan nu 2e.

De A1 nam thuis het op tegen koploper Luctor A1 uit Zeeland. Na een
matig veldseizoen gaat het in de zaal des te beter. Er werd een keer
gewonnen en nipt verloren vorige week. Met Luctor als tegenstander
was het een pittige strijd. Er werd hard gewerkt, maar het team van
Desiree kon de winst net niet pakken. Een 9-10 verlies is zeker niet
slecht, maar het levert niks op natuurlijk. Volgende week moet bij
Springfield gewonnen worden (zij hadden ook verloren). Als er volgende week winst is kunnen ze weer richting plek 2 kijken.

Senioren 3 staat puntloos en hebben het lastig in een best sterke poule. Onze vrienden uit
Almkerk kwamen op bezoek. Ook nu konden de Oosterhouters geen potten breken en gingen
strijdend ten onder. Een 10-16 verlies was het resultaat. Volgende week gaat de reis naar Focus 1. Dit zal opnieuw een zware klus worden, want ook dat is een pittige ploeg. Succes!

Voor Voltreffers 1 en 2 stonden uitwedstrijden op het programma: OranjeZwart 1 voor het
1e. Het team van Marcel Deleij was gemotiveerd, ook al was hun aanvoerder flink geblesseerd aan zijn hand
waardoor die niet kon spelen. Jari uit het 2e ging mee in zijn plaats. Een zakelijke 7-12 overwinning was het resultaat.
Het 2e ging naar DSO 4 in Klundert. Vorige week nog een nederlaag tegen deze ploeg en dat moest dus recht
gezet worden. Na een 7-7 ruststand werd in de 2e helft het verschil gemaakt. Bij een 11-10 voorsprong vergat
De Voltreffers afstand te nemen. Toch werd nipt gewonnen met 13-12. Dit was in ieder geval dik verdiend. Een
mooie opsteker deze 1e winst partij in de zaal voor het 2e.
Volgende week speelt 1 thuis tegen 't Capproen 1 en het 2e gaat uit naar Scheldevogels 2.
De vliegende Reporter

Contactgegevens Korfbalvereniging De Voltreffers
Website De Voltreffers:
www.voltreffers.nl
E-mail De Voltreffers:
bestuur@voltreffers.nl (secretaris William Rentier)
Telefoon De Voltreffers:
06 15129414 (secretaris William Rentier)
E-mail wedstrijdsecretariaat: voltreffersoosterhout@gmail.com (wedstrijdsecretaris Arend van den Hoek)
E-mail kledingcoördinator:
kleding@voltreffers.nl (Saskia Holtrop)
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Gewijzigd Wedstrijdprogramma zaal 2017/2018
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