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Van de bestuurstafel
Bootcamptoestellen Lukwelpark
Graag stellen wij jullie op de hoogte van de komst van bootcamptoestellen in
het Lukwelpark. De toestellen zijn woensdag 8 maart geplaatst. Mogelijk kan
deze een buitenfitness een mooie aanvulling zijn op het trainingsaanbod voor
uw leden.
De drie bootcamptoestellen komen er dankzij een samenwerking tussen het
project Ideeënstarter, het project Hanze Actief, VV Oosterhout en het
Mgr. Frenckencollege. De realisatie van de toestellen is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van
ZONMW.
Namens de Gemeente Oosterhout

Uitslagen 4 maart en 9 maart

Uitslagen 11 maart

Albatros 10
Voltreffers 3
Voltreffers A1
Kinderdijk C3

Voltreffers 2
KCR 9
DKB A2
Voltreffers C1

25 - 04
04 - 12
11 - 11
20 - 02

Dordrecht 1
KCR 9
DKB A2
Voltreffers B1

Voltreffers 1
Voltreffers 3
Voltreffers A1
PKC/SWKGroep B5

15 - 15
04 - 07
07 - 15
09 - 08

Ventura Sport D1

Voltreffers D1

03 - 15

Voltreffers C1
Voltreffers D1
Voltreffers F1

RWA C2
Ventura Sport D1
PKC/SWKGroep F2

01 - 07
12 - 02
09 - 17

Wedstrijdprogramma zaterdag 18 maart 2017

Vertrek naar uitwedstrijden vanaf sporthal Arkendonk

Programma Sjokker 2016/2017
maandag 17 april
mei
5 juni pinkstermaandag

BBQ en koppelschiettoernooi (2e paasdag)
Bier/wijn proeverij. Datum later bekend
Familietoernooi

7-8-9 juli

Kamp

Op 1 april 2017 start de 2e helft veldcompetitie. Het programma staat in deze Nieuwstreffer.
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VOLTREFFERS B1 KAMPIOEN !!!!!
Gespannen koppies stonden in het veld voor de belangrijkste wedstrijd in deze afdeling. In de uitwedstrijd was
er terecht gewonnen van PKC uit Papendrecht. De ploeg wist dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden
en dat alles uit de kast gehaald moest worden om de overwinning en
dus het kampioenschap binnen te halen want ook PKC had nog kans
op de titel.
Met een goed gevulde tribune werd de strijd begonnen en in de eerste aanval met Bram, Simon, Evi en Kelsey scoorde Simon al snel met
een fraai doorloopbal: 1-0. PKC kwam langszij, 1-1.
In het tweede aanvalsvak, met Tim, Carlos, Carmen en Melanie
kwamen de Voltreffers wederom op voorsprong door een subliem
afstandsschot 2-1. De verdediging stond goed en gaf PKC weinig kansen, maar toch maakten zij de gelijkmaker.
Na vakwissel was er na fraai samenspel een strafworp wegens ongeoorloofd hinderen door de PKC-verdediging. Simon verzilverde de toegekende strafworp. Kelsey zorgde ervoor
dat, met een fraaie doorloopbal, de voorsprong uitliep tot 4-2 voorsprong.
Maar PKC kwam terug en met 2 mooie afstandsschoten werd de stand gelijk getrokken. Beide teams waren aan
elkaar gewaagd.
Even voor rust scoorde Bram met een slim balletje en bracht de stand op 5-4. Door een doelpunt van PKC werd
de stand gelijk getrokken, ruststand 5-5.
Na rust ging PKC voortvarend van start en liep uit tot een 5-7 voorsprong, maar van “paniek” bij de Voltreffers
was geen sprake. De ploeg kwam met gedegen spel terug via Simon met een slim balletje en een afstandsschot:
7-7.
De spanning was te snijden, Carlos had de pech dat de bal uit het mandje viel en ook Carmen was onfortuinlijk,
dat een slim kansje onder de korf er net naast viel. Met nog een kleine 10 minuten te spelen bracht Tim de
voorsprong op het bord, maar PKC was nog niet van plan het erbij te laten en maakte de gelijkmaker.
Door hard te werken en goed samenspel kwam Simon vrij en scoorde 9-8 en met nog 2 minuten te spelen hield
de ploeg de bal in de aanval en werd de zege veilig gesteld.
Eindstand 9-8: het kampioenschap was binnen en het feest kon starten!!
Het publiek werd bedankt en ook de tegenstander feliciteerde de Voltreffers met hun terecht behaalde kampioenschap. Complimenten voor spelers, trainer/coaches en dank aan de teamsponsor 2G Technics uit Den Hout.
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Wedstrijdprogramma zaterdag 1 april en dinsdag 4 april 2017

Wij zijn op zoek naar jou!
We zijn op zoek naar twee à drie personen die zich willen inzetten voor de sponsorcommissie.
De taken van de sponsorcommissie zijn onder andere:
 opzetten van een duidelijk sponsorbeleid
 de contracten van bestaande sponsors onderhouden
 de werving van nieuwe sponsors
 contracten en facturen opstellen
 bekendmaking van sponsors binnen de vereniging en bij evenementen
Door de huidige sponsorcommissie wordt je ingewerkt en begeleid.
Wil jij een bijdrage leveren om samen de sponsorcommissie tot een succes te maken, laat dit dan weten via het
e-mailadres sponsoren@voltreffers.nl of meld je bij het bestuur: Marleen of William of bij het huidige commissielid Antoine.
Dus lijkt dit iets voor je, meld je dan nu aan !!!

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)
Deze NIEUWSTREFFER van Korfbalvereniging De Voltreffers verschijnt in principe twee wekelijks; volgende editie eind maart
Kopij voor de NIEUWSTREFFER aanleveren uiterlijk zaterdag vóór de verschijningsdag via nieuwsbrief@voltreffers.nl.
In onze NIEUWSTREFFER zijn advertenties van onze sponsors opgenomen. Bij de sponsors zonder website is het telefoonnummer onder de advertentie geplaatst. Bij de overige advertenties kun je via ctrl – click de website benaderen
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Vervolg wedstrijdprogramma

