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Van de bestuurstafel
2018, een jaar vol nieuwe kansen!
De kerstvakantie en alle feestdagen hebben er voor gezorgd dat we elkaar minder
zagen op de korfbal.
Met alle goede voornemens is het weer tijd om de zware maaltijden, champagne
en oliebollen er af te trainen. Het zaalseizoen is pas halverwege dus kan er nog van
alles gebeuren in de competitie.
Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en bovenal sportief 2018 toe!!
Namens het bestuur, Marleen, Arjan en William

Uitslag 23 december
ACKC 5

Voltreffers 3

Uitslagen 6 januari
10 - 03

Voltreffers 1
OEC 2
Luctor A2
Voltreffers B1
Voltreffers E1
Voltreffers E2
Voltreffers F1

Luctor 1
Voltreffers 2
Voltreffers A1
ADO B2
ADO E1
Tilburg E1
Movado F1

???
10 - 09
11 - 06
do 11 jan

17 - 02
09 - 02
01 - 24

Wedstrijdprogramma donderdag 11 januari, zaterdag 13 januari en dinsdag 16 januari 2018

Wedstrijdprogramma dinsdag 16 januari en zaterdag 20 januari 2018

Vertrek bij uitwedstrijden vanaf sporthal Arkendonk

Jaargang 8 nr 1 week 01/2018

NIEUWSTREFFER
Voltreffers E2 nog ongeslagen in de zaalcompetitie.
Zaterdag 16 december was het een drukke dag voor de korfballers uit Oosterhout.
OJC E1- Voltreffers E2.
Volgens de stand zouden ze vandaag voor de eerste keer echt getest gaan worden...OJC had ook nog geen punten verloren en stond met één wedstrijd minder gespeeld, net onder ons: Spannend dus en dat werd het ook!
Vrijwel de hele wedstrijd keken de Voltreffertjes tegen een achterstand aan...maar net als voorgaande wedstrijden werd stand gehouden door het goede verdedigen. We konden merken dat de tegenstanders een beetje
zenuwachtig werden en steeds minder kansen creëerden. Wij bleven juist heel rustig en pas in de laatste tien
minuten kwamen we langszij. Een 5-4 achterstand werd binnen 10 minuten omgebogen tot een 5-8 voorsprong. Het was hard werken en we hebben met veel steun van onze trouwe supporters de winst binnen kunnen slepen.
Ook de E1 van de Voltreffers gaat als een speer. Met één verliespartij tegen Vriendenschaar staan ze ook netjes
aan kop. Zaterdag gingen ze op pad naar middenmotor Good Luck E1. Net als de thuiswedstrijd werd ook deze
met glans gewonnen. Een 9-5 overwinning was een duidelijke zaak. Esmee, Ninthe, Isa, Bentley en Levi gaan dit
zaalseizoen iedereen verbazen denk ik.
De F1 is in iedergeval qua scoren, goed op weg. Het jeugdige team gaat steeds beter spelen en steeds meer
doelpunten maken. Nu op naar de eerste puntjes! Met 6 doelpunten afgelopen zaterdag is de eerste stap naar
een overwinning gezet.
De D1 was zaterdag strijdbaar tegen de andere middenmotor PKC D3. Met veel supporters in de zaal was het
een spannend gebeuren. Helaas werd het weer een nederlaag: 7-9 voor de ploeg uit Papendrecht.
De B1 strijdt voor plaats drie, samen met Juliana en Springfield. Juliana leed zaterdag een flinke nederlaag,
maar helaas kwamen De Voltreffers niet tot winst tegen nummer laatst VIOS. Een gelijk spel was het resultaat,
maar dat is natuurlijk te weinig tegen een ploeg die nog geen punt gehaald had.
Het 3e pakte eindelijk de eerste 2 punten van het zaalseizoen. In een best zware poule is het aanpoten voor het
3e van De Voltreffers. Na een paar fikse nederlagen, was de eerste winst welkom. DSO 5 was het slachtoffer.
Lekker op schot waren Anne, Marleen en de beide Remco’s en zo gingen de Treffers op naar de winst. Alles was
er aan gedaan en Leon was bereid om een gaatje in te vullen bij de heren. Top Leon! Met 15-7 was dit een lekkere overwinning.
De A1 speelde thuis tegen Volharding A1. Het begin was stroefjes. Daarna werd lekker gescoord aan beide kanten. Na een ruststand van 7-6 voor werd in de 2e helft flink gewerkt aan het doelsaldo. Met een prima 14-7
overwinning hebben ze een mooi uitzicht op de 3e plaats in de competitie. TOGO is op 13 januari thuis een
mooie tegenstander om weer puntjes te pakken.
Het 2e nam het thuis op tegen het onbekende NKV 4. Er werd goed van te voren doorgesproken en ze wilden er
vanaf het begin voor gaan. Na een flitsende start stond het al snel 4-0. Met jarig jetje Dewi, en haar vak draaide
goed. Jason was een kei onder de korf en Jari was echt overal. Jasmijn was toegevoegd ivm afwezigheid van
Demi. Het was alsof ze niet was weggeweest: zij vormde een prima duo met Dewi. Dewi maakte nog de 5-0 en,
na een gemiste doorloper van Sanne, was het Thimo (die de laatste tijd ook lekker opdreef is) die 6-1 maakte.
Aranka schoot haar 2e binnen en bij rust stond het 7-1. Dat was lang geleden, zo'n lekkere voorsprong. Trots
waren de supporters en natuurlijk de spelers op hun spel. Helaas voor de hardwerkende Wessel, telde zijn
doelpunt niet. De scheidsrechter had al gefloten. Het was tijd voor de thee.
Het tweede bedrijf kwam op gang door de zusjes Van den Hoek die er 10-1 van maakten. Laura kwam erin voor
Jasmijn en Mathijs voor Wessel. NKV zat totaal niet in de wedstrijd maar kwam toch iets terug via een strafworp en 2 schoten. Dewi benutte een korte kans en Jari schoot ook raak uit een mooie dubbel met Laura.
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Laura maakte een fout, waaruit gescoord werd, maar zette dat snel recht door zelf ook te scoren. Mooi verdedigend werk werd gedaan door Mathijs, Sanne, Aranka en Thimo door regelmatig ballen te onderscheppen. Het
slot was voor Jari en Jason met ieder een doelpunt. Dewi was met 6 doelpunten de topper van de middag.
Een goede teamprestatie! Zo blijven de Treffers in het spoor omhoog naar misschien plaats 3.

De Voltreffers winnen de Brabant Cup
Met 5 teams aan de start op 30 december op een mooie avond in Klundert. Dit toernooi is een mooie afsluiting
van het jaar. Van de partij waren het organiserende DSO, Terda(Breda), VIOS (Willemstad), Focus (Etten-Leur)
en De Voltreffers uit Oosterhout; een 5-tal aan elkaar gewaagde teams uit Brabant.
De Voltreffers maakte gelijk een mooi begin om de eerste wedstrijd te winnen van DSO, die een klasse hoger
spelen in de competitie. Met een flinke groep dames en 5 heren was het lekker wisselen gedurende de wedstrijden. Jeroen maakte er 2 en Yvonne de laatste. Na 20 minuten was de eindstand een 3-1 overwinning.
De 2e wedstijd was tegen VIOS en ook hier hadden we kans te winnen. Met een 4-2 voorsprong halverwege
waren "de Treffertjes"niet kansloos. Marvin was in deze wedsrijd op schot en maakte er 2. Ook de 5-5 kwam
van Marvin maar in de 2e helft was VIOS ervaren met hun lange heren in de korfzone. Een 6-8 nederlaag was
een feit. Het spel was om van te genieten. Een mix van talenten van 18 jaar tot ervaren senioren van eind 30.
Tegen Terda werd het een stroeve 1e helft. Pas laat in deze helft werd gescoord: 0-1 achter en met de rust
stond het 2-1 (door Jari en Marvin). In het 2e bedrijf werd Terda weggespeeld, al kostte het veel moeite. Nu
kwamen de dames Mateja en Agnes erbij en Berit en Demi, waardoor in de 2e helft de voorsprong werd uitgebouwd. Jari was hier "The Man" van de wedstrijd met 3 doelpunten. Met een 8-3 overwinning werd Terda verslagen. In de eerste helft werd prima verdedigd door het vak van Jeroen, Jari, Dewi en Aranka.
Focus was de laatste uit de poule en deze wedstrijd moest gewonnen worden om in de finale te komen. Dit
bleek een lastige tegenstander voor de Oosterhouters: een stugge en een fysieke opponent. Jeroen maakte
een doorloper, maar die werd afgekeurd. Na de 0-1 achter was de ban gebroken. Het tempo ging omhoog en er
werden flink wat kansen gecreëerd. Jeroen maakte uiteindelijk de 1-1 en de 2-1 was voor Emil uit een korte
kans. Na de rust heeft ervaring de doorslag gegeven. De 2e helft waren Marvin, Emil, Berit en Demi veel in de
aanval en scoorden er lekker op los. Focus werd met 5-3 verslagen en de laatste was een mooike van Marvin.

Staand: Agnes, Berit, Jari, Emil, Jeroen,
William, Marvin en Janou
Knielend: Dewi, Aranka, Arend, Marcel,
Mateja, Yvonne en Demi
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De finale ging tegen VIOS dat nog niet verloren had. Na de eerste wedstrijd van VIOS verloren te hebben, was
het nu tijd voor revanche. Met het 4-tal William, Emil, Yvonne en Aranka in de aanval en Marvin, Jeroen, Berit
en Agnes in de verdediging was het een game waar alles in zat: Voorkomen en, na een achterstand, het weer
recht zetten. De Voltreffers was gewoon completer, gevarieerder en doeltreffend. Na 0-1 achter was de ruststand 3-3 (doelpunten van William en Marvin 2x). VIOS had het gewoon moeilijk en De Voltreffers maakte de
fouten van de eerste verloren wedstrijd nu niet. Na nog met 4-5 achter gekomen, maakten Agnes, William en
Jeroen met zuivere schoten 7-5. Met nog 20 seconden te gaan schoot VIOS nog raak, maar dat haalde niks meer
uit.
Na voor het eerst meedoen aan deze cup en dan winnen, is een mooie opsteker voor de (jarige) coach Marcel,
en een mooi begin voor het nieuwe jaar.
Iedereen bedankt voor jullie inzet namens de vereniging. Ook DSO bedankt voor jullie organisatie.
Kampioenen uit Brabant komen uit "Oosterhout".
Met dank aan de inzet van 2 toppers: Marvin en Berit, bedankt voor jullie inzet.
En, zoals Marcel en Arend het gezien hebben, een mooie afsluitende avond aan het eind van het jaar.
Iedereen een fijn, gezond, maar vooral een sportief jaar.

WIJ ZOEKEN JOU !!!
Vacature voorzitter
Word JIJ het gezicht van onze vereniging? Wil je in contact staan met zowel onze commissies binnen de vereniging als met onze externe partijen op gemeentelijk niveau en binnen de korfbalwereld?
Als voorzitter maak je deel uit van het dagelijks bestuur. De volgen taken vallen hieronder:
 Het leiden van de vereniging;
 Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 Coördineren van de bestuurstaken en het toezicht houden daarop;
 Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
 Onderhouden van de contacten met de gemeente en andere (korfbal) verenigingen;
 In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader;
 Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van de statuten en het
huishoudelijk reglement;
 Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.
Algemeen bestuurslid is ook van harte welkom!!
Interesse? Meld je aan bij Marleen, Arjan of William of stuur een e-mail naar bestuur@voltreffers.nl

Vertrouwenscontactpersoon (M) gezocht
Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor,
geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de
mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.
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Redactie wil meer KOPIJ !!





Verzorgen en verspreiden van de NIEUWSTREFFER;
Verzorgen en onderhouden van de website;
Verzorgen van affiches, programmaboekjes, publicaties op het mededelingenbord, e.d.;
Contacten onderhouden met de pers.

Sponsorcommissie zoekt leden !!






Opstellen van en uitvoeren van een sponsorbeleid;
Werven van sponsoren;
Contacten onderhouden met sponsoren.
Zorgdragen voor het ontwikkelen van een meerjarig sponsorbeleid;
Het toezien op het uitvoeren van de genoemde tegenprestaties in het sponsorcontract.

Teamouder iets voor jou?





Contactpersoon naar andere ouders;
Regelen van vervoer van jeugdleden;
Regelen van taart bij Kampioenschap;
Inlichten van sponsor bij mogelijk kampioenschap van zijn team.

Verder zoeken wij nog mensen voor :

 Scheidsrechter of Jeugdwedstrijdleider
 Trainer/Coach
Interesse? Meld je aan bij de tc@voltreffers.nl of één van de TC leden (Remko
v. A., Anne, Ellen, Babette)
Wil je zelf op een andere manier inzetten? Dat kan natuurlijk ook !! Meld je
dan aan bij één van
onderstaande commissies :
o Beheer ( beheer@voltreffers.nl )
o Kantine ( kantine@voltreffers.nl )
o Website ( webmaster@voltreffers.nl )

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 januari 2018
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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Gewijzigd Wedstrijdprogramma zaal 2017/2018
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Vervolg wedstrijdprogramma zaal

