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NIEUWSTREFFER
Van de bestuurstafel
NIEUW Spelregelboekje ONLINE
Het spelregelboekje is weer actueel. In 2013 is het spelregelboekje voor het laatst
verschenen zowel in een papieren als digitale versie.
Met dank aan de Werkgroep Spelregels zijn alle wijzigingen verwerkt en is het boekje
is weer actueel. De digitale versie is inmiddels op de KNKV-site geplaatst.
http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Spelregels/Spelregelboek_2017.pdf
Het KNKV heeft om verschillende redenen besloten om geen papieren versie meer uit
te brengen.
De voornaamste redenen zijn:
• de voortschrijdende digitale ontwikkelingen;
• het kostenaspect;
• een papieren versie is snel verouderd.
Van: Koninklijk Nederlands Korfbalverbond
Onderwerp: enquête blessurepreventie bestemd voor korfbalspelers -trainers
Beste korfbalspeler of -trainer,
Korfbal is een populaire sport van Nederland en wordt door vele leden van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) met veel plezier beoefend. Helaas wordt dit spelplezier soms verstoord door een blessure. Veel van
deze blessures zijn te voorkomen door aandacht te geven aan blessurepreventie. Blessurepreventie kan worden
bereikt door het gebruiken van preventieve middelen (brace, tape), het doen van een goede warming-up of het
uitvoeren van spierversterkende en coördinatie oefeningen.
Daarom wil het KNKV, in samenwerking met VeiligheidNL en AMC/VUmc IOC Research Center, in de komende
jaren aandacht geven aan fitheid en blessurepreventie bij korfbalspelers. Om deze doelstelling optimaal te realiseren is het KNKV benieuwd naar de mening van korfbalspelers of -trainers.
Daarom vragen wij u een korte enquête (circa 5 min.) te beantwoorden over het belang van blessurepreventie en
de rol die het KNKV daarin zou kunnen spelen. De gegevens voortvloeiend uit deze enquête worden vertrouwelijk behandeld en dus anoniem verwerkt.
Om toegang te krijgen tot deze enquête kunt u op de volgende link klikken:
http://fifpro.limequery.com/713439?lang=nl
Dank alvast voor uw tijd! Ook namens VeiligheidNL en AMC/VUmc IOC Research Center,

Noteer in jullie agenda: 16 mei 2018 om 20.00 de Voorjaars Algemene Ledenvergadering (VALV)
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Uitslagen 10 februari
t Capproen 1
DVS '69 E1

Voltreffers 1
Voltreffers E1

Uitslagen 17 februari
13 - 10
04 - 07

Uitslagen 24 februari
Voltreffers 1
Springfield B1

Luctor 1
Voltreffers B1

NKV 4
Voltreffers 2
Rodebo/De Maaskanters 1 Voltreffers 3
Volharding/Emergo A1
Voltreffers A1

03 - 14
15 - 14
11 - 09

PKC/SWKGroep D3

14 - 09

11 - 17
07 - 01

Wedstrijdprogramma zaterdag 3 maart 2018

Wedstrijdprogramma zaterdag 10 maart 2018

Jarigen in maart
03
06
07
11
16
17
18
27
30
31

Wendy Geerts
Vera Cornelissen
Peter Landkroon
Tim den Dikken
Rick van Horne
Iris van Dongen
Susanne den Otter
Sandra Hol
Ronald de Waard
Esmée van der Ende
Thimo van Abeelen
Merle Vinken

Voltreffers D1

Jaargang 8 nr 4 week 08/2018

NIEUWSTREFFER
Feestavond bij De Voltreffers
Op vrijdag 23 maart vanaf 20.00 uur is er een feestavond aan de Buurstede voor senioren en oud-leden. Ook
Ook de A jeugd en niet-spelende leden zijn uiteraard welkom op deze avond.
Maak er geen gemiste kans van!!!
We zien jullie graag bij De Voltreffers.
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Week van het Sportplezier
Van 5-11 maart is het alweer tijd voor de 3e editie van de Week
van het Sportplezier. Het plezier van kinderen staat die week
centraal, sportbreed en voor iedereen die mee wil doen – leden
en niet-leden!
Wat doe jij met sportplezier?
* Doe iets leuks met je team
* Verzin een yell, doe de wave en juich op een bijzondere manier
na je doelpunt,
* Betrek de ouders bij de voorbereiding van een wedstrijd en
sluit gezamenlijk af.
Wat je ook bedenkt, laat het zien en deel jullie foto’s en filmpjes tijdens de Week van het Sportplezier op facebook en twitter met vermelding van #sportplezier @Voltreffers.
Misschien wordt jullie inzet wel beloond met een clinic van TeamNL Korfbal. Dé kans om de internationals naar
jullie vereniging te halen!
Uiteraard mag de winnende vereniging zich ook een jaar lang Sportpleziervereniging van het Jaar noemen en
neemt ze het stokje over van Sparta Zevenhuizen.
Ook kunnen de foto’s naar nieuwstreffer@voltreffers.nl gestuurd worden!!

Resterend Wedstrijdprogramma zaal 2017/2018

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 (Jeske Rentier)
E-mail vertrouwenspersoon:
vertrouwenspersoon@voltreffers.nl (Mireille Breijaert)
Deze NIEUWSTREFFER van Korfbalvereniging De Voltreffers verschijnt in principe twee wekelijks; volgende editie half maart 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

