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Van de bestuurstafel
De Voltreffers gaat voor 1.000 euro met de Grote Clubactie. De verkoopboekjes zijn
uitgedeeld op donderdag 7 september. Hoe gaat het met de verkoop van de loten?
De loten kosten 3 euro per stuk en wij als vereniging ontvangen 80 %
dus 2,40 euro per verkocht en betaald lot. Hoe gaat het met de A1? Gaat
het team A1 de verkoop van 75 realiseren en dus genieten van pizza? Lever de verkoopboekjes in
bij je trainer / coach of in de kantine achter de bar. En doe dat uiterlijk zaterdag 28 oktober!!
Marleen Cornelisse Penningmeester De Voltreffers

Uitslagen 27 en 30 september

Uitslagen 4 en 7 oktober

Kinderdijk MW 1
Voltreffers 1

Voltreffers MW 1
OJC '98 1

12 - 11
13 - 21

Voltreffers MW 1
t Capproen 1

VIOS (W) MW 1
Voltreffers 1

14 - 12
12 okt

Voltreffers 2
Voltreffers 3
OEC A1
Voltreffers B1
Voltreffers D1
Keep Fit ´70 E1
ADO E1
Vriendenschaar (H) F3

VIOS (W) 3
DSO (K) 5
Voltreffers A1
Springfield B1
HKC (Ha) D2
Voltreffers E1
Voltreffers E2
Voltreffers F1

09 - 12
12 - 08
09 - 07
06 - 06
14 - 07
05 - 05
04 - 07
01 - 15

DSO (K) 4
Scheldevogels 3
DKB A2
Keep Fit ´70 B2
Vriendenschaar (H) D3
Voltreffers E1
Voltreffers E2
Voltreffers F1

Voltreffers 2
Voltreffers 3
Voltreffers A1
Voltreffers B1
Voltreffers D1
Scheldevogels E1
Good Luck E1
SKV F1

04 - 06
10 - 06
09 - 08
05 - 04
02 - 13
06 - 05
09 - 05
06 - 07

Wedstrijdprogramma woensdag 11, donderdag 12 en zaterdag 14 oktober 2017

Wedstrijdprogramma woensdag 18 oktober 2017
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Beide E teams van De Voltreffers kampioen
Met een overwinning zouden beide E teams op een druilerige zaterdag 7 oktober kampioen
kunnen worden.
De E1 speelde om 10 uur tegen Scheldevogels E1 en ging goed van start. Met de rust stonden ze 3 punten voor. Coach Rick was er natuurlijk op gebrand om deze wedstrijd te winnen. Helaas was coach Anne er niet bij.
Na een 5-3 voorsprong kwamen de "vogels" nog iets terug, maar het gaatje was groot genoeg voor de winst. Een 6-5 overwinning was een mooi resultaat.
Alleen winst was voldoende voor het kampioenschap. Bentley, Levi, Ninthe en Esmee deden
er alles aan om dit waar te maken en het lukte. Na een moeilijk seizoen vorig jaar, met vele
verliespartijen, nu zo'n mooi kampioenschap.
Een mooie opsteker voor deze talenten.
Voor de E2 van "De Voltreffers" was winst ook noodzakelijk.
De wedstrijd begon om 11.00 uur. Zij speelden tegen koploper
Good Luck en konden bij winst gelijk komen en dus ook de
kampioensbeker pakken.
Coaches Demi en Mascha waren natuurlijk gespannen, want gaat dit wel lukken. Na
een 0-3 achterstand was het dus wel schrikken. Wat gaat hier gebeuren? Maar
langzaam kwam er herstel in de score. Bjorn en Danee vonden de korf terwijl Marlies en Fleur als tijgers stonden te verdedigen. Het was een echte wedstrijd, met alles erop en eraan. Finn (één van de nieuwste leden samen met broer Levi uit E1)
maakte een prima indruk met zijn goede positiespel. Met een ruststand van 5-5 kon
het nog alle kanten op.
Het tweede bedrijf was scorend wat moeizamer, maar Bjorn was lekker op schot en
werd door zijn teamgenoten Finn en Fleur prima gevonden. Good Luck had scorend
geen antwoord, want Finn en Danee zaten er goed bij.
Met een 9-5 overwinning en 2 trotse coaches was ook hier het kampioenschap een feit. Hierbij ook sponsor "Snel
& Co" bedankt. Zonder jullie hulp was dit klusje niet geklaard. Want zonder sponsoren kan korfbal in Oosterhout
niet bestaan.

D1 Voltreffers klasse apart
De tweedejaars D1 van De Voltreffers waren bij Vriendenschaar, Merwede en HKC ingedeeld.
D1 bestaat uit de dames Liz, Noussra, Fleur, Lise, Milou, Jamilia en Iris en de heren Quinten, Sven en Tijn.
Het was even wennen bij de eerste wedstrijd: tegen HKC werd het 7-7. Maar daarna ging de competitie lopen.
De overwinningen werden steeds groter. Vorige week speelde de A&R combinatie uit tegen Vriendenschaar D3.
Een 2-13 overwinning, geen vuiltje aan de lucht. Hiermee zag je ook het verschil in de poule.
Vriendenschaar D3 is de nummer 2 met 6 punten uit 6 wedstrijden en De Voltreffers D1 wordt met 11 punten
kampioen. Een score van plus 34 is een redelijk groot verschil.
Coaches Ronald en Berit natuurlijk ook gefeliciteerd.
Op naar de zaal en kijken wat dat brengt voor deze talenten.
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Verslag zaterdag 7 oktober
Met veel regen en een fris windje moest er toch weer gekorfbald worden.
De A1 speelde uit tegen DKB A2 en ging onverdiend ten onder met 9-8 door de telling van de scheidsrechter.
Het was wel een prima wedstrijd en dit moet zo worden doorgetrokken naar volgende week als ze thuis tegen
het puntloze SDO A2 spelen.
De B1 ging ten onder in Roosendaal bij Keep Fit B2. Een kleine nederlaag van 5-4 en ook deze was niet nodig.
Zaterdag gaan ze in de laatste wedstrijd knallen tegen en bij Springfield B1. Deze staan 2e, maar hier hebben De
Voltreffers nog wat recht te zetten.
De F1 speelde thuis tegen SKV F1. Een hele leuke gelijk opgaande strijd. Scheidsrechter Wessel floot goed. Helaas werd er net verloren, maar verliezen van de koploper met 6-7 is niet slecht. Daar kan coach Tom trots op
zijn.
Senioren 3 verloor bij en van Scheldevogels 3. Het werd een trieste 10-6 nederlaag. Net als het weer dus. Maar
nog niet helemaal getreurd. Volgende week bij DSO kunnen ze na winst gelijk komen en zo mede-kampioen
worden. Dus succes jongens.
Voltreffers senioren 2 won wel en gaf alvast het voorbeeld voor het 3e door op een druilerige en winderige zaterdag te winnen van DSO 4. Het was geen grote score, maar dat had wel gekund. Helaas werd er dus het e.e.a.
gemist. Een 6-4 overwinning in de regen was een mooie afsluiter van het veldseisoen.

Mededelingen van de Technische Commissie
Start zaalseizoen
Het veldseizoen is alweer bijna voorbij. Dat betekent dat we ons veld bijna gaan verlaten voor de zaal. Opdat
iedereen weet wanneer ze in de zaal worden verwacht, hierbij de trainingstijden voor komend zaalseizoen.
Dinsdag

Donderdag

18:30-19:30
19:30-20:30

E1 – E2
Sen 3 – Kombifit

18:30-19:30 F
18:30-20:00 D
19:30-20:30 B
20:00-21:00 A
20:30-22:00 Sen 2
21:00-22:00 Sen 3
De eerste trainingen starten op dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november
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Invoering Spelregelbewijs
Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op de sportvelden. Daarom is het binnenkort verplicht om als korfballer een spelregelbewijs te halen. Dit houdt in dat de
eerste categorie leden, de senioren, vanaf 1 september 2018 in het bezit dient te zijn van het spelregelbewijs.
Vervolgens komt daar ieder jaar een categorie bij, wat er schematisch als volgt uitziet:
Ingangsdatum

C Categorie

1 september 2018

Se Senioren

1 september 2019

Ju Junioren

1 september 2020

A Aspiranten

Binnenkort zal meer informatie volgen over hoe je het spelregelbewijs kan behalen.
De TC

De bal ligt bij……… Lyda Hol
Sinds 1976 lid van De Voltreffers. Gespeeld in S1, S2, S3 en bij de veteranen (midweek bestond nog niet). Al vrij snel lid van het bestuur (men zat om mensen te springen, iets dat nu
nog herkenbaar is), later wedstrijdsecretaresse, jeugdwedstrijdleider, mede-organisator
van het schoolkorfbaltoernooi en last but not least: het maken en laten drukken en het
verspreiden van het clubblad. Nog steeds verwerk ik de ingeleverde kopij, die daarna door
Jos Bleijlevens verder verwerkt en verstuurd wordt.

Wie volgt?
Het derde!
Trainingen onder leiding van Remko van Abeelen hebben effect. In de wedstrijd tegen Focus in Etten-Leur, werden loop
lijnen gelopen, doorloop ballen altijd gegeven, achter de korf
weggetrokken en gespeeld en ga zo maar door.
Bij de wedstrijd in Etten Leur was ook fotograaf Marc aanwezig voor mooie actie foto’s en een echte teamfoto.
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Kangoeroe
Onze kangoeroe leden Elin, Silvana, Finn en Stella zijn super blij met de nieuwe shirts
met het nieuwe logo.
Op het veld hadden de kangoeroe leden deze maanden elke zaterdag een
training onder leiding van Britt en
Aniek.
Een leuk stel, dat nu graag de zaal in
gaat met de nieuwe shirts, gekregen
van het KNKV!

NOODOPROEP F-TEAM
Aan alle leden van onze vereniging maar speciaal voor de ouders met jonge kinderen
De eerste veldcompetitie van dit seizoen zit er op. We hebben gemerkt dat het aantal kinderen dat in de F speelt
eigenlijk ontoereikend is om volwaardig aan de competitie deel te nemen. Vaak (et vaak) hebben we een beroep
moeten doen op de E-jeugd. Gelukkig wisten die altijd bij te springen. De F-jeugd wil natuurlijk door en de zaal
in! Maar hiervoor hebben we meer F-jes nodig.
Ik kan me niet voorstellen dat jullie geen kind, broertje of zusje, neefje of nichtje, buurjongetje of buurmeisje etc.
hebben in de leeftijdsgroep (per september) 6 en 7-jarige.
Daarom de nadrukkelijke oproep aan jullie om samen met mij te zorgen voor een robuust F-team dat aan de
zaalcompetitie kan beginnen. De F-jeugd is een belangrijke bron voor doorstroming naar hogere niveaus en
daarmee voor het voortbestaan van onze vereniging.
Kinderen in de bedoelde leeftijdscategorie die jullie kennen zijn van harte welkom voor (een) proeftraining(en).
Ken je iemand? Maak hem of haar enthousiast en vertel dat hij of zij van harte welkom is!
Hartelijk dank alvast.
Tom van den Broek Trainer/ coach F-jeugd
tom.van.den.broek@rhdhv.com | 06 52 646 187

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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