Jaargang 8 nr 9 week 21/2018

NIEUWSTREFFER
Van de bestuurstafel
Agenda
•1 juni
•14 juni
•16 juni
•22 juni
•29 juni - 1 juli 2018
•10 juli en/of 11 juli
•25 augustus
•30 september

- clinics samen met Moove
- laatste training
- afsluiting veldseizoen
- Sterrenavond (Marjolein)
- Jeugdkamp
- Zand op de Markt
- opening veldseizoen
- Wereld Kinderdag Oosterhout

Uitslagen 3 en 9 mei

Uitslag 16 mei

Voltreffers 1

ZKV (Zu) 1

18 - 07

Voltreffers F1

Juliana F2

07 - 08

Uitslagen 12 mei

Voltreffers MW 1

Good Luck MW 1

05 - 15

Nieuwerkerk 9

15 - 12

Uitslag 19 mei

OJC '98 1

Voltreffers 1

12 - 15

DSO (K) 4
Voltreffers A1

Voltreffers 2
DSO (K) A2

14 - 07
02 - 14

NKV D1

Voltreffers D1

25 - 02

DSO (K) E1

Voltreffers E2

05 - 07

Voltreffers 3

Wedstrijdprogramma 26 mei 2018 (voor zover nu bekend)

Wedstrijdprogramma 30 mei 2018
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Wedstrijdprogramma 2 juni 2018

Trainingen Kangoeroes!!
Kom jij ook? Neem ook een vriendje of vriendinnetje mee als je wilt!
26 mei
02 juni

9.30 uur
9.15 uur

Groeten, Aniek en Britt

Jarigen in juni
03
05
06
14
18
19
20

Astrid Vermeulen
Mathias van Kuik
Liesbeth Vermeulen
Marco Ridderhof
Robin Gerk
Roland Verschuren
Bjorn van den Broek
Jos Bleijlevens

22
23
24
27
28

Remko van Abeelen
Jari van den Berg
Tijn de Bruijn
Liz Holtrop
Rob Cornelissen
Emil Vennemann
Robbert van Og
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Verslag 1e wedstrijd Kangoeroes
TROTS!
Wat stonden ze daar toch trots op het veld bij korfbalvereniging Juliana! Hun ogen glunderden en hun glimlach
was niet meer van hun gezicht af te halen. Verlegen gaven onze kangoeroes de welpen van Juliana een hand om
zich voor te stellen..... en toen begon het!
Vol enthousiasme werd er verdedigd, vrij gelopen, geschoten op de korf en over gegooid. Als ware professionals
betraden ze 4 x 7,5 minuut het veld. Na enkele pogingen om te schieten op de korf tijdens het spel was Juliana
die het eerste doelpunt maakte, maar onze kangoeroes lieten zich daardoor niet uit het veld slaan! Vol enthousiasme gingen ze door en creëerden ze aan beide kanten weer kansen op de korf. In de tweede helft van de wedstrijd kwam daar voor Juliana een tweede schot uit. Na het fluitsignaal voor het einde van de wedstrijd hebben
de kangoeroes en de welpen nog strafworpen genomen en ook hier bleven ze erg enthousiast. Elisa scoorde als
enige een erg mooie treffer!
Na afloop hebben de kangoeroes en de welpen elkaar de hand geschud en konden we terugkijken op een super
sportieve en geslaagde wedstrijd! Het smaakt naar meer... dus wie weet kom je onze kangoeroes binnenkort nog
wel tegen 😊
Silvana, Elisa, Finn en Elin bedankt voor jullie inzet, jullie hebben het super goed gedaan!
Aniek en Britt bedankt voor de goede begeleiding als trainsters!
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Enkele leden van de beheercommissie in actie

Zo, de vlaggenstokken zijn weer schoon en voorzien van een nieuw wit koord.

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)
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