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Futura-AKC, van poorten en hel…13-12

En toen sprak aanvoerder Cyril van Es na afloop de wijze woorden: “Over 2 weken ben je die wedstrijd vergeten, maar de
uitslag blijft staan: 2 punten binnen, 13-12 gewonnen!!” waarmee is aangegeven hoe dramatisch Futura met de talloze
kansen omging, afgelopen zondagmiddag.
Met name in de eerste helft haperde onze eerste aanval volkomen. Al na 7 minuten – bij de stand 0-3 voor AKC – was trainer
Bart Taal genoodzaakt een time-out aan te vragen…een poging om de knop om te zetten, even een momentje shockeffect…
“Dit wil ik niet meer zien”, bulderde hij over het winderige Stokroosveld…de bejaarden in de aangrenzende flat schrokken
ruw wakker uit hun middagdutje.
Toen Tijmen direct daarna 1-3 binnen schoot, leek die time-out effect te hebben, maar in het volgende kwartier ging het
vizier weer op onscherp en bleven we missen. Wel enkele felle onderscheppingen, maar ook doorlopen tegen, noodschoten,
een gemiste AKC-stip en een mooie AKC-dames-combinatie. Futura kwam er aanvallend niet aan te pas! Veel te veel kansen
nodig!
Pas in de 26e minuut kreeg Nadia vrij fortuinlijk een stip mee, die Jelle verzilverde. Toen even later Cyril een vrije bal binnen
mikte, veerde de Futura-aanhang op: eindelijk het lek boven? Maar na de 3-7 – een stip tegen Jelle – moest Bart een tweede
time-out nemen…
In de 30e minuut een fraaie combinatie: Tijmen breekt ouderwets door en legt af op Jelle: 4-7. Maar het is AKC dat de
ruststand op 4-8 bepaalt. De eerste Futura-aanval scoorde slechts 1 maal, uit een vrije bal…Tijd voor een bakkie thee en voor
de toeschouwers iets sterkers graag.
Maar het Futura van 2013 geeft niet op en zoals altijd is een wedstrijd pas geheel gespeeld als de scheids af fluit. Vanaf het
begin valt Futura fel aan. Op snelheid plaatst Cyril een doorloop, Rimmie geeft perfect aan, en Cyril legt eenhandig in. Een
paar minuten later pakt Rimmie een rebound en gooit vervolgens van 3 meter raak: 6-8…we doen weer mee!! Cyril krijgt een
vreemde vrije bal tegen…hij houdt hand stil op en heer AKC duwt bal tegen de hand…is dat een handenbal? Eens nakijken in
de KNKV-regels… Maar het wordt wel 6-9. Bij het uitverdedigen pikt Els de bal er tussenuit, geeft daarna een strakke pass op
Nadia, die de doorloop prima inlegt: 7-9. Maar verdedigend geeft ze teveel ruimte weg en scoort AKC-dame terug tegen.
In de 20e minuut komt Leonie Timmer voor Nadia in de ploeg en scoort Cyril uit een vrije bal 8-10. Tijd voor een Haags
Kwartiertje, zou je denken.
En dat werd het ook! Een origineel Haags Kwartiertje! Jelle schiet van afstand 9-10 binnen. AKC neemt een time-out; niks lukt
meer bij hun. Bart is duidelijk: “Die strijd wil ik zien!” En als even later dan Els de belangrijke 10-10 raak mikt, weet iedereen
het zeker: Deze pot kunnen we winnen! Maar blijf alsjeblieft “kalm en stressbestendig”; kies je kansen uit…AKC komt eerst
nog op 10-11, maar in de 29e minuut komt Futura via schoten van Cyril en Jelle voor het eerst voor: 12-11. Niets is nog
zeker…Jelle passt snoeihard een bal naar binnen…vol op de paal…krijgt ‘m terug…
In de laatste minuut mag Tijmen een vrije bal nemen…mis…daar vlagt de grens: te vroeg ingelopen…vrije bal over en nu wel
raak; heel Futura springt uit z’n panty!! Dat in de allerlaatste seconde AKC er 13-12 van maakt is niet belangrijk meer.
Zoals gezegd: het resultaat telt: 2 punten – weggesleept voor de poorten van de hel – blijven in Den Haag!
Korven voor: Cyril 4, Jelle 4, Tijmen 2, Rimmie, Nadia en Els elk 1. Het dames-aandeel in de score van de tweede helft was dus
doorslaggevend!
Door dit resultaat neemt Futura plaats in de grote middenmoot in overgangsklasse A. Samen met Tweemaal Zes (12-9 verlies
bij DOS Kampen dat daarmee ook op 4 punten komt) en ZKV (19-14 winst op Wit-Blauw) staat Futura nu 2 punten achter
koploper KVA dat 25-14 van KVZ wist te winnen. Wit-Blauw en AKC blijven met 0 uit 3 onderaan staan.
Volgende week speelt Futura om 15.30 uur uit in Kampen tegen Wit-Blauw.
Grappig detail van dit weekend: De nieuwe grasmat van ADO (met nieuwe drainage) werd zaterdagavond afgekeurd; de bal
rolde voor geen meter…de superieure grasmat van Futura (wat nou kunstgras?) doorstond die wolkbreuk glansrijk en was
zondagmiddag prima bespeelbaar!
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(Kansen)regen voor de E1

Futura E1 heeft de eerste overwinning van het seizoen te pakken! KVS werd met een mooie score aan de kant gezet.
Vorige week had niet iedereen er evenveel zin in en werd er vooral ondermaats gegooid en gevangen, waardoor er terecht
ruim werd verloren. Vandaag gelukkig fanatieke Futura-spelers die lieten zien dat ze heel leuk kunnen ballen!
Het weer zat helaas niet zo mee: De regen kwam met bakken uit de lucht vallen en een flinke wind zorgde voor veel rillen en
koude handen. Sjoerd en Ruben vielen in vanwege verjaardagsfeestjes en deden dit goed.
Futura liet er geen gras over groeien en zette tegenstander KVS snel onder druk. Veel ballen werden onderschept en er werd
goed verdedigd. Aanvallend werd de bal vaak snel rondgespeeld en er werd goed gegooid en vrijgelopen. Bibi zorgde voor
rust voor een verdiende 1-0 voorsprong.
In de rust even opwarmen in de kantine om er vervolgens weer vol in te vliegen in de tweede helft. Ruben was moegestreden
en teveel afgekoeld omdat hij zelf ook al had gespeeld, wat Gijs de kans gaf om zijn eerste minuten in een Futura-shirt te
maken. Ook hij viel goed in.
De tweede helft drukte onze E1 het overwicht beter uit in de score. Het regende niet alleen druppels, maar ook kansen en
Tijs scoorde met een schot en een strafworp twee keer. Pas in de laatste minuut kon KVS door een glijpartij aan onze kant de
eer redden en zo werd de eindstand 3-1. Complimenten voor de scheidsrechter (Fania) die goed floot.
Een zeer terechte uitslag gezien het spel. Gelukkig ging het gooien veel beter dan vorige week en liet de E1 zien dat ze er met
z'n allen hard voor willen werken. Volgende week weer lekker trainen en als we zo goed blijven gooien, kunnen we ook weer
lekker op de doorloop gaan trainen!

GROTE CLUB ACTIE

En? Heb je al loten verkocht voor Futura?
Goed je best doen, want voor iedere 10 verkochte loten krijg jij van Futura een cadeautje !
Is je boekje vol, dan mag je het aan mij geven (Elleke) of afgeven aan de bar.
Wil je nog een boekje dan liggen ze in de kantine onder in de kast bij de klapdeuren.
Succes allemaal
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Boechout - Putse 9-16

Ook de tweede wedstrijd in 2é klasse hebben onze spelers succesvol afgewerkt. Nochtans hebben onze tegenstanders de
hele eerste helft sterk aangeklampt. Dat was ook te zien aan de ruststand 7-9, waarbij Boechout nog 2 strafworpen had
gemist. Na de rust liepen echter onze geelblauwen gemakkelijk uit tot 8-15, waarna zij de wedstrijd rustig konden uitspelen.
Vermeldenswaardig is dat alle 8 spelers zorgden voor de doelpunten. Karen Naveld, Kristof Vervloesem en Regis De Preter
scoorden 3x, Mindy Wuets en Yarco Verest 2x, tenslotte scoorden nog Leen Gielis, Kelly Naveld en Stijn Wouters elk 1 keer.
Als leiders in de stand kunnen wij dus met vertrouwen de volgende wedstrijd op Spartacus tegemoet zien.
Willy
In de respectievelijke nationale tornooien presteerden onze jeugdploegen uitstekend. Bij de scholieren won Putse van Kwik
met 2-4. Bij de cadetten eindigde Putse derde door te winnen van Scaldis met 6-1. De junioren konden uiteindelijk nog de 13e
plaats behalen met een zege tegen Ganda: 6-7.
Beker: Putse - Borgerhout/GW 13-20

Op woensdag moest onze eerste ploeg tegen Borgerhout/GW voor de beker. Het was zeker geen cadeau om tegen één van
de vier beste ploegen van België te moeten spelen. Putse kreeg een voorgift van 2 doelpunten. Een gewijzigd Putse hield de
eerste 10 minuten gelijke tred met Borgerhout/GW. Traag kon Borgerhout/GW verder uitlopen tegen een moedig Putse. De
verwachte uitschakeling was dan ook een feit, Borgerhout won met 13-20. Kristof Vervloesem scoorde 4 keer, Stijn Wouters
3keer,Kelly Naveld, Leen Gielis, Mindy Weuts en Regis De Preter elk 1 keer.
Johan

SUPERLOT Grote Club Actie

Het Superlot kost € 150 ,- (Futura krijgt hiervan € 120,-) Je krijgt dan 50 loten, en kans op een knallend CLUBFEEST t.w.v. €
10.0000 compleet verzorgd met de DJ’s van 538!!!!
Meer informatie en aanmelden bij El (heinejc@hotmail.com)
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Per direct - Gezocht assistent penningmeester - Per direct

Bij gezellig korfballen komt een hele hoop kijken. Zichtbare en onzichtbare vrijwilligers zorgen ervoor dat Futura zo’n
fantastische vereniging is.
Een hele belangrijke pijler om gezellig te korfballen en Futura als vereniging mogelijk te maken is de financiële gezondheid
van onze club. Een belangrijke taak in het bewaken van deze gezondheid is weggelegd voor de penningmeester. Op dit
moment zijn we per direct op zoek naar een assistent penningmeester om onze huidige penningsmeester te ondersteunen in
zijn taken.
Als assistent penningmeester houd jij je voornamelijk bezig met de contributie die alle Futura leden betalen. Denk hierbij aan
het bijhouden van mutaties in het contributiebestand, de ontvangsten controleren & verwerken en het onderhouden van
contact met de leden bij te laat betalen of bij eventuele terugbetalingen. Daarnaast kan jij natuurlijk altijd bijspringen bij
andere werkzaamheden van de penningmeester.
Wil jij Futura graag een handje helpen door deze functie dan te vervullen neem dan contact op met Sven Meijs of direct op
penningmeester@kvfutura.nl

Overlijden Thea de Groot

Ons bereikte het bericht, dat op zaterdag 14 september Thea de Groot, (Schoon)Moeder van Karin Heystek, en Peter en Wim
de Groot is overleden.
Het bestuur wenst de familie veel sterkte toe dit verlies te dragen.
Gelegenheid tot adscheid nemen :
Donderdag 19 September
Uitvaartcentrum CUVO van 18:30 tot 19:15 uur, Ockenburgstraat 29
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatsvinden op
Vrijdag 20 september om 16:00 uur in
Crematorium Ockenburg, Ockenburgstraat 21
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Slaapfeest EFK op 21 september

Het nieuwe seizoen is weer volop begonnen. We zijn weer allemaal terug van vakantie en weer fit en uitgeslapen. Dus een
slaapfeestje is van harte welkom toch!
Boffen jullie van de EFK. Want 21 september organiseert KidsActief een hééééeéééeéééééél leuk feestje in de kantine. En
jullie kunnen zo lang blijven als jullie willen. Neem dus je slaapspullen mee. Voor diegene die met kamp zijn meegeweest is
het welbekend.
Maar om goed te kunnen dromen, is er nog veel meer gepland. Wat dat is kunnen jullie waarschijnlijk wel dromen. Het is
sprookjesachtig mooi. Het is magisch verrassend. Het is vliegensvlug ongrijpbaar. Het is groen maar hoeft niet perse.
Nieuwsgierig geworden? Dan moet je gewoon komen en begin alvast met dromen.

De feitjes op een rijtje:
 zaterdag 21 september
 voor de E, F en Kangeroes
 de kantine is open vanaf 19:00
 neem je slaapspullen mee (knuffel, slaapzak, opblaasbed met pomp, kussen, slaapkleding, tandenborstel/tandpasta)
Tip:
controleer het opblaasbed of het niet lek is en of alles compleet is (dopjes, anders loopt deze weer leeg :)
Plak een sticker met naam erop dan weten we bij wie de spullen horen bij het opruimen :)
Heb je nog vragen of wil je helpen bij activiteiten stuur dan een mailtje naar KidsActief@kvfutura.nl.
Kids Actief: kidsactief@kvfutura.nl

Datum Activiteit
21 sept '13 Slaapfeest
2 nov '13 Megabingo

Voor wie?
E, F, Kangeroes
Allen
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LET OP Deze week DEF afmelden bij Monique

15
Bardienst

Scheidsrechters
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Routes

ACHILLES (HG)
Pomonaplein 71, 2564 xt 's-Gravenhage. Tel. 070 –368 48 14.
CRESCENDO
Sportveld Saffierstraat. Saffierstraat, 2332 JB Leiden. Tel. 071 –576 23 83.
Route auto: Vanuit Den Haag/Amsterdam: rijksweg Wassenaar/Amsterdam (N44/A44) afslag Leiden. Langs Holliday Inn. Bij
1e verkeerslicht rechts, dan 1e verkeerslicht links. Dan rechtsaf bij afslag Mors (voor spoorwegviaduct) gelijk rechts, 1e links
(Saffierstraat), na 200 m veld rechts.
HAARLEM
Kleverlaan 4, 2023 JG Haarlem. Tel. 023 –527 02 72.
Route auto: Vanuit Amsterdam (via Halfweg A5). Einde Amsterdamse Vaart rechts, na spoorwegviaduct eerste weg links,
deze helemaal uitrijden tot rotonde, naar rechts, eerste links richting sportveld.
Vanuit de Velsertunnel, afslag Haarlem-Noord(A208), bij de vierde verkeerslichten linksaf, bij de rotonde links aanhouden,
eerste links richting sportveld.
KVS
'Cas van Dijkpark'. Cremerweg 2, 2597 LS 's-Gravenhage. Tel. 070 –350 04 71.
REFLEKS
Sportpark 'Prinses Irene'. Schaapweg 2D, 2285 Rijswijk ZH. Tel. 070 –393 25 39.
WB / Green Organics
Sportpark 'Hagenbroek'. Hilbert van Dijkstraat 5, 8264 PC Kampen. Tel. 038 –331 82 85.
Route auto: Vanuit richting Dronten bij 1e verkeerslichten links. 1e straat rechts; tot parkeerplaats rechts.Vanuit alle andere
richtingen borden volgen richting Dronten, vanaf BP station 1e verkeerslichten rechts, 1e straat rechts, tot parkeerplaats
rechts.

Schoonmaakrooster
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Bardienst Trainingsavonden

18
Trainingstijden
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Prijzen kleding

Met sporthuis AJ zijn de volgende prijsafspraken gemaakt voor de
Futura kleding:
Shirt

€ 29.95

Inloopshirt jr

€ 19,00

Inloopshirt sr

€ 21,00

Short

€ 25.00

Rokje

€ 29,95

Pak jr

€ 42,50

Pak sr

€ 52,50

Tas

€ 20,00

Op de inloopshirts, shorts, rokjes en trainingspakken staat het unieke
Futura logo.
Alle kleding kan in de winkel aan de Dierenselaan worden gekocht (of
soms besteld!) of worden aangeschaft via Fred van den Bree of Hans
de Jong (3e).Omdat de broekjes en shirts speciaal voor Futura
gemaakt worden kan het zijn dat hier een leveringstijd aan vast zit.
Als lid van KV Futura krijg je bij AJ Sport een korting van 10% op je
aankopen. Dat geldt overigens niet voor de kleding uit de bovenstaande lijst omdat daar de korting al in is verwerkt.
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De Digitale Skoop is het Officiële Orgaan van K.V. Futura

Colofon
Postadres

Clubhuis Futopia

Website

Redactie Futuraskoop

Valkenboskade 547

Stokroosveld

http://www.kvfutura.nl

vacature

2563 JD Den Haag

Zonnebloemstraat 159b

E-mail

06 – xxx xxx xx

futura.denhaag@knkv.nl

Den Haag

redactie@kvfutura.nl

070 – 363 95 83

futura.denhaag@knkv.nl
secretaris@kvfutura.nl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Technische Zaken

Wimar Bolhuis

Helly Maris

Alex Kaan

Otto den Ouden

Colofon

Bestuurlijke Zaken

070 - 345 71 85

06 45 59 26 12

070 - 325 93 97

Algemeen Bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat

Algemeen Secretariaat

Sven Meijs en Sigi Struyck

Senioren

Jeugd

Valkenboskade 547

Bestuurslid Jeugdzaken

Elleke Heine

Monique de Niet (A, B, C)

2563 JD Den Haag

Virna Berg

0174 – 63 12 37

070 – 367 36 65

futura.denhaag@knkv.nl
secretaris@kvfutura.nl

Claire van Holstein (D, E, F)
06 214 792 67

Overige Commissies
Kantinecommissie

Materiaalcommissie

Recreanten

Kampcommissie

Greet de Jong

Vacature

Jos Timmer

Wimar Bolhuis

06 - 266 266 92

06 – 164 906 61

070 - 404 32 47
Jeugdcommissie

Sponsorcommissie

Helen Verhaar / Virna Berg (Bestuur)

Hans de Jong (3)

JC@KVFutura.nl
Financiën

06 - 183 009 27

Vereniging KV Futura

Kantine KV Futura

Kampfonds KV Futura

Club van 100 KV Futura

Postbank 61.81.129

Postbank 61.81.128

Postbank 61.81.615

Postbank 91.12.125

T.n.v. KV Futura

T.n.v. Kantine KV Futura

T.n.v. Kampfonds KV Futura

T.n.v. Club van 100 KV Futura

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Futura – tenue
AJ Sports BV

