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Danaïden-Futura, Sint is in het land!

Brullo
Het is zondagmiddag 17 november....hoera, de Sint is in het land en ook zijn Pieten zijn volkomen legaal en supersnel
ingeburgerd!! Ze zijn aan hun royale rondreis door Nederland begonnen en vanmiddag staat de schimmel voor de deur van
de 5 Mei-hal in Leiden geparkeerd.
Zijn altijd vriendelijke, goedlachse, donkergeschminkte medewerkers buitelen links en rechts over de tribunes en op het
speelveld strooit de Goedheiligman kwistig met kadootjes: vrije ballen en strafworpen. Niemand krijgt een rode kaart,
niemand krijgt de Zwarte Piet toegespeeld. Iedereen happy, behalve natuurlijk thuisclub KZ Danaïden want die staan na
afloop met lege handen, terwijl Futura alle puntjes mee naar Den Haag neemt!
Surprise van de maand: Alex de Jong maakt 11 korven in Futura 2, 11 korven!, net zoveel korven als heel Futura 1 in de hele
wedstrijd: dat is toch niet normaal meer?!
Futura 2 slaagt er in het eerste kwartier niet in om los te komen van Danaïden. Bij 7-5 voor Leiden, mist Jeffrey een stip, maar
even later schiet hij wel van afstand 7-6 binnen en Sven brengt met de 7-7 de ploegen naast elkaar. Ook Danaïden mist een
strafworp (dank u Sinterklaasje...) en Alex ziet zijn kans schoon om Futura naar 7-9 te schieten. Inge bekroont een mooie
aanval met de 7-10. Ruststand is 8-11 omdat Elise Groen scoort en Alex op slag van rust zijn 5e binnen gooit.
Als Alex direct voor 8-12 zorgt en coach Kasper (Nu direct schakelen!!) Futura verdedigend wakker houdt, lijkt de trend zich
voor te zetten. Futura loopt uit naar 10-16 voorsprong, maar laat daarna toch bij vlagen Danaïden in het spel terug komen.
Alex en Jeffrey (prachtige wijkbeweging, tegenstander helemaal zoek) zorgen voor het leeuwendeel van de treffers. Ook Sven
en Inge prikken er eentje bij. Onder de paal rebound invaller Rob als een giraffe, maar schietend weet hij weinig korf te
raken. Daar zorgt Alex met 11 korven dus voor in dat vak. Futura 2 wint de wedstrijd met 18-22 en staat daardoor gedeeld
met Roda 2 aan kop in reserveklasse 2N.
Korven voor: Alex (11), Jeffrey (6), Sven (2), Inge (2) en Marit.
Zondag 24 november in Zuidhaghe volgt om 13.00 uur de wedstrijd tegen ZKV 3, dat thuis 6-16 ten onder ging tegen BlauwWit 4, en dus puntloos onderaan staat.
Dan de hoofdpartij: Kees van Vliet vraagt om een smeuïg verslag. Ja Danaïden-Futura, de Sint is in het land!!
o effe, smeuïg, hou op, het is geen pannenkoekenmix! Dit is bloedserieuze journalistiek gast! "Ja hoor, Brullo, korfbal en
journalistiek, geloof je 't zellef mafkees!" roept mevrouw Brullo luidkeels.
De teams lopen op; de spreekstalmeester heeft een hoop tekst, maar geen team van de week. Wel twee kanjers: Jeffrey en
Davy, de scorebordjongens van De Danaïden. Die gaan zich vanmiddag te pletter vervelen maar dat weten ze dan nog niet....
Nadat Rimmie een omdraaibal gemist heeft opent Danaïden de score. Futura valt ongeïnspireerd aan...balverlies, zwakke
schoten. Danaïden komt op 2-0 en Futura maar zwoegen. Els is de eerste die de korf vindt. Na haar schot gaat ze goed door
naar binnen en maakt via doorloop 2-1. Ook Leonie valt agressief aan, zet goed door en krijgt van Sint Sangers een strafworp
mee die Jelle raak gooit. Dan een tijdje niks...veel gemiste kansen, vaak niet eens de korf geraakt...totdat in de 15e en 17e
minuut Cyril 2 stippen mag nemen (doorslaan en voor Rimmie...de dames zijn actief vandaag!): 2-4. In de 19e minuut een
beproefde aanval: Tijmen op volle snelheid naar binnen, erlangs en bal op Jelle afleggen: 5-2. Danaïden komt tot 5-4
terug...Futura maakt domme plaatsfouten en schiet zonder afvang...het is niet best...
Nadat Maarten voor 4-6 heeft gezorgd, bepaalt Sacha van Nood de ruststand op 5-6. Brullo voorspelt: 10-12 eindstand...
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Maar zo ver komt het dus niet...Futura krijgt aan het begin van de tweede helft lange aanvallen, een zelfs van ruim 3 minuten
met 16 schotpogingen...airballen die Jelle allemaal weer afvangt...Met name dame nr 2 – Denise Melman – van Danaïden
verdedigt fel op de ballijn en onderschept vele malen de Futura-pass. Eindelijk, bij schot nr 23, schiet Tijmen raak: 5-7. Onze
eerste aanval mag weer aan de bak en binnen enkele minuten zorgen Cyril (stip voor Maarten) en Rimmie (omdraaibal nu wel
raak) voor 5-9...kunnen ze weer gaan verdedigen! En dat doen ze heel sterk. Rimmie felle steal en blokkie, Renée geeft weinig
ruimte weg...en de ruimte die Danaïden af en toe krijgt, benutten ze niet...alles gaat mis...zelfs de stip die ze in de 20e minuut
meekrijgen. De 5-10 van Jelle is een kopie van de score in de eerste helft: actie van Tijmen en afleggen op Jelle: plof.
In de aanval bij Futura ook geen scherpte. Ook omdat Danaïden strakverdedigt. Leonie wordt bij een doorbraak hard met een
knietje opgevangen door Denise...geen stip voor Futura maar een vrije bal voor Danaïden. Een heel andere inschatting dan
dat wij-van-langs-de-kant ervan vonden; Sint houdt de kadootjes verder op zak.
Voor Danaïden zit het ook niet mee...mooie aanvallen gaan mis en als Cyril zijn tegenstander hard torpedeert, krijgen ze ook
geen strafworp...
Pas in de 27e minuut raakt Tijmen de korf weer eens en warempel, in de 30e minuut schiet Tijmen de 5-11 binnen.
5-11, wat een uitslag! Volgens Jan Heine zou het "iets met het licht in deze zaal" te maken kunnen hebben...ja ja, het licht en
die Alex korfbalt zeker met een ingebouwde zonnebril... het was aanvallend niet best (onze eerste aanval slechts 4 minuten
aangevallen in de tweede helft!), maar verdedigend zeer overtuigend. De Brullo's van Futura vonden het allemaal best zo,
smeuïg genoeg: met 6 verschil winnen, of het nou 30-24 of 11-5 is, maakt eigenlijk qua stand ook niks uit.
Na dit weekend zijn er in 1F nog 3 ploegen ongeslagen: WION (12-21 bij Haarlem), Tilburg (nipt 18-17 tegen Phoenix) en SDO
(thuis 15-13 tegen Refleks) hebben elk 4 punten. Het puntloze Haarlem komt zondag 24 november om 14.15 uur in
Zuidhaghe voor de wedstrijd tegen Futura.
Zondag 24 november, 13.00 Futura 2, allemaal komen!! En brullen!!
Ik zeg: Woord van het jaar: Participatiesamenleving? Dan mag Zwarte Piet ook meedoen!!
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Futura Sweater

Jeroen vd Berg
Gepubliceerd op donderdag 14 november 2013 20:21 Geschreven door Jeroen van den Berg Hits: 90
Daar zijn ze eindelijk weer!!!!!!
We gaan weer de onvervalste, enige echte Futura sweater op de markt brengen.
Het is weer een tijdje geleden dat we de Futura kleding hebben aangeboden aan onze leden.
Maar nu is het zover. Is je trui versleten , ben je op zoek naar een leuk cadeau voor sinterklaas of Kerst of wil je gewoon een
vette coole nieuwe trui om in te trainen,slapen of kamperen.
De Futura trui is een mooie optie.
Je kan de trui kopen voor een mooie prijs van 22,50 euro. Je krijgt daar een kwalitatief mooie trui voor en met het Futura
logo op je borst en je eigen naam of wat je er op wilt hebben achterop.
We gaan twee dagen exclusieve verkoop doen.
In sporthal Zuidhaghe komt er een kraampje waar je kan kijken, passen en kopen!!!!
De data’s zijn:
24 November thuiswedstrijden Zuidhaghe 1,2,4 en 5
30 November thuiswedstrijden Zuidhaghe A1,A2,B2,D2,E1 en F1
Als je je bestelling doet heb je in 1 week de trui binnen….
Gaarne op de verkoopdagen contant geld meenemen want je kan niet op de pof kopen.
De opbrengst van de truien zal naar goede projecten gaan voor Futura.
Daar horen jullie gauw iets over.
Dus ben stoer ,wees Futuraan en schaf een mooie trui aan!!!
Info of vragen Jeroen van den Berg 06-14356764

Genoeg positiefs voor de E1

jelle-loes
Verzamelen in de kou, het is weer even wennen. Gelukkig was iedereen mooi op tijd, zodat we snel de warme auto in konden
en richting De Lier konden vertrekken.
Vandaag was er niet alleen een wedstrijd voor onze E, ook de intocht van Sinterklaas stond op de agenda en bij Kijkduin
kwamen we de eerste Pieten al tegen.
Aangekomen in de kantine van tegenstander Valto kleedde iedereen zich om voor de tv, want het Sinterklaasjournaal was net
begonnen.
Ondanks de spanning van de Sint had Futura er zin in. Naar de hal, inschieten en beginnen. De volgende twee punten vonden
de coaches het belangrijkst: technisch goed gooien en vangen en de bal in de verdediging zo snel mogelijk pakken, vooral als
de tegenstander mis had geschoten.
Voor deze zaken heeft de E1 zich tot het uiterste ingespannen. Er werden veel strakke ballen gegooid die soms knap werden
gevangen. Ook rende iedereen zich rot om de bal in bezit te krijgen.
Helaas was Valto allemaal net een jaartje ouder en dus ook een stukje groter. Veel ballen werden daardoor onderschept,
maar Futura heeft tot het laatst gestreden voor wat zij waard was.
Een ruim verlies betekent dan ook niet dat we een slechte wedstrijd hebben gespeeld. De coaches waren tevreden over de
inzet en het enthousiasme waarmee gespeeld werd!
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D1 heeft moeite met tegenstander Ondo

Els / Jerney
Afgelopen week heeft de D1 veel geoefend met gooien en vangen aangezien dit de vorige wedstrijd niet vlekkenloos verliep.
Dus werd er door de coaches veel van de D1 verwacht. Dit weekend stond een thuiswedstrijd tegen Ondo op het programma.
Een mooie gelegenheid het geoefende in praktijk te brengen.
De eerste helft ging gelijk op. Maar Futura had moeite een aanval op te zetten en werd verdedigend een paar keer voorbij
gelopen, voor Ondo zonder resultaat. De coaches begonnen steeds harder te schreeuwen en meer op en neer te springen.
Pas vlak voor rust wist Ondo een doorloop te scoren (0-1).
Na een kort praatje met veel tips en vooral de boodschap meer te gaan bewegen (rennen ipv sjokken/huppelen/wandelen)
ging het gelukkig iets beter met de D1. Een ver schot van Matthew bracht ons op 1-1, maar helaas maakte Ondo nog een
twee doelpunten waardoor we 3-1 achter kwamen. Matthew had goed geluisterd en zette een volle sprint richting de korf in.
Werd bij de doorloop gehinderd en kreeg een strafworp die hij zeer netjes afmaakte. De stand 2-3, misschien zit er toch nog
meer in vandaag. Maar helaas was onze tweede aanval niet in staat een doelpunt te maken en scoorde Ondo er nog een
paar. Eindstand 2-7. Het gooien en vangen was zeker beter dan vorige wedstrijd, maar nog niet optimaal. Deze week gaan we
hier weer hard op trainen en het verdedigen kan ook nog wel wat aandacht gebruiken.
Volgende week knallen (wederom thuis) en gaan we er met de winst vandoor!
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Jeugdpuistjes 16 november 2013

Jet
Zaterdag kon iedereen redelijk uitslapen of naar de intocht van Sinterklaas gaan kijken. Zo was de wedstrijd van de F1
verplaatst en de B2 zelfs vrij! De eerste wedstrijd begon pas om kwart over twaalf, de E1 speelde uit tegen Valto E2. Valto
bleek ouder en wijzer, wat korfballend betreft waardoor Futura het moeilijk had. Iedereen deed goed hun best en er werden
veel ballen onderschept. Helaas werd er met 8-0 verloren. Deze week gaan ze oefenen om naar de bal toe te stappen. Als dit
eenmaal lukt zal de overwinning vast snel volgen!
Ondertussen begon de wedstrijd van de D2 in Zuid Haghe tegen Fortuna/MHIR D4. Zij hadden duidelijk geen last van
spanningen rondom de Sint, want ze scoorden de ene bal na de andere. Naast het scoren, maar liefst dertien keer, speelden
ze ook nog eens goed samen en lieten de bal snel rondgaan. De invallers, Daimy en Romy speelden ook erg goed. Fortuna
kwam niet tot scoren en zo won de D2 met 13-0. Tevens de enige overwinning voor de jeugd van Futura, maar wel een dikke.
De D1 speelde thuis tegen ONDO D2. Er werden nog steeds plaats fouten gemaakt, maar al veel minder dan vorige week.
Wellicht zaten de buikjes van de D1 vol met pepernoten want er werd weinig gerend en acties gemaakt. In de tweede helft
ging het verdedigen van de doorlopen steeds beter. Matthew scoorde een ver afstandsschot en Ruben viel goed in. Een
verzoekje van jullie coach Jerney: ‘Vanaf volgende week meer rennen en minder scheetjes laten…!’
Na de D1 was het de beurt aan de C1. Ook zij speelde thuis tegen KOAG C1. Futura begon matig waardoor ze met rust een
achterstand van 0-4 opliepen. De tweede helft ging echter een stuk beter. Koppen gingen ophoog, ze moedigde elkaar aan en
er werd inzet getoond. Ook viel Harun uitstekend in. Er werd verloren met 4-7. Nu op naar een hele wedstrijd goed spelen in
plaats van één helft!
Een drukke boel was het in Zuid Haghe want ook de B1 en A1 speelde er. De B1 speelde tegen DES B1. In tegenstelling tot de
C1 speelde de B1 juist een uitstekende eerste helft maar een matige tweede. Van de coaches hadden het doel gekregen om
er minimaal tien te scoren. In de eerste helft zag het ernaar uit dat ze dit doel gingen halen, ze stonden namelijk met 6-5
voor. Na rust werd er echter nog maar een doelpunt gescoord en zijn ze volgens Cyril ‘opgegeten’. Tijdens de wedstrijd heeft
de B1 wel mooie aanvallen en een hoog niveau laten zien alleen houden ze dit nog geen drie kwartier vol. Er werd uiteindelijk
met 7-11 verloren.
Een aantal spelers van de B1 speelden meteen daarna ook mee in de A1. Ze moesten het opnemen tegen het inmiddels oh zo
bekende ALO A1.. Er werd keihard gevochten, spelen met invallers en de afwezigheid van Chris maakt het er niet makkelijker
op.. En werd er ook een periode tegen zichzelf gevochten. Met rust stond Futura 1-6 achter. De tweede helft wordt
gewonnen met 6-5, maar was niet voldoende. Er werd uiteindelijk, net als de B1 verloren met 7-11.
Als de maan inmiddels achter de bomen schijnt speelt de A2 nog een wedstrijd tegen KZ Danaïden A2. Vanaf het eerste
fluitsignaal heeft Futura het moeilijk. De Leidenaren verdedigd vol op de ballijn waardoor het aanvallend vastliep.
Verdedigend doet Futura het wel uitstekend, maar weet de tegenstander alsnog flink wat ballen raak te gooien. Ook was de
tegenstander fysiek nadrukkelijk aanwezig, een elleboog hier en daar en van een duw waren ze ook niet vies. Helaas heeft
Futura de punten in Leiden laten liggen, er werd verloren met 8-2.
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Heb jij al Loten gekocht?
Nee??
Dan is de Banner op de site jouw allerlaatste kans tot 20 november om je club te steunen.

Uitslagen

KZ Danaiden 1
KZ Danaiden 2
Crescendo 3
Phoenix 6
Pernix 6
Futura A1
KZ Danaiden A2
Futura B1
Futura C1
Futura D1
Futura D2
Valto E2

- Futura 1
- Futura 2
- Futura 4
- Futura 5
- Futura 6
- ALO A1
- Futura A2
- DES B1
- KOAG C1
- ONDO D2
- Fortuna / MHIR D4
- Futura E1

5 - 11
18 - 22
19 - 12
8- 7
9- 5
7 - 11
8- 2
7 - 11
4- 7
2- 7
13 - 0
8- 0

BOEKJES INLEVEREN Verlengd !

Ik kan t/m woensdag 20 november de loten invoeren bij de GCA, dus als t lukt graag uiterlijk woensdag de
boekjes terug !!!
Nu we niet meer in de kantine komen, mag je de boekjes afgeven aan je trainer, of even bellen/mailen met mij dan
kom ik ze wel halen, het liefst in Zuidhaghe.
Scannen of gegevens doormailen mag ook natuurlijk, Zelf de loten invoeren via de site mag ook.
En doe nog even goed je best want nieuw materiaal kunnen we best gebruiken.
Dank je wel nog voor de boekjes: Ruben G, Jacha, Jamie G, Lucas, Thirza/Iris.
Groetjes
Elleke Heine 0174 631237 heinejc@hotmail.com.
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KidsActief nieuws

Sinterklaas E, F, K
Sinterklaas is weer in het land. In Groningen en later in Scheveningen heeft hij voet aan wal gezet. Zijn
Pieten hebben laten weten dat de Sint weer graag bij Futura langskomt, Dus houdt zondag 1 december
in de ochtend vrij in je agenda, met (wie weet) een leuk cadeautje voor jouw. Oefen alvast de liedjes
waar een ieder zo van houdt. Een officiële uitnodiging is de deur uit. Heb je nog niks ontvangen of heb
je het misgelopen, stuur dan een mailtje naar: kidsactief@kvfutura.nl.

Kerstgaladiner A, B
De winkels liggen al weer vol met de feestelijkheden van
Sinterklaas en Kerstmis. Ook bij KidsActief wordt er volop gedacht
aan deze gezellige dagen van kerst. Wij willen het jaar feestelijk
afsluiten voor de A en B met een kerstgaladiner.
Het wordt heerlijk smullen en kletsen onder de kerstboom in de
kantine. Zoals jullie gewend zijn wordt het een speciale avond met
lekkernijen. Houd dus zaterdag14 december vrij in je agenda. Meer
info volgt. En zoals jullie ook gewend zijn is het helemaal gratis voor jullie. Het enige wat jullie hoeven te doen is de kerstsfeer
meenemen. Daarbij hoort uiteraard feestelijke kleding. Kom dus op je paasbest naar het diner.

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
1 dec '13 Sinterklaas
14 Dec '13 Kerstgaladiner

Voor wie?
E, F, K
A, B
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kAMPAVOND
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Filmen

Arthur
De wedstrijden van het eerste moeten gefilmd worden daarom het volgende rooster:
Datum

Wedstrijd

Filmers

24 November
8 December
15 December
19 Januari
2 Februari
9 Maart

Futura – Haarlem
Futura – WION
Futura – Tilburg
Futura – KZ Danaiden
Futura – Phoenix
Futura – Refleks

Yeshe – Victor
Martijn – Ruben
Anniek – Anne
Susan – Jamie – Nima
Lisa – Romy
Daphne - Cris

De camera kan worden op gehaald bij Arthur en na het filmen daar ook weer worden afgegeven.
Kun je niet moet je zelf voor vervanging zorgen.
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Invallen Jeugd en Senioren LET OP

Jeugd en senioren
INVALLEN = SPELERSKAART MEE NEMEN!
We zitten bij sommigen teams een beetje krap in de bezetting, dus let goed op of je ergens moet invallen, en zorg dan ook
dat je je duplicaat kaart bij je hebt (daar hebben we ze ook voor laten maken). Geen kaart kan een boete betekenen, en in 't
slechtste geval punten in mindering.

Grote Club Actie Laatste kans

El
BOEKJES INLEVEREN !!!!
Ik kan t/m 20 november de loten invoeren bij de GCA, dus als t lukt graag rond 16 november de boekjes terug !!!
Nu we niet meer in de kantine komen, mag je de boekjes afgeven aan je trainer, of even bellen/mailen met mij dan kom ik ze
wel halen, het liefst in Zuidhaghe.
Scannen of gegevens doormailen mag ook natuurlijk,
En doe nog even goed je best want nieuw materiaal kunnen we best gebruiken.
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Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Op maandag 9 december zullen we weer de jaarlijkse Najaars ledenvergadering houden. Deze
vergadering staat zoals gebruikelijk in het teken van de financiën. Tevens zullen er een aantal
andere onderwerpen op de agenda staan. Om 20.15 zal de voorzitter de vergadering openen. Indien
het statutair vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal de vergadering direct worden gesloten en
wordt nu reeds de nieuwe vergadering aangekondigd die gehouden zal worden op 9 december om
20.30 uur in Futopia.
De agenda zal worden geplaatst op de site en de vergaderstukken kunnen 1 week voor de
vergadering worden opgevraagd bij het secretariaat.
Op de ledenvergadering worden alle leden van 15 jaar en ouder verwacht. Leden die verhinderd zijn
wordt gevraagd zich af te melden bij de secretaris via secretaris@kvfutura.nl
Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom.

Zaalcommissaris Taken

Gedurende de zaalcompetitie moet de vereniging zorgen dat er bij de thuiswedstrijden een
zaalcommissaris aanwezig is. Dit is iets anders dan een zaalbeheerder.
De zaalcommissaris is iemand die namens Futura moet zorgen dat voor en tijdens de wedstrijd een
aantal zaken goed geregeld zijn.
De belangrijkste taken van een zaalcommissaris zijn:
 Uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd aanwezig zijn en melden bij de zaalbeheerder.
 Controleren of de aangewezen scheidsrechter aanwezig is. Wanneer deze 10 minuten voor

aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, actie ondernemen en vragen of
iemand anders de wedstrijd kan fluiten (zonodig zelf fluiten).
 Zorg dragen dat wedstrijd op tijd begint en eindigt. Wanneer een andere wedstrijd (evt
andere sport) uitloopt, overleggen met zaalbeheerder hoe een en ander op te lossen.
Wanneer wedstrijden door omstandigheden later beginnen (bijv. te laat opkomen
tegenstander), moet er korter gespeeld worden, tenzij zaalbeheerder akkoord gaat
met uitloop. Wanneer er korter gespeeld wordt, altijd eerste helft volledig spelen en
alleen tweede helft inkorten.
 Mensen die niet op de speelvloer aanwezig hoeven te zijn, naar de tribune verwijzen.
 Ontvangst van door de bond aangewezen scheidsrechters.

De zaalcommissaris wordt door de wedstrijdsecretaresse aangewezen en in de futuraskoop vermeld.
Dit kunnen leden zijn, maar ook ouders van leden. Ook u kan dus worden opgesteld. Bij
verhindering moet u zich dan afmelden bij de wedstrijdsecretaresse. Is er geen zaalcommissaris
aanwezig, dan verwachten wij dat één van de coaches deze taak uitvoert.
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Gewijzigd Pupillen van de week 2013-2014

Ook dit seizoen willen we tijdens de wedstrijden van ons eerste team de Pupillen van de week aan U
voorstellen.
Onderstaand alvast het schema voor het hele seizoen
24 november 2013
8 december 2013
15 december 2013
19 januari 2014
2 februari 2014
9 maart 2014

E1
E1
D2
D2
F1
D2

Jente, Emma
Jesper, Hugo, Tijs
Ruben, Mirjam, Inja
Sanne, Nina
Jennifer, Quinten, Renzo, Marijn, Bram
Xander, Jacha, Tristan

(team van de week)

Indien uw kind deze dag niet kan, is het mogelijk om te ruilen met andere kinderen.
U krijgt tegen die tijd nog een e-mail met informatie.
Graag onderling regelen en doorgeven aan Eveline Timmer e.l.timmer@gmail.com
Rijden Uitwedstrijden DEF

23 nov

Avanti
Refleks

Futura D2
Futura F1

Gravekamp, vd Poll, Eras
Tersmette, Taal

30 nov

Sporting Trigon

Futura D1

vd Haar, Arslan, Schmieman

7 dec

ODO
KVS

Futura D2
Futura E1

Gross, v Dam, de Bruin
vd Poll, Tersmette, Wiersma

14 dec

de Meervogels

Futura D1

Oudsen, Pronk, Kalkhoven

21 dec

TOP/Justlease.nl
ONDO
Dijkvogels

Futura D2
Futura E1
Futura F1

Troudes, vd Poll, Gravekamp
Noteboom, Verhaar, Dchmieman
Tersmette, Taal

17
Rijden Uitwedstrijden ABC

A1
23 nov 14:45 uur De Viergang, Pijnacker
07 dec 17:40 uur Westlandhal, s,Gravenzande
21 dec 17:30 uur Wippolder, Delft

Mey, Harteveld, Vermeer
v/d Bree, Noorlander, den Ouden
Mey, Harteveld, Vermeer

A2
23 nov 14:45 uur Sporthal Maasdijk
07 dec 18:50 uur Fortuna-hal, Delft

v/d Haar, Gross, Kalisvaart
Buitendijk, Abdoelsaboer, v.Tol

B1
30 nov 14:00 uur Emerald Delfgauw
14 dec 15:45 uur Fortuna-hal,Delft

de Bos, de Niet, v/d Zwan
den Ouden, Bosdijk, v/d Geugten

B2
23 nov 18:45 uur Fortuna-hal, Delft
07 dec 15:15 uur Vreeloo-hal, De Lier
21 dec 13:00 uur Essesteyn, Voorburg

Abdoelsaboer, Kempenaar, Simon
Troudes, v/d Hout, Trimpert
Pronk, Abdoelsaboer, Simon

C1
30 nov 12:00 uur Sporthoeve, Bodegraven

v/d Hout, Gravekamp, v/d Poll

18
Wedstrijdprogramma Senioren

Heb jij al Loten gekocht?
Nee??
Dan is de Banner op de site jouw allerlaatste kans tot 20 november om je club te steunen.

19
Wedstrijdprogramma Jeugd

Afmelden A t/m C bij Monique de Niet, uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
Tel.: 070 – 367 36 65 of mail: movistro@planet.nl
Afmelden D t/m F bij Ilona Santifort, uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
Tel.: 070-7850377 of mail: imsantifort@gmail.com

20
Scheidsrechters

Zaal Commissaris

21

22
Trainingstijden Zaal

23
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.

24

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

