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Futura oppermachtig in Zuidhaghe!

Brullo
Buiten miezert het, de temperatuur daalt tot onder de 5 graden, een kille zeebries steekt op, maar binnen in Sporthal
Zuidhaghe gaat de Futura-aanhang massaal uit z’n dakpannetje, de meesten al verzekerd van zo’n gave Futura-trui-met
opdruk, en zo niet: kopen dan!
Futura 2 – al 2 weken op winst en zeer productief – krijgt ZKV op bezoek. Vanaf het begin is duidelijk dat onze spitsen Alex en
Jeffrey beiden op dreef zijn. Na een aarzelend begin (2-2 na ruim 10 minuten) neemt Futura het heft in handen: Jeffrey (2),
Sven en Alex (3) zorgen voor de korven en verder zit het verdedigend goed dicht. Daphne van den Bree gaat gemotiveerd
achter elke bal aan en wint veel duels; zij zet zelfs grote kerels opzij! Bij rust is het 8-3.
In de tweede helft neemt Futura het bij vlagen wat gemakkelijk op…er wordt af en toe wat nonchalant ruimte weggegeven,
waardoor ZKV niet veel verder achterop raakt. Naast de scorende heren, zorgen nu ook Daphne en Jerney voor korven. De
mooiste is van Sven, als hij 16-9 binnenschiet na een aanval over vele schijven…de vergelijking met Barcelona gaat wellicht
iets te ver … maar mooi wassie wel! De brutaalste is van Jeffrey, die – nadat ZKV heeft gescoord – direct vanaf de uitworp na
een kort passje, de bal vanaf de middenlijn door de mand pleurt! De 18-10 eindstand komt uit handen van Robbert.
Scores: Jeffrey (6), Alex (6), Sven (3), Daphne, Jerney, Robbert.
Moppert coach Kasper na afloop: ”Niet boven de 20, dat ontstemt mij zeer”,.. ja ja, de lat ligt hoog!
Door deze zege handhaaft Futura 2 zich ongeslagen aan kop. Zondag naar Leiden, naar Sporting Trigon 3, dat 12-10 van
Blauw-Wit 4 verloor.
Futura 1 krijgt vervolgens Haarlem op bezoek. De Haarlemmers zijn de competitie slecht gestart met forse nederlagen tegen
Phoenix en WION. Futura had een 13-14 valse start tegen SDO en wist zich vorig weekend in leiden met 5-11 te revancheren.
Maar zeg nou eerlijk: 24 korven in 2 wedstrijden…dat is toch beschamend weinig! “Dat moet beter”, bulderde coach Bart
Taal, en dat lukte dan vanmiddag ook.
Vanaf het begin was duidelijk dat Haarlem geen kans zou krijgen. Coach Wim Schaap had enigszins gerekend op het falende
afronden van de Futura-spitsen, maar hij stond toch sip te kijken toen er na 15 minuten spelen een 7-1 stand op het
scorebord stond. Cyril (stip) en Rimmie (omdraaibal) hadden al na 2 minuten voor 2-0 gezorgd. Na een tegentreffer knalden
Leonie, Cyril (2 maal) en Tijmen (2 maal) raak voor Futura. Futura was ook vandaag verdedigend weer goed georganiseerd. In
de eerste klasse is onze verdediging immers de minst gepasseerde! De Haarlem-aanval werd meerdere malen onderbroken
door goed getimede steals.
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In het tweede kwartier kwam Haarlem iets beter op dreef. Daarbij enigszins geholpen door arbiter van de Bie, want die
interpreteerde het verdedigen van Cyril niet als zodanig. Heer stapt naar achteren, onttrekt zich aan de verdediger (= Cyril),
Cyril gaat duidelijk verdedigend mee, maar scheids staat het schot toch toe…Futura blijft echter scherper en scoort maar
door. Bij Haarlem valt Mariya Ramzan op met haar zuivere vrije bal, waaruit ze een aantal malen weet te scoren. Futura loopt
steeds verder uit, naar een 16-8 ruststand. 16, zoveel hebben we er nog niet eens in een hele wedstrijd gemaakt! Het publiek
schreeuwt om 30!
In de tweede helft opnieuw een goede start van Futura. Na een kwartier is het 23-11 en lijkt die 30 inderdaad binnen bereik.
Tijmen is snel als vanouds; waarschijnlijk heeft hij de juiste brandstof ingenomen. Marc-met-de-gele-schoenen kan hem niet
houden, Tijmen is niet te stoppen; dendert voortdurend naar binnen en speelt af op Jelle, die dan raak schiet. Als in het
andere vak dan ook Maarten zijn tegenstander keer op keer zoek speelt, lijkt Haarlem rijp voor een mega-nederlaag.
Maar in het laatste kwartier zakt Futura weg en kan Haarlem nog wat puntjes binnenhalen. De eindstand van 25-17 spreekt
boekdelen: Futura wint overtuigend. Na de 24 treffers in de vorige 2 wedstrijden, nu 25 in een wedstrijd!
Korven van: Cyril (7), Jelle (6), Maarten (4), Rimmie (3), Tijmen (3), Leonie en Inge.
Na afloop nog een discussie met de scheidsrechter over “onbillijke bevoordeling”, door deze scheidsrechter hardnekkig
onbiddelijke bevoordeling genoemd. En wanneer is iets dan onbillijk (mooi ouderwets woord…)? Op bladzijde 27, onder 2.3d,
van het nieuwe Spelregelboekje Korfbal 2013, lezen we dat de scheidsrechter ingrijpt als hij per ongeluk een verdediger in
zijn spel belemmert….spel stil leggen en aanvaller nieuwe aanval laten opzetten… Klinkt erg eerlijk, heeft Brullo nog nooit van
gehoord…. Maar op de 25-17 had het geen invloed…
Dankzij deze 25-17 staat Futura nu met Phoenix (15-20 winst op WION), WION en Tilburg (17-20 verloren van SDO) op een
gedeelde tweede plaats achter het ongeslagen SDO. Volgende week uit naar Zoetermeer: om 14.50 uur in de Veur: Phoenix 1
– Futura 1.
Komende week wordt het kouder: Tip: heel geen last van die sneeuwbui in mijn nieuwe Futura-trui: Kopen zo’n sweater met
leuke persoonlijke opdruk!
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Futura 5 - Ready 6, 18-7

Brullo
Daar kom je echt je bed voor uit: een wedstrijd van Futura 5 in Sporthal Zuidhaghe. En zeker als het een derby betreft tegen
aartsrivaal Ready.
Futura 5 bestaat nog steeds uit die mix van Ouwe Glorie en Aanstormend – soms al ietsje ouder – Talent. Dat bleek ook
vanmiddag toen, onder leiding van scheidsrechter Arthur den Ouden, Iris binnen enkele minuten van boem-boem voor 2-0
zorgde. Bart deed er nog eentje bovenop, waarna Ready uit een mooie damescombinatie 3-1 tegen scoorde. Nadat Iris 4-1
binnenschoot en Flap voor 5-1 had gezorgd, sprongen bij Flap de hamstrings uit elkaar…wissel! Het kan ook een opvlieger zijn
geweest, die op de benen was geslagen…bij Flap weet je het immers nooit…
Dat Bart nog best kan mikken liet hij 2 keer zien, waarna Veronica en Verbaan de stand naar 9-1 tilden. Ready prikte er eentje
bij, maar verder was het Futura wat de klok sloeg: ding dong. Bart, Verbaan (mooie vrije bal) en Iris zorgden voor 12-2,
waarna Sigi zorgde voor de mooiste korf tot dan toe: na een aantal combinaties rende hij hard achter de korf langs, pikte de
pass op en schoot raak en enkele minuten later bracht Sigi de ruststand op 14-2. Dat klinkt toch heel wat beter dan die 11-6
eindstand van Futura 1, vorige week!
De tweede helft was tukken minder…Nadat Steven Sanchez voor 14-3 had gezorgd, mocht André een stip nemen…Arthur fluit
in…Dré mikt raak en juicht…Arthur fluit af…teen was over het lijntje…telt niet…”zeg dat dan van tevoren scheids”, protesteert
Dré zachtjes… Nee, teen is teen, is den Ouden onverbiddelijk. Sanchez scoort 14-4.
Ready maakt zelfs 14-5, voordat Bart de 15-5 aantekent. Daarna een fraaie onderschepping aan de middenlijn, waarna Dré
alsnog zijn korfje mee pikt, en even later een nieuwe stip mag nemen…let op je lange tenen! … die wel raak gaat: 17-5.
Readyheer maakt een hele mooie eenhander en Dionne schiet ook nog een keer raak.
Ready scoort in de slappe tweede helft als laatste, zodat met 18-7 de wedstrijd afgetekend naar Futura gaat.
1 december volgt de uitwedstrijd in en tegen Haarlem, dat puntloos onderaan staat. Ready wist daar 10-18 te winnen, dus
theoretisch moet Futura 5 in Haarlem een nieuwe overwinning kunnen boeken.
Tip: Heb je soms een slechte bui…koop dan een Futura trui!! Trek hem snel over je kop, want dan knap je zo weer op!
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Gevonden Futurakleding

In Zuidhaghe gevonden op zaterdag 23 november een V&D tasje met daarin Futura Kleding.
Op te halen na telefoontje bij Monique de Niet (Zie wedstrijdsecretariaat jeugd A)

Spartacus - Putse 15-23

Jos Vermeulen
In de eerste minuten van het nieuwe zaalseizoen zette Spartacus onze geelhemden onder druk en opende met 3 korven op
een rij. Van die eerste
verrassing bekomen kwam Putse onder stoom en na een kwartier hingen de bordjes gelijk. Vanaf dan werd het spel virieler
en de Putse aanvallen
scherper. Naar de rust toe kwam er verschil op het bord en Spartacus moest lijdszaam toezien hoe er een 3-puntenkloof op
het scorebord
kwam. Toch werd het verschil bij de rust beperkt tot 2 korven, 7-9.
Na de thee begon Putse aan een korvenfestival. Onder impuls van kapitein Kristof Vervloesem denderde Putse over de
machteloze thuisploeg.
Resultaat was dat er, een kwartier verder, een tienpuntenkloof gaapte, 9-19. Dan vond Putse het welletjes en controleerde
de wedstrijd tot het einde.
Wanneer zaterdagavond in de Putse sporthal gewonnen wordt van Hoboken ziet de toekomst van Putse er mooi uit voor de
verdere loop van de competitie.
Scoorde 7 korven: Kristof Vervloesem, Stijn Wouters scoorde 4 keer. Robin Thierie en Seppe Geens troffen 3 keer raak,
Eveline Schroyens en Leen Gielis 2 keer. Met korven van Kelly Naveld en Karen Theuninck zijn de 23 rond.

28 november trekking van de Grote Club Actie.

Ik wens een ieder heel veel geluk!
Futura is al gelukkig met jullie allen want we hebben 915 loten verkocht !
Dit is precies 100 meer dan vorig jaar (ook al een prijs waard )
Dank je wel:Joy (45 loten), Feddy (35 loten), Xander (35 loten), Renzo, Jesper, Victor, Lucas, Emma, Thirza, Quinten, Jacha,
Ruben en Jamie, Martijn, Matthew, Bram, Nima, Yeshe, Bibi, Devica, Susan en Anniek met elkaar hebben jullie 333 loten
verkocht, en natuurlijk de ouders voor het kopen van loten en stimuleren van de loten verkoop.
Ook speciale dank aan Tom en Laura, die bij de Dijkvogels 98 loten hebben verkocht.
(noot redactie) Natuurlijk ook veel dank aan onze clubheld El, voor het vele werk
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Jeugdpuistjes 23 november 2013

Jos
A1
Wanneer je al vanaf het begin van de wedstrijd slordig omgaat met het plaatsen van de bal, dan ben je tegen een
tegenstander, als Avanti gewoon kansloos. Iedere onderschepping wordt dan genadeloos door hen afgestraft en dat is een
verdienste van dit soort ploegen, die de scherpte erin houden. Maar als Futura die scherpte ook kan opbrengen, dan zouden
we nog gevaarlijker kunnen zijn dan onze tegenstanders, want onze verdediging is altijd wel goed in orde, en ons schot is
vaak prima verzorgt. Helaas gaan we dus wat slordig met de bal en onze kansen om, zodat we juist daar op moeten focussen.
Kom op A1 laat je niet meetrekken in een negatieve spiraal maar ga uit van je eigen kracht. Ik ben ervan overtuigd, dat jullie
dan de gevaarlijke outsiders kunnen zijn.
A2
De A2 wist een goede wedstrijd neer te zetten tegen tegenstander Dijkvogels en was in verdedigend opzicht veruit de betere.
Hoewel ook aanvallend de snelheid in het spel wel aanwezig was, komt de A2 niet gemakkelijk tot afronding, waardoor de
scores niet echt hoog oplopen, maar er werd wel 8 keer gescoord, zodat de winst 5-8 zeker gesteld kon worden.
B1
De B1 moest aantreden tegen Excelsior uit Delft. Een ploeg die bovenaan in de poule staat, en een vereniging waar men
graag het uiterste uit hun spelers wil halen. Vandaar dat Futura daar een zware dobber aan zou hebben Maar de ploeg wist
goed om te gaan met deze druk en bleef haar eigen spel spelen, waardoor de tegenstander daar toch enige moeite mee had.
Er werd al snel een voorsprong genomen, en dat betekent, dat je naar de tegenstander uitstraalt dat je ze rauw lust. Excelsior
wist daar in het begin niet zo goed mee om te gaan, maar halverwege de 2de helft kwamen ze terug. Gelukkig had Futura de
kracht om de voorsprong te verdedigen maar helaas wist Excelsior in de laatste minuut de gelijkmaker te scoren. Een
verdiend gelijkspel tegen een sterke tegenstander.
B2
De B2 begon slecht aan de wedstrijd en keek dus vanaf het begin daardoor tegen een achterstand aan. Gelukkig wisten ze in
de rust de mentaliteit om te keren en gingen ze voor de overwinning. Helaas de tweede helft was te kort om de achterstand
in te lopen, maar men liet wel zien wat er door goed samenspel te bereiken is.
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C1
Vooraf was de C1 al geïmponeerd door de tegenstander ALO omdat daar nog nooit van gewonnen was. Hoewel in de zaal
stonden beide ploegen nog op nul punten en was de vraag wie dit zou gaan doorbreken. Futura had de pech dat ze met twee
invallers moesten aantreden vanwege blessures, maar de invallers Amber en Devica stonden hun vrouwtje prima in deze
wedstrijd. ALO scoorde erg gemakkelijk van afstand en er werd op de tribunes aan de zijde van ALO zelfs al afgevraagd wat de
ouders deze jongens hadden gegeven. Daardoor stond de C1 al snel op achterstand maar ze legden zich daar niet bij neer en
wisten bij rust de achterstand te beperken tot twee punten. Na rust liep ALO al snel uit en bij een stand van 6-11 kon Iris na
de opgelopen blessure uit de eerste helft beslist niet verder en toen stond Amber er in dat vak in haar eentje voor omdat er
geen reserve meer voor handen was. Gelukkig hebben we in de regels daar oplossingen voor, maar dat maakt het spel nog
ingewikkelder dan het al is, en Amber liep van hot naar her. Tot 2 minuten voor tijd wist zij het vol te houden maar bij een
stand van 7-13 ging ook zij door haar enkel en werd de eindstand bepaald. Hopelijk zijn de blessures van tijdelijke aard, en
kunnen we volgende week weer met een complete ploeg aantreden.
D1
De D1 begon de korfbalmiddag in Zuidhaghe tegen stadgenoot Die Haghe en moest in het begin eerst nog even wakker
worden. Daardoor werden veel plaats fouten gemaakt waardoor de bal snel in de handen van de tegenstander kwam.
Gelukkig wist die daar niet altijd evengoed raad mee, zodat de schade beperkt bleef. In de 2de helft ging het uiteraard na een
"donder" preek van de coach in de rust een stuk beter en geconcentreerder. Hierdoor werd het schot beter en werden de
doorlopen goed verdedigd. Futura toonde zich in de één tegen één duellen duidelijk de meerdere en heeft met een 5-3
eindstand aangetoond goed mee te kunnen draaien in deze poule.
D2
De D2 moest de reis naar Avanti in Pijnacker maken en trad daar aan met Vera in de gelederen. Dit zusje van Devica speelde
haar eerste wedstrijd en deed dat opvallend goed, en wat nog leuker is, ze had er plezier in en wilde dus gelijk ook op
korfbal. Ook Joy deed deze week mee met de D1 want helaas hebben we ook in de lagere teams te kampen met blessures en
afschrijvingen. Ook deze ploeg moest in de eerste helft nog even wakker worden geschud, maar gelukkig had Avanti daar ook
problemen mee. In de tweede helft werd door de D2 even gas gegeven en wisten ze de score uit te breiden tot een riante
overwinning van 2-8
F1
De F1 speelde dinsdag al een wedstrijd tegen Ready en vocht daar als leeuwen. Veel inzet om juist van deze stadgenoot te
willen winnen en ging uiteindelijk ook met de winst strijken 1-2.
Zaterdag moesten ze tegen Avanti en hoewel deze tegenstander een maatje te groot was deed onze F1 daar beslist niet voor
onder. Er werd helaas verloren met 4-2
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Kerstgaladiner A, B

De koks van KidsActief zijn reeds volop actief bezig met het verzamelen van alle geuren en smaken voor het Kerstgaladiner
2013. Speciaal voor de A en de B en hun coaches halen we alles uit de kast om er een gezellig feest van te maken. En dat
allemaal gratis voor jullie! Het enige wat je hoeft mee te nemen is
je eetlust, je humeur en een feestelijke outfit. Het hoeft geen dure
inkoop te worden maar wees lekker creatief. Glinsters en Bling
Bling doen het altijd goed!
Houd dus zaterdag 14 december vrij in je agenda. Kom met je hele
team want hoe meer zielen hoe meer vreugde. Smakelijk eten!

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
14 Dec '13 Kerstgaladiner

Voor wie?
A, B

Van de TC

Toegevoegd aan Futura 4; Ezra Geusebroek
Vanwege het niet meer kunnen trainen gaat Ezra lager spelen.
Afkortingen gebruikt in Wedstrijdprogramma/ opstellingen
B.s.a. = Bart stuurt app
B.b.o. = Bart belt op
K.w.a.= Kasper wijst aan
K.b.o.= Kasper belt op
zc = Zaalcommissaris
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Agenda ALV

Secretaris
Agenda Algemene Ledenvergadering Futura 9 december 2013
1.

Opening

2.

Ingekomen stukken, mededelingen en toe te voegen agendapunten

3.

Verslag van de ALV van 3 juli 2013

4.

Financieel jaarverslag van KV Futura van het seizoen 2012-2013 en de begroting van het seizoen 2013-2014

4.1

Decharge aan de penningmeester door de kascontrolecommissie

4.2

Aftredend en herkiesbaar lid van de kascontrolecommissie; Eric Ardaseer

5.

Verkiezing bestuursleden;
WimarBolhuis (voorzitter)
Sven Meijs ( bestuurslid) en
Virna Berg ( bestuurslid)
starten deze Najaarsvergadering hun 3-jarige termijn.

6.

Verkiezing TC leden; Er zijn op dit moment geen TC leden die aftreden

7.

VOG

8.

Presentatie technisch beleid en organogram

9.

Rondvraag en sluiting
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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

Uitslagen

Futura 1
Futura 2
Futura 3
Futura 4
Futura 5
Futura 6
Avanti A2
Dijkvogels A1
Futura B1
Fortuna / MHIR B3
Futura C1
Futura D1
Avanti D6
Refleks F2
Ready F1

- Haarlem 1
- ZKV 3
- KVS / Maritiem 5
- ALO 4
- Ready 6
- Madjoe 8
- Futura A1
- Futura A2
- Excelsior B1
- Futura B2
- ALO C1
- Die Haghe D2
- Futura D2
- Futura F1
- Futura F1

25 - 17
18 - 10
8 - 19
8 - 10
19 - 7
2- 8
14 - 7
5- 8
6- 6
7- 3
7 - 13
5- 3
2- 8
4- 2
1- 2
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Filmen

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

Wedstrijd

Filmers

8 December
15 December
19 Januari
2 Februari
9 Maart

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

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.

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.

16
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
8 december 2013
15 december 2013
19 januari 2014
2 februari 2014
9 maart 2014

E1
D2
D2
F1
D2

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

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

Rijden Uitwedstrijden ABC

A1
07 dec
21 dec
A2
07 dec
B1
30 nov
14 dec
B2
07 dec
21 dec
C1
30 nov

17:40 uur Westlandhal, s,Gravenzande
17:30 uur Wippolder, Delft

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

18:50 uur Fortuna-hal, Delft

Buitendijk, Abdoelsaboer, v.Tol

14:00 uur Emerald Delfgauw
15:45 uur Fortuna-hal,Delft

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

15:15 uur Vreeloo-hal, De Lier
13:00 uur Essesteyn, Voorburg

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

12:00 uur Sporthoeve, Bodegraven

v/d Hout, Gravekamp, v/d Poll

19
Wedstrijdprogramma Senioren

20
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

21
Scheidsrechters

Zaal Commissaris

22

23
Trainingstijden Zaal

24
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

Ilona Santifort (D, E, F)
070-7850377

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)

Nadia Ardaseer

Futura – tenue
AJ Sports BV

JC@KVFutura.nl
Financiën
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

