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Jeugdpuistjes 12 april 2014

Jet Gravekamp
Terwijl de meesten van ons nog op één oor lagen, stonden de spelers van de B2 al bij het bruggetje. De verzameltijd
was namelijk om half acht, vooral Dejan had hier wat moeite mee. In Pijnacker namen ze het op tegen Avanti B4,
binnen twee minuten kwamen ze vanwege een afstandsschot van Miranda en een doorloop van Yannice op een 0-2
voorsprong. Dejan zijn ochtendhumeur verdween als sneeuw voor de zon.
Na de rust - stand inmiddels op 2-5 - wist Avanti niet meer te scoren en vond Futura nog vier keer de korf. Er is hard
gewerkt en de wedstrijd eindigde in een terechte overwinning van 2-9.
Helaas behaalde de B2 niet het aantal doelpunten van tien, want dan zouden ze een ijsje krijgen van de coaches. Maar
zoals eerder gezegd, van Dejan zijn ochtendhumeur was niets meer over en uiteraard smikkelde ze ondanks het vroege
tijdstip van hun ijsjes.
Ook op het stokroosveld was het al vroeg een drukke boel. De B1 beet hier het spits af. Ondanks dat de coaches met
het team meerdere malen gesproken hebben over de afgelopen wedstrijden, leek de B1 niet alles te willen geven. Ze
speelde zonder beleving, inzet en ook de agressie was ver te zoeken. Waaraan dit precies is voor zowel Jeffrey als Cyril
nog volkomen onduidelijk.
Ready B1 was zeker niet beter maar wel feller en had de wil om te winnen. Hierdoor ging Futura met een 1-6
achterstand de rust in.
De tweede helft was voldoende. Het 'paarse achttal' was agressiever, maar wist de kansen niet goed te benutten
waardoor het eindigde in een 5-6 verlies.
''Zonde, want winst was makkelijk haalbaar geweest als jullie de hele wedstrijd speelden, zoals jullie de tweede helft
hebben gedaan'', aldus Cyril.
Voor de F1 was het ook vroeg, maar dat maakt voor de kleine kids niets uit. Die rennen al vanaf half zes 's ochtends
rond in huis. Bijna dan. Coach Elmo vertelt: ''Ze speelde niet perfect, veel fouten met gooien en vangen omdat een
jongetje van Achilles steeds overal tussen sprong. Futura kon hierdoor niet goed aanvallen, maar als ze de bal hadden
dan waren de aanvallen sterk.. Veel kansen alleen de bal ging er niet in. Verdedigend hebben ze het ook goed gedaan.
Goed het driehoekje gehouden zodat je de bal én je tegenstander kunt zien. Door het goede verdedigen had Achilles F2
niet veel kans waardoor het uiteindelijk 1-1 werd. Marijn scoorde de mooie gelijkmaker!''
Ook de D1 speelde op het vertrouwde gras. Sommige dingen van de training werden goed uitgevoerd zoals diepe
ballen gooien. Echter miste het pit, er werden geen duellen aangegaan als de bal wegrolde en de tegenstander kon te
gemakkelijk voor de doorloop gaan. Ondanks de eigen goede kansen bleef het toch bij een 2-8 verlies van Dijkvogels
D2.
De A1 sloot de korfbalmiddag – met enige vertraging – af op het stokroosveld. De eerste wedstrijd tegen Weidevogels
A2 ging niet zonder horten of stoten dus waren we nu gebrand op revanche. Ik vraag me af wat ze daar in Bleiswijk
eten, want niet één maar alle acht de spelers van Weidevogels bereikten bijna de lengte van twee meter. Oké, ik hou
van overdrijven maar echt. Zo lang heb ik ze nog nooit gezien.
Het lengteverschil was dan ook meteen het eerste probleem waar tegenaan werd gelopen. Soms letterlijk. Invallers
Victor en Yeshe (want Arthur moest fluiten en Kevin is geblesseerd) deden het goed. Weidevogels doet mee voor het
kampioenschap en de A1 heeft het ze even moeilijk gemaakt. Met een 3-2 voorsprong in de rust, waren de doelpunten
schaars en moest het goede verdedigen volgehouden worden.
De lange heren moesten weg blijven bij de korf, dus heren aanvallen en dames afvangen. Ja, das weer eens wat anders.
Het werd uiteindelijk een onverdiende 6-6.
Aankomend weekend zal wederom gestreden moeten worden voor punten, want die zijn nodig. ''Stuck to the plan'',
klinken de magische woorden van de Jeroens voor aanvang en na afloop van vele trainingen en wedstrijden.
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Onze A2 speelde uit tegen DES A2. Het was even wennen want de Delftenaren zaten erg op de bal lijn, waardoor deze
nog weleens werd kwijtgeraakt. Een forse achterstand van 7-3 in de rust, zorgde voor veel strijdlust in de tweede helft.
De gasten uit Delft wisten niet meer te scoren en de kansen waren voor Futura. Het werd uiteindelijk 7-6.
In Leiden werd Futura D2 ontvangen. Ondanks dat Pernix een kopje groter en een jaartje ouder was heeft de D2 het
goed gedaan. Ze hebben laten zien wat ze konden, er werd goed aangevallen maar uiteindelijk met 7-5 verloren.
Invallers Emma en Yenthe hebben het ook erg goed gedaan.
De kinderen van de E1 hebben de eer om dit verslag af te sluiten. Ook zij speelden uit tegen VEO E3. Er werd hard
gewerkt, iedereen liep goed vrij en in de aanval werd de bal snel rond gespeeld. Helaas was een klein gaatje in de
verdediging goed voor een tevreden gelijkspel, al was de winst zeker verdiend geweest.
Let Op PASFOTO’s INLEVEREN

El Heine
Aan het eind van dit seizoen zijn de spelerskaarten verlopen van:
Arthur, Christiaan ?, Gylian, Harun, Helen, Karin, Kevin, Marit, Ricky, Robbin, Rowin, Sander, Serdal, Siro, Thirza en
Yannick.
Kijk het zelf aub nog even na op je kaart
En als t klopt Zo Snel Mogelijk Pasfoto Inleveren . (inleveren met naam erop aan de bar of aan El)
Het einde van het seizoen komt sneller dan je denkt.
Putse - Hoboken 2000 14-12

Johan Thierie
Putse kon mits winst kampioen worden. Putse wist wel dat het een moeilijke wedstrijd zou worden omdat ze in
Hoboken 2000 een punt verloren hadden. Toch begonnen ze goed aan de wedstrijd, ze kwamen 2-0 voor.
Hoboken 2000 kon evenwel vlug tegenscoren en zelfs gelijk maken. Putse had het moeilijk met het brutere spel van
Hoboken 2000 en kon niet verder uitlopen dan 2 doelpunten. Met de rust kon Putse dan toch 3 doelpunten voor
komen: 8-5.
In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde, Putse had moeite met scoren en Hoboken 2000 bleef aanklampen.
Toch kon Putse op de juiste momenten scoren om Hoboken 2000 op afstand te houden. Het was een mindere
wedstrijd van Putse maar de welverdiende titel is binnen.
Ook de reserveploeg is kampioen geworden. Scoorden voor Putse 5 keer Seppe Geens, Leen Gielis volgde met 4
korven. Verder scoorden Mindy Weuts, Karen Naveld, Kelly Naveld, Stijn Wouters en Robin Thierie elk 1 keer.
Nieuw lid

Milou van Deventer
Begoniastraat 220
Geb: 22 – 3 -2004
Milou , welkom bij Futura en heel veel (korfbal) plezier bij ons.
Vrij weekend

voor iedereen op
voor iedereen behalve voor Futura 1

26/27 april en
3 / 4 mei
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Jeugdtoernooi Putse

JC
Aanstaande maandag 2de Paasdag gaan we weer naar het Putse jeugdtornooi in België
Voor informatie over de reis kunnen jullie onderstaand lezen . Hierin staan de indeling en de vertrektijden van de 2
bussen.
Lees deze goed door zodat je weet in welke bus je moet zitten.
Legitimatie
In België geldt een legitimatieplicht voor iedereen van 14 jaar en ouder. Zorg dus dat je die bij je hebt!
Programma
Het programma van de dag kun je via onderstaande link downloaden. De eerste wedstrijden starten om 10.00 uur en
de prijsuitreiking staat gepland om 16.30. Tussen de wedstrijden door is er tijd om uit te rusten, te eten of te spelen.
Neem dus een lunchpakket en drinken mee en eventueel een spelletje voor tussendoor.
Sponsorshirts
Vergeten jullie niet om de shirtjes van jouw team mee te nemen?
Kleding
We hopen natuurlijk op een warme, zonnige dag. Houdt echter het weerbericht in de gaten. Als er neerslag wordt
verwacht raden wij aan om ook een vuilniszak mee te nemen om kleding in droog in te kunnen houden. Het is ook fijn
om een extra shirt en warme kleding mee te nemen als het kan regenen. De kampcommissie zorgt ervoor dat we een
partytent mee kunnen nemen. Daar kunnen we verzamelen en tassen neerzetten.
Busreis
We willen om 7.00 vetrekken, zodat we op tijd in Putte zijn. Iedereen die met de bussen meereist, wordt om 6.45 in de
kantine verwacht. De vereniging betaalt mee aan het busvervoer, maar toch is het nodig dat buspassagiers ook een
deel bijdragen. De eigen bijdrage is dit jaar 10,00 euro. Wij verzoeken jullie om de eigen bijdrage gepast mee te
brengen in een enveloppe voorzien van je naam. We verwachten rond 19.15 terug te zijn.
Busindeling
Omdat we met 2 bussen gaan, is er een verdeling gemaakt van wie er in welke bus zit. Controleer even of je naam op
de lijst staat en onthoudt gelijk even in welke bus je bent ingedeeld.
Bus 1: A,B,C
Jeroen Verbaan, Claire, Simone, Lisa, Jet, Merel, Loes, Jaimy vd Hout, Elmo, Arthur, Carlo, Jeffrey, Cyril, Jamie vd
Geugten, Nima, Anniek, Susan, Chayenne, Yeshe, Ruben, Victor, Raymond, Dejan, Amber, vader en moeder van Amber,
Britt, Noura, Robert, Yannick, Willen, Maarten, Laura, Gyllian, Robbin, Lucas, Alex Opmeer, Ilona
Tip: Heb je thuis nog een leuke dvd liggen? In deze bus is een dvd-speler aanwezig
Bus 2: D,E,F
Els, Jerney, Sanne, Thom, Matthew vd Haar, Sjoerd, Olivier, Xander, Tristan, Jelle, Jente, Emma, Jesper, Tijs, Hugo,
Jennifer, Quinten, Bram, Renzo, vader van Thom en Tijs, vader van Jesper en Renzo, Jeroen vd Berg, vader en moeder
Sjoerd en Jente, vader en moeder van Quinten, Helen
Tip: neem een klein spelletje mee, zodat je je tijdens de busreis niet hoeft te vervelen! In deze bus is geen dvd-speler
aanwezig
Contact
Voor vragen: Helen: 06-27519864 of Ilona: 06-52622289

7

8
In het programma staan de volgende ploegen vermeld. Dit programma kun je downloaden vanaf de site
Junioren Reeks 1 Futura ----- Dit is Futura A1/A2 combinatie
Dames : Lisa, Jet, Merel, Loes, Jaimy
Heren : Elmo, Arthur, Sam, Carlo
Coaches : Jeroen vd B, Jeroen V, Claire, Simone
Scholieren Reeks 1 Futura A ---- Dit is Futura B1
Dames : Jamie, Nima, Anniek, Susan, Chayenne
Heren : Yeshe, Ruben, Victor : invaller
Coaches : Cyril , Jeffrey
Scholieren Reeks 3 Futura B ----- Dit is Futura B2
Dames : Miranda, Amber, Britt, Noura
Heren : Robert, Ricky, Yannick : invaller
Coaches : Dejan, Raymond
Cadetten Reeks 1 Futura A ----- Dit is Futura C1
Dames : Iris, Thirza, Laura : invaller
Heren : Gyllian, Robbin, Lucas : invaller
Coaches : Willem, Maarten
Cadetten Reeks 2 Futura B ----- Dit is Futura D1 / D2 Combinatie
Dames : Sanne, Nina, Mirjam, Inja
Heren : Thom, Matthew, Sjoerd, Olivier, Xander, Tristan, Jacha, Ruben
Coaches : Els, Jerney
Pupillen Reeks 1 Futura ----- Dit is Futura E1
Dames : Jente, Joy, Bibi, Emma
Heren : Jesper, Tijs, Matthew, Hugo
Coaches : Jelle, Loes
Miniemen Reeks 1 Futura ----- Dit s Futura F1
Dames : Jennifer
Heren : Quinten, Bram, Renzo, Jens
Coaches : Elmo, Merel

Deadline opzeggen lidmaatschap

JC / TC
Wij hopen natuurlijk dat iedereen volgend jaar ook weer gezellig lid blijft bij Futura.
Mocht je echter het lidmaatschap op willen zeggen, let er dan op dat je dat VÓÓR 1 MEI doorgeeft aan het secretariaat
via secretaris@kvfutura.nl of per post.
Wees er op tijd bij, want te laat opzeggen kan contributieverplichtingen met zich meebrengen.
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Alle jeugdheren opgelet!

Kidsactief
Ja, heren van de jeugdafdeling van jong tot oud opgelet! Op 17 mei is de kantine helemaal van ons. Er zijn geen
vrouwen welkom op dit feest van stoere mannen. De Echte Mannenavond is dan een feit. We gaan een heleboel leuke
dingen doen waar alleen wij mannen goed in zijn.

Wat we allemaal precies gaan doen die avond, dat zal je nog lezen in het krantje. Maar het wordt een gezellige boel
met een heleboel leuke activiteiten op een avond vol echte mannen. Dit mag je niet missen, want zeg nou zelf wanneer
komt het voor dat je het rijk alleen hebt in de kantine?

Vaders die willen helpen of leuke ideeën hebben voor deze avond kunnen met Kids Actief mailen:
kidsactief@kvfutura.nl

Datum Activiteit

Voor wie?

17 mei Echte Mannenavond

Alleen jeugdheren
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Schoonmaakrooster
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Scheidsrechters de komende weken

Trainingstijden Veld
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Bardiensten komende periode
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Bardienst trainingsavonden
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Vervoersschema 2de Helft veld

A1
10 mei 12:30 uur Sportpark De Zwet de Lier v/d Bree, Noorlander, den Ouden
A2
19 apr 11:30 uur Sportpark De Groene Wijdte Pijnacker Kalisvaart, v/d Haar, Gross
B2
10 mei 14:00 uur Sportpark De Zwet De Lier Troudes, Simon, Abdoelsaboer
17 mei 09:00 uur Vernedesportpark Zoetermeer v/d Hout, Kempenaar, Pronk
C1
19 apr 10:00 uur Sportterrein De Weitjes Goes de Jong, v/d Hout, Noorlander
24 mei 10:00 uur Sportcomplex Gravensingel Dordrecht Gravekamp, v/d Poll, v/d Bree
D1
24-May Dijkvogels - D1 Kalkhoven - vd Haar - Arslan
D2
10-May DKC - D2 Gravekamp - vd Zwan – Gross
17-May ONDO - D2 vd Poll - Troudes - Eras
E1
10-May Weidevogels - E1 Schmieman - Taal - vd Poll
17-May ONDO - E1 Wiersma - Verhaar - Noteboom
Als u ingepland bent voor het vervoer en u kunt niet rijden dan wordt onderling ruilen zeer op prijs gesteld.
Alvast bedankt.
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Wedstrijdprogramma Senioren

17
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
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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

Fred vd Bree

Otto den Ouden

Colofon

Bestuurlijke Zaken

070 - 345 71 85

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

