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Eten bij Futura

LOPEND INDISCH BUFFET
A.S. ZONDAG 25 MEI NA 1, 2, 4 EN 5
KOSTEN € 5,00 P.P.
OPGEVEN:
• MAIL diktrom@ziggo.nl
• TELEFONISCH 070 404 32 47
• LIJST PRIKBORD noteer je naam
VOOR VRIJDAGAVOND
23.59 UUR AANMELDEN !!!

Maar eerst natuurlijk onze selectie aanmoedigen

14:30 uur Futura 1 – ZKV 1
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KVA-Futura, 18-13, dus volgende week volle bak!

Brullo
Futura speelde – op het eerste kwartier na waarin een 2-4 voorsprong werd genomen – zondag een matige wedstrijd in
Amstelveen. Korte analyse achteraf: wij misten veel te veel kansjes en kansen en we gaven te veel ruimte weg zodat
met name de KVA-dames veel konden scoren…ze kwamen tot 15 korven deze wedstrijd! Ja, zegt Ton van Es, geboren
analyticus van de Lage Landen, “als de heren er 15 scoren zeg je niks, en nou zijn het ineens de dames en ga je het
opschrijven”…Inderdaad, het viel gewoon op. Jolien de Jonge en Anouschka Bals, die samen met de gebroeders Patrick
en Dennis de Jong een KVA-vak vormden konden de geboden ruimte omzetten in veel korven; die lange tweeling van
KVA zorgden voor de rebound. Daar kon Futura gewoon te weinig tegenover zetten. Liep een aanval eens op hoger
tempo, dan zag je direct resultaat. Dan werden er kansen gecreëerd, maar daar werden er dan weer veel te veel van
gemist.
Was het dat alleen maar ellende aan de Startbaan in Amstelveen? Welnee, het zonnetje scheen, de scheids had er
goed oog op en de grens, nou ja, die hobbelde lekker mee. Helaas kon Els Buitendijk niet van start, want die was hard
van de fiets gevallen en had zere benen…
De eerste fase verliep volgens plan. Uit een mooie combinatie op snelheid scoorde Cyril 2-3 en even later knalde hij
vanuit de heup 2-4 binnen….schieten uit de draai zonder balans, is immers zijn handelsmerk. Maar na die 2-4 was het
KVA dat een beslissende 8-4 voorsprong nam. Pas in de 22e minuut noteerde Cyril weer een korf…. Bij rust was het 116; dat Cyril kort voor rust een stip miste, is slechts een detail.
Nou zeg…je zal toch “pupil van de week” zijn bij KVA…ben je lekker dan? Mag je in de pauze balletje op de hoge korf
gaan schieten onder toeziend oog van 3 Grote Gasten…gaat ‘ie mis, dan moet je 5 keer opdrukken! Wat een lafbekken!
Maar die jongen hield vol, kanjer!! De hele pauze door schieten en als hij dan een keertje raakte, dan gingen die 3
gasten ook slechts 5 keer opdrukken…Volgende keer gewoon je beurt voorbij laten gaan. Moest ‘ie later ook nog
allemaal ijsjes gaan halen voor de bankzitters; tijdens de tweede helft! Voor mij is die jongen de Held van het Veld!
In de tweede helft lukte het niet om het tij te keren. Futura bleef tegen een fikse achterstand aankijken. Tijmen werkte
keihard; kwam er regelmatig langs, legde af op Jelle, maar pas in de 4e minuut van de tweede helft schoot Jelle er
eentje raak. Bij 17-9, na ruim een kwartier spelen, kwamen Wendy en Sven voor Inge en Jelle en een tijdje later Alex en
Lisa voor Cyril en Leonie. Ook deze invallers konden de wedstrijd niet omgooien. Nadat het 18-10 was geworden kon
Futura in de laatste 10 minuten nog wat scoren naar 18-13 eindstand.
Tja, leuker kunnen we het niet maken: KVA was duidelijk de sterkste vandaag, evenals in onze thuiswedstrijd die ze
met 16-19 hadden gewonnen.
Voor Futura scoorden vandaag: Cyril en Tijmen elk 4, Jelle en maarten elk 2, Wendy 1 korf.
De consequenties: AKC won zaterdag bij Wit-Blauw met duidelijke cijfers: 13-20. KVZ pakte thuis een puntje tegen
kampioen Tweemaal Zes. Dat betekent dat Wit-Blauw met 7 uit 13 op de 8e plaats staat; Futura met 8 uit 13 is 7e en
AKC staat met 9 uit 13 “veilig” 6e…
In het slotweekend speelt Futura thuis tegen ZKV, krijgt AKC thuis KVZ en moet Wit-Blauw naar Tweemaal Zes. Alles
mogelijk….Nummer 8 degradeert direct…nummer 7 speelt beslissingswedstrijd(en) tegen nummer 7 van
overgangsklasse B. Dat kan ROG (nu 8e met 8 punten) of Sparta Zwolle (10 punten) of Drachten (10 punten) worden.
Nostradamus mag het zeggen…
Een ding is zeker: als Futura ooit dit seizoen de steun van ons thuispubliek nodig heeft gehad, dan is het wel
zondagmiddag 25 mei, om 14.30 uur als het aantreedt tegen ZKV. Kom allemaal; er is vast ook iets lekkers te eten,
adoeh!

5

6
Aankondiging Algemene Ledenvergadering 27-06-2014

Bestuur
Op vrijdag 27 juni 2014 zullen we de jaarlijkse ledenvergadering houden. Om 20.15 uur zal de vergadering starten.
Indien niet het statutair vereiste aantal leden aanwezig is, zal de vergadering worden gesloten en wordt nu reeds de
nieuwe vergadering aangekondigd die gehouden zal worden op 27 juni om 20.30 uur in Futopia.
De agenda zal geplaatst worden in de skoop en de vergaderstukken kunnen 1 week voor de vergadering opgevraagd
worden 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.
Echte mannenavond 24 mei!

Komend weekend gaat het dan echt gebeuren. Na de succesvolle Vrouwenavond is er dan eindelijk iets speciaals alleen
voor mannen. Zoals Brullo in zijn stukje na de Vrouwenavond vermeldde moet er ook voor de echte mannen iets
georganiseerd worden. Maar wat hij nog niet wist, is dat dat uiteraard de bedoeling van KidsActief was. Dus we hebben
lang genoeg gewacht. Zaterdag 24 mei is het zover!
Een hele avond gewijd aan echte mannendingen. Om 19:00 gaat de kantine voor jullie open. Er zijn een heleboel leuke
activiteiten gepland.

Dit mag je niet missen, want zeg nou zelf wanneer komt het voor dat je het rijk alleen hebt in de kantine?
Vaders of echte mannen die willen helpen of leuke ideeën hebben voor deze avond kunnen met Kids Actief mailen:
kidsactief@kvfutura.nl

Datum Activiteit

Voor wie?

24 mei Echte Mannenavond

Alleen jeugdheren
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Nogmaals Pasfoto's

El
2 FOTO'S INLEVEREN.
Aub afgeven aan de bar in en
HET IS BIJNA EINDE SEIZOEN DUS LEVER DEZE WEEK DE FOTO'S IN !!!!
Arthur, Christiaan? , Gyylian, Harun, Helen, Karin, Kevin, Sander, Siro, Yannick.
Laatste weekend competitie

EL
Aandachtspuntje:
Formulieren kunnen in de bestuurskamer achtergelaten worden.
Alle spelersmapjes ook achterlaten in de bestuurskamer !!!
Van het wedstrijdsecretariaat Jeugd

Monique en Ilona
Update ziekenboeg:

Romy (A1), Fania (A2), Anne en Nima (B1) succes met het herstel en wij denken aan jullie!
Bedankt:
Iedereen bedankt voor het reserve staan en het invallen.
Tot in het nieuwe seizoen.

Barbeque op 21 juni

WOB
Blijf na het jeugdtoernooi op 21 juni gezellig met je team barbecueën op het veld!
Geef je nu op via het inschrijfformulier in de kantine of via de email (wob@kvfutura.nl).
Kosten zijn €5,- voor 3 stukjes vlees.
Laat even weten of je vegetarisch bent, dan kunnen we daar rekening mee houden!
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Putse Res - Verde Res 11-10
Johan Thierie
Finale reserve 2de klasse Putse Res - Verde Res 11-10
In zaal had Putse tweemaal gewonnen tegen Verde. Toch kan Putse de eerste minuten geen overwicht creëren. Putse
kan wel het openingsdoelpunt maken maar Verde zorgt voor een kloofje van twee doelpunten door uit te lopen tot 24. Putse heeft het moeilijk en Verde vecht voor wat het waard is en gaat de rust in met 6-7.
Tijdens de rust blijkt Putse de kalmte terug gevonden. Ze scoren direct 2 keer. Verde blijft krampachtig aanklampen tot
Putse kan uitlopen tot 11-9. Fysiek ging Verde ten onder. Ze konden nog 1 keer scoren en zo het einde nog spannend
maken maar Putse haalde de titel verdient binnen met 11-10. Voor Putse scoorde Verdi Van Reusel 7 keer, Nele
Nauwlaerts en Kristof Van Den Acker scoorden elk 2 keer.

Ouders – 28 Juni heeft U een kans

Jos
Ouders en andere belangstellenden.
Op 28 juni wordt door onze buurvereniging DubbelZes een toernooi georganiseerd voor Recreanten en Veteranen.
Ons Zesde team dat hoofdzakelijk bestaat uit gezellige amateurs op korfbal gebied ( sorry Hans en Menno en Joke)
heeft zich daarvoor ingeschreven, maar zoals U weet is dat team niet altijd compleet.
Dan is nu voor alle ouders de kans om eens te proeven wat het betekent om zelf de bal ter hand te nemen en een
wedstrijdje in ongedwongen sfeer te spelen.
Wil je het wel eens zelf proberen, laat het dan even weten, want we kunnen best wel mensen gebruiken op dat
toernooi en wie weet vind je het zelfs zo leuk dat je volgend jaar samen met ons mee wil gaan doen.
Neem contact op met een van de spelers van Futura Zes (Maria, Marion, Ilona, Joke, Hans de Jong (1) Menno
Wijnvoord, Jos Timmer) of mail naar J.Timmer@HCCnet.nl
Vervoersschema 2de Helft veld

C1
24 mei 10:00 uur Sportcomplex Gravensingel Dordrecht Gravekamp, v/d Poll, v/d Bree
D1
24-Mei Dijkvogels - D1 Kalkhoven - vd Haar - Arslan
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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Voorlichtingsavond Kamp 23 mei 18:00 uur
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Pannenkoeken eten en trainen met Kakelbont kids !!!!!!!!!
Wat een gezelligheid was het afgelopen dinsdag tussen 5 en 6 in de keuken en kantine van Futura.
Een aantal kinderen van de opvang Kakelbont Kids mochten vanmiddag heerlijke pannenkoeken mee eten, en daarna
een training meemaken.
Terwijl Hanneke en Sylvia hun best deden in de keuken, werd de geur via het rookkanaal zich over het hele veld
verspreid.
Sommige kinderen kwamen zelfs in de keuken vragen of ze al konden beginnen met peuzelen.
Uiteindelijk stond er een flinke stapel op tafel, die redelijk snel weer op waren.
Zodra de handen weer plakvrij waren, konden de kinderen het veld op.

Daar hebben 7 kinderen van de opvang meegetraind met de F1. Het was behoorlijk druk maar wel heel erg gezellig. Alle
kinderen vonden het erg leuk. Wie weet komen enkele van de opvang nog eens meetrainen. Met een flyer en een
glimlach vetrokken de kinderen moe en voldaan huiswaarts.
Donderdagmiddag krijgen de kinderen nog n laatste clinic (omdat het vorige week zo regende). Dan hebben alle
kinderen van kakelbont kids (zo’n 30 kids) 2 of zels 3x getraind.
Dit met dank aan Jamie, Nima, Iris, Thirza, Roos, Jerney, Monique en de koekenbakkers Sylvia en Hanneke. Goed werk
en zeker voor herhaling vatbaar. Dat gaat w.s. ook gebeuren maar dan met de kinderen van Stichting DAK op 11 juli.
We hopen dan ook weer op mooi weer, goede helpers en wie weet weer zulke lekker pannenkoeken.
p.s wil je graag helpen bij het geven van een clinic laat het even weten bij Jerney of Monique
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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

