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Jaargang 1, nummer 2
Laat mij liggen voor de volgende.

Agenda
8-12 21:30
H1 vs. Thor H1
9-12 14:00
D1 vs. Zovoc D1
13-12
Basisscholentoernooi
16-12 14:00
D1 vs. Leython D2
28-12 19:00
Oliebollentoernooi
6-01
Nieuwjaarsborrel
20-01 14:00
D1 vs. Majella D1
20-01 16:00
H1 vs. Dosko H1
3-02
14:00
Woordzoeker
H1 vs. Sovicos H1
Kan
de
6
3-02 jij 16:00
volleybaltermen
vinden?D1 vs. DOS D1

‘Jasper’ - ingezonden optie
Even voorstellen: Anke Schols

Mijn naam is Anke Schols, ik ben 34 jaar oud en ik woon met mijn kat Boris in de
binnenstad van Delft. Binnenkort ga ik mijn huis verbouwen waardoor ik tijdelijk het
knusse Delft moet verlaten om tijdelijk in Pijnacker City te wonen. Naast mijn
stekkie in de binnenstad van Delft ben ik ook regelmatig te vinden bij Kratos. Ik
speel met veel plezier in Dames 4 en val ook regelmatig in bij Dames 2. Tijdens de
wedstrijd ben ik te vinden op de positie van spelverdeler/diagonaal.
Op de ALV van 16 oktober 2017 ben ik benoemd tot voorzitter van Kratos. Toen ik
hoorde dat Kratos geen voorzitter (meer) had, heb ik weleens laten vallen dat het
misschien wel wat voor mij is. Ik houd van zaken stroomlijnen, aansturen en ben
geïnteresseerd in beleidsontwikkeling. Ook heb ik ervaring opgedaan als
vicevoorzitter van de Ondernemingsraad van de TU Delft. Toen de huidige
bestuursleden hier lucht van kregen, werd ik direct getackeld. Het was voor mij wel
van belang dat er wat ruimte zou komen qua tijd (mijn werk kost me veel tijd), en
dat is gelukt met het starten in een nieuwe baan per 1 januari 2018. Op dit moment
ben ik aan het inwerken en probeer ik de leden en de vereniging beter te leren
kennen. Dus spreek me vooral aan als je iets kwijt wil!
Over 5 jaar is Kratos (nog steeds) een bruisende
vereniging, waar we met elkaar veel plezier
beleven aan onze toffe sport! Ik ga begin 2018 een
aantal sessies organiseren waarin ik graag met de
leden in gesprek wil gaan over hoe zij (de
toekomst van) Kratos willen invullen. Hopelijk zie
ik jou dan ook!

Kom jij helpen?
Voor
het
basisscholentoernooi op 13
december kunnen we nog
hulp gebruiken.
Vanaf 12:00 bouwen we op
en van 13:00 tot 16:00
hebben we scheidsrechters
nodig. Geen druk, geen
hoge stoel, ontspannen
oefenen van je skills!
Aanmelden bij Paul Hobijn,
phobijn@ziggo.nl

Input?
Leuk wedstrijdverslag, betere
mop, interessant weetje?
Kom maar op!
nieuws@vvkratos.nl of de
rode brievenbus! Mag ook
anoniem.

Kat in ’t bakkie?! (H10)
Ons team heeft de hoogste gemiddelde leeftijd (van de competitieteams) en blijkt ook dit
jaar weer "op de titel" te willen strijden. Helaas hebben we dit seizoen, heel ongewoon voor
ons, al de nodige punten verspeeld. De eerste wedstrijd tegen de huidige koploper ging al
met 3-2 verloren na een 2-1 voorsprong en er werd ook nog een 3-2 uit nederlaag geleden
na een 2-0 voorsprong. Toen er ook nog een moeizame 3-2 winstpartij thuis volgde, leek het
seizoen voor ons al snel als de bekende nachtkaars uit te gaan. Maar we rechtten de oude
ruggen en met drie keer 4-0 waarbij de tegenstanders o.a. 'slechts’ 51, 48 en 31 punten
konden scoren, krabbelden wij weer op.
Tegen Sovicos 5 werd het afgelopen vrijdag belangrijk dit offensief voort te zetten. We
schoten uit de startblokken en voordat de tegenstanders het door had dat we al waren
begonnen was de eerste set veroverd met slechts dertien punten tegen. Vanwege een
blessuregolf waren er maar zeven spelers beschikbaar waarvan John (die tevens onze
coachfunctie vervuld) zelfs helemaal niet meespeelde. De rest, fanatiek aangemoedigd door
de 'blessurebank', vergat de eerste set een goed vervolg te geven en in een zenuwslopende
eindfase werd de 2e set moeizaam met 27-25 gewonnen. In de derde set was het lek weer
boven en scoorden we fanatiek vanuit alle posities. Daardoor wisten de bezoekers slechts elf
punten te produceren.
Kat in 't bakkie natuurlijk voor de laatste set en tot 23-19 liep het inderdaad gesmeerd. Maar
toen....... gaven we het laatste punt nog bijna uit handen. Met heel wat kunst- en wat
letterlijk het nodige 'vliegwerk' werd het toch nog 25-23 voor het 'TOB’-team. In vier
voorgaande seizoenen waren we drie keer kampioen en een keer tweede en op die plaats
willen we ook dit seizoen minimaal eindigen.

Bedankt namens Manon en
Chèr van de PR.

Ed van den Hoek, Heren 10

Kratos romantiek Ingezonden brief
Lieve nr 36, wat sta je weer prachtig in het veld.
Elke wedstrijd probeer ik even bij je te komen
kijken. Ik kijk van een afstandje omdat ik bang
ben dat je het door hebt. Misschien spreek ik je
volgende keer aan… als ik het durf.
X Anoniem

Onze papieren Set-Up,
Flash, Mini-Krantos, Flits, …
zit nog zonder naam. Wij
zijn hard op zoek naar een
pakkende naam en daarbij
hebben wij jullie hulp
nodig!
Ben jij goed met woorden
of is jouw team in staat om
na een aantal drankjes een
geniale naam te bedenken,
dan horen wij dit graag.
Stuur jullie ideeën naar
pr@vvkratos.nl en maak
kans op prachtige prijzen!

Wie spelen er in Kratos Dames 1?
Ik ben Lotte Martijnse, ook wel Lotte Nijs in het
verleden, 26 jaar jong. Alweer 10 jaar speel ik als
buitenaanvaller in Kratos'08 dames 1 en daarvoor
als mini en jeugdspeler bij het oude Skania. Mijn
doel tijdens het volleybal is om elke wedstrijd het
beste uit mijzelf te halen. Ik ben ervan overtuigd
dat als je vanuit plezier en ontspanning speelt je
betere resultaten behaalt. En wie weet hoe hoog
je dan in de competitie eindigt.
Lekker eten en drinken met
vrienden, shoppen en reizen
behoren naast volleybal tot
favoriete bezigheden. Verder
werk ik als Rayonmanager child
care bij Nutricia.
Hierin houd ik mij onder andere bezig met het
voorlichten van kinderdiëtisten en kinderartsen
over medische voeding bij groeiachterstand en
ernstige koemelkallergie. Ik zit in de
sponsorcommissie van Kratos'08 dus mocht je
nog een bord, team of volleybalnet (of iets
anders) willen sponsoren, jullie weten mij te
vinden!

Hoi! Ik ben Rianne van der Stelt en ben 22
jaar oud. Ik woon in Delft, omdat ik hier
Toegepaste Wiskunde aan de Haagse
Hogeschool studeer. Ik loop nu stage tot en
met januari, vanaf februari ga ik in Spanje
studeren (dus helaas mis ik een deel van
het volleybalseizoen).
Ik ben passer/loper in het veld. Ik voelde
mij direct welkom bij Kratos '08. De goede
sfeer in het team zorgt ervoor dat het team
voelt als een hele leuke groep vriendinnen
die ook nog eens kunnen volleyballen. Ik
zou het heel tof vinden als we dit seizoen
veel wedstrijden blijven winnen: wellicht
geeft dit een mooie beloning aan het einde
van het seizoen!
In mijn vrije tijd spreek ik
met vrienden af en ga ik
weleens uit. Ik waag ook
vaak een dansje!

Als de bal niet in is, dan is deze …

Wat is de naam?

