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Laat mij liggen voor de volgende.

Agenda
6-01 14:00- 22:00
Nieuwjaarsborrel en
Pubquiz
20-01 14:00
D1 vs. Majella D1
20-01 16:00
H1 vs. Dosko H1
3-02
14:00
H1 vs. Sovicos H1
3-02
16:00
D1 vs. DOS D1
13-04
DSVK

Paperflash
Wie spelen er in Kratos Dames 1?

Mijn naam is Marrit ''the Jumper''
Hoppenreijs. Met mijn 1.65 ben ik de
kleinste van het team. Je merkt dit
amper, omdat ik maar liefst 20
centimeter de lucht in spring tijdens mijn
aanval. Dit is mijn eerste seizoen bij
Kratos '08. Omdat het werkende leven
steeds dichterbij komt, heb ik afscheid
genomen van de studenten
volleybalvereniging Punch en
d
de overstap gemaakt naar
Kratos.
In het dagelijks leven volg ik
een hele ingewikkelde master
aan de TU Delft. Tot op heden heb ik het
ontzettend naar mijn zin bij Kratos '08.
Het lijkt me leuk om de vereniging de
komende periode nog beter te leren
kennen. Wil je meer over mij weten, je
herkent me aan mijn gegiechel (of mijn
lengte).

Hallo, mijn naam is Lisanne Schoof
en ik ben de nieuw aanwinst op de
diagonaal. Voor de mensen die mij
nog niet kennen: jullie kunnen mij
herkennen aan mijn snelle slagarm
en blonde haartjes die ik mooi heb
vastgebonden in een knotje.
Ik palm iedereen in
met mijn vrolijke en
lieve uitstraling, maar
stiekem gooi ik het
liefst zo snel mogelijk
een
biertje
achterover
om
vervolgens hard te gaan snurken.
Ook al werk ik voor het ministerie
van veiligheid en justitie, ik ben
allesbehalve saai en ongezellig.
Deze gezelligheid zou ik graag met
volleyballend Kratos willen delen en
elkaar wat beter te leren kennen!

Even voorstellen – Pieter Zwart
Hoi, ik ben Pieter Zwart. Inmiddels 35 jaar en woonachtig in Tanthof Oost met mijn vrouw Marieke en dochter Ella. Ik
speel volleybal sinds m'n 18e, waar ik begon bij vereniging Volley Voorne in Brielle. Ondanks dat we bijna geen
trainingen hadden, zijn we wel van Heren 4 naar Heren 1 gegaan. Dit lag trouwens niet per se aan onze kwaliteiten,
maar omdat er om het jaar een team uitviel, waardoor we steeds een plekje opschoven 😊.
Ik was verbaasd toen ik voor het eerst bij Kratos kwam en er elke week een trainer paraat stond. Daarnaast was bijna
iedereen ook op elke training. Daarbij zaten er veel leeftijdsgenoten in het team wat ik een beetje heb gemist in Brielle.
Naast goede trainingen was er ook genoeg tijd voor een biertje na. Duidelijk een goede keuze om de overstap naar
Kratos te maken.
Toen ik 2013 bij het huidige H5 kwam, waren er veel teamgenoten die een taak binnen de vereniging bekleedden (ook
dit was ik niet gewend). Een van de teamgenoten verhuisde in 2014, waardoor er een taak vrijkwam. Aangezien ik ook
iets meer voor de vereniging wilde betekenen, heb ik aangeboden de taak als materiaalman over te nemen. Op zich is
deze taak niet erg tijdrovend, maar er zitten wel pieken aan het eind van het seizoen (ballen & tassen controleren
middels een lijst, nieuwe ballen/tassen bestellen) en in het begin van het seizoen (ballentassen verzorgen voor ieder
team). Door het jaar heen weten mensen mij te vinden wanneer er ballen lek/kwijt zijn of wanneer er een rits van de tas
kapot is gegaan. Af en toe checken hoe de ‘kastballen’ eraan toe zijn en deze oppompen hoort er ook bij.
Doordat ik deze taak uitvoer, ben ik onbewust meer betrokken geraakt bij Kratos. Hier wees een teamgenoot mij laatst
op toen ik meerdere keren na de training zorgde dat alle karren en ballen netjes in het opslaghok lagen. Ik vind het goed
dat er iemand verantwoordelijk is voor deze taak, aangezien ik het belangrijk vind dat alle teams met goed materiaal
moeten kunnen volleyballen.
Mochten er nog zaken zijn die je met mij wil bespreken: ik train op dinsdagavond om 21:30 en anders ben ik uiteraard
ook via de mail te bereiken.
De ballen!

Hieronder zie je de eindstand van
de eerste competitiehelft van de
jeugd. We willen alle kampioenen
feliciteren en iedereen veel succes
wensen in de tweede helft!

MC1: Het eerste halve seizoen is
voorbij en het was gezellig en leuk.
We zijn een team met een heel
aantal nieuwe volleybalsters. Sinds
de eerste wedstrijd zijn we al een
heel eind vooruitgegaan en een
supergezellig team geworden. We
hebben goede hoop voor de
tweede seizoenshelft.
Groetjes Mc1

Mini’s: Kratos deed voor het eerst
mee aan de niveau 6 competitie en
werd direct kampioen. De andere
mini’s hebben alweer 4 toernooien
sportief en met plezier gevolleybald.

De eerste
helft van
de Kratos
jeugd
MB2: Dit is het eerste
seizoen dat ik de mb2
heb
gecoacht
en
getraind. Het zijn 9
enthousiaste meiden
die graag volleyballen.
Dit seizoen hebben we
helaas niet gewonnen,
maar wat zijn ze
vooruitgegaan!
Volgend seizoen wordt
de
mb2
gewoon
kampioen 🏆 ik heb
er vertrouwen in! Zet
hem op meiden! Lisa
Kewaldar
>

MA2: Ik heb de meiden van de A2 al twee seizoenen
mogen coachen en het waren topseizoenen! Ze
hebben stuk voor stuk een geheel eigen karakter die
samen een goed team vormen! Vera en Anna zijn
top in serveren en passen, Dana en Melissa blinken
uit met hun krachtige aanvallen, Anja staat altijd
sterk aan het blok en met een upper als Ravin die
snel is en mooie uppjes geeft zijn ze als team met
mega sprongen vooruitgegaan!
Dit seizoen hebben we er nog een topper
bijgekregen, Isabel! Ze heeft veel kracht die ze
gebruikt bij alles! Zij maakt het team compleet!
Ze zijn misschien niet bovenaan beëindigt maar ze
werken keihard en gaan elke week weer een stukje
vooruit! Langzaam maar zeker gaan wij richting
kampioenschap! Jullie kunnen dit! Loes Jeucken

JC1 moest 16 december 3 sets winnen tegen Inter Rijswijk om zeker te
zijn van het kampioenschap en niet afhankelijk te zijn van de uitslag
van de wedstrijd van de nr 2 in de poule, Kalinko. JC1 startte flitsend en
pakte de eerste set makkelijk, maar in de tweede set hebben ze het
heel spannend weten te maken. Toen die echter ook binnen was,
geloofden ze in de overwinning. Na de eerste drie sets gewonnen te
hebben, was het kampioenschap binnen. De tegenstanders kwamen
onze spelers feliciteren, en zelfs de scheids dacht even dat de wedstrijd
erop zat, maar ook de laatste set werd natuurlijk nog gespeeld, en
gewonnen! Melanie van der Lecq <
MA1: Met net zoveel punten
als sets voor en tegen heeft
MA1 een goed gebalanceerde
eerste helft gehad. Veel plezier
tijdens de tweede!

MB1: Kratos meisjes B1 kampioen! Gefeliciteerd!
Meisjes B1 is in de najaarscompetitie kampioen geworden.
Ondanks het oefenen van nieuwe posities bij het net en in het
achterveld hebben ze alle wedstrijden gewonnen. MB1 was
duidelijk beter dan de andere teams en hebben in totaal maar
1 set verloren. Dat is een goede prestatie! In januari wordt
MB1 in een hogere poule ingedeeld en dat zal spannende
wedstrijden gaan geven. Er zal geknokt moeten worden voor
ieder punt, er zullen setjes verloren gaan, maar het zal ook
heel leerzaam worden. Succes Kratos MB1! Paul Hobijn
>

JB1: hield helaas de zenuwen niet
in bedwang tijdens de laatste
wedstrijd. Maar wat een
spannende pot en gefeliciteerd
met de tweede plaats!

