10-01-2018
Jaargang 2, nummer 5
Laat mij liggen voor de volgende.

Agenda
20-01 14:00 D1 vs. Majella D1
20-01 16:00 H1 vs. Dosko H1
26-01 Thema-avond D1
3-02 14:00 H1 vs. Sovicos H1
3-02 16:00 D1 vs. DOS D1
3-02 I Like Kratos - Bar Editie
13-04 DSVK

Baby-Krantos
K&M – Kratos & Merchandise

Afgelopen zaterdag, 6 januari, is de nieuw Kratos & Merchandise lijn in de
verkoop gegaan. Via de webshop kun je verschillende kledingstukken en
accessoires kopen voor een leuke prijs! De bidons gingen zaterdag als zoete
broodjes over de toonbank. Daarnaast zijn er al wat vesten, sporttassen en
trainingsshirts besteld. Heb je als team nog een flessentas met bijpassende
bidons nodig?
Zoek niet verder,
want ook deze
zijn te koop in de
webshop.
De
webshop is te
vinden op de
website, dus ga
snel kijken.

Even voorstellen – Manon Hobijn
Ik ben Manon Hobijn, 24 jaar oud en ik speel in dames 5 als spelverdeelster. Ik ben
een Kratosser van het eerste uur maar was er niet geweest zonder Skania. Na een
aantal jaar training geven aan de mini’s ben ik over gegaan naar de laagste dames,
zelfde niveau meer concentratie ;). Na een jaar trainen is D11 dit jaar competitie
gaan spelen, ik coach ze zo vaak als mogelijk! Als een trotse moeder sta ik aan de
kant, want wat gaan ze vooruit! Ook geef ik om de week RD1 training gewoon
omdat ik geen afscheid kon nemen van deze lieve ‘moeders’.
Naast mijn taken rondom het veld zie je regelmatig mailtjes van mij langskomen en
probeer ik de website, Facebook en het communicatiebord up-to-date te houden.
Als bestuurslid PR & Communicatie doe ik mijn best om de vereniging niet te
overspoelen maar wel over van op de hoogte te houden! Samen met Chèr in de prcommissie maken wij nu onder andere dit blaadje! Ook de merchandise heb ik met
Marianne en Quick weer nieuw leven ingeblazen. Dit totaal brengt mijn Kratos
uren op iets te veel per week. Hoe ik in al deze taken ben gerold kan ik me niet
meer terughalen.
Momenteel combineer ik dit met 4 baantjes, zoekend naar mijn droombaan. Iets
waar ik kan plannen, organiseren en coördineren. In de culturele sector of ergens
anders! (weet jij iets?). Met deze baantjes betaal ik mijn huur, boodschappen en
mijn mooie rooie Tomos (snorfiets). Liever lui dan moe! Naast het volleyballen
probeer ik wekelijks op de tennisbaan te staan. Ook ga ik van het voorjaar weer
verder met mijn nieuwste hobby: golfsurfen. Het liefst zie ik elk jaar ook een
weekje sneeuw onder mijn latten maar daarvoor moet er een vijfde baantje bij.
Ik zie dat iedereen een drukker leven krijgt maar graag blijft sporten. Deze
combinatie maakt Kratos over 5 jaar nog steeds een bruisende vereniging. We
blijven afhankelijk van vrijwilligers, ik hoop dan ook dat iedereen na denkt over
wat jij toe kan voegen aan de club. Weinig tijd? Spreek mij eens aan en we kijken
wat er in jouw tijdsbestek past! Hopelijk besteed ik over 5 jaar iets minder uren
aan Kratos omdat ik dan een fijne, toffe baan heb.
Ik zie jullie in de hal! Kom ons eens aanmoedigen! (12-01, 19-01 en 02-02 21:30
thuis!)

I Like Kratos
The Bar Edition
Kom jij 2 februari vanaf 19:00
meedenken over de nieuwe
kantine? Geef je mening, denk
mee en help voorbereiden.
Vanaf 18:00 zal er ook een
hapje zijn en om 19:00 worden
de plannen gepresenteerd en
horen we graag jouw mening!

Foto’s Oliebollentoernooi

Wie spelen er in Kratos Dames 1?
Hallo Nieuwsfilts lezers, na alle voorstelrondes van mijn
teamgenoten kan ik natuurlijk niet achterblijven. Ik ben Nina, 27
jaar, 1,84m hoog en trotste drager van shirt nummer 8. Ik sta als
midden vooral aan het net in de poging een kill-block te maken of
de bal hard bij de tegenstander in het veld te slaan.
Dit is mijn tweede seizoen bij Kratos’08 en
heb het hier erg naar mijn zin! Mijn volleybal
“historie” is begonnen bij Punch in mijn
tweede studiejaar Bouwkunde. Daarvoor ben
ik sinds mijn vierde fanatiek aan het dansen
geweest in Hoofddorp, waar ik geboren en
getogen ben. Dansen doe ik nog steeds in de
woonkamer en bij het uitgaan, en in de winter vlieg ik graag over
de pistes met mijn snowboard. Vliegen is ook een aspect waar ik
me op mijn werk mee bezig houd. Ik werk bij Netherlands Airport
Consultants (NACO) in Den Haag, waar we luchthavens/terminals
ontwerpen en ik heb het daar erg naar mijn zin.
26 januari 2018 organiseren we de D1 thema-avond, wellicht dat
ik je daar gezellig zie!

Hallo! Ik ben Ilona! Al jarenlang helemaal gek van volleybal en
ook alweer een aantal jaren van de partij bij Kratos. Ik heb de
afgelopen jaren lekker op de dia gestaan. Omdat ik
linkshandig ben en niet heel goed ben in het timen van de bal,
is dat een prima positie voor mij zodat ik lekker lomp de bal
erin kan slaan.
Wat ik al eerder zei, is dat ik helemaal
gek ben op volleybal. Hoe moe ik ook
ben, zodra ik een volleybal zie, begint de
energie weer te stromen. Ik ben dan ook
echt wel een stuiterbal en altijd in voor
een potje volleybal.
Omdat er helaas alleen maar zaalvolleybalmomenten zijn op
dinsdag, donderdag en zaterdag. Doe ik op maandag,
woensdag en soms ook zondag ook nog aan beachvolleybal.
En in de zomer sla ik graag een balletje op het strand. De
enige vrije avond die dan nog over blijft sta ik als uitfluiter te
fluiten. Daarnaast volg ik een opleiding sportpsychologie,
waar ik dit jaar hopelijk mijn diploma van ga halen. ;-)
Dikke knuffel,
Ilona

Nieuwjaarspubquiz

Oliebollentoernooi

Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen voor jullie allemaal!
Zaterdag 6 januari stond bij Kratos in het teken van de
Kratosderby’s en de nieuwjaarsborrel. ’s Middags was de spanning
te voelen in de zaal. Iedereen zette zijn beste beentje voor wat zich
uitte in spannende rally’s en sterke aanvallen. Na afloop was er nog
genoeg tijd voor een drankje voordat de nieuwjaarsborrel definitief
van start zou gaan.
De nieuwjaarsborrel had dit jaar een andere
invulling, namelijk een heuse pubquiz! De
borrel werd geopend door onze voorzitter
‘Anke’. Vervolgens was er nog een momentje
om Willem van Heren 4 in het zonnetje te
zetten. Willem is al 35 jaar scheidsrechter en
kreeg hiervoor een speldje. Na een smakelijk
kopje erwtensoep of tomatensoep met een
broodje knakworst was het tijd om als team
de koppen bij elkaar te steken. Het
fantastische presentatieduo Maaike en
Jasper hebben er een fenomenale quiz van
gemaakt. Het was even spannend, maar
uiteindelijk hebben The Crushers gewonnen!
De verliezende teams konden het niet laten
dat DJ (aka Erik) Drop misschien invloed heeft
gehad op de uitslag door spontaan mee te
spelen met de muziekronde. Ook jullie
hebben hard je best gedaan, bedankt
hiervoor!

Het oliebollentoernooi van 28 december 2017
was weer een groot succes! Er was een grote
opkomst van teams: wel 21 teams hadden zich
ingeschreven. Dat betekent dat we met meer
dan 130 man gevolleybald hebben: wauw!

Zonder alle deelnemers en al jullie kennis had het niet zo’n leuke
avond geweest. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Wij (Manon
& Chèr) in ieder geval wel. Moe maar voldaan gingen wij ’s avonds
naar huis. Op naar een mooi en sportief 2018.

De 21 teams waren verdeeld
over vier poules om tegen elkaar
te strijden voor de eerste plek in
de poule. Uiteindelijk is dat
gelukt voor de teams: ..., Dadels,
Leeuw & Co en Toppers.
Nogmaals gefeliciteerd met jullie
eerste plek!
Daarnaast hadden veel teams
ook hun uiterste best gedaan op
hun outfit, waarvan twee teams
die een ereplek verdienden: de
Vreemde Vogels en Rudolph's
Jinglebabes. Hopelijk vonden
jullie de avond net zo geslaagd
als wij.
Graag zien we je terug bij het
volgende
oliebollentoernooi,
maar wellicht al eerder in de
Kratoshal of bij andere activiteiten van Kratos.
Dit seizoen is er sowieso nog het
kampioenenbal/eindfeest op zaterdag 21 april,
maar ook een kroegentocht door Delft (datum
volgt nog). Je bent uitgenodigd!

