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Henkos

Laat mij liggen voor de volgende.

Agenda
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
10-02 14:00
D1 vs. Kalinko DS 1
23-02 21:30
D1 vs. Irene DS 1
13-04
DSVK
Ben jij erbij?

Even voorstellen - Gijs Slagmolen
Ik ben Gijs Slagmolen, 30 jaar oud en al ongeveer 15 jaar lid van deze vereniging.
Toentertijd ben ik begonnen bij de jeugd en na wat omzwervingen uiteindelijk terecht
gekomen bij Heren 2 als diagonaal- en buitenaanvaller. Heren 2 is een erg leuk team,
dat naast het 'serieuze' volleyballen ook veel te vinden is in de kantine voor een gezellig
biertje (het liefst Palm).
Naast het volleyballen en de gezelligheid, kom ik ook voor het
vrijwilligerswerk vaak naar Kratos. Dat begon al aan het begin van
mijn carrière bij de senioren in de oude hal van Skania. Daar ben ik
begonnen als trainer/coach van de jongens - C. Gedurende de
daaropvolgende jaren ben ik dat ook geweest bij Dames 5 en
tegenwoordig doe ik mijn best om in dezelfde functie Dames 9
naar de top te brengen. Mensen leren volleyballen als trainer en coach is iets wat ik erg
leuk vind om te doen. Verder heb ik als vrijwilliger ook mogen meedenken en werken
aan de kantine toen Kratos net was opgericht. Sindsdien ben ik trouw lid van de
barcommissie en heb ik hier en daar reparatie klusjes uitgevoerd. Tot slot ben ik ook al
weer 3 jaar lid van de Activiteiten en Feesten Commissie (AFC) en heb ik wat mooie
feestjes mogen organiseren. Allemaal erg leuk om aan mee te werken. We zoeken nog
vrijwilligers bij beide commissies, dus als je ook wilt meewerken aan de kantine en aan
activiteiten en feesten, meldt je dan vooral aan bij het bestuur. Maar nu genoeg
vrijwilligers propaganda :-)
Kratos en daarvoor Skania zijn al zeker de helft van mijn leven onderdeel van mijn leven
(zo zeg wat lang...). De vereniging is voor mij eigenlijk een tweede thuis en ik hoop dat
dat nog lang zo blijft. Het komende jaar is daarbij een mooi vooruitzicht met een
upgrade van de kantine en de start van het lustrum jaar!
Genoeg over mij, wie ben jij en wanneer gaan we eens een biertje drinken in de
kantine?

K&M – Kratos & Merchandise

Valentijnsoproep!

Zaterdag, 6 januari is de nieuwe Kratos & Merchandise in de verkoop
gegaan. Via de webshop kun je verschillende kledingstukken en
accessoires kopen voor een leuke prijs! De bidons gingen 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 webshop.vvkratos.nl

Beste Kratosser, misschien ben je er
helemaal niet mee bezig, maar het is
alweer bijna 14 februari. Op deze dag
van de liefde is het extra leuk en
bijzonder om je geliefde of gewoon een
heel goede vriend/vriendin in het
zonnetje te zetten. Geef een bloemetje,
stuur een kaartje of zet een lief
berichten in deze rubriek!
Wil jij iemand een … bericht sturen? Laat
het ons dan weten voor [datum]. Stuur
een mailtje naar nieuws@vvkratos.nl.
Wil je liever anoniem blijven? Gooi dan
een briefje in de rode brievenbus.

Wie spelen er in Kratos Dames 1?
Hallo allemaal,

Hoi Allemaal!

Vandaag mag ik mij aan jullie voorstellen. Ik
ben Mariska, vorig seizoen nog tegenstander
van Kratos D1, maar sinds dit seizoen nieuw
bij dames 1 op het midden erbij. Ik ben 28
jaar, woon in Voorschoten en speel in shirt
nummer 4. In het dagelijks leven werk ik in de
chronische pijnrevalidatie en vind ik het leuk
om te shoppen, uiteten te gaan, wijntjes te
drinken en chocola te eten! Daarnaast vind ik
het leuk om mooie reizen te maken en in de
zomer wil ik ook nog weleens een potje tennis
of beachvolleybal spelen.

Misschien zullen jullie mij inmiddels wel kennen of herkennen. Ik speel dit
jaar voor het 7de seizoen bij Kratos in Dames 1 op de spelverdelers positie.
Het aantal jaren dat ik bij de vereniging speel verklapt het al, voor mij is
Kratos gewoon de leukste vereniging! Naast zelf volleyballen ben ik voor
Kratos ook actief in de sponsorcommissie. Dus om maar gelijk van de
gelegenheid gebruik te maken; ken jij iemand in je familie, vrienden en/of
kennissenkring die het leuk vindt om Kratos te sponsoren? Breng ze dan
snel in contact met de sponsorcommissie 😊.

Tot nu toe bevalt het mij
erg goed bij Kratos! Ik
hoop dat we de tweede
helft van het seizoen
mooie
(thuis)wedstrijden gaan
spelen, waarbij we
natuurlijk hopen op veel
publiek.

Helaas hebben jullie mij de eerste helft van dit seizoen
niet op het wedstrijdveld kunnen gezien. Door een
rugblessure heb ik het even wat rustiger aan moeten
doen. In de tweede helft hoop ik weer voldoende
hersteld te zijn om wedstrijden te spelen. Dat is
tenslotte het leukste van het volleybal spelletje.
Naast volleybal breng ik graag, onder genot wat een klein drankje, mijn tijd
door met vriendinnen in de kroeg of op de bank met een goede film/serie.
Ik hoop jullie gauw te zien op de tribune!
Liefs Abke

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!

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen zijn in het
weekend van 20-01 uitgezocht. Deze
liggen allemaal, netjes opgevouwen,
onderin de kast op de overloop. Ben je iets
kwijt? Ga dan snel kijken want over 3
weken brengen we alles(ook de bidons)
naar het goede doel!

