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Laat mij liggen voor de volgende.

Agenda
10-03 14:00
D1 vs. Kalinko DS 1
23-03 21:30
D1 vs. Irene DS 1
24-03 Kroegentocht
29-03 21:30
H1 vs. VVV Delta HS 1
13-04 DSVK
Ben jij erbij?
20-04 21:30
H1 vs. Punch HS 1
21-04 14:00
D1 vs. USV Protos DS 1
21-04 Eindfeest
03-05
Start beachcompetitie

Posities?! (D11)
Afgelopen vrijdag was het
dan
zover:
posities.
Tijdens de trainingen
hadden we al vaak
geoefend.
Na
een
oefenwedstrijd
tegen
Dames 9 moesten we er
wel klaar voor zijn, toch?
Daar stonden we dan in
De Lier: dames 11 en hun
posities. We mogen best
trots zijn op het spel dat
we gespeeld hebben. Eén
keer hebben we een
foutje gemaakt met
doordraaien, maar na de
time-out herstelden we
ons direct!
Het ging lekker op het
veld. Helaas is dit niet
terug te zien in de
behaalde punten. Een
verlies van 4-0 is nooit
leuk. Toch gingen we met
opgeheven hoofd weg.
De volgende keer beter!

The Smasher
Even voorstellen – Marianne

Dag Kratosleden!
Sinds juni 2016 woon ik in Delft en speel ik met veel plezier in Dames 9 van onze mooie
vereniging. Mijn eerste echte volleybalervaring deed ik op bij SKC in Leiden in 2013. Als
blije student, met veel liedjes en enthousiasme, maar nog weinig spelervaring, techniek
of kennis van positiespel... Inmiddels is dat gedeeltelijk toch anders. Plezier staat voor mij
nog steeds centraal, maar gelukkig is kennis en kunde omtrent het spelen in de laatste
vier jaar wel wat gegroeid. Nog even door oefenen! Wie weet spelen we volgend jaar wel
3e klasse!
Momenteel staan we met Dames 9 op de tweede plaats. Spannend wat er nog gaat
gebeuren dit seizoen! We hebben wat pech door blessures, verre reizen en wat
tegenslagen. We gaan uiteraard nog ons uiterste best doen, samen met onze coach
en trainer Gijs.
Samen met Manon en Quick werk ik momenteel aan de Kratos Merchandise. Na
een ALV met geopperde plannen voor stickers en zadelhoesjes gingen we samen
aan de slag. Heb je onze vernieuwde webshop al gezien? We verkopen mooie
flessen, truien, trainingsshirtjes, tassen en handdoeken. Als we genoeg interesse
hebben, kopen we ook echte Kratos kniekousen in. Waar wacht je nog op? Ga naar
onze webshop en bestel! De eerste 40 bestellingen van dit jaar zijn al verwerkt.
Mocht je willen kletsen over volleybal, natuur, reizen of
spelletjes (hoe tactischer hoe beter!) of Hajraa nog eens
overwegen.... Kom dan eens met me babbelen! Wellicht is dat
over 5 jaar wel heel anders dan nu. Tegen die tijd gaan we
jaarlijks met 50 man op een volleybalweekend! Dat lijkt mij nou
tof!
Groeten,
Marianne

Buurmannen vs. Smurfen (H11)
Vrijdag 2 februari speelden de Buurmannen (Heren 11) tegen Punch 11 (in het
blauw). We begonnen een beetje te laat, omdat de officials nog moesten
bijkomen van hun wedstrijden. Met 8 spelers hadden we een mooie opkomst;
Frank hoefde niet te werken en kon na zijn blessure weer meedoen. Alleen Ronan
was er door zijn blessure nog niet bij.
Met Rob en Jorn naast het veld ging de eerste set niet slecht, maar hebben we
wel verloren. De tweede set met Bart en Giordano ernaast ging het helaas niet
beter.Zonder eentonig te willen zijn, ging het de derde set met Frank en Edgars
ernaast ook niet denderend.
Gelukkig is er dan nog een vierde set. Met Marius en Rob ernaast kwam dan toch
die gewonnen set: 25-23 is precies genoeg. We zijn ons bewust dat er ruimte voor
verbetering is, zoals onze ‘penetration’ and ‘easy balls’.
Ayetoo

Bestuurscolumn – Secretaris Alain van Gaalen

17e editie van DSVK

Hallo, ik ben Alain, Spelverdeler bij Heren 6 en Secretaris van deze
mooie vereniging.
Ik ben in 1998 in Delft komen wonen. Er waren dat jaar een aantal
evenementen in de stad waarbij sportverenigingen zich konden
presenteren. En daardoor lag er opeens recht voor mijn deur een
beachvolleybalveld. Daar heb ik een tijdje mee staan spelen. Er lag
ook een foldertje, kom eens meetrainen van Skania. Zo kwam ik
op een van de legendarische instuifavonden terecht, en ben ik
eigenlijk nooit meer weggegaan.

Ook dit jaar zijn we weer
op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen met
het Delfts Scholieren
Volleybal
Kampioenschap.
Het
toernooi
is,
zoals
gebruikelijk, op Goede
Vrijdag, 30 maart. Vanaf
ongeveer 8:45 is er
barbezetting gewenst,
wedstrijden beginnen
om 9:30. We hebben
vrijwilligers nodig om te
fluiten en voor de
kantine.

Ik heb verschillende posities gespeeld in het veld (Midden, Diagonaal, spelverdeler)
en ook in de club heb ik verschillende rollen gehad. Ik heb in de redactie van het
clubblad gezeten, ben trainer geweest (zand en zaal) en dit is mijn tweede termijn
als secretaris. Oh ja, in de afgelopen periode ben ik ook nog even interim-voorzitter
geweest, totdat Anke aantrad.
Na dit seizoen ga ik stoppen als secretaris. Laat ik maar meteen van de gelegenheid
gebruik maken om een oproepje te doen voor een opvolger(ster) voor die functie.
Secretaris klinkt misschien een beetje stoffig (zoals eigenlijk alle bestuurlijke titels),
maar het is een leuke plek om te zitten. Want als secretaris ben je direct betrokken
bij het besturen van de club. Je bent het eerste aanspreekpunt voor iedereen; je
denkt mee bij de richting van onze club; en je zorgt dat de leden administratie op
orde is zodat iedereen lekker kan spelen.
Het fijne is dat ik (of jij als je me opvolgt 😊) daar de hulp van Ashley bij hebt. Die
heeft dat zo lekker onder controle, dat ik me daar in de praktijk bijna niet meer
bemoei. (Top Ashley!!)
Natuurlijk kost secretaris zijn een beetje tijd, maar het is al lang niet meer zo dat het
bijna een tweede fulltimebaan is wat soms nog weleens gedacht wordt. In deze
digitale wondere wereld is zelfs de NeVoBo(!) digitaal dus veel is online en verder is
het gewoon een kwestie van twee i.p.v. één mailbox checken. Je hebt die telefoon
toch al 100 x per dag in je handen voor je Myspace , ICQ , Hyves, of wat er nu dan
weer hip is op het interweb, dus dat is er prima bij te hebben 😊

Heb je zin en tijd om te
komen helpen laat het
weten
via
sc@vvkratos.nl.
Scheidsrechters
zijn
vooral nodig voor het
middagprogramma
(13:00
–
16:00),
kantinebezetting
uiteraard voor de gehele
dag. Meld je aan!!
Rob van Horssen

Wil je er meer over weten? Ik ben vaak te vinden tussen de jonge goden van Heren
6, liedjes zingend, in de bar, of natuurlijk op Secretaris@vvkratos.nl

Jeugd uitwisseling met Ierland!
Mijn naam is Sven Walleze, ik werk in de vereniging als trainer van heren1. Daarvoor was ik na het zaalseizoen ook
al te zien op het zand achter de hal. Ik heb een bedrijf, Sportjeal, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van
kinderen en jeugd door sport. Een van de zaken die we doen, zijn sportkampen en uitwisselingen. Tussen 27 en 31
maart zal er een uitwisseling plaatsvinden tussen Kratos en de Noord Ierse volleybalvereniging: Aztecs warriors.
In totaal komen er ongeveer 12 meiden tussen b en c leeftijd deze kant op. Om deze uitwisseling succesvol vorm
te kunnen geven, hebben wij hulp nodig. Jong en oud kunnen hun steentje bijdragen, zodat we een fantastische
ervaring kunnen opdoen. Kan jij bijdragen aan slaapplaats, koken voor een groot gezin of begeleiding bieden bij
de activiteiten? Mail naar: svenwalleze@gmail.com
What's in it voor de club? We gaan de trainingen verzorgen, maar ook voor alle Kratos jeugdteams. Daarnaast
zullen ik en mijn collega's clinics en workshops organiseren rondom training geven in volleybal en andere skills.
Deze clinics zijn dan gratis voor de hele vereniging.
Mocht het een geslaagd weekend worden kunnen we misschien volgend jaar wel die kant op!

