21-03-2018
Jaargang 2, nummer 9
Laat mij liggen voor de volgende.

Agenda
23-03 21:30 D1 vs. Irene
24-03 Kroegentocht
25-03 Lustrum Brainstorm
27-03 Halve finale beker D1
29-03 21:30 H1 vs. vvv Delta
08-04 Beach klusdag
13-04 DSVK
20-04 21:30 H1 vs. Punch
21-04 14:00 D1 vs. Protos
21-04 Eindfeest
03-05 Start beachcompetitie
27-05 Vrijwilligersuitje
Ben jij erbij?

On the upside

Even voorstellen – Rosanne Vreugdenhil
Hallo Kratossers, als vrijwilliger bij onze leuke, gezellige volleybalvereniging stel ik me graag aan
jullie voor. Ik ben Rosanne Vreugdenhil, 22 jaar oud en wonend in De Lier. In het dagelijks leven
werk ik fulltime als juf op de Montessorischool in Naaldwijk. Sinds dit schooljaar breng ik met
veel plezier een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen, wat ik één van de
mooiste dingen vind om te doen. Daarnaast hou ik van koken en bakken, of juist lekker buiten
de deur eten, winkelen, en drankjes en dansjes doen met vrienden.
Naast al deze hobby’s is volleybal ook echt een passie van mij. In 2010 maakte ik voor het eerst
kennis met volleybal, toen ik lid werd bij de Delftse concurrent v.v. Delta. Daar speelde ik twee
jaar in de jeugd, tot ik Psychologie ging studeren in Leiden. Toen ben ik overgestapt naar de
beruchte, groene studentenvereniging SKC. Ik heb daar een onwijs leuke tijd gehad met veel
volleybal en gezelligheid! Toen ik mijn bachelordiploma behaald had, ging ik de deeltijdopleiding
PABO doen. Hiervoor moest ik twee avonden in de week naar school, waardoor ik geen tijd meer
had om te trainen bij SKC. Na een half jaar gestopt te zijn, miste ik het volleyballen zo erg dat ik
op zoek ging naar een volleybalvereniging waar ik op mijn vrije avond kon trainen. Die zoektocht
eindigde al snel bij Kratos, waar ik nu zeker niet meer weg wil. Na een half jaar meetrainen en
een jaar competitie met D10, speel ik dit seizoen met veel plezier bij D7 in de 3e klasse.
Met mijn passies voor kinderen en volleyballen kon ik mooi mijn ei kwijt door training te geven
aan de mini’s. Helaas is het momenteel niet meer te combineren met mijn fulltimebaan.
Gelukkig kan ik wel nog wat doen voor de vereniging als lid van de Activiteiten- en Feest
Commissie. Samen met de andere leden (Gijs Slagmolen, Robin Waterreus en Natasja Cenin) heb
ik al veel leuke activiteiten georganiseerd. Het leuke hieraan vind ik dat je je clubgenoten beter
kan leren kennen en zo dus ook een band opbouwt met mensen buiten je team. Door de
verschillende soorten activiteiten hoop ik dat er voor ieder wat wils is.

Er is nog plek voor nieuwe leden in de AFC, dus als je het leuk vindt om een bijdrage te leveren als vrijwilliger bij Kratos: dit is een gezellige
commissie waarin je je creativiteit en organisatietalent kunt gebruiken om de leukste activiteiten te organiseren om de vereniging in
verbinding te brengen. Het kost niet onwijs veel tijd – sowieso kun je je tijd grotendeels zelf indelen – en het is wel veel waard voor de
vereniging. Heb je interesse, spreek mij of andere AFC-leden even aan of stuur een mailtje naar afc@vvkratos.nl. We horen graag van je!
I Like Kratos – Bar Edition – De Uitkomst
Op zaterdag 3 februari was in de kantine de 'I like Kratos - bar edition'. Hier werden de eerste plannen voor de vernieuwing van de kantine
gepresenteerd. Het doel was om met de leden van Kratos de plannen te bespreken en een verdere uitwerkingsrichting vast te stellen. De
kantinecommissie had samen met het bestuur voor deze avond twee opties voor de vernieuwing vastgesteld:
Optie 1: de kantine behouden en opknappen;
Optie 2: de kantine verbouwen door o.a. de bar naar het midden van de ruimte te verplaatsen. Het conceptuele idee achter optie 2 is dat
het 'belangrijkste' element van de kantine, verplaatst wordt naar een centrale plek in de ruimte,
Na een presentatie van de opties is er druk met de aanwezigen gebrainstormd over de plannen. Er bleek uiteindelijk een duidelijke
voorkeur voor een verandering van de kantine te zijn. Verrassend daarbij was het idee om de muur bij de ingang, aan de kopse kant van
de kantine, richting de bar te verplaatsen (afbeelding A). Op deze manier kan een terras gecreëerd worden op de overloop en ontstaat
er meer interactie vanuit de kantine met de zaal. Dit idee kan eventueel in combinatie met de verplaatsing van de bar naar een centrale
plek in de kantine (afbeelding C). Tot slot werd tijdens de avond besproken dat als de verplaatsing van de muur niet haalbaar zou zijn,
dan is alleen het verplaatsen van de bar zeker een goede optie voor de vernieuwing van de kantine (afbeelding B).
Voor de beslissing tussen de verschillende opties zal in april een ALV gehouden worden. De exacte datum hiervoor wordt zo spoedig
mogelijk gecommuniceerd. Wil je graag mee helpen met de verbouwing van de kantine? Meld je dan bij Gijs Slagmolen.
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Visie TC - seizoen 18/19
De Technische Commissie (TC) is het hele jaar door bezig met allerlei taken rondom de indeling van de
seniorenteams die spelen bij Kratos ‘08. Gedurende het seizoen is dit bijvoorbeeld nieuwe mensen inschatten
qua niveau en die een aantal keer in een team te laten meetrainen. Maar de grootste taak voor de TC zit hem
altijd in de start van het seizoen: de teamindeling voor het volgende seizoen. Daarom is het misschien leuk om
te kijken wat het doel van de TC is. Om dit doel helder te maken, zijn er een aantal voorwaarden waaraan we
onszelf proberen te houden.
Zo zal een belangrijk onderdeel van de teamindeling zijn om te kijken naar de instromende jeugd bij de senioren.
Dit is altijd een belangrijke en bepalende stap voor veel volleyballers. Vandaar dat we proberen daar omheen
leuke teams te maken. Denk aan een jeugdteam in z'n geheel overzetten (kijk naar H9 dit jaar) of groepjes van
2 of 3 jeugdspelers naar jonge seniorenteams (zoals de jaren hiervoor). Daarnaast willen we talenten in de jeugd
en senioren altijd proberen te steunen in hun ontwikkeling.
Het overkoepelende doel van de TC is een leuke club met actieve leden te creëren. Binnen dit doel moeten we
een goede balans vinden tussen de brede verenging en de hogere niveaus van D1 en H1. De indelingen van deze
hoogste teams wordt voornamelijk door de trainers gedaan van deze teams. Maar om deze teams op te bouwen
uit de eigen leden (en niet afhankelijk te zijn van mensen van buitenaf) zullen we door de niveaus heen ook
teams moeten creëren met leden die door kunnen stromen. De balans met de brede vereniging is daarbij erg
belangrijk.
De indeling is, naast niveau, ook veelal gebaseerd op sociale punten en probeert daarom o.a. mede rekening te
houden met de indeling van partners die allebei volleyballen, maar door de kinderen niet allebei op dezelfde
avond kunnen trainen.

Linda

Wie
zit er
in de
TC?

Al met al wil de TC dus met veel punten rekening houden tijdens het maken van een indeling. Hierdoor is het
de grootste puzzel van het jaar en om deze zo goed mogelijk te maken willen we graag, naast onze eigen
gedachten en bevindingen, ook die van alle senior leden hebben. Hoe meer en beter dit, middels de
spelersenquête, ingevuld wordt, hoe beter de puzzel gemaakt kan worden. Helaas kan het niet voor iedereen
altijd een 100% goed verhaal worden, dit hoort bij lid zijn van een teamsportvereniging naar ons idee. Maar, wij
zijn met zijn allen een grote vereniging, wat meestal inhoudt dat er bij Kratos ’08 gelukkig meer kan dan ergens
anders. Ik denk dat we ons daarmee gelukkig kunnen prijzen. Dan wil ik dit stuk afsluiten met een herhaling van
het doel van de TC: Het creëren van een leuke club met actieve leden.

Ik ben Ronald van 't Klooster en ik ben alweer een aantal jaar
lid van de TC. Ruim 10 jaar geleden ben ik begonnen met
volleyballen in de 5de klasse bij Ariston. Na een aantal
seizoenen leidde de fusie tot v.v Kratos 08, waar ik met veel
plezier de middenpositie vervul in het mooie Heren 5. Naast
de TC heb ik me in het verleden ingezet als secretaris en als
trainer.

Mijn naam is Elja van Rijt. In 1998 ben ik bij Skania begonnen met
volleyballen, toen nog in de Fretstraat. Hier heb ik Quick leren kennen
en samen hebben wij 3 kinderen, waarvan er 2(Romea en Arik) ook
bij Kratos spelen. Na een paar ouderschapsjaren en een paar jaar bij
VVV te hebben gespeeld, ben ik een aantal jaar geleden opnieuw lid
geworden van de leukste vereniging van Delft die nu Kratos heet. 2
jaar geleden ben ik lid geworden van de TC.

Een van de mooiste momenten van het seizoen vind ik de
eerste wedstrijdavond in onze eigen hal. Na een lente en
zomerperiode met veel TC-drukte staan er 4 teams in roodzwarte tenues te strijden om de eerste punten van het seizoen.
Dit lijkt zo vanzelfsprekend, maar ik ben er altijd weer trots op
dat het gelukt is om een teamindeling en trainingsschema te
maken, zodat alle leden weer een seizoen met plezier kunnen
volleyballen.

Binnenkort starten we weer met het samenstellen van de teams voor
volgend seizoen. Altijd weer een hele puzzel, maar wat zijn we dan blij
met de mensen die ons van info voorzien via de spelers-enquête!
Daarom nog even een oproep om deze op tijd in te sturen, want dit is
een belangrijke tool voor de TC om de teams goed in te delen!

Vergeet de enquête niet in te vullen!

Mijn naam is Paul Hobijn en ik ben lid van de technische commissie van Kratos. Na een aantal andere verenigingen ben ik ongeveer 30
jaar geleden lid geworden van Skania. Ik ben toen begonnen in het 2e team en speel nu nog steeds in Kratos H2.
Al die jaren ben ik actief geweest in de Jeugdcommissie met het regelen van alle zaken en het geven van jeugdtrainingen. Na verloop van
tijd ben ik ook lid geworden van de TC. Eerst om de jeugdzaken te behartigen en later ook die van de hoogste 2 dames- en herenteams.
De TC is het hele jaar actief, maar in de maanden februari- maart- april en tijdens de start van ieder nieuw seizoen is het erg druk. Kratos
is een heel grote vereniging en om iedereen in het juiste team te plaatsen is een hele klus. Op dit moment regel ik ook de instroom van
nieuwe leden. Meestal melden zij zich aan met een berichtje via de site van Kratos. Ik probeer daarna in overleg met de trainers en de TC
leden iedereen op zijn of haar juiste plek te krijgen. Dat is best veel werk, want in 2017 waren dat ruim 90 personen.

