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3
Feestelijke ingebruikname van de kunstgrasvelden van Futura en Dubbel Zes

Brullo
Zaterdagmiddag was het volle bak rond de kantines van Futura en de buren. Onder grote belangstelling werden de
langverwachte kunstgrasvelden door wethouder
Baldewsingh, na een gloedvol betoog, middels het soepel
ontrollen van twee clubvlaggen, voor “geopend” verklaard.
Ook nu benadrukte Baldewsingh de belangrijke sociale
functie van sportclubs in de stad. En vandaag ging het dan
speciaal over korfbal. Hij sprak de wens uit dat Den Haag,
waar toch vele korfbalverenigingen gehuisvest zijn, weer
eens een kampioen zou voortbrengen.
En hij suggereerde dat daarvoor onderlinge samenwerking
nodig was. “Een Haagse club in de topleague”, zo sprak de
wethouder, “moet mogelijk zijn. Als wethouder van sport
wil ik dat faciliteren. En daarom begroot de gemeente
vanaf nu jaarlijks miljoenen voor bijvoorbeeld de aanleg
van kunstgrasvelden.”
En verder sprak hij de wijze woorden: “Gelukkig is dit
kunstgras hier prachtig groen en niet zo raar blauw als de
hockeyvelden van tegenwoordig”. Maar wethouder,
daarop werden de Nederlandse mannen wel zojuist, terwijl
u stond te praten, Europees kampioen door Duitsland met
6-1 te verslaan! Korfbal gelukkig gewoon op groen.
Het is de gemeente dus menens met de promotie van Den
Haag als Korfbalmekka van de Randstad! Beide voorzitters,
Robert Lintjes van Dubbel Zes en Wimar Bolhuis van Futura, spraken hun dank uit aan de vele vrijwilligers die hadden
meegewerkt aan de voorbereidingen en de realisatie van de kunstgrasvelden.
Komend weekend zijn er volop wedstrijden te zien bij Futura. Raadpleeg de website: www.kvfutura.nl voor de
aanvangstijden.
U bent van harte welkom.
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Jeugdpuistjes

Jos Timmer
Op het gloednieuwe kunstgrasveld mocht Futura D1 het spits afbijten. Helaas waren de lagere palen voor de
kunstgrasmat nog niet gearriveerd, maar met de nieuwe voetplaten op de pot kon de wedstrijd beginnen. Hoewel de
eindstand (3-12) doet vermoeden dat het niet allemaal goed ging bleek bij het bekijken van het spel juist het
tegendeel. Er werd goed vrijgelopen en overgeschoten en helaas gingen de veelvuldig gecreëerde kansen er net niet
in. Neem daarbij in ogenschouw, dat de ploeg nog niet eenmaal compleet getraind heeft, nu al met blessures en
afwezigen kampt en ook nog een betere tegenstander trof in de eerste wedstrijd, dan is de uitslag minder belangrijk
dan het vertoonde spel. En daarin zagen de coaches voldoende aanleiding om het nieuwe seizoen in te gaan.
Als tweede ploeg trad de C1 aan tegen KVS en daar werd hard gewerkt door alle spelers. Er werden vele leuke
combinaties opgezet en daarbij kwam iedereen aanbod, zodat de scores ook door 4 verschillende spelers konden
worden gerealiseerd. De eindstand (7-2) geeft wel aan dat zowel aanval als verdediging goed functioneerden
hetgeen de coach een traktatie in ijsjes kostte.
Ondertussen werd op het naastgelegen grasveld de eerste partij gespeeld door de nieuwe F1 met spelers als Imke,
Jelle, Donya, Liene, Roos en Doeke die vorig jaar nog deels bij de kangoeroes hun spel deden, maar nu dan voor het
echie gingen. 4korfbal werd ingevoerd om daarmee meer snelheid in het spel te brengen en dat was in deze
wedstrijd zeker te zien.
Er werd heel snel overgegooid en Futura liep veel vrij, wat tegenstander ONDO niet bij kon houden zodat zij al snel
na een ware hattrick van Jelle de superspeler moesten inzetten. Ook de door de bond deze week definitief
ingevoerde nieuwe regel dat een speler, die zijn eigen schot afvangt niet opnieuw mag schieten alvorens
overgespeeld te hebben bleek in de praktijk door zowel de scheidsrechter als de spelers goed opgepakt te worden
maar kon een 4de schot van Jelle niet voorkomen. Ondertussen wisten ook de anderen van Futura wel vrij te komen,
maar hadden niet altijd het lef om ook op de korf te schieten, behalve Roos, maar die zag haar kansjes net niet in
doelpunten omgezet. in de tweede helft begon ONDO steeds beter te begrijpen hoe het spel gespeeld moest worden
en wisten de schade te beperken tot 7-6. Een prima begin voor onze F1
Na de C1 speelde de A2 op het nieuwe kunstgrasveld en daarvan kon de coach niet anders zeggen dat ook slechte
wedstrijden gewonnen moesten worden. Dat deed de A2 dan ook maar af en toe werd er slordig omgegaan met het
balbezit. Met een ruststand van 3-6 was er genoeg aanleiding voor de coach om de puntjes op de i te zetten, zodat
de tweede helft beter ging en er uiteindelijk met 8-7 werd gewonnen.
Inmiddels had de E1 haar wedstrijd bij Avanti gespeeld. Een gelijkwaardige tegenstander die minder pech had met
haar schoten dan onze pupillen. De eindstand is dan ook beslist geen goede afspiegeling van het vertoonde spel,
alleen wilde de bal van Futura zijde niet door de korf. En dat terwijl door Alice een wereldpartij werd gespeeld.
Ook de A1 moet buiten de deurspelen tegen Tempo dat al een jaar langer op dit hogere niveau speelt, en dat
betekent, dat zij een stuk gehaaider zijn om het spel van hun tegenstander te doorzien. Terwijl Tempo het dus Futura
behoorlijk lastig maakte om te scoren, gooiden zij hun ervaring in de strijd, wat dus door Futura niet geheel werd
doorzien. De eindstand van 15-12 biedt ondanks het verlies beslist mogelijkheden voor dit seizoen.
Als laatste team op het nieuwe kunstgrasveld trad het Combinatie team Futura/DubbelZes A3 op het veld en die had
het niet echt gemakkelijk tegen HKV/Ons Eibernest. Ten eerste om dat dit team nog nauwelijks compleet met elkaar
getraind hebben en toch zeker niet samen gespeeld. Alle reden om in de eerste wedstrijd ook alle spelers een kans te
geven aan elkaar te wennen. De strijd ging in het begin beslist gelijk op hoewel ze al snel met een 0-2 achterstonden.
Gelukkig wisten de 2de aanval al snel de achterstand weg te werken en werd een ruststand van 3-5 aangetekend.
Veel kansen kregen de beide teams allen daar waar ze bij de tegenstander in een doelpunt resulteerde, rolden de
ballen van FUDUZE A3 er steeds uit, maar werd er door de gehele ploeg door geknokt tot het laatste fluitsignaal.
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Agenda Activiteiten

8
(Pannen)koekenbakkers gezocht.

Op 19 september start weer de verkoop van de loten van de Grote Club actie en traditioneel gaan we dan weer met
de jeugd de wijk in om loten te verkopen. Na afloop van de verkoop gaan we dan weer gezellig pannenkoeken eten
in de kantine om het resultaat te vieren.
Gezocht daarom Ouders die hierbij willen assisteren en de kinderen van hun culinaire prestaties willen laten
genieten. U kunt zich melden via hete-mail adres KidsActief@KVFutura.nl
De bedoeling is dat de jeugd zich verzamelt rond 16:00 in de kantine en dan onder leiding van de trainers/coaches
zich in groepjes verspreiden. Rond 17:30 worden ze dan weer terugverwacht in de kantine.
We hopen natuurlijk op veel response en uiteraard weer een record aan verkoop van de loten.

Ouders ook sportief meedoen met de recreanten ?

Op Vrijdagavond 25 september 2015 nemen de recreanten (en Futura 6) deel aan het traditionele recreanten
toernooi om de “Haringbokaal” bij KVS. Na afloop is er dan weer een heerlijke schaal haringen te verschalken en
genieten we van een gezellige avond.
Wanneer U als ouder ook eens gezellig mee wilt doen, dan bent u van harte welkom iedere woensdag avond om
20:00 uur op de training van Futura 6 en natuurlijk kunt u meedoen op 25 september. (Laat het dan even weten aan
Jos Timmer via email J.Timmer@HCCnet.nl)

9
Putse - Verde 17-21

Jos Vermeulen
Op een gloeiend heet veld kwam Putse al vroeg op achterstand. Wanneer bij een 3-5 stand, 10 minuten ver, ook nog
een penalty werd gemist zakte de geelblauwe verdediging als een kaartenhuisje in mekaar. Een fel en agressief
spelende bezoekend team maakte hiervan gebruik om een 3-10 voorsprong bijeen te spelen. Die achterstand kon
Putse nooit goedmaken.
Naar de rust toe wilde Putse wel maar Verde hield stand en halverwege stond daar een droge 6-13. De eerste tien
minuten in de tweede helft drong Putse toch aan en werd de kloof verkleind naar 4 korven en zelfs naar 12-15.
Maar dan bleek het vat af en liep Verde terug uit. En Putse bleef met een kater achter.
Arne Beeck scoorde 4 keer .Yannick Meys en Seppe Geens 3 keer.kelly Naveld, Tijs Geens en Verdi Van Reusel
2 keer. Robin Thierie maakte de 17 rond.

Nieuwe / herintredende leden

Els Buitendijk
En
Carmel de Groot
Dames, weer heel veel (korfbal) plezier bij Futura.

Ledenlijst Update

Voordat we de nieuwe ledenlijsten gaan printen, het volgende verzoek.
Geef nog even je wijzigingen door m.b.t. 06 nummer, email adres, huis adres en wat we nog meer moeten weten.
Denk nog even goed na of er het laatste jaar niets is veranderd !
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Wedstrijdprogramma Senioren

Afmelden bij Elleke Heine uiterlijk, donderdagavond 21.00 uur
Tel.: 0174 - 631 237
Alleen in Nood en uiterste Urgentie Vrijdags op 06 107 14 0 18
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Wedstrijdprogramma Jeugd

Jeugd:
Afmelden A t/m F bij Monique de Niet, uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
Tel.: 070 – 367 36 65 of mail: movistro@planet.nl
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Barrooster trainingsavonden

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

31-8-2015 20:00 tot eind
1-9-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind
3-9-2015 18:30 tot 19:30
19:30 tot 20:30
4-9-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind

Raymond
Marion
Fred
Cyril/Verbaan Openen
Raymond/Alex Sluiten
Ron de Niet
Hans 3

7-9-2015 20:00 tot eind
8-9-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind
10-9-2015 18:30 tot 19:30
19:30 tot Eind
11-9-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind

Raymond
Henny Tr
Jos
Cyril/Verbaan Openen
Raymond/Alex Sluiten
Josita
Marion
Klaverjassen

14-9-2015 20:00 tot eind
15-9-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind
17-9-2015 18:30 tot 19:30
19:30 tot Eind
18-9-2015 18:00 tot 20:00
18-9-2015 20:00 tot Eind

Alex
Marion
Sonja
Cyril/Verbaan Openen
Alex ??
Sluiten
Ron de Niet
Wies

21-9-2015 20:00 tot eind
22-9-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind
24-9-2015 20:00 tot eind
19:30 tot Eind
25-9-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot Eind

Raymond
Henny Tr
Fred
Cyril/Verbaan Openen
Raymond/Alex Sluiten
Jos
Inge
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Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

28-9-2015 20:00 tot eind
29-9-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind
1-10-2015 18:30 tot 19:30
19:30 tot Eind
2-10-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind

Raymond
Natasha
Wies
Cyril/Verbaan Openen
Raymond/Alex Sluiten
Josita
Inge

5-10-2015 20:00 tot eind
6-10-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind
8-10-2015 18:30 tot 19:30
19:30 tot Eind
9-10-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind

Raymond
Hans 3
Sonja
Cyril/Verbaan Openen
Raymond/Alex Sluiten
Josita
Fred

12-10-2015 20:00 tot eind
13-10-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind
15-10-2015 18:30 tot 19:30
19:30 tot Eind
16-10-2015 18:00 tot 20:00
20:00 tot eind

Raymond
Natasha
Wies
Cyril/Verbaan Openen
Raymond/Alex Sluiten
Henny Tr
Marion
Klaverjassen
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Veld trainingstijden seizoen 2015-2016
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Prijzen kleding

Met sporthuis AJ zijn de volgende prijsafspraken gemaakt voor de Futura kleding:
Shirt

€ 29.95

Inloopshirt jr

€ 19,00

Inloopshirt sr

€ 21,00

Short

€ 25.00

Rokje

€ 29,95

Pak jr

€ 42,50

Pak sr

€ 52,50

Tas

€ 20,00

Op de inloopshirts, shorts, rokjes en trainingspakken staat het unieke Futura logo.
Alle kleding kan in de winkel aan de Dierenselaan worden gekocht (of soms besteld!) .Omdat de broekjes en shirts
speciaal voor Futura gemaakt worden kan het zijn dat hier een leveringstijd aan vast zit.
Inmiddels zijn alle maten aldaar op voorraad
Als lid van KV Futura krijg je bij AJ Sport een korting van 10% op je aankopen. Dat geldt overigens niet voor de
kleding uit de bovenstaande lijst omdat daar de korting al in is verwerkt.
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De Digitale Skoop is het Officiële Orgaan van K.V. Futura

Colofon
Postadres

Clubhuis Futopia

Website

Redactie Futuraskoop

Marga Klompéstraat 23

Stokroosveld

http://www.kvfutura.nl

Vacature J.Timmer a.i.

2552 HL Den Haag

Zonnebloemstraat 159b

E-mail

06 – 266 266 92

futura.denhaag@knkv.nl

Den Haag

redactie@kvfutura.nl

070 – 363 95 83

futura.denhaag@knkv.nl
secretaris@kvfutura.nl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Technische Zaken

Wimar Bolhuis

Marcel Bosdijk

Fred vd Bree

Virna Berg

06 – 164 906 61

06-236 956 97

06 - 537 279 91

Algemeen Bestuurslid

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat

Algemeen Secretariaat

Sven Meijs , Peter Gravekamp

Senioren

Jeugd

Marga Klompéstraat 23

Bestuurslid Jeugdzaken

Elleke Heine

Monique de Niet

2552 HL Den Haag

Virna Berg

0174 – 63 12 37

070 – 367 36 65

futura.denhaag@knkv.nl
secretaris@kvfutura.nl

Kantinecommissie

Materiaalcommissie:

Recreanten

Kampcommissie

Raymond Santifort

Onderhoudscommissie: Wimar Bolhuis

Jos Timmer

Cyril van Es

06 409 740 70
Kantine@kvfutura.nl

Coördinatie onderhoud: Ton van Es
06 - 266 266 92

06 - 248 845 46

Jeugdcommissie

Sponsorcommissie

Helen Verhaar / Virna Berg (Bestuur)

Nadia Ardaseer

Colofon

Bestuurlijke Zaken

Overige Commissies

JC@KVFutura.nl

Futura – tenue
AJ Sports BV

Financiën
Vereniging KV Futura

Kantine KV Futura

Kampfonds KV Futura

“Club van 50” KV Futura

IBAN: NL12INGB0006181129

IBAN: NL04INGB0007869655

IBAN: NL82INGB0006181615

IBAN: NL85INGB0009112125

T.n.v. KV Futura

T.n.v. Kantine KV Futura

T.n.v. Kampfonds KV Futura

T.n.v. “Club van 50” KV Futura

Den Haag

Den Haag

Den Haag

Den Haag

