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Een nieuw seizoen, alles is weer mogelijk !
Een aantal jaren geleden kon je nog zeggen dat je na de zomer
weer verlangde naar de geur van vers gemaaide korfbalvelden.
Die tijd ligt, door alle nieuwe inzichten, al weer lang achter ons.
Wat wel gebleven is, is de energie die je weer hebt na de zomer
vakantie, aan het begin van een nieuwe veldhelft. Alles is weer
mogelijk en je staat weer te popelen om alle opgebouwde energie
in te zetten.
Voor het ene lid zal dat fysiek op het korfbalveld zijn, voor de ander
ligt ook die tijd achter hem/haar.
Een mooi moment waarop je die energie goed kunt voelen is
de join the club dag, alle teams zijn weer compleet en vieren
gezamenlijk de start van het seizoen. Afgelopen zaterdag was het
weer een topdag waar de jeugdspelers samen met de 1e selectie
spelletjes gespeeld hebben. In competitie verband natuurlijk,
dus alle ruimte om vals te spelen. Ook een goed moment om de
nieuwe aanwas binnen DeetosSnel welkom te heten.
De puzzel van het compleet maken van teams waardoor een
ieder op zijn/haar niveau kan ballen is weer afgerond. Waarvoor
complimenten aan TC/TZ en alle overige betrokkenen. Het zou nog
mooier zijn als alle trainer/coach posities ook ingevuld zouden zijn.
Ik wil hier vandaan een oproep doen aan een ieder die full/parttime
hier iets in kan betekenen, die het korfbal een warm hart toedracht
EN die het leuk vind om samen aan een resultaat te werken zich te
melden bij tc@deetossnel.nl of vraag aan Ron, Harry, Hans of een
TC/TZ lid wat het inhoudt.
Ook als je mensen kent buiten de club, die dit zouden willen/
kunnen, laat het ons weten. We vertellen ze graag wat een
fantastische club met korfballende mensen wij zijn.
Naast het feit dat we een goede club hebben, zijn we ook nog
eens succesvol ! Welke club kan er zeggen dat ze de Europees
kampioenen Beach korfbal geleverd hebben ! Bij de senioren
Laura, Marit, Maureen, Jens, Mats en Nout. En bij onder 19 Sven,
Jordi, Sydney met de 3 dames van Fortis ( met oa Tess Voshart).
Gefeliciteerd we zijn trots op jullie !

VOORWOORD

Om te zorgen dat we er ook netjes bij zitten bij al die wedstrijden, is er in de zomer hard gewerkt aan het
opknappen van de accommodatie. We zijn voor de zomer geeindigd met de heel DeetosSnel klustdag,
waarbij er een eerste aanzet gemaakt is om de boel te schuren en af te plakken om ze daarna weer van
nieuwe verflagen te voorzien. In de afgelopen weken heeft het team van Julien de kantine gesausd en de
buitenbankjes deels gelakt. Ook de speeltuin is weer gerepareerd en van een verse verflaag voorzien.
Een deel van de materialen is ter beschikking gesteld door de stichting Vorrinklaan, NLdoet en een stuk
eigen budget.
Omdat eigen budget op peil te houden zetten veel vrijwilligers zich het hele jaar door in, met veel of wat
minder uren. Alle hulp is welkom zoals je vaak van ons hoort. Een andere activiteit waarmee we onze
clubkas vullen is de verkoop van de grote club actie loten. Deze activiteit gaat bijna weer van start. Door de
verkoop van loten ontvangt DeetosSnel een bijdrage vanuit de Grote Clubactie. Ook dit jaar willen we de
verkoper van de meeste loten in het zonnetje zetten tijdens 1 van de thuiswedstrijden van het eerste. Doe
je dit jaar ook mee? De topverkopers van vorig jaar kunnen wel wat extra competitie gebruiken.
Als ik bovenstaande lees, kan ik niet wachten tot we weer van start gaan. Ik heb aardig wat oproepen
gedaan, als je ook je energie kwijt wilt met vrijwilligerswerk, meld je dan. We hebben grote, kleine,
langdurige en eenmalige projecten. De mooiste klus heb ik bewaard voor het laatst, we zoeken ook een
nieuwe voorzitter voor deze top club. Je krijgt er een enthousiast en positief bestuur bij, die je nooit in de
kou laten staan of je er alleen voor laten staan. Wie wordt ons zesde wiel aan de wagen?
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VERENIGINGSTAKEN
WEEK 35
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VERENIGINGSTAKEN
WEEK 36
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JOIN THE CLUB DAG

De kop is eraf. Het begin van het nieuwe seizoen, de Join the Club-dag is weer achter de rug. Het
is altijd een hectische ochtend, bijna alle ploegen moeten voor 12 uur hun oefenwedstrijd achter
de rug hebben en dan snel terug naar de club.

Na allereerst pannenkoeken te hebben gegeten in het sportcafé gingen alle kinderen naar de
sporthal. Daar werden de 10 ploegen ingedeeld: een mix van jong en oud en uiteraard begeleiding
door een speler en speelster uit de 1e selectie. Er is hard gestreden, er waren veel verhitte
gezichten, maar we hebben vooral ook veel plezier gezien en daar gaat het om. De uiteindelijke
winnaar was ploeg zwart o.l.v. Jimin en Sharon.

Daarna werden de spelers en speelsters van de eerste selectie één voor één voorgesteld. Leuk
om hen beter te leren kennen. Zij hopen alle kinderen en ouders bij hun wedstrijden terug te zien
langs de lijn. Tenslotte was er voor iedereen een ijsje en voor de winnaars een stukje taart.
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INLEVEREN KLEDING

Nog even een stukje (tot vervelens toe) over het inleveren van de kleding van vorig seizoen.
De deadline was eind juni (koppelschieten).
Ondanks mijn eerder berichten op de Site en in de vorige weekbrief is er nog maar mondjesmaat gereageerd en mis
ik nog steeds een aantal items.
Met name het feit dat de teamtassen met kleding van DeetoSnel 5-8 en 10 nog steeds niet zijn ingeleverd,terwijl het
seizoen toch al heel snel gaat beginnen is bijzonder teleurstellend.
Gezien de hoeveelheid werk die ik hieraan heb,kunt u zich misschien voorstellen dat dit enorm frustrerend is en dat ik
mij afvraag of ik hier op deze manier nog mee door moet gaan,ondanks het feit dat ik dat vele jaren (ruim 30) met veel
plezier heb gedaan.
Daarom,nog een laatste noodkreet,lever die kleding deze week nog in,zodat het voor het nieuwe seizoen geregeld
kan worden.
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KLAVERJAS-COMPETITIE

Hoewel het pas begin september is willen wij u nu vast een beetje warm maken voor de start van de nieuwe
competitie die een aanvang zal nemen op vrijdag 6 oktober a.s.
Dan kunnen de klaverjas liefhebbers weer bijna 8 maanden iedere vrijdag terecht voor een gezellig potje kaarten met
gelijkgestemden.
En u weet,er blijft genoeg tijd over op de vrijdagen voor andere (culturele) ontspanning want aan het eind van het
seizoen telt 2/3 van het aantal gespeelde rondes en dat komt ongeveer neer dat u ca 10 rondes kunt missen om toch
voor de eindrangschikking in aanmerking te komen.
We hebben al jaren rond de 20 vaste deelnemers maar u zou ons een enorm plezier doen(en dan richt ik mij in het
bijzonder tot de wat jongeren) door ons aangenaam te verrassen en u aan te melden voor de nieuwe competitie.
Dat kan bij Dik van Bommel (tel. 6178917) of Frans Schellenbach( 6134694-6136412 of 06 27111239).
In de volgende weekbrief kom ik nog even terug met wat meer gedetailleerde gegevens en misschien met een lijst
van aangemelde personen.
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PROGRAMMA
VORRINKLAAN
PROGRAMMA VORRINKLAAN SPEELWEEK 01 (WEEK 35)
Dg

Datum

Tijd

Thuisploeg - Uitploeg

Scheidsrechter

Za 02-09-2017 09:00 DeetosSnel F1 - Dordrecht F1
Sharon Vink
(KG-2)
Za 02-09-2017 09:00 DeetosSnel E3 - Korbatjo E2
Marian Blaset
(KG-2)
Za 02-09-2017 10:00 DeetosSnel E4 - Albatros E3
Martijn Naaktgeboren (KG-2)
Za 02-09-2017 10:00 DeetosSnel F3 - Juliana F3
Misha Prent
(KG-2)
Za 02-09-2017 10:00 DeetosSnel C2 - Tiel’72 C2		
(KG-1)
Za 02-09-2017 11:00
DeetosSnel E2 - DSO (K) E1
Amrie de Haas
(KG-2)
Za 02-09-2017 11:05
DeetosSnel A1 - Vitesse (Ba) A1		
(KG-1)
Za 02-09-2017 12:40 DeetosSnel A2 - Juliana A1		
(KG-1)
Za 02-09-2017 14:00 DeetosSnel A5 - Terda A1
Benyi Millarson
(KG-2)
Za 02-09-2017 14:10 DeetosSnel B2 - Keep Fit ‘70 B1
Jayant Sobhie
(KG-1)
Za 02-09-2017 15:30 DeetosSnel A4 - ADO A2
Rinse de Ruiter
(KG-2)
Za 02-09-2017 15:30 DeetosSnel 6 - Thor (R) 3
Ruud van der Stelt
(KG-1)
							
Zo 03-09-2017 10:00 DeetosSnel 7 - Sporting Delta 5
Jaco Mathlener
(KG-1)
Zo 03-09-2017 11:30
DeetosSnel 8 - Fortuna 8
Maurice Rombouts
(KG-1)
Zo 03-09-2017 13:00 DeetosSnel 4 - Refleks 3		
(KG-1)
Zo 03-09-2017 14:30 DeetosSnel 3 - BEP 3		
(KG-1)
Velddienst door Job Sas (08.15 – 12.00 uur)
Velddienst door Ben Wildeboer (12.00 - 15.15 uur)

PROGRAMMA VORRINKLAAN SPEELWEEK 02 (WEEK 36)
Dg

Datum

Tijd

Thuisploeg - Uitploeg

Scheidsrechter

Za 09-09-2017 09:00 DeetosSnel D2 - Oranje Wit D2
Paul de Gooijer
(KG-1)
Za 09-09-2017 09:15 DeetosSnel E5 - Oranje Zwart E1
Danielle van Geenen
(KG-2)
Za 09-09-2017 10:00 DeetosSnel B1 - DSC B1		
(KG-1)
Za 09-09-2017 10:15 DeetosSnel E1 - Albatros E1
Juriaan Kos
(KG-2)
Za 09-09-2017 10:15 DeetosSnel F2 - Korbatjo F2
Marjolein Naaktgeb.
(KG-2)
Za 09-09-2017 11:15
DeetosSnel C1 - DSC C1		
(KG-1)
Za 09-09-2017 11:15
DeetosSnel A3 - Sporting Delta A3
Arnold Monshouwer
(KG-2)
Za 09-09-2017 12:20 DeetosSnel D1 - Sporting Delta D1		
(KG-1)
Za 09-09-2017 12:45 DeetosSnel B3 - Korbatjo B1
Erik Pullen
(KG-2)
Za 09-09-2017 13:25 DeetosSnel C3 - Korbatjo C2
Marian Blaset
(KG-1)
Za 09-09-2017 14:00 DeetosSnel 5 - VIOS (W) 2
Ruud van der Stelt
(KG-2)
Za 09-09-2017 14:30 DeetosSnel 2 - DOS ‘46 3		
(KG-1)
Za 09-09-2017 16:00 DeetosSnel 1 - Tweemaal Zes 1		
(KG-1)
							
Zo 10-09-2017 12:00 DeetosSnel 9 - Ten Donck 3
Jari Brekelmans
(KG-1)
Velddienst door Erik de Jong (08.15 – 11.30 uur)
Velddienst door Job Sas (11.30 – 14.30 uur)
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VERENIGINGSAGENDA

Dag		

Wat 		

Wie

Waar

Tijd

Start veldcompetitie		
Rohda – DeetosSnel
DeetosSnel 1
Insturen voor Nieuwsbrief		
RTC Selectietrainingen
U13 / U15
Beker B-jeugd 1e ronde
DeetosSnel B1 vrij
Beker A-jeugd 1e ronde
DeetosSnel A1 vrij
DeetosSnel - Tweemaal Zes

Vorrinklaan
Amsterdam
Redactie
Vorrinklaan
n.v.t
n.v.t.
DeetosSnel 1

Dag
16.00
<17.00
18.00
19.30
19.30
Vorrinklaan

Ophalen oud-papier		
Start Grote Club actie		
DOS(W) – DeetosSnel
DeetosSnel 1
Insturen voor Nieuwsbrief		
Ophalen oud-papier
Ploeg 2
Beker B-jeugd 2e ronde
DeetosSnel B1
Beker A-jeugd 2e ronde
DeetosSnel A1
DeetosSnel - OVVO
DeetosSnel 1
TOP(A) – DeetosSnel
DeetosSnel 1

Sterrenburg
Nederland
Westbroek
Redactie
Binnenstad
n.n.t.b.
n.n.t.b.
Vorrinklaan
Arnemuiden

18.45
Dag
15.30
<17.00
19.00
19.30
19.30
16.00
16.00

Insturen voor Nieuwsbrief		
Oranje Wit – DeetosSnel DeetosSnel 1
Beker B-jeugd 3e ronde
DeetosSnel B1?
Beker A-jeugd 3e ronde
DeetosSnel A1?
Ophalen oud-papier		
DeetosSnel – Sporting Delta

Redactie
Stadspolders
n.n.t.b.
n.n.t.b.
Sterrenburg
DeetosSnel 1

<17.00
15.30
19.30
19.30
18.45
Vorrinklaan

Insturen voor Nieuwsbrief		
Start herfstvakantie
Scholen
Ophalen oud-papier
Ploeg 3
Herfstkamp
Jeugd
Loon op Zand
Districtentoernooi
ZW<19, ZW<17
RTC-pre-challenge
RTC’s <15
RTC-pre-challenge
RTC’s <13
Herfstkamp
Jeugd
Loon op Zand
Herfstkamp
Jeugd
Loon op Zand
Herfstkamp
Jeugd
Loon op Zand
Schoolkorfbal Basisonderwijs, grp 3-4
Oefenwedstrijden KCR
Alle teams

Redactie
Dordrecht
Binnenstad
09.00
OW - Dordrecht
DeetosSnel – Dordt
DeetosSnel – Dordt

<17.00

n.n.t.b.
DeetosSnel-hal

middag
Dag

SEP
Za 02
Za 02
Zo 03
Ma 04
Di 05
Wo 06
Za 09
16.00
Wo 13
Za 16
Za 16
Zo 17
Ma 18
Di 19
Wo 20
Za 23
Za 30
OKT
Zo 01
Za 07
Di 10
Wo 11
Wo 11
Za 14
16.00
Zo 15
Ma 16
Ma 16
Di 17
Di 17
Wo 18
Wo 18
Wo 18
Do 19
Vr 20
Wo 25
Za 28

19.00
Dag
13.00
13.00
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CONTACT GEGEVENS

ACCOMMODATIE VELD/ZAAL
Vorrinklaan 202
3317 KZ Dordrecht
078-6173670

SECRETARIAAT

Carry van der Stelt
Van Baerlestraat 106
3314 BL Dordrecht
078-6134750
info@deetossnel.nl
www.deetossnel.nl

SPONSORCOMMISSIE

Cees Dingenouts
sponsorcommissie@deetossnel.nl

REDACTIE CLUBBLAD
redactie@deetossnel.nl

VOORZITTER

Joep Vink
voorzitter@deetossnel.nl

PENNINGMEESTER

André Stegenga
penningmeester@deetossnel.nl

VERTROUWENSPERSOON
Marian Blaset
06-13327465 / hr@deetossnel.nl
Wim Peetoom

WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Senioren 1 t/m 10
vacant
078 – xxxxxxx

A, B, C, D-jeugd
MARSJA BUSSING
078 - 654 05 77
Jeugd E en F Jacqueline Peute
06 – 4392 8963

SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATIE
Maarten Boot
06 - 41913071

NIEUWE LEDEN

Marjolein Naaktgeboren
078-6212982
info@deetossnel.nl
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