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Nieuwjaarsreceptie van SVO Voetbal, vanaf 15.00 uur in het clubhuis
met muziek van Robert Pauls
Indoor Sport Spektakel in Eindhoven, leuke sportieve dag voor de B en C-jeugd
Gemend korfbaltoernooi bij SVO (datum nog even onder voorbehoud)

Nieuws vanuit het Bestuur
In november heeft SVO Korfbal, samen met SVO voetbal en Sti chting de Kempkes, nieuwe
afspraken gemaakt met betrekking tot gebruik van de kunstgrasvelden. Aanleiding hiervoor
was een brief van de gemeente Ubbergen over het gebruik van de velden en het voorkomen
van vervroegde slijtage.
Om onze geweldige kunst grasmat zo lang mogelijk mooi te houden is het volgende
afgesproken:
Trainingen:
Alle personen die tijdens trainingen gebruik maken van het kunstgrasveld dienen
voetbalschoenen te dragen. Hiermee worden schoenen met noppen of profiel bedoeld (zoals
de kunstgrasschoenen die op dit moment al door een aantal leden gebruikt worden).
Ouders zullen tijdens trainingen achter de omheining plaats moeten nemen.
Wedstrijden
Alle spelende personen dienen voetbalschoenen te dragen.
Publiek kan tijdens de wedstrijden aan de lange zijde van het veld plaatsnemen.
Betreed het kunstgras met schone schoenen zonder al te hoge (stiletto) hakken.
Roken op het kunstgrasveld is te allen tijde verboden.
De stichting zal zorgen voor een bord met de belangrijkste huisregels met betrekking tot het
gebruik van het kunstgras zodat we ook makkelijker kunnen handhaven.
We hopen op jullie medewerking!

Vriendenloterij
Speel mee voor SVO Korfbal met de Vriendenloterij!!!
Wist u dat u bij de Vriendenloterij (voorheen Sponsorlote rij) mee kunt spelen voor uw eigen
club? Ook SVO Korfbal is één van de goede doelen waarvoor u kunt spelen!
Een lot in de VriendenLoterij kost € 9,60 per lot per maand. Daarvan is de helft, dus
€ 4.80, voor SVO Korfbal, elke maand weer. Dit loopt op tot een bedrag van € 67,20 euro per
lot per jaar!!! En het mooie is, u steunt met uw deelname niet alleen SVO Kor fbal, maar u
maakt natuurlijk zelf ook kans op prachtige prijzen van de VriendenLoterij!
Speelt u al mee?
Als u al meespeelt met de Vriendenloterij kost het u niets extra’s om op eenvoudige wijze mee
te helpen de kas van onze club te spekken. Het enige wa t u hoeft te doen is uw loten om te
zetten door aan te geven dat u voor S.V.O. Korfbal mee wilt spelen.

Dit kunt u op twee manieren doen:
- door te bellen naar 0900 – 300 1400 (werkdagen van 9.00 tot 21.00, 10 cpm)
- door een brief te sturen naar VriendenLoterij, Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam
Vermeld in beide gevallen dat u een omzetverzoek doet en mee wilt spelen voor S.V.O.
Korfbal te Ooij. Vermeld ook onze sponsorcode 310052.
Aanmelden
Als u nog niet meespeelt met de Vriendenloterij, maar to ch op deze manier onze club wilt
steunen kunt u natuurlijk altijd nieuwe loten bestellen door te bellen met 0900 – 300 1400 of
via www.vriendenloterij.nl. Klik op ‘Speel mee’ om u aan te melden. U kunt vervolgens kiezen
om mee te spelen voor uw favoriete club. In het bijbehorende menu dat dan opent zoekt uw
S.V.O. Korfbal (let hierbij op de puntjes in de naam, anders wordt onze club niet herkend!), of
zoek op plaatsnaam Ooij.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Monique L eensen,
024-6635704 of moniqueleensen@hotmail.com
SVO Korfbal kan zulke structurele extra inkomsten goed gebruiken!
Zet daarom uw loten om of meld u aan als deelnemer!

Verslagen teams
Welpen 2
De welpen 2 zijn eind augustus met 8 meiden met hun eerste trainingen buiten begonnen. Zij
hebben er veel plezier in met zijn allen.
Na een leidstersvergadering is er besloten om met de binnencompetitie mee te gaan doen
met de wedstrijden. Na een paar trainingen vonden de meiden en de trainsters/leidster dit erg
spannend. Maar het gaat echt super goed de eerste 2 wedstrijden hebben ze gewonnen en 1
wedstrijd gelijk gespeeld. De meiden doen het met heel veel plezier en zijn nu al fanatiek
bezig met de wedstrijden om te winnen.
Wij zijn als trainster super trots op de meiden.
Welpen 1
Wij zijn dit seizoen begonnen met het spelen van wedstrijden.
De eerste wedstrijd hebben we verloren met 0-12 en de laatste wedstrijd hebben we gelijk
gespeeld.
Je kunt dus wel zeggen dat er een stijgende lijn in zit.
De meiden vinden het super leuk om een wedstrijd te spelen, maar wat ze het allerleukste
vinden is waterfeestje na de wedstrijd.
Nu zijn we aan de binnen competitie begonnen en de eerste wedstrijden zijn super gegaan
alle drie de wedstrijden hebben we al gewonnen.
GA ZO DOOR!
Pupillen E1
De meiden van de E1 spelen dit seizoen voor het eerst 2 -vaks. Dat betekent een ander spel
en moeilijke tegenstanders. Na een paar makkelijke jaren in de Welpen, is het nu erg lastig
om te winnen. Daar moeten we mee om leren gaan. De meiden maken ondanks dat ze vaak
verliezen, een enorme groei door en merken nu pas wat het korfbalspel inhoudt. Maar ze zijn
heel enthousiast en willen graag veel leren. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het steeds
beter zal gaan. In de binnencompetitie zijn we iets te hoog ingedeeld, maar ook hier proberen
we positief mee om te gaan. Helaas gaan twee meiden ons team verlaten: Floor en Annick,
bedankt voor jullie inzet en bijdrage en we hopen dat jullie veel plezier zullen beleven aan
jullie nieuwe hobby’s.
Pupillen D2
We zijn in de binnencompetitie niet de sterkste van onze poule, dat komt deels omdat we
vaak tegen wat oudere en in lengte grotere meiden spelen, en omdat we ook nog steeds veel
moeten leren. We hebben nu 2 x dik verloren en waren de tegenstand ers ook beter, echter 2
x verloren dat had ook gelijkspel of zelfs winst kunnen zijn geweest als we wat meer geluk
gehad zouden hebben. Afgelopen wedstrijd hebben we gewonnen en dat voelde als een
kampioenschap.
Helemaal een top wedstrijd, spannend tot de laatste minuut!

Pupillen D1
Sinds het binnenseizoen de coach van de meiden van de D1. De meiden zijn echte bikkels ze
hebben veel probleempjes gehad met trainers en coaches. Ondanks alles hebben ze stand
gehouden en goed zijn blijven spelen. De meiden s taan in dit binnenseizoen eerste en daar
ben ik heel trots op. Ze doen het goed, ze zijn weer één team. Ik hoop dat de meiden aan het
einde van het binnenseizoen nog steeds eerste staan en ze weer van het kampioenschap
kunnen proeven!
Aspiranten B1
Wij B1 hebben dit seizoen een moeilijke start gehad. In de buitencompetitie hebben we maar
1 wedstrijd gelijk gespeeld. Alle andere wedstrijden hebben wij helaas verloren. Met goede
moed zijn we aan de binnencompetitie begonnen het gaat ook heel wat beter. We s pelen bijna
allemaal tegen de zelfde tegenstanders als de buitencompetitie. Inmiddels hebben we al 2
wedstrijden gewonnen. We gaan met z’n allen er een leuk seizoen van maken en we hopen
nog een paar wedstrijden te winnen.
Junioren A1
Dit seizoen voor het eerst A junioren!
We zagen er best wel een beetje tegenop, maar het viel mee.
We speelden goed en zijn wat spel betreft ook goed gegroeid.
Er zaten een paar hele spannende wedstrijden bij en de meeste teams waren aan elkaar
gewaagd. Alleen Diosa stak er met kop en schouders boven uit en is dus ook als eerste
e
geëindigd. Wij eindigden op een knappe 2 plaats!
e
Helaas hebben we blessures, maar gelukkig konden we terugvallen op speelsters van het 1
en de B. Met dank daarvoor.
Nu, tijdens de zaalcompetitie hebben we nog steeds met blessures en afwezigen te kampen
en is het elke week weer een probleem om 8 meiden bij elkaar te krijgen. De resultaten zijn
daardoor ook wat minder. Maar, we laten de moed niet zakken en gaan er na de feestdagen
weer tegenaan. Hopelijk zonder geblesseerden.
Midweek Senioren 2
Sinds dit seizoen heeft SVO korfbal weer een midweek team! We trainen op maandag (niet
verplicht) samen met het Fitteam onder leiding van Corry. Zij verzorgt de leuke/ fanatieke
trainingen, waar iedereen met plezier naar toe gaat. Bedankt Corry en natuurlijk het Fitteam
dat wij hier bij aan mogen sluiten. De eerste wedstrijden was het vooral wennen aan de
nieuwe spelregels (de meeste hadden al jaren niet meer gekorfbald). Helaas hebben we nog
niet gewonnen maar gelukkig al wel gelijk gespeeld. We hadden zelfs wedstrijden kunnen
winnen maar helaas scoorden we te weinig. Dit seizoen is er voor ons geen binnencompetitie
en gaan we in maart weer verder met het veldseizoen. Het is een leuk team dat tijdens de
wedstrijden sportief is maar waar de gezelligheid het belangrijkste is! Dus wil jij of je moeder,
of tante etc. graag korfballen? Meld je aan of train een keer mee!
Senioren 1
Nadat een aantal dames zijn gestopt met korfballen en er een aantal geblesseerde spee lsters
nog steeds in de lappenmand zitten was het een hele uitdaging om van een groep van ruim
e
14 dames een 1 team te maken. Uiteindelijk is er door verschillende mensen binnen SVO
nog heel veel moeite gedaan om 2 team te realiseren, dit is helaas op het laatste moment niet
e
doorgegaan. Er staat nu een heel goed 1 wat vaak nog overtuigd moet worden van hun eigen
kunnen!
e

De eerste wedstrijd op het veld was gelijk tegen de titelkandidaat, na een goede 1 helft
verloren we de wedstrijd uiteindelijk met 19-8. De 2 wedstrijden erna thuis tegen VIOS en uit
e
tegen TOG gingen na een goede 1 helft, waar vaak een voorsprong werd verspeeld met 7 -12
e
en 10-8 verloren. Wat is er toch met de 2 helft?? Gelukkig hebben we de thuiswedstrijd die
e
hierop volgde met 10-8 gewonnen van Miko, zal het 2 helft syndroom nu eindelijk voorbij
zijn? Nope de uitwedstrijd tegen ODIO werd met 16-8 verloren (met de rust stond het nog
gelijk) en de thuiswedstrijd tegen Fortuna werd na een voorsprong in de rust met 8 -13
verloren.

In de beker competitie speelde we thuis tegen Eendracht uit Mook, deze wedstrijd werd
gewonnen met 11-10, hier lieten we zien dat we vechtlust hebben! De volgende ronde
speelde we uit tegen, ik weet niet meer wie, maar het was ver, donker en kermis . Nadat de
trainer er van overtuigd was dat ze
gingen winnen trokken wij aan het langste eind door uiteindelijk met 6 -5 winst naar Ooij af te
reizen. De volgende ronde speelde we thuis tegen, jawel, Heumen, ik de rust stond het nog
gelijk, maar uiteindelijk gaf de zuiverheid van 1 dame bij Heumen de doorslag en verloren wij
met 15-8. Al met al toch een heel goed bekertoernooi van ons!
De zaal competitie is inmiddels weer begonnen, we zijn nu 4 wedstrijden op weg en het loopt
mag ik zeggen toch wel goed! We snappen steeds meer het spelletje en weten elkaar beter te
e
vinden, tevens is het 2 helft syndroom nu definitief verdwenen en spelen we leuke en
spannende wedstrijden! De eerste wedstrijd was gelijk al een kraker ten Miko in Mill.
Uiteindelijk werd de wedstrijd met 11-10 verloren door een laatste doelpunt van Schimmel
e
(toch Ragni) die de hele wedstrijd niks klaar maakte… maar ja hij gaat er wel in. De 2
wedstrijd had de ploeg een offday, dames waren niet lekker, het was erg vroeg in de ochtend,
hierdoor ging de wedstrijd tegen Ajola met 13-6 verloren, moet je zeggen het geluk was ook
niet aan onze zijde!
e

Met een switch in de vakken begonnen we aan de thuiswedstrijd tegen Merselo (2 in de
poule), wat een spannende wedstrijd. Het leek wel alsof het kwartje was gevallen. De inzet
was / is er, communicatie was / is er en de doelpunten vielen ook, waarvan sommige
wonderschoon, een dik verdient punt! De wedstrijd erop speelde we weer thuis tegen TOG, na
met 5-1 achter te hebben gestaan hebben wij deze wedstrijd op wilskracht gewonnen met 87!! De complimenten aan de dames in het veld, maar ook de wisselspeelsters die flink hebben
zitten te zweten op de bank!
Ik heb er alle vertrouwen in dat we de zaal competitie tot een goed eind zullen brengen en dat
we zeker hoger zullen eindigen als vorig seizoen. Zolang iedereen zich volledig inzet, voor de
volle 1000% ervoor gaat komt dat beetje geluk waarmee doelpunten soms kunnen vallen
vanzelf wel! Tot de volgende keer.

Kerstgroet
SVO korfbal wil graag al haar vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun
inzet het afgelopen jaar. Jullie zijn onmisbaar voor onze vereniging!
We hopen dan ook komend jaar weer op jullie te kunnen rekenen.
Ook grote dank aan onze sponsors Aannemersbedrijf Vermeulen BV,
Accountantskantoor Arts, Toonen & Boerma, Autobedrijf Wijlhuizen,
Café-Restaurant ‘De Vink’, Frank BV, KIP Elektro,
Lukkassen Producties BV, Nico de Witt Plusmarkt,
Spar Looyschelder Ooij, Verriet Dienstverlening, Welland BV,
Autoschadebedrijf Nielen, Yourskin Schoonhe idssalon,
Haarstudio Sandra, Bakker Bart, Total service station ’t Meertje,
Jolanda Vleugel, HSF Logistics Nijmegen BV, Slijterij Hoogma en
Betuwe Express voor hun steun!
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en sportief 2012 toe!
En het zou leuk zijn om samen te proosten op het nieuwe jaar op 1 januari tijdens de
traditionele nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van SVO!
Bestuur SVO Korfbal

De tweede editie van de nieuwsbrief komt aan het einde van het seizoen. Wil je iets toevoegen,
neem dan contact op met Milou Toonen, e-mail: milou_toonen@hotmail.com. Iedereen bedankt
voor het meewerken aan deze nieuwsbrief!

