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Belangrijke data SVO Korfbal
- Vrijdag 24 augustus 2012: Lancering nieuwe website SVO! Alle (ouders van) leden
zijn harte welkom om 19.00 uur in het clubhuis van SVO, waar we onder het genot
van een drankje het seizoen gezellig willen openen. De avond zal voornamelijk in
het teken staan van de lancering van onze nieuwe website!! Nadere informatie
volgt.
- Zaterdag 25 augustus 2012: jeugdtoernooi Be Quick, voor al onze jeugdteams.

Nieuws vanuit het Bestuur
Aandacht voor de jeugd staat centraal (Rein van Vucht technisch coördinator)
In de afgelopen maanden is er veel gebeurd bij SVO korfbal en ik denk in positieve
zin. Binnen het bestuur is er daarom veel aandacht geweest voor het jeugdgebeuren
binnen SVO, natuurlijk een belangrijk onderdeel van onze vereniging. SVO blijkt
binnen de regio Maas en Waal een van de verenigingen met relatief gezien het
grootst aantal jeugdteams; van de 12 verenigingen die deze regio is SVO de op
twee na grootste vereniging wat betreft het aantal jeugdteams. Alleen ODIO is
groter en natuurlijk ook de vereniging Spes.
SVO gaat de nieuwe competitie in met 8 jeugdteams en daar komt in september
weer een welpenteam bij. Door deze ontwikkeling is er de laatste maanden ook veel
overleg geweest om tot een jeugdcommissie te komen. Deze gaat met ingang van
het nieuwe seizoen dan ook haar aandacht richten op het jeugdgebeuren! Rein,
Pim, Saskia en Anouk hebben samen besloten hiervan deel te gaan uitmaken. Zij
hopen samen met onze jeugdleden, trainsters en begeleiding een succesvol seizoen
2012-2013 in te gaan. Het motto zal daarom zijn “wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst” en we hopen hiermee SVO weer op de kaart te krijgen. Natuurlijk niet
alleen met de jeugd, maar ook met senioren en de leden van korfbalfit want de
slogan zal “wij gaan voor S.V.O korfbal!!.”
Activiteiten:
De jeugdcommissie zal samen met de activiteitencommissie gaan zoeken naar
mogelijkheden om de jeugd naast het korfbal ook iets anders aan te bieden.
Op zaterdag 25 augustus zullen daarom alle SVO jeugdteams naar een
jeugdtoernooi bij Be Quick in Nuland gaan. Wat er nog meer gaat gebeuren zal na
de schoolvakanties duidelijk worden.

Indoorsportspektakel Eindhoven, 24 maart 2012
Na een lange rit hebben we lekker vrij gezwommen met het team. Er was een erg
leuke sfeer. Later moesten we wedstijden spelen in het water.
's Middags hadden we eerst beachkorfbal in de zaal en toen kregen we nog een
korfbal clinic. We hebben ook nog een stormbaan gehad.
's Avonds gingen we naar twee korfbalwedstrijden kijken:

De Korfrakkers A1 tegen Spes A1

De Korfrakkers 1 tegen Swift 1
Beide hebben De Korfrakkers gewonnen.
Meiden B1

Verslagen teams
Pupillen F1
Van de Welpen naar de F. Best een grote stap. Maar de meiden hebben het super
goed gedaan.
We hebben verloren, gelijk gespeeld maar ook gewonnen. En na afloop van de
wedstrijden blijft het douchen een waterfeest.
Het waren leuke, spannende wedstrijden om naar te kijken. Je ziet de meiden
groeien en dat is geweldig om te zien.
Jessie, Marit en Elyn bedankt voor het geven van de trainingen en het fluiten van de
wedstrijden.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe. Miranda en Nicole
Pupillen E1
Wij zijn in de middenmoot geëindigd en hebben leuke wedstrijden gespeeld. Ze
gaan echt vooruit en is leuk om te zien. Wij nemen afscheid van Julika ten Haaf, wat
wij erg jammer vinden. Julika gaat op turnen en wensen haar veel plezier toe. Nu
lekker even niets en dan gaan we op donderdag 16 augustus weer beginnen. Wij
wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en niet te vergeten willen wij ook de
ouders bedanken voor het rijden en voor het wassen. Bedankt allemaal. Wendy,
Monique en Jolanda
Pupillen D2
De D1 heeft dit seizoen met de middenmoot meegedraaid. Het viel echt niet altijd
mee om gemotiveerd te blijven voor de meiden wanneer ze weer een wedstrijd
verloren hadden. Maar de teamgeest is goed dus daar bouwen we op verder.
Volgend seizoen verandert er van alles voor dit team. Steef stopt als trainster en ze
krijgen een nieuwe trainer, namelijk Rein. Ze gaan van de D naar de C. Wat ook
weer "pittig" wordt. Maar daar kunnen deze meiden mee om gaan.
We hebben het seizoen gezellig afgesloten met een wedstrijd...... ouders tegen de
meiden..... die de meiden glansrijk hebben gewonnen, en hoe kan het ook anders.
Erg leuk dat er zoveel enthousiaste ouders mee hebben gedaan en/of hebben
aangemoedigd. Na de wedstrijd hebben we afscheid genomen van Katinka die
vanwege haar studie stopt met de begeleiding van de training. Ook hebben we
Mientje in het zonnetje gezet voor het fluiten van alle wedstrijden in de afgelopen
seizoenen. Mientje stopt als scheids maar blijft betrokken bij ons team als coach
samen met Steef. Na al deze bedankjes zijn we naar Leuthsestraat vertrokken waar
we met ouders en kinderen gebarbecued hebben. Als laatste wil ik "mijn team" en
ouders bedanken voor het mooie cadeau en de bloemen. Steef
Pupillen D1
Dit zijn ze dan!! De kampioenen van SVO D1!!
Het afgelopen binnen en buiten seizoen
hebben ze echt hun best gedaan.
Door al het trainen en doorzetten zijn de
meiden in de zaal kampioen geworden.
Volgend seizoen gaan we samen zo door.
Larissa

Aspiranten B1
Afgelopen winter hebben we een zware zaalcompetitie gehad. We zijn uiteindelijk
5e geworden. Aan het einde van de zaalcompetitie zijn we naar het
Indoorsportspektakel in Eindhoven geweest. We hebben daar een leuke dag gehad,
met beachkorfbal, waterkorfbal, en 's avonds naar de finales van het zaalkorfbal.
Onze voorjaarscompetitie op het veld waren we goed begonne n. We hadden leuke
tegenstanders. De eerste 2 wedstrijden hadden we gewonnen. Daarna wat
wedstijden verloren en gelijk gespeeld.
We zijn uiteindelijk in de middenmoot geëindigd. Na de laatste wedst rijd zijn de
meiden met z'n allen een frietje bij de Vink gaan eten. We wensen iedereen een
prettige vakantie. Desiree en Karin

Junioren A1
De zaalcompetitie hebben we keurig afgesloten met een gedeelde tweede plaats.
Toch netjes met al die invalsters!
Helaas waren de geblesseerden nog niet hersteld en start ten we de veldcompetitie
ook weer met maar 6 of 7 meiden. Dat was dus elke week een heel gepuzzel om
toch maar weer 8 speelsters op het veld te krijgen. Wederom dank aan de meiden
van de B en de midweek!!!
Tot overmaat van ramp stonden we ook nog eens een klas se te hoog ingedeeld. [De
A van vorig jaar was nl. kampioen geworden .] En waren alle tegenstanders “een
maatje te groot voor ons”. We hebben alles dik verloren, maar het de tegenstander
niet cadeau gegeven en er zaten een paar hele mooie wedstrijden bij. We hebben
een “onrustig” seizoen achter de rug, maar gelukkig zijn de geblesseerden bijna
allemaal hersteld en hebben we er na de vakantie weer zin om er met z‟n allen
tegenaan te gaan!!!!!!!!
Midweek Senioren 2
Het eerste jaar van de Midweek is goed verlo pen! Zo goed zelfs dat we volgend jaar
ook naar binnen gaan en dus meer wedstrijden gaan korfballen. De eerste
wedstrijden van het buitenseizoen hebben we gewonnen en gelijk gespeeld.
Hierdoor stonden we eerste met een hoog doelsaldo tegenover de rest. De nummer
2 versloegen we met 10-3 waardoor het kampioenschap binnen bereik lag. Helaas
verloren we daarna een wedstrijd (dit was absolu ut niet nodig)! De wedstrijd erna
wonnen we ook, maar door het slechte weer zijn er verschillende wedstrijden niet
gespeeld. Maar toch zijn we KAMPIOEN geworden! We gaan het binnenkort
uitgebreid vieren! Volgend seizoen gaan we voor meer zekerheid en gaan we alles
gewoon winnen! Corrie, bedankt voor de trainingen! Nog steeds kunnen we
vrouwen/meiden gebruiken voor de Midweek dus wil je erbij kom een keer mee
trainen!
Senioren 1
De laatste wedstrijden in de buitencompetitie, we wisten dat we hard moesten
knokken om erin te blijven, de eerste wedstrijd thuis tegen Heumen stond op het
programma, we wisten dat dit een zware wedstrijden zou worden, uiteindelijk met 615 verloren. Heumen is uiteindelijk ook met kop en schouders boven de rest uit
kampioen geworden, dus geen schande om te verliezen. De 3 wedstrijden na deze
wedstrijd waren enorm belangrijk om toch nog de nodige punt en binnen te slepen.
Achtereen volgens uit tegen VIOS, thuis tegen TOG en uit naar Miko, de eerste
wedstrijd tegen VIOS eindigde in 8-8, een gevecht was deze wedstrijd, iedereen is
uiteindelijk tot het gaatjes gegaan om deze wedstrijd goed af te sluiten me t 2
punten, uiteindelijk mochten we nog blij zijn met 1 punt, in de laatste seconde
scoorde wij de gelijkmaker. De wedstrijd erna thuis tegen TOG, deze wedstrijd werd
gewonnen in de laatste seconde met 7-6, Katinka scoorde de winnende in een super
spannende wedstrijd. De wedstrijd erop speelde we uit tegen Miko, met de rust
stonden we 4-1 achter, het niveau was echt ver beneden ons niveau, na rust komen
we terug tot 4-4 maar uiteindelijk trok Miko aan het langste eind… na deze wedstrijd
stond de thuiswedstrijd tegen ODIO op het programma, we hadden nog een appeltje
te schillen met ze, helaas lukt het ons niet om de appel helemaal te schillen maar
we hebben ze enorm goed tegenstand geboden, op het einde van de wedstrijd zelfs
nog voor gestaan maar dit niet weten vast te houden. De uitslag was uiteindelijk 9 10. Na deze wedstrijd wisten wij uiteindelijk dat de laatste ploeg niet kan
e
degraderen uit de 1 klasse, wat een opluchting! De laatste wedstrijd speelde we uit
tegen Fortuna, na snel op een 2-0 voorsprong te zijn gekomen ging Fortuna
uiteindelijk beter met de kansen om en won met 11 -6.
Wij allemaal willen Noelle en Ragni enorm bedanken voor hun inzet dit seizoen
maar ook alle seizoenen ervoor! Ze stoppen ermee, beide krijgen ook binnenkort
een kleine spruit, alle geluk van de wereld toegewenst! Ik heb alle vertrouwen in het
komende seizoen!! We zullen er alles aan doen om niet meer onderin te eindigen,
daar hebben wij in mijn ogen teveel kwaliteiten voor. Het belangrijkste blijft dat we
in de wedstrijd rustig blijven en onze kansen pakken, daar gaan we het komende
seizoen dan ook aan werken.

Jeanne, Christine, Anouk, Katinka, Monique, Larissa, Mariska, Saskia, Kyon, Anouki
en Sanne fijne vakantie en op naar een super seizoen volgend jaar.
Mochten er nog dames zijn die SVO 1 willen komen versterken laat het me weten!
Pim

Gemengd korfbal toernooi 2012
Het was alweer een tijd geleden dat er een korfbaltoernooi georganiseerd is, maar
gelukkig kregen de succesvolle edities van ‟06 en ‟07 in 2012 weer ee n vervolg!
Op zondag 10 juni waren zes teams naar de Kempkes gekomen om het wedstrijden
van 20 minuten tegen elkaar op te nemen. Voor veel korfbal -amateurs bleek onze
sport toch een stuk lastiger dan gedacht, maar ook de meer ervaren speelsters
moesten er wel aan wennen ineens met zoveel mannen in het veld te staan!
Gelukkig hebben alle teams in sportieve, maar vaak ook fanatieke, wedstrijden 1 of
meerdere punten weten te behalen. Uiteindelijk namen „De Nekkers‟ het in de finale
om de beker op tegen „De oranje tijgers‟, die met een beter doelsaldo de nummer
drie „Team Vermeulen‟ net achter zich lieten.
„De Nekkers‟ wisten hun ongeslagen zegereeks voort te zetten, en waren met 4 -1 te
sterk voor de „De oranje tijgers‟. „De Nekkers‟ mogen zich dus gemengd
korfbalkampioen 2012 noemen, en zij gingen dan ook naar huis met de eerste prijs
én de wisselbeker.
Einduitslag:
1.
De Nekkers
2.
De oranje tijgers
3.
Team Vermeulen
4.
Het loopt wel los
5.
Anouk‟s Angels
Maar wij hebben Robbie
We kijken terug op een zeer geslaagd toernooi, waar het zonnige weer ook zeker
aan mee heeft gewerkt. Deze dag hadden we natuurlijk niet zonder onze vrijwilligers
in goede banen kunnen leiden, dus vanaf deze plek onze hartelijke dank aan
iedereen die aan deze dag heeft meegeholpen!! N atuurlijk ook alle teams en hun
publiek bedankt voor jullie deelname. We zijn zeker van plan dit in 2013 een vervolg
te geven en wij hopen jullie dan weer allemaal te zien!!!

De derde editie van de nieuwsbrief komt aan het einde van het jaar 2012. 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!

