Bestuur SVO korfbal wenst iedereen een prettige vakantie!
De laatste wedstrijden en ook trainingen zitten er alweer even op, het korfbalseizoen is
2013-2014 is ten einde. Wij als bestuur kijken terug op een goed seizoen, wat met 4
kampioensteams in mei wel heel erg goed afgesloten werd! We zijn trots op deze
kampioenen, en je vindt ze verderop in deze nieuwsbrief natuurlijk terug.
Naast alle korfbalwedstrijden en trainingen zijn er weer verschillende activiteiten voor
de leden georganiseerd, zoals zwemmen, paasbingo en het sportspektakel in Eindhoven.
Maar ook niet-leden hebben kennis kunnen maken met SVO korfbal tijdens het
geslaagde gemengd korfbaltoernooi begin mei, waarvan in deze nieuwsbrief ook een
kort verslag.
Zo aan het einde van het seizoen willen we graag iedereen bedanken die geholpen heeft
afgelopen seizoen te laten slagen! Grote dank aan onze sponsors voor jullie financiële
ondersteuning en aan al onze vrijwilligers die zich weer fantastisch hebben ingezet voor
onze club!!
Ook alle speelsters en ouders bedankt voor jullie sportieve inzet. We hopen jullie
allemaal in het nieuwe seizoen weer te zien, maar tot de tijd wensen we iedereen een
prettige vakantie!
Terug naar boven

Agenda
23 augustus – jeugdtoernooi bij Spes voor al onze jeugdteams
30/31 augustus - 1e ronde veldcompetitie
Terug naar boven

De A kampioen in hun laatste seizoen samen!
De laatste thuiswedstrijd tegen Klimop moest het gaan gebeuren, winnen en onze A zal
kampioen zijn voor het laatst in deze samenstelling. En jaaaa het is gelukt!!!
Vanaf het begin van de wedstrijd was het al duidelijk wie de betere partij was, SVO!
Uiteindelijk werd de wedstrijd afgesloten met een dikverdiende 14-1 overwinning! Alle
dames inclusief Saskia en Pim klommen op de kampioenskar om een rit door het dorp te
maken, met veel getoeter en kabaal werd zo een mooi seizoen afgesloten.
De dames die stoppen, Jessie, Emmy, Laura, Merel en Michelle super bedankt! De
dames die doorgaan Marit, Elyn, Renske en Frans, heel veel succes het nieuwe seizoen.

Bestuur SVO korfbal wenst
iedereen een prettige
vakantie!
Agenda
De A kampioen in hun
laatste seizoen samen!
De B ook in het voorjaar
kampioen op het veld
D1 Kampioen voorjaar
2014 met nieuwe sponsor
Acer
C2 Voorjaarskampioen
Gemengd korfbaltournooi

Ook willen de dames en trainers van de A de meiden van de B ontzettend bedanken
voor hun invalbeurten en reserve staan bij de A!
We hebben alle thuiswedstrijd met geweldige scores gewonnen, tegen Klimop dus met
14-1, tegen Astrantia 11-3 en Playing Girls 6-1. Bij de uitwedstrijden hebben we 1
wedstrijd verloren tegen NAS met 5-4, dit om het toch enigszins spannend te houden ;-)
en de andere 2 gewonnen met 11-7 bij SDDL en 13-7 bij SPES A2.
Op naar een nieuw seizoen!
Terug naar boven

De B ook in het voorjaar kampioen op het veld
Op zaterdag 17 mei 2014 is SVO B1 kampioen geworden! De meiden speelden in
Kekerdom om 10:30. Het zag er al naar uit dat de dames kampioen zouden worden.
Van Klimop hoorde we al dat ze dachten dat ze dik gingen verliezen. De wedstrijd
verliep goed, er waren mooie aanvallen en er werd goed verdedigd. Klimop had
niet veel kans. De laatste tien minuten was er een applauswissel voor Celine van
Breugel. Het was haar laatste wedstrijd en die heeft ze mooi afgesloten.
Celine bedankt! Na het eind fluitsignaal was het 12-0 voor SVO. Kampioen!! Wat
bloemen werden uitgedeeld en we gingen op de foto. Nadat we ons omgekleed
hadden, is er nog een rondje toeterend door de Ooij gereden en als afsluiting iets in
het clubhuis gedronken. Het was een geslaagde dag!!!
Terug naar boven

D1 Kampioen voorjaar 2014 met nieuwe sponsor Acer
Na een moeilijke eerste helft van de buitencompetitie en een zware binnencompetitie
was alle hoop gericht op de tweede helft van dit seizoen. Wat zou het leuk zijn als we
het een keertje iets makkelijker kregen… Het was een kleine competitie met maar 3
andere tegenstanders, wat inhield dat we iedere groep 2x tegenkwamen. En al heel
gauw werd duidelijk dat we echt beter waren als die anderen, met uitslagen met grote
verschillen (50 voor- en slechts 2 tegendoelpunten) en kwam het kampioenschap steeds
dichterbij. En daar was dan ineens die beslissingswedstrijd met heel veel publiek,
spandoeken, bloemen, slingers, chips, snoep en die beloofde rondrit op de platte kar
door het dorp. Wat een belevenis!
Misschien had de positieve teamgeest en de spirit om te willen winnen wel te
maken met de geheel nieuwe outfit die de meiden vanaf de buitencompetitie
mochten dragen. Computerbedrijf Acer heeft zowel shirts, rokjes en sokken
volledig gesponsord, dankzij de inzet van Simone de Winkel. Het is een
prachtig geheel geworden waar we hopelijk nog een aantal seizoenen plezier
van zullen hebben (als de meiden niet te hard groeien...). We kijken terug op
een prima seizoen met meiden die heel hard gewerkt hebben, trouw op de
trainingen verschijnen en voor elkaar willen werken. Complimenten aan
jullie: Anne, Anouk, Britt, Imke, Iris, Kyra, Marah, Milou, Sam, Sanyu en Suus.
Wij (jullie trainsters Wendy, Jolanda en Monique) zijn trots op jullie en op wat we samen
bereikt hebben en vol vertrouwen gaan we op weg naar een nieuw seizoen waar we C2

gaan worden. Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie en we zien elkaar in
het nieuwe seizoen weer!
Terug naar boven

C2 Voorjaarskampioen
Deze meiden hebben een top voorjaarsseizoen gehad. Dit was de allerlaatste
keer dat ze samen met elkaar voor een mooi kampioenschap gevochten
hebben. Ik wil ook via deze weg de meiden en ook alle ouders bedanken
voor de afgelopen jaren. Meiden, bedankt voor jullie inzet en gezelligheid
de afgelopen jaren en heel veel succes volgend jaar in de nieuwe teams.
Fijne zomervakantie allemaal!!
Terug naar boven

Gemengd korfbaltournooi
Ook dit jaar is er weer een sportief en gezellig gemengd kofbartoernooi georganiseerd.
Op zondag 4 mei 2014 ging deze leuke dag rond 11:00 uur met een zonnetje van start op
het sportpark van SVO. Wij kijken terug op een geslaagde dag waaraan zeven teams
hebben deelgenomen. Na verschillende leuke potten in de poulewedstrijden werd er
rond 14:30 gespeeld om de 3e en 4e plaats door de Waalvogels en Milou. Tijdens deze
spannende wedstrijd om de 3e en 4e plaats bleef het gelijk na 20 minuten. Na de
beslissende 10 minuten verlenging zijn de Waalvogels 3e geworden en is Milou
geëindigd op de 4e plaats. De finale om de 1e en 2e plaats werd gespeeld tussen
Melmac en de Oranje tijgers. Melmac was te sterk voor de Oranje tijgers en werden met
een stand van 4-1 eerste.
Wij hebben deze dag zelf ervaren als een leuke, sportieve en gezellige dag en ook de
geluiden die we terug hebben gehoord van de deelnemende ploegen en supporters
waren erg positief. Voor de volgende jaren hopen wij dat u allen zo enthousiast bent
geworden dat u besluit zelf ook een team te verzamelen en u op te geven om deel te
nemen aan het toernooi.
De organisatie, Christine en Kyon
Terug naar boven

Voor meer informatie: http://www.svokorfbal.nl/

