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BodemloosNieuws
20 november 2008
Welkom
Het eerste thuisweekend in de zaal zit er op en was ontzettend gezellig. Er zullen nog 7 van
dat soort zaterdagen volgen; zie de thuiswedstrijden van Midlandia 1 bij de kalender hieronder. Van de F1 (nieuw dit zaalseizoen!) tot en met het 3e van Midlandia: van ’s ochtends 9
uur tot ’s avonds 9 uur kunt u in Sporthal De Tol terecht voor korfbal!

Kalender
4 dec 2008 Sinterklaas op bezoek:

van 18u30 tot 20u voor F t/m D
van 20u tot 22u voor C t/m A
30 dec 2008 Sneeuwballenfestijn voor kinderen van groep 2 t/m 5
3 jan 2009 Nieuwjaarsborrel, aansluitend aan thuiswedstrijden
Thuiswedstrijden Midlandia 1:
www.midlandia.nl
voor het complete
wedstrijdschema

22 nov 2008
6 dec 2008
3 jan 2009
17 jan 2009
31 jan 2009
28 feb 2009
14 mrt 2009

17u20
16u20
18u15
18u20
17u20
18u30
17u20

Midlandia 1 - Madjoe 1
Midlandia 1 - Thor (H) 1
Midlandia 1 - Korbis 1
Midlandia 1 - KCD 1
Midlandia 1 - Reeuwijk 1
Midlandia 1 - Hemur Enge 1
Midlandia 1 - DVS ‘69 1

Sponsoren

Van den Berg Driebergen

Uw advertentie hier? Contactpersoon: Hans Verhoef, 030-6563361
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Van de Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie presenteert: de wedstrijd van de week
Dit zaalseizoen start de jeugdcommissie met iets nieuws en dat wordt de wedstrijd van de
week. Op een aantal zaterdagen wanneer alle Midlandia-teams thuis spelen, kiest de
jeugdcommissie een wedstrijd uit en bombardeert deze tot wedstrijd van de week. Deze
wedstrijd zetten we dan in de schijnwerpers en dat betekent dat je er maar beter bij aanwezig
kunt zijn. In de eerste plaats natuurlijk om het betreffende Midlandia-team te ondersteunen
door plaats te nemen op de Midlandia-side van de tribune en de Midlandianen naar de overwinning te schreeuwen. Maar daarnaast worden voor en tijdens de wedstrijd een aantal
ludieke activiteiten georganiseerd. Zo bestaat er de mogelijkheid om voor aanvang van de
wedstrijd van de week de juiste uitslag te voorspellen. Of wat dacht je van de kans op eeuwige roem door in de rust van de wedstrijd van de week vanaf de middellijn raak te schieten.
En dit zijn nog maar een paar dingen die staan te gebeuren bij de wedstrijd van de week,
want er is nog veel meer. De eerste wedstrijd van de week is:

6 december om 14.00 uur
Midlandia A1 – RDZ A1
Zorg dat je voor 14.00 uur aanwezig bent, want alleen dan ben je zeker van een plaatsje op
de Midlandia-side van de tribune en kan je de uitslag van de wedstrijd voorspellen en ding je
mee naar de fantastische hoofdprijs. En als je toch lekker op tijd bent, kan je ook de C2 aanmoedigen die voorafgaande aan de wedstrijd van de week spelen.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
- advertenties -

TAPIJT - GORDIJNEN - SLAAPKOMFORT

KOM EERST KIJKEN BIJ VAN EIJKEN

brillen – hoorapparaten – kontaktlenzen
Hessenweg 186, 3731 JN De Bilt
Tel. 030 – 2203795
Het Slot 25, 3981 KA Bunnik
Tel. 030 – 6567708
Maertensplein 22, 3738 GK Maartensdijk
Tel. 0346 - 214324

Molenweg 46 Bunnik
Tel. 030 – 6562047
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Van het secretariaat
Nieuwe leden:
Naam

Adres

Tel.nr.

E-mail adres

Geb.datum

Lidnr.

Esther van den
Berge

3 apr 1999

NKJ13R3

Annelies van den
Berge

13 okt 2001

NKJ13Q6

Eline Adriaansen

8 nov 1996

NKJ22B3

Tom Lekkerkerker

14 feb 2002

NKJ22C0

Mededelingen
• We zijn op zoek naar een sponsor voor shirts voor onze scheidsrechters. Net zoals onze
coaches in een herkenbare rode fleece langs de kant van de jeugdwedstrijden staan, willen we ook de scheidsrechters die onze jeugdwedstrijden fluiten graag in een nette outfit
steken. Hiervoor zoeken we een sponsor. De kosten worden geschat op ongeveer €250,-.
Contact: Hans Verhoef, mohanverhoef@ziggo.nl, 030-6563361.
• In de zaal treffen oud-Midlandianen Benjamin Verhoef en Momo Stavenuiter (spelend
voor DVO 2) en Cenne Stavenuiter (spelend voor Rohda 2) elkaar op 29 november om
18u30 in Bennekom. Een mooie kans om je (ex-) trainer eens aan het werk te zien in de
reserve hoofdklasse! Aansluitend aan de wedstrijd spelen hoofdklassers DVO 1 en Rohda
1 tegen elkaar.
• We zijn op zoek naar mensen die kennis hebben omtrent het gebruik van een defibrillator. Contact: Marieke Spijkstra, marieke.spijkstra@zonnet.nl, 030-2292377.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
- advertentie -
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Van de Website
17 november 2008 - Eindelijk mochten we beginnen aan de competitie! Iedereen zag er erg
naar uit om dan nu eindelijk voor de echte punten te gaan strijden. Na een aantal oefenduels
was iedereen vastbesloten om het zaalseizoen goed te beginnen. Nadat het veldseizoen voor
beide Midlandia-teams niet naar wens verlopen was, moet het gaan gebeuren in de zaal!
Beide teams moesten na elkaar aantreden tegen het in Doorn spelende KCD. Het 2e mocht
het spits afbijten, om 18:25 uur begon de wedstrijd. Midlandia wist al snel een gaatje te slaan
en hield dit vast tot het einde van de wedstrijd begon te naderen. Midlandia ging onrustig
spelen, wetend dat Doorn tot 2 punten was genaderd. Even werd het nog spannend, omdat
Doorn nog een gelijkspel probeerde te forceren. Ze kregen nog enkele goede kansen, maar
wisten deze niet te benutten, waardoor Midlandia 2 de overwinning binnen kon halen (8-10).
De wedstrijd van Midlandia 1 begon om 19:45 uur. Omdat Midlandia vergeten was, de pupil
van de week (spelend aan de kant van KCD) te verdedigen, greeg KCD al na 5 sec een gigantisch kans op de openingstreffer. Gelukkig liep dit goed af, omdat deze naliet een 100%
kans te benutten. Midlandia kwam dus al vanaf minuut 1 in de problemen, maar kon zich
gelukkig herpakken en wist zo deze wedstrijd nog naar zich toe te trekken (11-13). De 2
punten zijn binnen en Midlandia 1 staat nu op een gedeelde 1e plaats!
Volgende week speelt heel Midlandia in sporthal de Tol, dus het belooft een leuke dag te
worden!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

- advertenties -

Veldsportschoenen
Zaalsportschoenen
Clubkleding Midlandia
Brood- en banketbakkerij

Martien van Dijk

Van den Berg
Traay 44a

Stationsweg 18 tel. 6562498
Bunnik
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Driebergen

Vervolg “Van de website”
12 november 2008 - Afgelopen vrijdag, 7 november, was er bij Midlandia weer een jeugdfeestje voor de teams vanaf de F’jes tot het B-Team met natuurlijk allemaal hun vriendjes en
vriendinnetjes. Het thema van de avond was ‘Casino’. Op de doelbewuste vrijdag begonnen
de voorbereidingen om ‘Het Schalkwijkpaviljoen’ om te toveren tot een casino-waardige
locatie al vroeg. Met behulp van vele vrijwilligers (waarbij we in het bijzonder, zeker na zijn
naam niet te melden in het vorige stukje, Pim van Haaren willen bedanken) begon de kantine
er steeds mooier uit te zien. Om 19.00 begon iedereen binnen te stromen en ongeveer een
kwartiertje later kon het casino beginnen! Bij binnenkomst had iedereen tien fiches gekregen, en het doel was, om aan het eind van de avond zoveel mogelijk winst te hebben gemaakt. Ook lette de feestcommissie goed op, wie zich aan de dresscode “Op je mooist!” hadden gehouden. De jongen en het meisje die er het meest casino-achtig uitzagen, wonnen ook
een prijs. Grote winnaar van de avond was Ernando van den Brink, die het meeste geld binnensleepte. Meest strak in het pak (letterlijk!) was Mark, en de mooiste dame van die avond
was Amber. De feestcommissie en alle vrijwilligers vonden het een zeer gezellige avond, en
kijken uit naar een volgende keer!
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
1 november 2008 - Bericht van de T.O.C.
(Oftewel de Technische Onderhouscommissie). Zaterdag werden er weer allerlei dingen onderhouden. En dat was hard nodig. Natuurlijk is het nog niet af, maar er gebeurt van alles!
Toon Carel Maarten Andre Bas waren aanwezig, en Gerard enkel bij de koffie ;-).
Ook is de bestuurskamer door een JC afvaardiging (Ine Hetty) weer op orde gebracht. Oproep om deze netjes te houden! En wanneer je er niets te zoeken hebt kom je er dus niet!
Heb je een specifiek talent, ben je handig, opgeleid tot.. .. .. Misschien kom jij dan van pas
bij de T.O.C. commissie. Zij doen het onderhoud aan de kantine. Vraag Bas of Maarten voor
meer info!
Nu zitten in de T.O.C. oa Carel, Gerard, Andre, Toon, Maarten, Bas.

- advertentie -
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Van een anonieme scheidsrechter
De NKSV (Nederlandse Korfbalscheidsrechters Vereniging) heeft het afgelopen jaar een
onderzoek gedaan naar de ervaringen van scheidsrechters die bij andere verenigingen gaan
fluiten. Deze scheidsrechters vullen dan een formulier in waarop diverse dingen worden gevraagd. De scheidsrechter die bericht over een wedstrijd die hij/zij bij ons floot voegde de
volgende tekst toe:”
“Goede ontvangst, kreeg netjes een kopje thee en de mededelingen waar ik alles kon vinden
en dat alles op schema liep. In de rust en na de wedstrijd direct een consumptie ontvangen
bij melding aan de bar.
Heb met zowel de winnende als verliezende coach na staan praten onder het genot van een
drankje, een leuk en open gesprek waarin situaties op een normale manier besproken konden worden, erg prettig!”
De standaard die Ben van Montfoort als zaalcommissaris heeft gezet in de afgelopen jaren
ligt hoog. Laten we met zijn allen proberen dit zo hoog te houden!
- advertenties -
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OPA
We zijn bijna 2 jaar bezig met de nieuwe vorm van OPA. Weet je nog: met 3 auto’s met
trekhaak en chauffeur het oud papier eerst in de kar en dan in de container gooien. Hoera!
Bananendozen! Dan kunnen we de kar flink hoog stapelen!
Zodra de deur van de container dicht was moest je op de rand van de kar met je rug tegen de
container de zware dozen achterover over de rand gooien. Elk team moest minimaal 4 keer
per jaar 4 mensen leveren. En dan had je flink pech als je in een team zat met veel jeugdcoaches, want dan kon je elke keer. Dan hebben we het nu toch een stuk relaxter. Als je het
staatje bekijkt blijkt dat Dic van Vulpen nog het meest in de buurt komt van de inspanningen
van “vroeger”: hij heeft in die 2 jaar tijd 4 keer gelopen. Dan is er een groepje dat 3 keer
heeft gelopen, maar er zijn er ook die met hun ene keer OPA in 2 jaar tijd hier echt véél minder tijd aan kwijt zijn geraakt. Natuurlijk worden de aantallen recht getrokken en komt iedereen ongeveer even vaak aan de beurt. Verder gaat Hans Verhoef als OPA-coördinator proberen rekening te houden met de competitieplanning van het KNKV. Helemaal vlekkeloos zal
dat wel niet lopen, dus van tijd tot tijd zal iemand een flinke inspanning moeten leveren om
een vervanger te zoeken, maar de vereniging als geheel is er qua tijdsinvestering flink op
vooruit gegaan (en ach, anders kan je altijd Dic nog bellen… ;-) ).
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