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  Het stokje is weer doorgegeven. 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen, 
    ennnnn..... 
   een nieuw bestuur!



Welkom
Lieve SKV-ers,

een nieuw bestuur, nieuwe commissies, een nieuwe locatie, 
een nieuwe maandelijkse donderdagborrel-kroeg...en dus 
ook...een nieuwe korfbraller!!

Het mocht wel eens tijd worden, zal je denken, en wij ex-
cuseren ons dan ook voor het ietwat laat publiceren van weer 
een práááchtig exemplaar van de SKV Glossy.

We hebben dan ook onze uiterste best gedaan, en hoewel dit 
misschien niet echt aan de lay-out is te zien (en toch..we heb-
ben hard gewerkt aan de lijntjes en de kleurtjes :P) zullen de 
inhoudelijke stukken jullie zeker bevredigen ;). 

Wij hopen dat jullie met plezier genieten van het nieuwe 
bestuur, de nieuwe commissies, de nieuwe locatie, de nieuwe 
kroeg en...de nieuwe korfbraller!!!

Liefs, jullie NIEUWE redactie:

Kim & Frances

Beste leden,

Nog niet zo lang geleden hebben wij op de Algemene Leden Vergadering als bestuur het 
spreekwoordelijke stokje overgenomen van het vorige bestuur. Jullie vragen je miss-
chien af of dit ook gelijk betekent dat er grote veranderingen gaan plaatsvinden. Ik kan 
jullie verzekeren nu wij “de macht” hebben, dat wij geen rigoureuze veranderingen zul-
len doen. Hoofdzakelijk zullen wij de lijn van het oude bestuur doorzetten. Toch hebben 
we dit seizoen eigenlijk al wel een grote verandering gehad, namelijk de verhuizing naar 
Triaz. Belangrijkste voordeel hiervan is natuurlijk de goedkopere bierprijs die zij daar 
hanteren. Wij blijven immers wel een studentenvereniging.
Een belangrijke doelstelling blijft ledenwerving. Daarom zullen wij komend jaar zorgen 
voor een actieve promoting van onze vereniging. Bijkomend voordeel van de verhuizing 
naar Triaz is dat we nu dicht bij het studentencomplex Uilenstede gehuisvest zijn. Dit zal 
daarom een primaire doelgroep voor ons vormen met betrekking tot de promotie. 
Het is ons echter niet ontgaan dat de laatste trainingen al steeds nieuwe mensen kwamen 
meetrainen. Opvallend is dat dit allemaal dames zijn. Normaal gesproken zou ik zeggen 
‘hoe meer vrouwen, hoe beter’, maar korfbal staat toch echt bekend om haar karakter als 
gemengde sport. Dus daarom zou ik de oproep willen doen aan iedereen die korfballende 
mannen kent die in Amsterdam studeren of willen gaan studeren, ze een keer naar een 
training, activiteit of borrel mee te nemen.

Ook dit seizoen hebben we weer een competitieteam. Ten opzichte van afgelopen jaar 
heeft deze echter een grote metamorfose ondergaan. Hierdoor zijn we nog niet compleet 
gewend aan elkaar. Dit verklaart ook enigszins waarom we niet op de plek van de ran-
glijst staan waar we willen staan. Toch heb elk nadeel z’n voordeel. Het kan vanaf nu 
namelijk alleen maar beter gaan. Daarnaast begint binnenkort al weer het zaalseizoen 
waarin we hopelijk het kampioenschap kunnen prolongeren.

Voor de komende periode staan er weer een hoop activiteiten op het programma, zoals 
de maandelijkse borrel, een avondje poolen, bowlen en nog veel meer. Ook willen we 
dit jaar weer een heleboel toernooien bezoeken. Het eerste toernooi (Nijmegen) heb-
ben we nog maar net achter de rug of het volgende komt er al weer aan. Aankomend 
weekend (09 en 10 oktober) is namelijk een delegatie van SKV te vinden bij de Alf 
Trophy in Tilburg. Eind oktober (30 en 31 oktober) gaan we hopelijk in grote getale naar 
Wageningen. De toernooien zijn altijd enorm gezellig dankzij de goede feestjes en leuke 
mensen die meegaan. Verder gaan de toernooien bijna altijd gepaard met doofpotfoto’s. 
De eersten van dit jaar zijn al weer een feit en naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog 
velen volgen. 

Jullie vragen je misschien af of ik in dit voorwoord nog spannende verhalen ga vertellen. 
Voor dit soort zaken nodig ik jullie echter van harte uit om elke training, borrel of activ-
iteit te bezoeken!

Jelle Hengstmengel
De voorzitter



     Toernooicommissie(toernooicommissie@skvamsterdam.nl)          Lennert Jongh
                                Linda Slot           Bianca Jungen

                     Suzanne Hoffland

    PR-commissie

   (prcommissie@skvamsterdam.nl)

            Elske van Vessem
       Jorien Holman

                    Floor Dijk
              Evelien Engwerda

   DOOS (activiteitencommissie)
               (doos.skv@hotmail.com)

                 Kim Becker

      Karlijn Kooke

                         Pomme Bruil

           Frances Doderer

   R
edactie Korfbraller

 Kim Becker

 
 

Frances Doderer

          Webcommissie

 Peter Wondergem

 Jelle Hengstmengel

                         Bestuur
                (secretaris@skvamsterdam.nl)

 Voorzitter: Jelle Hengstmengel
 Secretaris: Peter Wondergem
 Penningmeester: Franka Rutte
 Assessor PR: Elske van Vessem

 

SKV competitieteam 

Het was even spannend.. maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen  we hebben ook dit 
jaar weer een competitieteam. 

Om één of andere vreemde reden lukt het onze vereniging nog niet zo goed om mannen aan te 
trekken, en dat terwijl er een overvloed aan mooi vrouwelijk schoon rondloopt.. wat wil je als 
man nou nog meer??? Een nieuwe uitdagende taak voor onze PR-commissie om dat eens uit te 
gaan zoeken ! 

Maar met onze 3 vaste heren, twee wisselende mannen, en 6 vrouwen lukt het ons toch weer (bi-
jna) elke zaterdag om een wedstrijdje te gaan ballen. 
Het team bestaat dit jaar uit de volgende talenten: Jelle H, Peter, Tim, Wilrik, Hidde, Pomme, 
Kim, Jorien, Linda, Elske, Karlijn.

Na vier wedstrijden gespeeld te hebben zijn er helaas nog geen punten gepakt. 
De eerste wedstrijd was in de stromende regen tegen de altijd lastige tegenstander MIK. Een partij 
die 1 minuut langer had moeten duren want dan waren de punten gewoon voor ons geweest. Maar 
helaas, de scheidsrechter floot hem uit bij een stand van 13-14.
De 2e wedstrijd gingen we op teamuitje naar Alkmaar. Na dat iedereen gearriveerd was op het sta-
tion kon ons schoolreisje beginnen. Alleen ook hier waren we niet sterk genoeg om de winst mee 
naar huis te nemen..maar wel onze gestolen biermeter was weer in het bezit. Meester Tim vond 
dat we toch wel erg goed ons best hadden gedaan en beloonde ons in de trein op een (niet hele-
maal) verdiend biertje (een nieuwe traditie is ingebracht, goed bezig Timmie).
De 3de wedstrijd reisde we af naar Mijdrecht, ook nu ging er weer een gezellige (veels te lange) 
busreis aan vooraf. Maar jammer genoeg was onze tegenstander iets sterker en werden er geen 
punten gepakt. Dan maar een lekker stuk taart met een pilsje drinken op Kim haar verjaardag 
en ons mentaal voorbereiden voor morgen, om op het toernooi van Skunk te presteren (wat ons 
s’avonds goed afging, maar s’ochtends weer iets minder).
Onze laatste wedstrijd was in de thuisbasis van Triaz. Eentje die we eigenlijk niet hadden mogen 
verliezen, maar dat is helaas toch gebeurd. Er werd een leuke pot gespeeld, maar het mocht niet 
zo zijn. 

Maar we hebben nog een lang seizoen te gaan, en het team gaat steeds beter draaien.. dus vol-
gende week hopen we jullie met een positief resultaat blij te kunnen maken. En heb je een zater-
dag niks te doen.. kom dan zeker een keertje naar ons kijken!

Groetjes Karlijn
Namens het competitieteam

          SKV Competitieteam
Commissies 2010-2011
Een nieuw bestuur houdt ook in dat de commissies andere gezichten hebben gekregen. 
SKV heeft meer nodig dat alleen de voorzitter, secretaris, penningmeester en assessor 
PR nodig om te kunnen blijven draaien!
HIeronder is een overzicht van alle commissies en hun leden zodat iedereen bij de 
goede mensen uitkomt met vragen en opmerkingen!

We gaan er met z’n allen een leuk jaar van maken!



   Fotoverslag Antwerpen

    (gelukkig hebben we de foto’s nog!)

Nachtelijke lol!!!



  Nieuwe leden stellen zich voor 

Wie is Tim Drowniak?
Zondag 11 oktober 1987. Het is een prachtige zondag met een temperatuur die wel 2 graden boven 
het gemiddelde ligt (aldus het KNMI). Het is die dag die ik koos om maar eens te wereld te komen. 
Dit gebeurde allemaal in het historische stadje Wijk bij Duurstede. Hier heb ik de eerste vier jaar van 
mijn leven gewoond. Lekker spelen en de wereld ontdekken tussen de boomgaarden en oevers van de 
lek. En niet onbelangrijk ik ging met m`n ouders mee naar het veld om alvast aan de prachtige korf-
bal sport te ruiken.

Toen besloten mijn ouders dat het tijd was om te verkassen naar het hoge noorden. Leeuwarden werd 
ons nieuwe verblijfplaats. In de straat waar we woonde speelde veel kinderen korfbal. Sterker nog in 
de straat stond ook een korfbalpaal, zodat er buiten schooltijd flink geoefend kon worden. Toen ik vijf 
was namen mijn buurjongens mij mee naar de korfbalvereniging Leeuwarden. Hier maakte ik mijn 
debuut op het korfbalveld. Wat ik toen ook erg leuk vond was scouting. Dus dat betekende toen lek-
ker knutselen, spelletjes spelen, kampvuur maken en liedjes zingen en meer van dat soort dingen. 

Na vier prachtige jaren in Leeuwarden werd het tijd om eens het oosten van het land te ontdekken. 
We verhuisde naar de Doetinchem. Waar? Doetinchem in de Achterhoek, daar achter Arnhem. Je 
weet wel dicht bij de Duitse grens. Waar de Superboeren vandaan komen. Waar de mensen van 
Høken en motorcross houden. En waar fantastische muziek gemaakt wordt door bands als Jovink en 
de Voederbietels en Normaal. Ow ja, het blijkt ook een goede voedingsbodem voor topsporters te 
zijn. Mensen als Klaas Jan Huntelaar, Robert Gesink en Guus Hiddink komen uit de Achterhoek.

Nou in daar gingen wij dus ook wonen. Meteen weer op scouting en op korfbal. Bij korfbalverenig-
ing Olympus 58. Ik stroomde in bij D-tjes. En doorliep daar de hele jeugdopleiding. Toen ik tien was 
heb ik nog een jaartje geturnd. Dit viel alleen niet zo te combineren met scouting en korfbal, dus viel 
turnen na dat jaar af. Op mijn veertiende ben ik met scouting naar de Wereld Jamboree (soort cul-
turele Olympische spelen van scouting) in Thailand geweest. Dit waren drie fantastische weken, vol 
met avontuur, cultuur en kennismakingen met verschillende nationaliteit. Dit was teven mijn laatste 
ding binnen de scouting wereld. Het viel niet meer te combineren met korfbal. Vanaf toen stond het 
weekend weer volledig in teken van korfbal. Als A junioor veel met de senioren mee, om ervaring op 
te doen en te zorgen voor complete teams. Vanaf mijn zestiende speelde ik in het tweede. Dit was ook 
de tijd dat ik Sanne echt leerde kennen en we een relatie kregen.

Toen ik zestien was startte ik ook met de opleiding Sport en Bewegen. Een erg leuke opleiding. Veel 
te gekke, leuke en spannende momenten mee gemaakt. Ik werkte ondertussen als fitnessinstructeur. 
Een groot nadeel daarvan is dat je zoveel mensen leert kennen dat als je op een terrasje zit, je alleen 
maar mensen aan het begroeten bent. 

Na vier jaar op het MBO werd het tijd voor de Calo in Zwolle. Dit is iets wat ik altijd al wilde. Gym 
was namelijk het leukste vak op school en het leek me wel een makkelijke en leuke manier om geld 
mee te verdienen. Om eerder mijn diploma te halen, kon ik gelukkig in het tweede jaar starten. Door 
de weeks had ik een kamertje in Zwolle en in het weekend was ik thuis in Doetinchem. Het bleek    

dat dit te combineren was met het korfballen, dus ik bleef lekker bij mijn vertrouwde cluppie korf-
ballen. Ondertussen wel in het eerste. Het was soms behoorlijk stressen in de weekenden. Je had het 
korfbal, je ouders, je vrienden en natuurlijk wou ik Sanne ook nog eens zien. Het was meestal een 
krap schema. 

Vorige jaar kwam het plan om samen naar Amsterdam te verhuizen. Sanne had me erg Amsterdam 
minded gemaakt. We waren er al langere tijd uit dat we na onze studies in Amsterdam werk zouden 
zoeken. Nou is het voor mij handiger om tijdens mijn studie nog ervaring op te doen met de Amster-
damse jeugd en alvast connecties hier te leggen. Uiteindelijk hebben we besloten om ons laatste jaar 
van de studie zoveel mogelijk in Amsterdam te doen. We hebben nu dus samen ons appartementje in 
Amsterdam. Toch ontkom ik er niet aan om twee keer per week terug te moeten naar Zwolle.  Oké, 
het klinkt allemaal misschien niet heel studentikoos, maar het maakt mij wel heel gelukkig. En tja, 
zonder korfbal kan dit mens niet dus werd naar een nieuwe vereniging gezocht en gevonden. Nu mag 
ik het mooie rood en zwart om mijn schouders dragen van SKV Amsterdam!

Waar ik verder nog van houd?
- Muziek.
- Lekker koken en eten.
- Lekkere biertjes uitproberen (het liefst in een biercafe).
- Heel veel soorten sport.
- Gezellige spelletjes doen.

Zo ik hoop dat je nu een klein beetje weet wie ik ben, maar mocht je toch nog vragen hebben spreek 
me dan even aan. 

Tim Drowniak 



Wie is Sanne de Vries?
Hoi allemaal,

Mij werd gevraagd een stukje te schrijven voor in de Korfballer, maar waar begin je?

Mijn naam is Sanne de Vries en ik ben 22 jaar.
Sinds deze zomervakantie ben ik samen met Tim in Amsterdam komen wonen.

Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam, maar na enkele verhuizingen naar Almere en naar Doet-
inchem (ligt in de Achterhoek, in de buurt van Arnhem) heb ik toch maar besloten om terug te keren 
naar mijn “roots”. 
Ik heb drie jongere broertjes (waarvan 2 er een tweeling zijn) Door mijn twee jongere broertjes ben 
ik in Almere op 10jarige leeftijd begonnen met korfballen en heb ik dit doorgezet in Doetinchem. 
In Doetinchem heb ik op de korfbalvereniging Tim leren kennen. Hem heb ik helemaal gek gemaakt 
van Amsterdam, dus na een aantal jaar hebben wij besloten om van onze droom werkelijkheid te 
maken.

In Amsterdam volg ik de minor Huiselijk en Seksueel geweld op de HvA, maar vanaf februari zal 
ik meerdere keren per week op en neer reizen naar Nijmegen om daar mijn studie Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening af te ronden.

Mijn hobby’s zijn naast het korfballen ook winkelen, met vriendinnen leuke dingen doen, stedentrips 
maken en oppassen op mijn petekindje Olivia. 
Omdat ik niet zonder het spelletje korfbal kan heb ik besloten om lekker te korfballen bij SKV in het 
competitieteam. Vanaf de zaal zal ik een aantal wedstrijden gaan meespelen.
Tevens ben ik erg benieuwd naar alle leuke activiteiten en toernooien :)

Vanaf augustus 2010 heb ik Amsterdam verlaten.
Verhuist naar Haarlem om mijn droom te verwezenlijken.
Een droom die eigenlijk van kinds af aan al kriebelt en doet, maar waar ik tot nu toe geen vorm-
pje aan had kunnen, durven en willen geven.
Het oprichten en runnen van een eigen kledingwinkel!

Zodoende is ‘Talking French Haarlem’ vanaf nu dus een feit.
6 dagen (en soms 7) per week geopend voor winkelend publiek, en dus..
ook 6 a 7 dagen aan de bak. Dat houdt in dat ik minimaal zo’n 6 + 8 + 8 + 11 + 8 + 7 = 48 uur 
per week sta.. Jaja, eigen baas zijn betekent geen pauzes, geen verzachtende omstandigheden en 
geen normale werktijden.. :D

De reacties zijn superleuk en de meeste mensen zijn heel enthousiast over het merk, dus ik heb er 
(nog steeds) het volste vertrouwen in. Maar je leven verandert wel eventjes..
Van niksdoende, hangende, af en toe studerende, bierdrinkende, korfballende, feestende student.. 
naar altijd werken (basicly). Geen tijd meer voor SKV, maar uiteraard zit SKV nog wel in m’n 
hart, en spreek ik veel mensen nog regelmatig, want tja.. SKV blijft toch TE gezellig.

Haarlem is ook een hele leuke stad. Het is eigenlijk een beetje dorpse stad. Wel heel gezellig, 
heel dichtbij het strand maar toch ... het is geen Amsterdam ;)
Zo prraten de mensen hierrr toch anders (een verre reis heet bijvoorbeeld een furre reisj en kled-
ing is niet mooi, maar kleding moet den-de-rend (alsof het lettergrepen zijn) zijn).

Al met al raad ik jullie allemaal van harte aan om gezellig een keertje een kijkje te komen nemen 
bij mijn nieuwe, supermooie winkel (en indirect bij mijn mooie huis.. aangezien dat erboven is).
Uiteraard zijn er altijd aantrekkelijke kortingen voor trouwe SKV-klanten te regelen ;)

Lieve SKV’ers, SKV-se.. :P

Marijke

Amsterdams wordt Haarlems..

met een rrrollende rrr.. (n
atuurlijk)

Wie is Jorien Holman? 
Hoi, Ik ben Jorien Holman. Ik ben 20 jaar oud en woon in Amsterdam. Ik 
studeer Sport, management en ondernemen op de academie voor lichamelijke 
opvoeding in Amsterdam. Dit is mijn 4e jaar SM&O, bijna klaar dus alleen 
dit jaar nog stage lopen. Ik heb tot en met vorig seizoen korfbal gespeeld 
in het eerste bij Celeritas in Alkmaar. Bij Celeritas heb ik ongeveer 10 jaar 
korfbal gespeeld. Ook vind ik training geven erg leuk, dit heb ik ook een 
aantal jaren gedaan aan de D en C jeugd. Ik ben nu ongeveer een maandje lid 
bij SKV en ik vind het erg leuk. Ook ben ik al mee geweest op toernooi naar 
Nijmegen twee weken geleden en aankomend weekend ga ik mee naar een 
toernooi in Tilburg.



Dit was het eerste toernooi van het jaar dat is bezocht door SKV Amsterdam. De reis ernaar-
toe was weer een lange maar enerverende reis. Met zijn vijven (Kim, Karlijn, Elske, Jorien 
en Jelle) gingen we namelijk rechtstreeks vanaf onze competitiewedstrijd in Mijdrecht tegen 
Atlantis door richting Nijmegen. Naar ouderwets gebruik werden de eerste bieren al in de trein 
op een lege maag genuttigd. Hierdoor zat de stemming er al snel in. Op het station van Nijme-
gen aangekomen, voegde Floor zich bij ons gezelschap. 

Aangezien dit de eerste keer was dat Skunk hun eigen toernooi organiseerde, hadden zij een 
verassing in petto. Voordat het feest begon, gingen we namelijk eerst discobowlen. Omdat er 
prijzen (lees: drank) te winnen waren, deden wij extra ons best. Dit bleek ook te helpen: wij 
wonnen het eerste rondje met shotjes, doordat wij als eerste team boven de 100 punten uitkwa-
men met het bowlen. Dit was echter geen beginnersgeluk, aangezien wij strikes bleven gooien 
die op zijn tijd beloond werden. Nadat we uitgebowld waren, hebben we nog uitgebreid voor 
Kim gezongen aangezien zij die zaterdag 23 jaar is geworden. Hierna liepen we met zijn allen 
naar de feestlocatie. Het thema van het feest was: “I love a man in uniform”. Daarom waren 
wij dan ook verkleed als schoonmaak(st)ers inclusief accessoires. Wat betreft de drankcon-
sumptie hadden we de basis al tijdens het bowlen gelegd, maar ook tijdens het feest bleef het 
bier rijkelijk vloeien. Voor zover bekend deed echter maar één iemand van SKV mee aan de 
‘bingo’ (zie de foto’s op de website).

Op zondag moesten er ook nog 4 wedstrijdjes gespeeld worden. Doordat wij met een incom-
pleet team afgereisd waren naar Nijmegen, hadden we steeds 3 heren nodig van andere teams. 
Dit had echter ook gevolgen voor het resultaat: 1 gewonnen, 3 verloren. Na de wedstrijdjes 
hadden we het laatste deel van Feyenoord - Ajax (1 – 2) nog in de kantine gekeken en vervol-
gens gingen we met zijn allen moe maar voldaan weer terug naar Amsterdam.

Wist u
 dat:

• 
SKV’ers getalenteerde bowlers zijn

• 
Karlijn

 op het feest “in de boeien was geslagen” en de hele avond niet meer werd      

  
losgelaten

• 
Blauw ondergoed in de mode is

• 
Je een half uur moet wachten op Nijmegen Heyendaal als je

 de trein voor je neus ziet 

 
wegrijden

   Toernooi SKUNK - Nijmegen: 18 en 19 september 2010



Deze korfbraller heeft even op zich laten wachten...maar in de tus-
sentijd hebben we niet stilgezeten!! Menig uitspraak en/of anekdote 
is door ons keurig geregistreed.  Om je deze niet te onthouden, hierbij 
de mooiste selectie van de
    

 QUOTES !!!

Suuz Hofland: ik ben vandaag versierd door een jongen met het synd-

room van down..

Jelle Hengst: ik heb een schildpad gegeten in China
Franka: met schild?

Evelien tegen Bas: mag ik jou 
ballen anders even lenen?

Marijke: zijn dat de Belgen?
Suuz Jansink: nee, dat zijn de Antwerpenaren

Roos (over haar nieuwe huisje): het is geen trap naar 
beneden, alleen een trap naar boven

Suuz Jansink op de verjaardag van Bas: dat 

is het eerste kado zonder kurk

Evelien: je weet niet hoe lang Lennert me wakker heeft gehouden 
vannacht

Laurens tijdens het hemelvaarttoernooi: 

ik ben van mezelf al naughty wonderland Marit: als je met mij 
zoent is het geen 
vreemdgaan

Frances: als ik op mijn rug eindig ga ik snurken

Pomme (tijdens uitgaan): met die harde muziek kan je niet eens nadenken in je 

Frances tegen Kim: ben jij niet op een toernooi in 
Antwerpen geweest? Oh nee, dat was ik!

Dennis tegen Jelle Ho: jij scheert sowieso te veel

Marit: mannen rijpen, vrouwen rotten

Hans Fontijn tijdens een training: de paal van Bas is altijd de winnaar

Peter: in 10 minuten kan je leuke dingen doen
Bas: vrouwen hebben wel wat meer tijd nodig

Pomme (na het horen van het 
gepiep in de metro): dat doet 
zo’n pijn aan mijn tanden

Suuz Hofland: ik kan d’r ruiken

Bianca tegen Peter: jij komt de deur gewoon niet meer uit

Rick: ik ken geen halve indo’s, alleen maar grote negers Rick: Mark bood me laatst ook een kwak aan, maar ik bedankte

Rick: ik wil het alleen met Frances doen als Kim het niet met Frances doet

Kim tegen Pomme: je loopt alsof je genomen bent door een grote neger



Rick tegen Pomme: even slikken en weer doorgaan

Pomme: ik word er moe van (elke keer) heet te zijn

Pomme: ik heb pijn tussen mijn benen

Frances: oh…ik heb mijn brood meegenomen in de wc. Nou ja…voor als ik honger krijg

Evelien tegen Lennert: ga iemand anders nat maken

\
Pomme tegen Lennert: span je kont eens aan

Frances: als ik te veel ga eten krijg ik honger.

Pomme: je voelt erdoorheen dat ik het koud heb

Kim: het trekt wel open nu
Rick: er komen meer homo’s in de stad

Evelien tegen Pomme: ik word hitsig van 
je

Tim: dan wil ik ook wel kinderen kunnen baren

Jelle He tegen Karlijn: jij hebt maar een klein mondje, 
dus dan werkt het niet

Bianca: Jelle heeft zich al goed voor-

bereid met een stevig bed

Karlijn: maar ik val op vrouwen
Peter: ik ben ook wel een beetje vrouwelijk

Jelle He tegen Karlijn: je mag wel bij mij komen om bier te drinken, of andere dingen te doen

Jelle He (net na zijn aanstelling als voorzitter): 
bla, bla, bla, bla, bla en bla. Oke, rondvraag.
Linda: ja, ik heb vragen over alles wat je net 
gezegd hebt.

Karlijns Kwotenhoekje

•	 Karlijn:	ik	schuif	‘m	zo	naar	binnen	hoor
				Karlijn	(na	het	voorlezen	van	de	hierboven	geschreven	
					quote):	dat	ging	toch	over	mijn	vinger?
	

•	 Karlijn:	ik	ruik	niet	naar	mosselen,	misschien	naar	natte	vis

•	 Karlijn:	doe	jij	even	een	kwak	in	mijn	tas?

•	 Karlijn:	wil	je	alcohol	met	of	zonder?



     Hallo, wij zijn DOOS

Lieve SKVers,

naar jaaaaaaren van trouwe dienst heeft Keque ons leuke korfbalvereniging vaar-
wel gezegd. Zij hebben vele leuke activiteiten voor ons gepland, en wij danken hen 
daar ook voor (Marijke en Ingrid..bedankt!!!). 

Nu is het de beurt aan het altijd fris en fruitige DOOS: Drink Op Ons Succes !
En om deze naam natuurlijk waar te maken..hebben wij voor de komende twee 
maanden alvast wat leuke activiteiten gepland, waarbij er ook vást wel een drankje 
zal worden genuttigd.

Geef je dan ook op voor de overvolle agenda hieronder!!
Mailadres: doos.skv@hotmail.com 

PROOS(T) 
van 
DOOS

Activiteitenagenda:

* 21 oktober poolen
* 30 en 31 oktober: toernooi Debalderin

* 4 november: borrel!
* 8 november: Pubquiz 
* 18 november: Bowlen (let op: veranderd!)
* 27 en 28 november: Hippo toernooi

* 2 december: Sinterklaasborrel


