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Hiervoor onze hartelijke dank!

Redactiewoord
Een frisse start…

… in de breedste zin van het woord. De eerste trainingen zijn een feit; de voetbalschoenen zijn weer opgepoetst
hetzij ingeruild voor een nieuwer (groter) paar, de sokken weer bij elkaar gezocht (‘Mam, weet jij ….?’) en de
sporttas heeft al weer een aantal keren zijn dienst bewezen. Het voetbalseizoen 2019 – 2020 is geopend: we
mogen weer een balletje trappen!

En wat hebben we dit jaar het voetbalseizoen mooi ingeluid. Op zondag 25 augustus vond de eerste
familiedag plaats: een megasucces!! Er was met iedereen rekening gehouden. De allerkleinsten konden zich
vermaken op het springkussen, voor de jeugd, en de ouderen die zich weer even jong waanden ;), genoeg vertier
op alle waterglijbanen/-springkussens en voor de oudsten genoeg te zien en te beleven. Ter afsluiting gezellige
muziek onder het genot van vele hapjes en drankjes. Mijn complimenten aan iedereen die deze dag mogelijk
heeft weten te maken: absoluut voor herhaling vatbaar!
Daarnaast wil ik ook graag de aandacht nog even vestigen op de transformatie rondom de velden: de
pannakooi is een serieuze eyecatcher waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt en de speeltoestellen voor de
kleintjes zijn eveneens een groot succes.

Terug naar het voetbal, want dat is tenslotte waar het vooral om draait op de velden. Naast de
gebruikelijke teams, waarvan de samenstelling uiteraard hier en daar gewijzigd is, start KSC dit jaar met een
tweede kaboutergroep. Hoe gaaf is het om te zien dat het gat tussen deze twee groepen en JO10 op deze manier
steeds kleiner wordt? Wat mij betreft een win-win situatie: als vereniging zijn we afhankelijk van nieuwe aanwas
en voor de kabouters is het leuk, leerzaam én gezond om in teamverband met elkaar én in de buitenlucht plezier
te hebben. Jong geleerd is oud gedaan!

Tot slot, mocht je iets van het voetbalgebeuren met de club willen delen, lever je stuk dan in voor
29 oktober, via de mail, redactieclubbladksc@live.nl, of bij één van de redactieleden.

Voor een ieder een gezond en plezierig voetbalseizoen gewenst!

De redactie

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen
De vakanties liggen weer achter ons, een tijd waarin de vrijwilligers echter niet stil hebben gezeten en er weer
veel werk verzet is. Onze velden maar ook het nieuwe speeltuintje liggen er keurig bij dankzij onze
onderhoudsploeg. De activiteitencommissie is ook weer druk geweest. Zo hebben we een fantastische
familiedag gehad met veel gezelligheid en de officiële opening van de pannakooi. Vanuit het bestuur zijn we
met onze hoofdsponsor Sander en Elana Boezen van de COOP supermarkt in gesprek geweest. Hierin hebben
we afspraken kunnen maken om een uniek plaatjesboek voor KSC te ontwikkelen. Met flinke medewerking
van de activiteitencommissie is bijna iedereen op de foto gekomen zodat we binnenkort de plaatjes kunnen
sparen bij de COOP én in het plaatjesboek van KSC kunnen plakken.
Het nieuwe voetbalseizoen ligt nu weer voor ons. De teams zijn weer ingedeeld en we hebben zelfs een aantal
nieuwe teams mogen verwelkomen. Zo starten we dit seizoen met een zaalvoetbalteam. Zij spelen hun
thuiswedstrijden op maandagavond in de sporthal van Schoonoord. Ook het succes van de dames 35 plus
heeft tot inspiratie geleidt om een dames 7x7 18 plus op te richten. En natuurlijk mogen we onze alle kleinste
leden niet vergeten. We hebben nu kabouters 1 én kabouters 2 met in totaal zo'n 17 talentjes. Daarnaast
hebben we Koene de Lange bereid gevonden om training te geven aan de senioren keepers. Wat mooi om
deze ontwikkelingen te volgen op onze voetbalvelden.
Over de velden gesproken, iedereen heeft kunnen zien dat we een gedeelte van het kleine trainingsveld
opnieuw ingezaaid is. Het grote trainingsveld is hierdoor tijdelijk druk bezet op de dinsdag- en
donderdagavond. Wij zijn met SDO in gesprek en zij hebben toegezegd dat we hun velden mogen gebruiken.
Willie Sagel en zijn team JO 17 gaan daar voorlopig hun trainingen afwerken.
Daarnaast hebben we nu een start kunnen maken met de renovatie van de kleedkamers. Onze onderhouds/verbouwingsploeg heeft inmiddels twee kleedkamers gestript. Als deze en één scheidsrechterkamer
gerenoveerd zijn starten zij met de andere helft. Hopelijk kunnen onze spelers in 2020 fasegewijs gaan
genieten van deze modernisatie. In de tussentijd mogen we gebruikmaken van de kleedkamers in de sporthal.
Als laatste wil ik jullie allemaal uitnodigen om onze algemene ledenvergadering op 24 september te bezoeken.
De agenda en notulen van vorig jaar kunnen jullie vinden in dit clubblad én op onze site www.vvksc.nl
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een mooi en vooral een sportief voetbalseizoen. Dat het GeelZwart van KSC maar veel te zien mag zijn op de voetbalvelden!

Dennis van ’t Hull
(Voorzitter)

Loon en grondverzetbedrijf Johan Eising
www.grondverzeteising.nl
Voor al uw grondwerkzaamheden groot en klein
Tevens zand en grind handel

De Tip 127
7849 TE De Kiel
Tel: 06 – 20 805 933
E-mail: grondverzeteising@gmail.com

Kwaliteitsimpuls voor onze club!
De gemeente Coevorden heeft over de komende jaren een budget ter beschikking
gesteld voor de “Kwaliteitsimpuls BuitenSport”. De bedoeling is dat de accommodaties
van de buitensportverenigingen een duurzame oppepper krijgen. Er is een behoorlijke
pot met geld opgebouwd uit een bijdrage van de gemeente en rijkssubsidie, maar wel
met de verwachting van enige zelfwerkzaamheid. Alle buitensportverenigingen in de
gemeente kunnen hier aanspraak op maken en om alles in goede banen te leiden is
een commissie in het leven geroepen bestaande uit een paar leden van een aantal van deze verenigingen.
Deze commissie heeft een inventarisatie gedaan van alle wensen van de clubs. Zo hebben ook wij een hele
wensenlijst aangeleverd. Van een nieuwe kantine tot een tribune, van nieuwe bestrating tot aan een schuur
voor de onderhoudsmaterialen.
Maar de gemeente zou de gemeente niet zijn om, ondanks de wens van diverse verenigingen, te sturen in
wáár het geld aan uitgegeven gaat worden. Zo hebben zij een 3-tal speerpunten geformuleerd:
1) Ledverlichting

We hebben ingezet op veld 2 en het trainingsveld.
Zoals het nu lijkt zou dit binnen een half jaar gerealiseerd worden. De gemeente koopt
voor alle clubs de verlichting in, regelt de plaatsing en handelt de kosten af.
We zijn benieuwd!
2) Upgrade velden Het liefst hadden we jaarlijks extra geld gehad voor onderhouden en een
toplaagrenovatie voor alle velden, maar dat lijkt utopie. Als er wordt geïnvesteerd dan
moet het een verduurzaamd veld zijn (kunst of O2). Dus hebben we ingezet op veld
2 en daar werd inderdaad een O2 veld aangeraden. Maar we moeten afwachten wat de
conclusie van de gemeente wordt.
3) Toegankelijkheid De gemeente heeft de opdracht gekregen (Europees Besluit) om alle
sportaccommodaties toegankelijk te maken voor minder- of invaliden. Het Platform
Gehandicapten Coevorden heeft een schouw bij ons verricht en we merken dat juist hier
veel kansen ontstaan om onder meer de bestrating aan te pakken en wellicht de pui van
de kantine. De nood- , toegangs- en doorgangsdeuren voldoen op de meeste plekken bij
ons niet aan de eisen. We hebben daarom flink ingezet op deze post.

We doen ons best om het onderste uit de kan te halen, maar gezien de resultaten in het verleden ook nog wat
behoudend...

Renovatie kleine trainingsveld.
Zoals de meesten van jullie wel hebben gezien en sommigen ook tijdens de trainingen hebben gemerkt was de
kwaliteit van het kleine trainingsveld, die achter het kassahokje, niet meer van dien aard dat er fatsoenlijk op
getraind kon worden.
Daarom is er besloten om dit veldje grondig aan te pakken en de grasmat deels te vervangen zodat er over
enkele maanden weer een prima grasmat ligt om op te trainen.
Om dit mogelijk te maken hebben wij weer een beroep kunnen doen op verschillende mensen en bedrijven.

Wij willen hiervoor hartelijk bedanken;





C.W.V. Emmen voor het beschikbaar stellen van de frees
Jeroen Evenhuis voor het beschikbaar stellen van een trekker met spitmachine.
Erik en Niels Vrielink voor het spitten en frezen.
Charrel van Schie voor het zaaien.

Voetbalvereniging KSC Schoonoord
Opgericht 25 november 1933
Koninklijk goedgekeurd 15 oktober 1960 nr. 73
Rabobank Klenckeland Zweeloo, rek.nr. 35.92.05.623

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Datum : 24 september 2019
Tijd
: 20.00 uur
Plaats : kantine v.v. KSC

Agenda
01

Opening

02

Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 19 september 2018

03

Mededelingen

04

Behandelen en vaststellen jaarverslag 2018/2019

05

Ingekomen- en uitgaande stukken

06

Herziening Huishoudelijk Kantine Reglement

07

Jaarverslag van de penningmeester 2018/2019

08

Verslag kascontrolecommissie 2018/2019 (Gerrit-Jan Ensing/Tom Kootstra)

09

Vaststellen kascontrolecommissie boekjaar 2019/2020

10

Begroting 2019/2020

11

Afgetreden en niet herkiesbaar: Jacob Heins
Nieuwe bestuursleden: Wilma Hilhorst en Hans Ensing

12

Rondvraag

13

Sluiting

Namens het bestuur,
Dennis van ‘t Hull (voorzitter)

Voetbalvereniging KSC Schoonoord
Opgericht 25 november 1933
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Verslag Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:

18 september 2018
20.00 uur
kantine v.v. KSC

Aanwezig:
Afwezig mkg:

Jan Knol (vz a.i.), Jos de Groot, Lammie Maris, Esther Zwiers,
Jan Spreen, Nick Bouwknegt en Dennis van t‘Hull
Jacob Heins

Aanwezige leden:

46

01
02
03

04
05
06
07

08

09

Opening en vaststellen agenda
Jan Knol opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda is vastgesteld.
Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 19 september 2017
De notulen zijn vastgesteld.
Mededelingen
De samenstelling van de TC is veranderd. Frank Berkepies is gestopt als TC en wordt vervangen door
Rudy Groote en Harrie Stegen.
Er hebben op diverse vrijwilligersposten verschuivingen / aanvullingen plaats gevonden.
Er is een aanvraag bij de gemeente ingediend voor subsidie t.b.v. een pannakooi.
De aanvraag is toegekend, zodat een pannakooi gerealiseerd kan worden.
Behandelen en vaststellen jaarverslag 2017/2018 van de secretaris
Het jaarverslag is vastgesteld.
Ingekomen- en uitgaande stukken
Er zijn geen ingekomen- en uitgaande stukken.
Jaarverslag van de penningmeester 2017/2018
Jos geeft uitleg middels een presentatie op het grote scherm. Het jaarverslag is vastgesteld.
Verslag kascontrolecommissie (Edwin Haandrikman en Gerrit Jan Ensing)
De kascontrolecommissie heeft het verslag goedgekeurd en is hierbij vastgesteld.
Edwin en Gerrit Jan worden bedankt voor hun controle.
Vaststellen kascontrolecommissie boekjaar 2018/2019
Gerrit Jan Ensing en Jurgen Huizing nemen volgend jaar zitting in de kascontrolecommissie
2018/2019, reserve is Tom Kootstra.
Begroting 2018/2019
Jos geeft de begroting 2019 weer middels een presentatie op het grote scherm. De begroting is
vastgesteld. Jos licht een mogelijk verlies toe aan het einde van het jaar:
Jan Kootstra heeft aangegeven te stoppen met het innen van de entree. Het vinden van een
vervanger voor Jan is lastig. Zonder een vervanger kan er geen entree worden geïnd. Inzicht in de
noodzaak hebben zich ter vergadering spontaan mensen aangemeld voor het innen van de
entreegelden. Wilma Hilhorst bood aan deze inzet te coördineren.
Gerrie Hamberg zal de verkoop van het programmaboekje blijven doen. Wim Zwiers zal het
programmaboekje maken.
Stand van zaken renovatie kleedkamers wordt weergegeven door Wim Zwiers. Er wordt een bestek
gemaakt voor renovatie van de kleedkamers. Als dit bestek aanwezig is kan een start worden
gemaakt met de renovatie. Er wordt in fases gerenoveerd. Kleedkamers hebben prioriteit. De
renovatie betekent ook dat er gebruik wordt gemaakt van de spaargelden die hiervoor o.a. zijn
gereserveerd.

Vervolg verslag Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (18-09-2018)
10

11

12

Aftredend zijn voorzitter Jan Knol a.i., secretaris Lammie Maris en bestuurslid Nick Bouwknegt.
Lammie is niet herkiesbaar.
Nick stopt als bestuurslid, maar blijft samen met Wilma Hilhorst het wedstrijd-secretariaat voor de
senioren organiseren.
Het bestuur stelt voor om Dennis van ’t Hull als voorzitter en Esther Zwiers als secretaris te
benoemen.
De leden zijn akkoord met de benoeming van Dennis van ’t Hull als voorzitter en Esther Zwiers als
secretaris.
Jan, Nick en Lammie worden met bloemen en een woord bedankt voor hun inzet.
Rondvraag
Truida Hollander > Waarom wordt snoep niet naar €1,- verhoogt? Dit is handiger om te rekenen.
Antw. > Dit punt is al eerder door Truida aangedragen en in het bestuur over besproken. Daarop is
besloten de prijzen betaalbaar te willen houden voor zowel de jeugd als volwassenen.
Sluiting
Jan sluit de vergadering en wenst het zittend bestuur veel succes toe.

Namens het bestuur,

Namens het bestuur,

Dennis van ’t Hull (voorzitter)

Esther Zwiers (secretaris)

Voorbeschouwing seizoen 2019-2020.
Een nieuw seizoen staat voor de deur, wat alweer mijn derde jaar bij K.S.C. gaat worden. En dus ook weer het
verzoek om een voorbeschouwing te schrijven. Bij dezen gaan we een poging wagen.
Terugblik
Afgelopen seizoen hebben naar verwachting gepresteerd, een top-vijf positie was gezien onze selectie een
verplichting. Dat er dan ook een periodetitel werd behaald was mooi meegenomen. Maar ook wel weer
logisch, want als je veel wint doet je ook mee om de prijzen. Helaas was het behalen van de derde klasse een
brug te ver. Al moet ik er gelijk aan toevoegen dat het ook voor een groot gedeelte aan ons zelf lag en aan de
omstandigheden op die bewuste dag in Vlagtwedde tegen Westerwolde. Ik heb ook niet te lang getreurd want
we waren die dag eigenlijk volstrek kansloos. Eind conclusie een mooi en goed eerste jaar na de promotie uit
de vijfde klasse.
Selectie
Begin augustus zijn we weer begonnen met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Door het toevoegen van
een 8-tal 019 spelers heeft de selectie een aardig metamorfose ondergaan. Een goede zaak in een selectie
waar doorgaans niet al te veel veranderingen plaatsvinden. Van de spelers die vorig jaar regelmatig in het
eerste waren te bewonderen is Damian Roos gestopt bij KSC, Sander Schuiling vond het tijd worden om een
stapje terug te doen en gaat in het tweede elftal zijn kunsten vertonen, John Borsboom heeft wegens privé
redenen besloten om het eerst rustig aan te doen en is (tijdelijk) niet beschikbaar voor het eerste elftal. Het
wegvallen van Sander en John betekent wel dat we op basis van vorig jaar z’n 30 doelpunten moeten
opvangen, dat is veel, en dus een mooie uitdaging voor het team om hiermee aan de slag te gaan.
Verwachtingen
Dan de verwachtingen voor het komende seizoen. Ook dit jaar moeten we de lat niet te laag leggen. Gezien de
potentie in de selectie, ik verwacht dat we in de breedte zelfs sterker zijn geworden dan vorig seizoen, moet
ook nu een top 5 plaatst het doel zijn. We zullen moeten doorgroeien en nog stabieler worden in onze
resultaten. Als we dat kunnen bereiken ziet het er voor komend seizoen goed uit. Dat vraagt wel het nodige
van spelers, er zal hard gewerkt moeten worden. Ik proef wel dat er een omslag gaande is, ik hoorde aan het
einde van het seizoen zelf uitspraken als “maar volgend jaar gaan we voor het kampioenschap”. Dit is wel de
denkwijze die nodig is om beter te worden en een bewustwording van de kwaliteiten en mogelijkheden die er
zijn in onze groep . Hopelijk gaan ze dit ook waarmaken in gedrag richting de wedstrijden. Ik heb er
vertrouwen in.
Als ik naar de overige ploegen kijk zie ik niet gelijk een uitgesproken titelkandidaat, maar zoals in voorgaande
jaren zullen Titan, Sweel, OVC’21 en mogelijk ook Sleen een gooi naar de titel willen doen. Waarschijnlijk zal er
ook wel een verrassing tussen zitten zoals vorig jaar Pesse, een ploeg waar op voorhand niet aan werd
gedacht. Voor ons zaak om de eerste periode van de competitie goed te starten en met Sweel, Schoonebeek
en Gasselternijveen op het programma krijgen we na drie wedstrijden wel een goed beeld van onze
mogelijkheden. Maar zoals gezegd gezien de potentie, leeftijd en voetballend vermogen in onze selectie
mogen we best het één en ander verwachten. Aan mij de taak om een evenwichtig, gemotiveerd elftal neer te
zetten en dus een elftal waar onze vele supporters met plezier naar komen kijken. We gaan ervoor.
Ik wens iedereen hierbij een mooie seizoen 2019-2020.
Johan Hollen.

Wedstrijdsponsoren seizoen 2019/2020
Slagerij Knol
Condor Drive-in-show
COOP Boezen
Supportersvereniging Geel – Zwart
De Oude Drentse Boerenherberg

Hiervoor onze hartelijke dank!

Kapsalon
Nagelstudio
Zonnestudio

Kapsalon
Nagelstudio
Zonnestudio

Tramstraat 1
Schoonoord
0591-381691

Administratief– en Adviesbureau Gerbers
Voor:

Administraties en rapportages in landbouw en MKB
Belastingaangiftes particulieren
Slenerweg 88, 7848 AK Schoonoord
Tel: 0591-381491 / 06-53129854
E-mail: info@administratie-gerbers.nl

Buffetrestaurant DE MARKIES VAN KARABAS
Slenerweg 83a, 7848 AG Schoonoord
Tel: 0591 - 382712

Nieuw: KSC Dames 7tal 21+
Het idee: “KSC Dames 7tal” is ter sprake gekomen op een mooie lente avond waar wij (Kelly Bremer & Claudia
Schoutens) bij de Dames 1 van KSC aan het kijken waren. Hier spraken wij met Bianca Schoonebeek-Schippers
over het KSC 7tal 30+ hoe zoon succes dat wel niet was en dat wij het voetbal eigenlijk ook wel erg misten.
Maar helaas komt voetballen op zaterdag bij ons en de meesten die de afgelopen jaren gestopt zijn, niet meer
goed uit vanwege school en/of werk of andere redenen.
Omdat je met 7x7 voetbal slechts 2x per maand op een vrijdag avond wedstrijden speelt, zou dit ideaal
uitkomen voor ons. Al gauw trommelden we oude spelers op en legden we hen het idee voor.
Ronald Hilhorst zet zich in als leider en trainer, welke zullen plaatsvinden op elke maandag en woensdag
avond van 20:30 – 21:30 uur.
Het KSC 7tal vanaf 21 jaar ziet er voorlopig als volgt uit: Nadine Smit, Kelly Bremer, Sandra Haandrikman,
Nienke Tabak, Naomi Mensing, Shannon Smit, Claudia Schoutens, Tonny Irrang, Sanne Tinge, Laura Smit en
Yvette Meppelink. Waarbij Sanne, Laura en Yvette naast het spelen in het 7tal ook bij de Dames 1 blijven
voetballen.

VV KSC 3
Het 2e deel van het seizoen 2018/2019 werd afgesloten met een paar overwinningen en goed voetbal.
Hierdoor was iedereen positief en werd er uitgekeken naar het nieuwe seizoen.
De sportieve verwachtingen waren dan ook best wel hoog. Vorig jaar werd er alleen op de donderdagavond
getraind en werd er partijspel gespeeld door de aanwezige spelers. Om aan de sportieve verwachtingen te
voldoen zijn er in samenwerking met het bestuur vrijwilligers gevonden die op de dinsdag en de donderdag
training geven aan de 3e selectie.
We zijn nu een paar weken op weg in het nieuwe seizoen en de trainingsopkomst is goed en er wordt goed
getraind. Er is vanuit de junioren dit seizoen een groep spelers doorgeschoven naar de senioren. Dit heeft als
gevolg dat alle 3 de selecties op papier behoorlijk goed bezet zijn. Er werd zelfs nog even gesproken over een
4e elftal. Na hevig beraad is er uiteindelijk besloten om dit toch niet te doen. Ondanks het grote spelersaantal
stonden er voor de 1e beker wedstrijd tegen Witteveenseboys 2 slechts 12 man op papier. Deze wedstrijd
werd desalniettemin met klinkende cijfers gewonnen 0-6.
De verwachting voor dit seizoen is dat we mee gaan doen voor de bovenste plaatsen op de ranglijst…. Maar
dat we ook veel plezier en gezelligheid met elkaar beleven. We hebben een gezellige groep en gezelligheid is
ook altijd de kracht van dit team geweest. We hopen een sportief en leuk seizoen tegemoet te gaan waarbij
och stiekem met een schuin oog naar de bovenste plaatsen wordt gekeken!
Mvg
De staf van het 3e elftal

Update kleedkamers
Zoals jullie wellicht vernomen hebben is er een start
gemaakt met de renovatie van de kleedkamers en een
scheidsrechters-kamer.
Dit maakt dat we nu vaak op de zaterdagochtend een
tekort hebben aan beschikbare kleedruimtes.
Na een kort en zeer medewerkend overleg met de
gemeente mogen we in die gevallen kosteloos gebruik
maken van kleedkamers 5 en 6 bij de sporthal. Een
mooi gebaar van de gemeente!
Natuurlijk moest er over de schoonmaak nog wat
overleg gepleegd worden met sporthalbeheerster Tina
Weggen. Gelukkig zijn de lijntjes altijd kort in
Schoonoord, dus ook dat is geregeld. Omdat we zelf de
verantwoordelijkheid willen dragen dat deze kleedkamers extra netjes achter gelaten worden hebben we
besloten alleen eigen teams zich hier te laten omkleden en douchen. De leiders van de jeugdteams zijn
hierover geïnformeerd.
De verbouwing is een heel project waar geen hoofdaannemer voor aangewezen is. Om de afstemming en
planning goed te laten verlopen is er veel contact tussen de verbouwingscommissie en verschillende partijen
zoals installateur, timmerman, tegelzetter, vloerenlegger en stucadoor. De onderhoudsploeg helpt met vele
hand- en spandiensten. Als alles naar behoren verloopt kunnen we in de loop van het voorjaar kleedkamer 3
en 4 weer benutten om vervolgens 1 en 2 aan te pakken.
We hopen voor het nieuwe seizoen dan helemaal klaar te zijn en een behoorlijke modernisering te hebben
gerealiseerd met een zelfreinigend douchesysteem om legionella te voorkomen, vloerverwarming om alles
snel te laten drogen en herkenbare clubelementen voor extra KSC-gevoel.
Een tegenvaller zijn toch wel de kosten die verbonden zijn aan een dergelijk project. Ondanks het feit dat KSC
het wel kan betalen is het even slikken. Maar we hechten veel waarde aan een goede kwaliteit van onze
accommodatie en na decennia van achterstallig onderhoud wordt het ook wel eens tijd om het rigoureus aan
te pakken. Op deze manier maken we het mogelijk om er weer 20 tot 30 jaar mee vooruit te kunnen. En we
moeten immers ook denken aan onze volgende generaties!

Berichten vanuit de jeugdcommissie per 16-09-2019
Dit jaar werd voor mij toch wel een beetje afgetrapt met de familiedag van KSC op 25 augustus j.l.; Met
geweldig weer en veel enthousiaste deelnemers denk ik dat we kunnen terugkijken op een hele mooie en
geslaagde dag, nogmaals een dikke pluim voor de organisatie hier achter en hopelijk kunnen we hier een
jaarlijks terugkerend feestje van maken.
En dan sta je zo maar weer aan de start van een nieuwe competitie. De bekerwedstrijden in de poule zijn al
weer afgewerkt en voor elk team wat door is bij deze alvast heel veel succes in de volgende ronde.
Na een welverdiende vakantie zijn wij als jeugdcommissie inmiddels ook weer om tafel gaan zitten om allerlei
zaken goed te kunnen regelen. Vooral een heel laat doorgegeven wijziging vanuit de KNVB aangaande
leeftijdsgrenzen heeft voor heel veel regelwerk gezorgd maar inmiddels is dit ook bij ons goed doorgevoerd.
Ook dit jaar zijn wij heel blij dat we onze jeugdteams weer goed gevuld hebben en in het bijzonder dat we een
2e kabouterelftal in het leven hebben kunnen roepen. Veel jeugdteams is natuurlijk hartstikke goed maar
levert ook wel eens een knelpunt op aangezien elk team ook een plekje moet vinden op het trainingsveld en
als er dan ook al diverse seniorenelftallen trainen in combinatie met het nog niet weer te bespelen
trainingsveld achter het kassahok ……
Dit alles heeft geresulteerd in een samenwerking met SDO die bereid zijn om hun veld beschikbaar te stellen
zodat onze JO-17 vanaf nu daar is gaan trainen, een mooie oplossing !!
Voor nu wil ik het hier weer even bij laten en wil ik een ieder heel veel succes toewensen in de diverse
competities.
Voor zover de berichten vanuit de Jeugdcommissie,
Tot snel op het voetbalveld !!

Namens de jeugdcommissie,
Ron Kootstra
Voorzitter

Informatieblad jeugdcommissie v.v. KSC

Jeugdcommissie
Voorzitter : Ron Kootstra
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Mathijs Berkhout
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Jaimy Schoonbeek
Feitse Kootstra
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gj_ensing@live.nl
wlmhlhrst@gmail.com
edwinberkepies@hotmail.com
cor.stuiver@ziggo.nl
altingnick@hotmail.com
remcoeising1996@gmail.com

Nieuwe spelregels seizoen 2019 - 2020
Plek van wisselen
Als een speler gewisseld wordt, kan de scheidsrechter bepalen dat dit bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn
moet gebeuren. De scheidsrechter kan dit bijvoorbeeld beslissen om tijdrekken te voorkomen, of in het geval
van een blessure.
Doeltrap
Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied
voordat een medespeler de bal mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze is getrapt en
duidelijk beweegt. Alleen de opbouwende partij mag de bal direct in de zestien meter aanraken.
Strafschoppenserie
Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een beslissing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen
weer om-en-om. Team A begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. De
ABBA-procedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat niet meer.
Scheidsrechterbal
Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler in de buurt staan van de scheidsrechter, als hij de
bal laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De rest van de
spelers moet op minimaal vier meter afstand staan. Als er een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied is, is
deze altijd voor de keeper.
Kaarten voor teamofficials
Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn alle stafleden die
langs het veld zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is hier al mee
geëxperimenteerd in het betaald voetbal, vanaf komend seizoen geldt het ook voor het amateurvoetbal.
Muurtje
Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle
aanvallers minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich hier niet aan houden,
volgt er een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
Voor meer Info kijk op:
www.knvb.nl
 boven aan zoek balk typ je in nieuwe spelregels 2019 in.
 Dan kom je op pagina klik je op spelregeldocumenten.
 Dan klik je op dit zijn de nieuwe spelregels in het seizoen 2019 – 2020 dan kom je video tegen en tekst
en uitleg.

Bij vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht .
Gr Jeugdcommissie van V.V.KSC

Mededeling vanuit de Jeugdcommissie !!
Edwin Berkepies zal zijn functie als technische commissie neerleggen en zal de taak als notulist van
Nick Alting overnemen.
Er is een nieuwe jeugdplan opgesteld door de vereniging.
Dit Jeugdplan zal te vinden zijn op website van V.V. KSC.
www.vvksc.nl
Bij vragen kunt u altijd bij een van de jeugdcommissie terecht .
*****************
Ook is de jeugdcommissie op zoek zijn naar een scheidsrechter voor na de winterstop
die ‘s morgens de JO13-1 kan fluiten om 09:30
Hiervoor kun je contact opnemen met Wilma Hilhorst of de technische commissie van de jeugd.

VV KSC JO11-1
Wij hebben dit jaar de stap gemaakt van de JO10 naar de JO11. Dit houdt in dat we vanaf nu gaan proberen
de spelers vanuit een bepaalde positie te laten voetballen.
De 1e bekerwedstrijden blijken dan ook een goeie oefening te zijn en gaan allebei verloren.
Toch hebben de jongens goed voetbal laten zien en hebben ze enorme inzet getoond. Er werd bij vlagen
aardig gecombineerd. Iets dat ook bij de trainer van de tegenpartij niet onopgemerkt bleef hij gaf ons zelfs
complimenten hiervoor! De focus zal de komende weken dan ook op de omschakeling liggen.
De trainingen worden goed bezocht en er wordt hard gewerkt dus de resultaten zullen dan ook vanzelf
volgen. De verwachtingen voor dit seizoen zijn dat we ons verder zullen gaan ontwikkelen en dat we vooral
veel plezier gaan hebben met elkaar. De groep is geheel in tact gebleven..
We hebben zelfs 1 nieuw lid mogen verwelkomen dus dat gaat vast helemaal goed komen.
En als we naast het plezier die we beleven en de inzet die geleverd wordt ook nog onze wedstrijdjes kunnen
winnen dan zal het wat ons betreft een geslaagd seizoen zijn.

Gr,
Staf v.v. KSC JO11-1

KSC JO-17 SEIZOEN 2019-2020

ALLEEN KUN JE NIETS JE MOET HET SAMEN DOEN
Sinds dit seizoen train en coach ik de wedstrijden van de oudste jeugd bij KSC, in het geval van KSC is dit de JO17 (vroeger B-junioren) Ondanks dat ik al weer wat jaartjes in Schoonoord woon en in het verleden ook de E1
en het vrouwenteam van KSC heb getraind, waren de jongens voor mij iig op voetbalgebied onbekenden. Dit
houdt idd in dat je ook even aan elkaar moet wennen. Om die reden heb ik ook een plan opgesteld waarin de
spelers weten wat ze van mij kunnen verwachten, en ze tevens weten wat ik van hun verwacht. Voetbal is een
Team sport en ons motto is dna ook de wijsheid van Cruyff: Alleen kun je niets, je moet het samen doen.
Met die wetenschap stond er na slechts 2 trainingen, waarin veel spelers nog afwezig waren vanwege de
lopende vakanties een oefenwedstrijd tegen een klasse hoger spelende Sweel gepland. Ik had al aangegeven
deze wedstrijd puur te gebruiken om de spelers aan het werk te zien, en ze dus zelf te laten voetballen, zoals
ze gewend zijn zonder al te veel coach momenten toe te passen.

PRE- SEASON MATCH SWEEL J017 - KSC JO17 7-1 ( 2-0 )
De eerste helft begonnen we met de spelers die getraind hadden. Na een 2-0 achterstand bij rust, brak na rust
de conditie van de jongens die nog niet hadden getraind vanwege vakantie en de goede tegenstander die daar
goed gebruik van maakte, en tevens al een wedstrijd in de benen hadden ons op. Sweel liep erg makkelijk
naar een 7-1 overwinning. (Colin was de doelpuntmaker aan onze zijde) De uitslag was voor mij persoonlijk in
deze wedstrijd niet relevant, aangezien we net begonnen aan onze nieuwe ingeslagen weg.

CUP - MATCH DZOH JO17/4 - KSC JO17 2-2 ( 0-2 )
De zaterdag erop stond de 1e bekerwedstrijd op het programma uit tegen DZOH. Van onze brede selectie van
18 man, hadden we aangezien het een ochtend wedstrijd was, slechts 12 spelers. Onze keeper Rowan was
ook niet aanwezig, dus gaf Colin aan wel op doel te willen. We waren de gehele wedstrijd beter en kwamen
voor rust ook op een 2-0 voorsprong (1x Martijn en 1x Christiaan) Vlak voor rust viel captain Jaimy
geblesseerd uit, waardoor we de 2e helft geen wissel mogelijkheden meer hadden.

We kregen in de omschakeling 2 onnodige goals tegen en wisten zelf niet 1 van de vele kansen te benutten
waardoor we teleurgesteld met een 2-2 gelijkspel richting Schoonoord huiswaarts keerden.
Opstelling: Colin, Mika Alserda, Mathijs, Jaimy© (40. Milan), Leroy, Christiaan, Jarno, Omram, Martijn, Sem

CUP - MATCH KSC JO17 - HOC JO17 2-7 (0-4)
Tegen een makkelijk scorend team hadden we ook deze wedstrijd weer moeite in de omschakeling, waardoor
we met te veel mensen voor de bal stonden, wanneer we in de omschakeling zaten. Bij rust stonden we al
met 4-0 achter terwijl 3 goals viel in de omschakeling nadat wij de kans lieten liggen om te scoren. De 2e helft
hebben we ons goed herpakt, HOC dat fysiek wat sterker was wist nog 3x te scoren, wij deden dat 2x via
Davey en Christiaan na mooi terug leggen van Jonne.
Opstelling: Rowan, Mika Alserda(41.Jonnick), Gijs, Jaimy© 30. Milan), Silvijn, Mathijs (55. Jarno), Jarno (Davey
43), Christiaan, Sem (13. Jonne), Martijn en Colin

CUP - MATCH BARGERES JO17 - KSC JO17 4-5 (3-2)
Het leek een beetje richting de wedstrijd tegen HOC te gaan, We waren beter, maar kwamen toch achter door
een vrije trap na 10 minuten. Toen Bargeres 3 minuten later een penalty kreeg werd het 2-0. Jaimy die bracht
ons met 2-1 weer terug in de wedstrijd. Na en prachtige aanval over links. Niet veel later werd het 3-1. Echter
Jaimy krulde een prachtige vrije bal over de keeper 3-2. We lieten bij vlagen zeer goed combinatievoetbal
zien. Na de rust schoot Jaimy op de lat, maar in de rebound kopte Jarno raak 3-3. Bargeres begon op alles te
schoppen wat geel en zwart was, maar de goed leidende vrouwelijke scheidsrechter hield het kort en gaf
direct geel wanneer het te ver ging. Toch kreeg de thuisploeg wel erg makkelijk hun 2e strafschop. deze werd
benut en zo keken we weer tegen een 4-3 achterstand aan. Milan schoot van afstand de 4-4 binnen en toen
Martijn zijn tegenstander had gedold en van achteren nagetrapt werd volgde 6 minuten voor tijd weer een
vrije trap die aanvoerder Jaimy er prachtig inschoot 4-5. Verdiende overwinning in een knotsgekke wedstrijd.
Opstelling: Colin, Mika Dokter (41. Jonnick), Gijs, Mathijs, Silvijn (70. Mika), Jarno (41. Milan, Christiaan, Leroy,
Martijn, Jaimy ©, Davey (60. Jarno)

TOPSCORER BEKERTOERNOOI
1. Jaimy 3x
2. Christiaan 2x
3. Martijn, Davey, Jarno en Milan 1x

Volg ons ok op facebook ( VV KSC JO-17)

Voetbalvrienden,
Ben jij 4 of 5 jaar?
En heb je zin om te voetballen?

Kom dan gezellig een keertje kijken en meedoen met het talenten voetbal van KSC.

Kabouterteams trainen op zaterdag van 09:30 tot 11:30.

Met trots kunnen we vermelden dat we 2 Kabouterteams hebben ,

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem dan gerust even contact op met;

Priscilla Schuiling: 0652170559 ( Begeleider Kabouter team 1 )
Sander Schuiling: 0652770293 ( Begeleider Kabouter team 1 )
Jesper Weggen: 0623723989 ( Begeleider Kabouter team 2 )
Nick Alting: 0628872511 ( TC van jeugdcommissie )

En hopelijk zien we jullie snel op het voetbalveld!

Kleding jeugd en senioren






Kleding van jeugd kan geruild worden bij Nick Alting en Remco Eising .
Kosten voor de sokken voor de jeugd en senioren zijn € 7,50.
Graag de touwtjes in broekjes laten zitten.
De senioren kunnen de broekjes bij ons kopen voor €7,50, deze zijn beperkt op voorraad.
In de webshop kunt u o.a. broekjes, sokken, trainingspakken, poloshirts en tassen kopen.
www.vvksc.nl
U kunt ons ook bereiken op:
06-28872511 ( Nick Alting )
06-57697614 ( Remco Eising )

Gestopt
Hillie Oosting
Marloes Loohuizen
Timo de Ridder

Nieuw
Claudia Scholtens
Nadine Smit
Sandra Haandrikman
Mylan Kootstra
Marijn Wever
Kelly Bremer
Niek van ‘t Hull
Levi Trul

Willie Sagel
Sebastiaan Grevenstuk
Jarno Wilms
Marjet Stoffer
Nienke Tabak
Semmy Stap
Zoe Schuiling

KSC-kaboutertjes niet klein te krijgen…
Zaterdag 14 september 2019, 8.30 uur… de spanning is van de kaboutergezichtjes af te lezen. Vandaag hun
aller-, aller-, allereerste wedstrijdje in Emmerschans, wat spannend! Eenmaal daar aangekomen komen de
geel-zwarte tenues uit de tas, worden de laatste plasjes gepleegd en start de teambespreking wat in de
praktijk neerkomt op de volgende zin: ‘Je mag alleen de bal afpakken van de kindjes die je NIET kent!’
Duidelijk.

Om 9.30 is het zover… na uitleg van de scheidsrechter wordt de bal afgetrapt (aftrappen??) en daar gaan ze.
Het is wel even wennen hoor: ‘Welke kant moet de bal eigenlijk op?’ … ‘Waarom mag ik niet doorvoetballen
als de bal over de lijn gaat?’ … ‘Wie is eigenlijk die man die zo nu en dan op een fluitje blaast (knijpt)?’ … ‘En
hoezo mogen we niet met vier man pal voor de persoon gaan staan als deze een corner neemt?’. De leidsters,
Sander en Priscilla, proberen zo goed mogelijk te coachen. Ook de papa’s en mama’s helpen een handje en
termen als: ‘Een stapje naar achteren, inzakken, onder de bal komen!’ vliegen over het veld…. Je ziet ze
denken: ‘Onder de bal komen??’
Na een onwennig kwartiertje zit het eerste partijtje erop, is er tijd voor ranja en maken we ons op voor het
vervolg. Het tweede partijtje gaat al stukken beter. De KSC-kaboutertjes beginnen een beetje door te krijgen
waar het om draait, durven af en toe een bal te onderscheppen en komen zelfs enkele keren in de buurt van
het doel van de tegenstander. Ook het derde en laatste wedstrijdje gaan best aardig. Er wordt gelachen en
gehuild, er wordt gedanst, gehuppeld en gesprongen en er wordt tijdens de wedstrijd van keeper gewisseld,
want tja, als je moet plassen, dan moet je toch echt gewoon NU plassen ;).
Tegen half 12 stappen we voldaan weer in de auto. We hebben geen ‘punten weten te pakken’, maar dat mag
de pret niet drukken. Dion, Daan, Owen, Jort, Siem, Danny, Stacey en Lizzy, jullie hebben het voortreffelijk
gedaan! We hebben erg van jullie genoten!
Een trotse kaboutermoeder.

WWW.FIXETSCHOONOORD.NL
Voor al uw doe-het-zelf artikelen, vragen over uw
klus, thuisbezorgen en veel meer kunt u dagelijks bij
Fixet Schoonoord terecht!!!
Op ons buitenterrein vindt u onder andere een groot aantal
scherp geprijsde:








Blokhutten en tuinhuisjes
Schermen
Hekwerk
Zandbakken en speeltoestellen
Houten bloembakken
Konijnenhokken

Op de grote showroom-etage vindt u onder andere een ruim
assortiment van:







Laminaat / houten vloeren
Binnen- en buitendeuren
Binnen en buiten zonwering
Schuifwandsystemen
Tuinmeubelen

FIXET SCHOONOORD / Maatschappijweg 4 / 7848AM SCHOONOORD / 0591 - 381852

Hoveniersbedrijf

Martin Jansen
Specialist in aanleg en onderhoud van
tuinen.
Tevens ontwerp en (sier) bestrating.

Bel vrijblijvend voor informatie!
Westdorperstraat 35 * 9443 TM Schoonloo
Tel. 0592 – 50 14 63 * Tel. 06 – 50 87 71 32

