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Vol verwachting klopt ons hart…

Begin november, nog een paar keer tegen een balletje aantrappen en we luiden het nieuwe jaar al weer in.
Maar voor het zover is, hebben we eerst nog twee drukke, maar veelal gezellige maanden tegoed.
Aankomende vrijdag, 9 november, vindt de eerste festiviteit plaats: een voetbalquiz in de kantine van KSC, voor
een ieder (van 16 jaar en ouder) die graag zijn voetbalkennis wenst te delen met anderen … leuk initiatief!
En dat is het begin: Sint Maarten, de intocht van Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw. We zullen er ongetwijfeld
veel van mee krijgen, ook op en rondom het sportveld van KSC.
En ondertussen blijft het balletje rollen, meestal de goede kant op. Het eerste en tweede elftal doen het heel
aardig en ook de jeugdteams weten punten binnen te halen: een goed begin is het halve werk ;).
Mocht je iets van het voetbalgebeuren met de club willen delen, lever je stuk dan in voor 10 december, via de
mail, clubblad@vvksc.nl, of bij één van de redactieleden.
Wij wensen jullie veel gezellige (voetbal-)momenten toe.
De redactie
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Wedstrijdballen seizoen
Seizoen 2018 - 2019
De Wasmand
Supportersvereniging Geel – Zwart
Openluchtmuseum Ellert en Brammert
Stukadoor- en Afbouwbedrijf Prins
Slagerij Knol
Eetcafé Molenzicht
Autohandel Huisman
Stichting D.A.S.
Stucadoorsbedrijf Prins
HEFA Products
Jasbedrijf Veldkamp
Autodeals Emmen
Jans Alting Metaalrecycling
WIZ – bouwadvies en projecten

Hiervoor onze hartelijke dank!

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
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Sander Veldkamp
Kai Peek
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE ORGANISEERT:

VRIJDAG 20 DECEMBER
KANTINE V.V. KSC
AANVANG 19:30 UUR

Barvrijwilligers moeten IVA-test doen!
Namens het bestuur verzoeken wij alle bardienstvrijwilligers om de test te doen voor “Instructie Verantwoord
Alcohol schenken” (IVA). Dit is noodzakelijk voor als we inspectie krijgen van de NVWA (Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit). Het is verplicht dat er altijd een bardienstvrijwilliger aanwezig is met het IVA-certificaat.
De test kan heel eenvoudig online gedaan worden en je kunt er niet voor zakken. Het is bovendien erg
leerzaam als het gaat om alcohol schenken. Gelukkig hebben velen de test inmiddels gemaakt; moeilijk is het
niet. Wat moet je doen?
1) Je gaat naar de site www.nocnsf.nl/iva
2) Je leest precies wat je moet doen. Als je de test wilt afleggen, klik je
op “doe de test”. De test neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag.
3) In het veld “e-mail adres barverantwoordelijke” vul je het e-mail adres
van secretariaatksc@gmail.com in.
4) In het veld “naam barverantwoordelijke” vul je de
naam van onze kantinebeheerder in, Hillie Stanneveld.

Als je de test hebt gedaan en de stappen hierboven hebt gevolgd, krijgt het secretariaat een e-mail met je
certificaat. Dit certificaat wordt gearchiveerd en komt ter inzage voor eventuele inspectie in de kantine te
liggen. Als er dan gecontroleerd wordt door de NVWA kunnen we aantonen dat alle barvrijwilligers
gekwalificeerd zijn.

Alvast bedankt!
Hillie Stanneveld en Esther Zwiers

In de schienwarper….
Deze keer: Hans Ensing
Naam: Hans Ensing
Geboortedatum: 23 augustus 1992
Woonplaats: Schoonoord. (Sinds kort)
Beroep: Systeembeheerder
Stopwoordje: Oké
Favoriete automerk/-type: Porsche 911 Carrera
Muziek: Top 40 & Rap
Beste Nederlandse zanger(es): Op dit moment rapper Snelle
Favoriete radiozender: Qmusic
Favoriete vakantieland : Zweden
Favoriete tv-serie: Top gear
Ik word vrolijk van: Een mooie voetbal zondag
Ik heb een hekel aan: Liegen en negativiteit
Als ik nu 40 was , dan: Hoop ik lichamelijk nog in staat te kunnen zijn om te voetballen op zondagmorgen.
Hoe denk je dat de vv KSC er over pakweg 10 jaar voorstaat? Ik hoop dat wij dan nog zoveel leden hebben als
wij nu hebben en dat geldt voor zowel de dames- als herenleden. En dat wij als club nog steeds een beroep
kunnen doen op zoveel vrijwilligers.
Met te weinig slaap, word ik: Chagrijnig.
Hier kunnen ze mij voor wakker maken: Laat mij maar slapen.
Als ik een miljoen won, dan: kocht ik een Porsche 911 en ga ik sparen.
Beste eigenschap: Behulpzaam
Slechtste eigenschap: Vaak aan de late kant zijn.
Welke sporten heb je waar beoefend: Vanaf mijn 8e voetbal ik bij V.V. KSC.
Welk moment zal je nooit vergeten: Kampioenschap met de A1.
Beste voetballer(s) KSC: Gerrit-Jan Ensing & Yvette Meppelink
Beste Nederlandse club; Feyenoord
Beste buitenlandse club: FC Barcelona
Favoriete Nederlandse voetballer: Virgil van Dijk
Favoriete buitenlandse voetballer: Lionel Messi
Dit zou ik willen veranderen bij KSC: Af en toe mag het van mij wel wat minder negatief.
Waar is dringend behoefte aan: Er kunnen in mijn beleving geen vrijwilligers genoeg zijn.
Complimentje voor: Iedereen die van V.V. KSC zo’n mooie club maakt.
Tot slot: Hoop ik dat dit seizoen weer een hoop leuke en memorabel momenten gaat opleveren.

Berichten vanuit de jeugdcommissie per 30-10-2019
Op het moment dat ik dit zit te schrijven hebben we net een nacht met nachtvorst achter de rug en dat doet
je dan ineens beseffen dat het al weer mooi opschiet naar de winterstop al is het natuurlijk (gelukkig) nog niet
zover!
De jeugdcompetities op het veld zijn allemaal in volle gang en lopen lekker door dus op dat gebied valt daar
op dit moment niet heel veel over te vertellen
Wel kunnen we over het veldvoetbal bij deze melden dat al onze jeugdkeepers onderdak hebben gevonden bij
Keeperschool Noord in Sleen waar op woensdagavond aan hen training wordt gegeven! Voor meer informatie
kunt u terecht op www.keeperschoolnoord.nl
Deze winterperiode zullen wij weer deelnemen aan het Zuid Oost Drenthe Toernooi, een onderlinge
zaalcompetitie met diverse clubs uit de regio en dit jaar zullen daar de volgende jeugdteams aan gaan
deelnemen: KSC JO-13-1 met twee teams, KSC JO-11-1 en KSC JO-10-1; ook bij ons in de sporthal zullen voor
dat toernooi wedstrijden gespeeld gaan worden en wij zijn blij te kunnen melden dat we voor de
ordediensten op deze dagen weer 3 personen van binnen de vereniging hebben kunnen vinden die dit gaan
oppakken, nl. te weten Mika Alserda, Jonne Zwiers en Milan Kootstra, heren alvast bedankt en veel succes !!
Ook wil ik graag weer even een keer onze vrijwilligers bedanken dat ze altijd maar weer klaar staan voor de
vele activiteiten die geregeld moeten worden ; in vervolg daarop wil ik wel graag een dringende oproep doen
aan mensen die KSC een warm hart toedragen want wij zijn op zoek naar scheidsrechters !!! Op dit moment
zitten wij zo krap met scheidsrechters voor de diverse jeugdteams dat wij, als dit niet op korte termijn
verandert, straks anders genoodzaakt zijn om wedstrijden af te moeten gaan lassen omdat er simpelweg
niemand kan of wil fluiten ! Dit kan toch niet de bedoeling zijn !! Dus kom op en meld je aan als scheidsrechter
bij de club!

Voor zover de berichten vanuit de Jeugdcommissie,
Tot snel op het voetbalveld !!
Namens de jeugdcommissie,

Ron Kootstra
Voorzitter
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Oproep vanuit Jeugdcommissie !!
Een voetbalvereniging draait op vrijwilligers om alles draaide te houden.
Wij zijn trots op alle vrijwilligers die nu al iets doen voor de voetbalvereniging.
Maar vaak is het lastig om vrijwilligers te vinden en zo doende draaiende te houden
Daarom zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers voor na de winterstop.
Het gaat om een functie als Scheidsrechter , hier is dringend behoefte aan.
Wij zijn genoodzaakt om deze oproep nog een keer te plaatsen.
Als zich niet meer scheidsrechters melden dan zij wij genoodzaakt om soms wedstrijden af te
lassen omdat we dan geen vrijwilliger hebben die een wedstrijd kan fluiten voor de jeugd.
Dus nogmaals, ben je bereid om dit te willen doen neem dan even contact op met iemand van
de Jeugdcommissie.
Namens Jeugdcommissie
Bedankt .
*********************

bedankt - bedankt - bedankt - bedankt - bedankt - bedankt
Onze handgrasmaaier is gerepareerd met onderdelen gratis beschikbaar gesteld door
Schutrups gazonmaaiers uit Noord-Sleen.
Wij willen hen hiervoor hartelijk bedanken.
Voor verschillende werkzaamheden hebben de mannen van De Witte Berken (de familie
Berkhout) diverse materialen kosteloos beschikbaar gesteld.
Ook hiervoor onze hartelijke dank.
De onderhoudsploeg.

bedankt - bedankt - bedankt - bedankt - bedankt - bedankt

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

#HETGEELZWARTEGEVOEL KSC JO17
Na de bekerwedstrijden begon ook KSC JO-17 vol vertrouwen aan de competitie. Nog steeds hebben we de
eer om te mogen trainen op het veld van SDO waardoor we inmiddels ons eigen trainingscomplex lijken te
hebben tegenover het complex van KSC. In Milan hebben ze Milanello . In Schoonoord hebben we inmiddels
SDO- Nello. Een prachtig ruime complex waar de jongens goed kunnen trainen en zich door kunnen
ontwikkelen.
We begonnen de competitie uit tegen Raptim.
RAPTIM - KSC 2-6 (0-2)
Goede overwinning , die eigenlijk veel hoger had moeten uitvallen.
Voor KSC scoren : Davey, Christiaan, Milan, Martijn en Omram 2x
Opstelling: Rowan, Colin, Gijs, Mathijs, Sem, Milan, Christiaan, Jarno, Martijn, Jaimy © en Davey
Op de bank begonnen: Silvijn en Omram
KSC- GERMANICUS 6-2 (2-0)
Moeizamere wedstrijd doordat we te vaak de lange bal kozen boven het combinatievoetbal en opbouw van
achteruit. Al waren we deze wedstrijd ook duidelijk de betere partij. Na een 2-0 ruststand gingen we met een
6-2 overwinning van het veld
Doelpunten: Omram 2x, Martijn 3x
Opstelling: Colin, Jonnick, Mathijs, Leroy, Mika D, Jarno, Christiaan, Milan, Martijn, Jaimy© en Omram
Op de bank begonnen: Silvijn, Mika Alserda
KSC - DZOH 4-1 (1-1)
Goede overwinning, waarin voetballend nog wel meer uit valt te halen, Toch een knappe resultaat aangezien
we in de beker nog onnodig met 2-2 gelijk hadden gespeeld tegen dit team.
Goals KSC: Sem 3x Milan 1x
Opstelling: Rowan, Mika Alserda, Colin, Mathijs, Silvijn, Jarno, Christiaan, Jonnick, Martijn, Jaimy© en Sem
Op de bank begonnen: Leroy, Mika Dokter, Milan en Gijs.
EMMEN - KSC 3-1 (1-0)
Matige 1e helft waarin Emmen de betere ploeg was, en we aan Colin te danken hebben dat het slechts 1-0
blijft. 2e helft zijn wij de bovenliggende partij . We kwamen verdiend op 1-1 echter scoorde Emmen uit een
corner de 2-1. We bleven jacht maken op de verdiende 2-2, deze viel niet , in een counter scoorde Emmen de
3-1.
Doelpunt KSC: Martijn
Opstelling: Colin, Mika D, Mathijs, Jaimy©, Sem, Jarno, Christiaan, Milan, Martijn, Jonne en Davey
Reserve: Mika Alserda @e helft aanwezig: Rowan, Gijs en Jonnick

BARGERES - KSC 6-0 (4-0)
Deze wedstrijd gaven we niet thuis, het zal deels te maken hebben met de vorige duel tegen Bargeres, Het is
gewoon jammer aangezien we zeker tegen dit soort teams punten kunnen pakken, als we maar wat meer
overtuigd zijn van ons kunnen. Dan hadden we nog lang mee kunnen draaien om het kampioenschap. Nu
moesten we even pas op de plaats maken. Na een kwartier stond het 3-0 en was de wedstrijd gespeeld. Niet
dat Bargeres uitgespeelde kansen kreeg, maar meer doordat wij Bargeres de doelpunten in de schoot worpen.
Opstelling: Sem, Mika D, Gijs, Mathijs, Silvijn, Milan, Christiaan, Jarno, Jaimy©,Jonne en Davey
Op de bank begonnen: Mika Alserda, Omram
KSC - SVBO 2-0 (0-0)
Vandaag weer een goede wedstrijd, waarin goed geknokt werd voor en met elkaar, de veldbezetting stond
goed en het wachten was op de 1e goal. Deze viel ver in de 2e helft. Aan het einde van de wedstrijd wist
rowan nog met goed keeperswerk de nul te houden.
Doelpunten: Martijn en Sem
Opstelling: Rowan, Mika A, Colin, Mathijs, Sem, Milan, Christiaan, Mika D, Martijn, Jonne en Jaimy ©
Op de bank begonnen: Silvijn, Gijs, Jarno, Jonnick, Davey

Op facebook kunt u de uitgebreide verslagen lezen: https://www.facebook.com/kscjo17/

Inmiddels staan we op een keurige 4e plek achter de ongeslagen HOC, BARGERES en Emmen die alle
wedstrijden nog gewonnen hebben. We hadden 12 punten, echter is Raptim een stapje lager gegaan
waardoor we niet alleen die 3 punten kwijt zijn maar ook de goals. Met 3 overwinningen en 2 nederlagen lijkt
een mooie eindklassering er zeker in te zitten in deze najaarscompetitie. Het is mooi om te zien hoe het team
zich aan het ontwikkelen is en hoe ze dit in de wedstrijden tot uiting brengen. Af en toe iets meer geloof in
eigen kunnen en het kan een heel mooi jaar worden.
Topscorer Competitie:( per 2 november 2019 )
Martijn
6 goals
Omram
4 goals
Sem
4 goals
Christiaan
2 goals
Milan
2 goals
Davey
1 goal

Assist Koning per 2 November
1. CHRISTIAAN 3 Assist
2. MATHIJS & COLIN 2 Assist

TRAININGSOPKOMST
Over het algemeen is de trainingsopkomst goed te noemen, ook worden de trainingen serieus gevolgd, al is
de concentratieboog aan het einde van de training bij het afsluitend partij wel eens weg.
Dit kan deels komen doordat de jongens dit seizoen voor het eerst 2x 1,5 uur trainen. Of dat ze niet gewend
zijn om tijdens de partijen opdrachten mee te krijgen. Hier gaan we nog aan werken zodat er een juiste mix is
van lol en een praatje tussen de oefeningen in, en serieus tijdens de oefeningen en tijdens et afsluitend
partijspel, waarin vaak geoefende stof terug komt. Het 2x raken, Het knijpen van de zijkanten, het aansluiten
van de verdediging, het voorkomen en geven van de dieptebal en het scoren vanuit voorzetten etc. Etc.
Voor een aantal jongens is dat nieuw en dat heeft ook tijd nodig. Echter vind ik het belangrijk dat het team
een leerzame en goed voorbereide training voorgeschoteld krijgen .
Trainingsopkomst: Per 2 november (21 trainingen)
1. JAIMY & CHRISTIAAN 19 TRAININGEN
2. MARTIJN
18 TRAININGEN
3. SEM
17 TRAININGEN

SPONSORNIEUWS
De jongens zijn voorzien van nieuwe sporttassen aangeboden door supportersvereniging :”GEEL-ZWART”
Onze dank hiervoor!

Kleding jeugd en senioren






Kleding van jeugd kan geruild worden bij Nick Alting en Remco Eising .
Kosten voor 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.
Op de website van de vereniging kunt u ook spullen bestellen zoals broekjes, sokken, trainingspakken,
poloshirts en tassen.
www.vvksc.nl
U kunt ons ook bereiken op:
06-28872511 ( Nick Alting )
06-57697614 ( Remco Eising )
************

Wedstrijdsponsoren seizoen 2019/2020









Slagerij Knol
Condor Drive-in-show
COOP Boezen
Supportersvereniging Geel – Zwart
De Oude Drentse Boerenherberg
Bouwtotaal Hans Vos
Molenzicht
Stucadoorsbedrijf Prins

Hiervoor onze hartelijke dank!
************

Mededeling Jeugdcommissie :
Leuk om te delen,
In de Winterperiode gaat V.V.KSC weer mee doen aan Zuid Oost Drenthe Toernooi.




KSC Jo13-1 zal mee doen met 2 teams .
KSC Jo11-1
KSC Jo10-1

Dat wij trots zijn dat we 3 mensen bereid hebben gevonden dat ze tijdens het toernooi ordedienst gaan
draaien in sporthal in Schoonoord.
Mika Alserda, Jonne Zwiers en Milan Kootstra alvast bedankt .
Dat al onze keepers van de jeugd onderdak hebben bij Keepersschool Noord in Sleen op woensdagavond.
Voor meer informatie www.keeperschoolnoord.nl
Dat wij trots zijn op alle vrijwilligers die altijd voor onze jeugd klaar staat.
Namens Jeugdcommissie Bedankt.

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!

KABOUTERVOETBAL TOERNOOI EHS’85 2E SPEELDAG

Het kabouterteam speelt 2x gelijk met 0-0 tegen Emmen en Roswinkel, de wedstrijden tegen EHS en Titan
gaan helaas verloren.
Echter spat het plezier ervan af van het team van Sander en Priscilla en is het een genot om naar de jongens
en meisjes te kijken.
Voetbal zoals voetbal bedoelt is puur en vol passie

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

