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Redactiewoord

De winterstop staat voor de deur. En alhoewel het weer ons daar nog niet echt aan heeft herinnerd, is het
toch echt zo dat het einde van het kalenderjaar 2019 nadert. En dit betekent ook dat we, als vereniging, de
balans op maken en alvast voorzichtig denken en praten over dat wat wellicht nog komen gaat. Een aantal
teams doet het goed… ze staan bovenaan of draaien mee in de top van hun selectie.
Dat lijkt me een prima basis om straks na de winterstop op voort te borduren (voetballen ;).
Maar nu eerst even een paar weken rust, genieten van alle gezelligheid die in het verschiet ligt. En dan doel ik
uiteraard niet alleen op de feestdagen, maar tegelijkertijd ook op de kerstbingo, de klaverjasmiddagen en het
altijd oh zo gezellige hutspottoernooi die de komende weken op de agenda staan.
Voor een ieder wat wils!

Tot zover eerst. Rest ons, de redactie, een ieder hele fijne dagen te wensen en een sportief 2020!

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

Verbouwing kleedkamers
Diegene die wel eens op het voetbalveld komen hebben het waarschijnlijk wel gezien. KSC is bezig met de
verbouwing van de kleedkamers. Ik schrijf dit nu zo op, omdat ik weet dat we ook “stille” leden hebben, die
niet of nauwelijks op het voetbalveld komen, KSC wel een warm hart toedragen en ook dit clubblad lezen.
De verbouwing vordert goed, alhoewel er altijd mensen zijn die het niet snel genoeg vinden gaan en daar
anders over denken. Hoe ver zijn we dan nu? Een aantal mensen van de onderhoudsploeg is eind september
begonnen met het slopen/leeghalen van de kleedkamers. Het project zal in 2 fasen worden uitgevoerd. Fase
1: Kleedkamers 3 en 4, een scheidsrechterkleedkamer en het stukje gang bij de ingang van deze kleedkamers.
Fase 2: Kleedkamers 1 en 2, de andere scheidsrechterkleedkamer, de gehele gang en de intree bij de kantine.
Het doel was 1 oktober te starten met fase 1. Dat is gelukt. CV Techniek Noord, bij ons bekend als G. Panjer
heeft de voorbereidingen getroffen voor de vloerverwarming, alle afvoeren voorbereid en freeswerk in de
muren verricht voor elektriciteit en water. Stukadoorsbedrijf Prins heeft gezorgd voor een vloerenbedrijf die
een strakke vloer heeft gelegd. Vervolgens heeft Stukadoorsbedrijf Prins de muren strak afgewerkt, zodat ook
tegelzetter Middeljans zijn werk kon doen. Tussendoor hebben enkele mannen van de onderhoudsploeg de
nodige klussen verricht om ervoor te zorgen dat deze partijen allemaal zonder problemen hun werk konden
doen. Op dit moment is de tegelzetter ook klaar met zijn werk en zijn de schilders (eigen beheer) de kozijnen
aan het schilderen. Bij de voorbereiding en tussendoor heeft ook Heins Bouwservice een aantal klussen
verricht, zoals het maken en plaatsen van nieuwe bredere kozijnen, gaten dichtstorten of dichtmetselen en de
WC’ s aftimmeren.
Wat moet er nog worden gedaan?
De volgorde zal ongeveer als volgt zijn. De schilders gaan door met schilderen. De onderhoudsploeg treft
voorbereidingen voor het aanbrengen van de coatingvloer. De coatingvloer zal in week 2 en 3 worden
aangebracht door Vloertechniek Hoogeveen. Daarna komt de kitter om alle open naden af te kitten.
Systeemplafonddirect.nl, ook uit Schoonoord, zal vervolgens een systeemplafond plaatsen. Na het
aanbrengen van de coatingvloer kunnen de deuren worden geplaatst en de bankjes met kapstokken.
Ook de installateur zal in die periode nog enige werkzaamheden moeten verrichten als water aansluiten,
afzuiging aansluiten en lampen aanbrengen.
Wanneer is het klaar?
Op dit moment gaan wij er vanuit
dat Fase 1 eind januari gereed is.
Fase 2 zal direct aansluitend van
start gaan. Omdat we nu weten wat
er allemaal gedaan moet worden en
welke tijd alles in beslag neemt, hopen
we voor Fase 2 een strakkere planning
aan te kunnen houden. Het resultaat
zal zijn, dat we in mei 2020 gereed zijn.
Naar mijn mening kunnen we dan
zeggen dat het voorspoedig is gegaan.

Alle betrokkenen bedankt voor jullie inzet! Laten we dit voortzetten tot alles gereed is!!!
W. Zwiers

In de schienwarper….
Deze keer:
Naam: Nick Uitvlugt
Geboortedatum: 11 augustus 1993
Woonplaats: Schoonoord
Favoriete automerk/-type: Alle BMW X-modellen
Muziek: Top 2000
Favoriete radiozender: Q-music
Favoriete vakantieland: Italië
Beste Nederlandse club: Ajax natuurlijk!
Beste buitenlandse club: FC Barcelona! en PSG komt dit jaar in de buurt.
Favoriete Nederlandse voetballer: Frenkie de Jong
Favoriete buitenlandse voetballer: Lionel Messi
Complimentje voor: Alle vrijwilligers, ik vind het fantastisch om te zien hoe ze zich week in, week uit inzetten
en de vereniging draaiende houden op wat voor manier dan ook, hier mag menig amateurvereniging jaloers
op zijn!
Ik word vrolijk van: Een zonnig voetbalweekend
Als ik nu 50was , dan: Dat ik fysiek in staat ben om nog altijd, met veel plezier, te kunnen voetballen bij KSC.
Hoe denk je dat de vv KSC er over pakweg 10 jaar voorstaat? Ik hoop dat we dan net zo’n gezonde vereniging
zijn als we dat op dit moment zijn.
Als ik een miljoen won, dan: Was ik waarschijnlijk eerder met pensioen gegaan en iets vaker op vakantie naar
de zon.
Welke sporten heb je waar beoefend: Judo, tennis en voetballen, alles in Schoonoord.
Welk moment zal je nooit vergeten: De WK finale 2010 van het Nederlands elftal, het moment dat Arjen
Robben één op één kwam met doelman Iker Casillas en niet wist te scoren… Wat waren we dichtbij.
Tot slot: Ik hoop op een mooie, goede en sportieve tweede seizoenshelft voor alle teams
En lijkt het je leuk om ook eens in de Schienwarper te staan? Meld je dan aan bij Johan Hummel, misschien sta
jij dan wel in één de volgende edities van ons clubblad !

Berichten vanuit de jeugdcommissie per 13-12-2019
Nog 5 daagjes werken of nog 1 week zoals de meesten zouden zeggen en dan hebben velen met mij zo rond
de Kerstdagen en de jaarwisseling lekker een paar dagen vrij. Ik ben zelfs in de gelukkige omstandigheid dat ik
mag zeggen dat ik twee weken vrij ben. Even lekker genieten van de feestdagen en even weer de batterij
opladen zeg maar.
Dat betekent dus ook dat de winterstop aanstaande is en voor sommige teams al wel begonnen zal zijn. Tijd
om weer de balans op te maken en dingen bij te werken en is het weer tijd voor wedstrijden in de zaal.
Diverse teams zullen ook deze winter weer hun kunsten gaan vertonen in de zaal.
In dit stukje was het tot nu toe altijd zo dat ik wat dingen aangaf waar wij binnen de Jeugdcommissie allemaal
mee bezig zijn. Deze zaken worden vanaf nu door de TC Jeugd verzorgd en staan ook in deze uitgave van het
clubblad op diverse plekken reeds aangegeven.
Via dit stukje wil ik in ieder geval nu nog even van de gelegenheid gebruik maken om Gerrit Jan Ensing te
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de Jeugdcommissie ; hij heeft aangegeven hiermee te willen stoppen
!!
Gerrie, super bedankt voor alles wat je voor de Jeugdcommissie hebt gedaan !!
Voor zover de berichten vanuit de Jeugdcommissie (de rest staat nu ergens anders ….),
Tot snel op het voetbalveld !!

Namens de jeugdcommissie,

Ron Kootstra
Voorzitter

Jeugdcommissie Seizoen 2019-2020
Voorzitter: Ron Kootstra, ronkootstra@ziggo.nl, 06-54246605
Notulist: Edwin Berkepies, edwinberkepies@hotmail.com, 06-36304062
Technische Commissie/Kleding beheer:
Nick Alting, altingnick@hotmail.com, 06-28872511
Remco Eising, remcoeising1996@gmail.com, 06-57697614
Wedstrijdsecretaris: Wilma Hilhorst,wlmhlrst@gmail.com, 06-57513710
Lid/Materiaal beheer: Cor Stuiver, cor.stuiver@ziggo.nl, 06-29142131

Elftalbegeleiders jeugd Seizoen 2019-2020
KSC JO17-1: Willie Sagel 06-50410756, Wim Zwiers 06-15409251,

Roy Mulder 06-18683362, Yannick

Kootstra 06-53154370
KSC JO15-1: Dennis Olijve 06-53941716, Raymond Schoonbeek 06-24527651, Jurriën Philips 06-31777406
KSC JO13-1: Frank de Zwart 06-46745916, Ed Berkhout 06-30248255,
Emad Alkaddour 06-85868168, Mathijs Berkhout 06-13734453
KSC JO11-1: Edwin Berkepies 06-36304062, Chris Martens 06-51499335, Jaimy Schoonbeek 06-43016153
KSC JO10-1: Feitse Kootstra 06-27153570, Bas Feenstra 06-21648670
KSC Kabouters 1: Priscilla Kanninga 06-52170559, Sander Schuiling 06-52770293
KSC Kabouters 2: Jesper Weggen 06-23723989, Lucianne Arling 06-30237961
Keeperstrainers jeugd: Rowan Huisman 06-53721612

Berichten vanuit de Jeugdcommissie.


Gerrit-Jan Ensing heeft besloten te stoppen met zijn functie als technische Commissie .
Namens de voetbalvereniging KSC willen wij jou bedanken voor al je inzet voor de afgelopen jaren .
Gerrit-Jan bedankt.



Remco Eising is aangesteld als nieuwe technische Commissie van de jeugd. Remco zal hierin Nick
Alting ondersteunen bij TC werkzaamheden.



Cristiaan Nijssen wordt na de winterstop vaste scheidsrechter van KSC JO11-1.
Albert Schippers blijft aan als reserve.



De technische commissie is op de achtergrond druk bezig is om nieuw concepten plan op te stellen
voor seizoen 2020-2021.



Technische commissie in samenwerking met leiders van kabouterteam 1 en 2 druk bezig zijn om nieuw
voetballers bij voetbalvereniging te krijgen.



Dat de jeugd van KSC JO10 tot er met JO13 mee doen onderlinge zaal competitie.
Voor meer informatie zie : www.zodzaalvoetbal.nl

Kleding beheer vv KSC


Kleding van jeugd kan geruild worden bij Nick Alting en Remco Eising .



Kosten voor alle leden omtrent Sokken zijn 7,50 .



Senioren spelers kunnen broekjes voor 7,50 kopen.



Op de Site van de voetbal vereniging kunt u ook kleding bestellen.
Voor meer informatie ga naar: www.vvksc.nl

Met Vriendelijke Groet
Remco Eising en Nick Alting
Kledingbeheer

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

Kom gerust een keer kijken en meedoen met het talenten voetbal van KSC.

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

Heb je vragen of wil je meer weten?
Neem dan gerust even contact op met;
Priscilla Schuiling: 0652170559 ( Begeleider Kabouter team 1 )
Lucianne Arling: 0630237961 ( Begeleider Kabouter team 2 )
Nick Alting: 0628872511 ( TC van jeugdcommissie )
Remco Eising 0657697614 ( TC van Jeugdcommissie )

En hopelijk zien we jullie snel op het voetbalveld!

Nieuw project v.v KSC: Renovatie velden en aanbrengen LED-verlichting
Zoals velen van jullie wel weten heeft de gemeente voor de buitensporten een subsidiepot die in de komende
5 jaar wordt verdeeld. Deze pot met geld moet worden gebruikt om een boost te geven aan de
sportaccommodatie. Daarbij heeft de gemeente aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat in de eerste fase
het geld moet worden aangesproken voor verbetering van de velden, aanbrengen van LED-verlichting en het
toegankelijk maken van de accommodatie voor mensen met een beperking (rolstoel, scootmobiel, enz.)
Vele mensen binnen de club zijn bij het proces betrokken geweest. André de Groot, Johan Alting en Wim
Zwiers hebben vele vergaderingen namens de onderhoudsploeg bijgewoond. Soms was daar ook iemand van
het bestuur bij. Een delegatie, bestaande uit Rudi Groote van de technische commissie, Ronald Hilhorst
namens de trainers/leiders, voorzitter Dennis van’t Hull, en André de Groot en Wim Zwiers van de
onderhoudsploeg, is naar Aalten afgereisd om ter informatie verschillende soorten velden te aanschouwen.
Alle buitenverenigingen van de gemeente Coevorden waren daarbij aanwezig. Daarna is er veel vergaderd en
overlegd tussen een commissie (een aantal afgevaardigden van verschillende gemeenten) en de gemeente.
In de tussentijd zijn de velden beoordeeld door de partij die advies uitbrengt naar de gemeente en uiteindelijk
ook de renovatie van de velden zal uitvoeren.
KSC kon aangeven waar hun voorkeur lag; welk veld willen we aangepakt zien en wat zouden we graag gedaan
willen hebben (renovatie toplaag of compleet nieuwe toplaag?) Met het bestuur, een aantal trainers en
leiders is bepaald hoe de voorkeur van KSC zou zijn. En dan was natuurlijk de vraag, gaat de gemeente in op
de wensen van KSC, of bepalen zij zelf wat er gaat gebeuren?
Woensdag 11 december ging de kogel door de kerk. Op de bijeenkomst werd bevestigd waar KSC recht op
heeft. We hebben er de afgelopen weken nog wel behoorlijk tegen moeten praten, want de gemeente had
een behoorlijk andere gedachte dan KSC. Maar het is ons gelukt en we krijgen wat wij als KSC als optie 2
hebben ingediend. Feitelijk waren optie 1 en 2 voor ons even belangrijk, dus we zijn blij met wat we hebben
behaald:
 KSC krijgt op veld 1 een compleet nieuwe grasmat, met vochtregulerende ondergrond (O2-veld
genaamd). Dit veld is ook in vochtige periodes goed en veel bespeelbaar doordat overtollig water
sneller kan worden afgevoerd. In de zomerperiode zal dit veld minder snel uitdrogen.
Dit alles doordat de toplaag zal worden vermengd met lava.
 Het grote trainingsveld zal een grote renovatie ondergaan met betrekking tot de toplaag.
 Tevens zullen de lampen op het trainingsveld worden vervangen door 6 LED-lampen op de bestaande
lichtmasten.
 Bij het hoofdveld worden 6 nieuwe lichtmasten geplaatst met 12 LED-lampen.
Zoals het nu lijkt wordt medio april gestart met de werkzaamheden. In ieder geval wordt de LED-verlichting
aangepakt. Daarnaast ook één van de velden. Het andere veld zal in 2021 worden aangepakt. Welke veld op
welk moment wordt aangepakt zal binnen de vereniging nog worden bepaald.
Wij zijn blij met het behalen van dit resultaat en bedanken iedereen voor zijn inzet.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur,
Wim Zwiers.

#HETGEELZWARTEGEVOEL KSC JO17
Inmiddels heeft de winterstop alweer zijn intrede gedaan, zo snel gaat het in een voetbalseizoen. Met de JO
17 kan ik zeggen dat we goed bezig zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de prestaties op het veld, maar
vooral de ontwikkeling bij de spelers en het team. In het jeugdvoetbal is dat belangrijker dan de prestaties op
het veld.
Het één heeft dan ook vaak met het ander te maken. We wisten wedstrijden over de streep te trekken op
conditionele uithoudingsvermogen. We verruilden steeds vaker de lange bal voor goed combinatievoetbal.
Iedere speler weet wat er van hem verwacht wordt en ook wat op iedere posities verwacht wordt. De spelers
denken steeds meer mee en zijn ook behoorlijk zelfkritisch. Allemaal goede ontwikkelingen die het team
steeds stapje voor stapje beter maakt.
In november heb ik dan ook een goed gesprek gehad met het bestuur en hebben we besloten om onze fijne
samenwerking ook volgend seizoen door te zetten.
Hieronder vind u kort wat samenvattingen over de gespeelde wedstrijden sinds het vorige clubblad uitkwam.
SVV’04 - KSC 2-3 (1-1)
Een pittige wedstrijd in een koude Schoonebeek. !e helft leek er niks aan de hand we overheersten en
kwamen dan ook via Martijn verdiend op 1-0. Echter zoals vaker dit seizoen was de eerste verslapping aan
onze kant direct een doelpunt voor de thuisploeg 1-1. Na de rust werd het spannend en bleef het lang gelijk 22 (doelpunt wederom Martijn) maar mede door onze goede conditie en fantastisch keeperswerk van Rowan
trokken we toch aan het langste eind door een goal van Sem 2-3.
Opstelling: Rowan, Mika, Gijs, Mathijs, Silvijn, Colin©, Christiaan, Jarno, Martijn, Jonne en Davey
Op de bank begonnen: Sem, Mika, Milan
Geblesseerd : Jaimy, Leroy
Doelpunten: Martijn 2x, Sem 1x
KSC- DALEN/DSC 4-0 (1-0)
Ook in deze wedstrijd bleek dat we conditioneel sterker waren dan de tegenpartij. Voor rust kwamen op een
1-0 voorsprong door een goal van Christiaan. Het bleef lang slechts 1-0 maar in de laatste 15 minuten wisten
we nog 3x te scoren 2 x via Martijn en 1x via Jarno, waardoor we met een heerlijke 4-0 overwinning het veld
verlieten.
Doelpunten: Christiaan, Martijn 2x en Jarno
Opstelling: Colin, Mika, Mathijs, Jaimy©, Sem, Jarno, Christiaan, Jonnick, Martijn, Jonne en Davey
Op de bank begonnen: Silvijn, Rowan, Gijs, Milan en Mika D
Geblesseerd: Leroy
DVC’59 - KSC 2-4 (0-3)
Goede overwinning, waarin we de 1e helft echt heel erg goed voetbalden en het eigenlijk maar slechts 0-3 bij
rust was. Colin miste vlak voor rust nog een strafschop, maar had met 2 goals al een groot aandeel in de 3-0
ruststand. Jarno maakte overige goal voor rust. Na de pauze kregen we weer kans op kans maar na de 4-0 van
Sem zakten we wat in. DVC kwam terug tot 4-2, maar geen oment kwam onze overwinning in gevaar.
Mathijs speelde voor het eerst op het middenveld en Colin als laatste man, dit bleek een gouden switch te zijn
beide speelden weergaloos op hun nieuwe positie. Jaimy ging weer uit de spits terug op de voorstopper
plaats, en dat deed hij zeer verdienstelijk
Goals KSC: Colin 2x Sem 1x
Opstelling: Rowan, Mika Dokter, Colin, Jaimy©, Sem , Mathijs, Christiaan, Milan, Jarno, Martijn en Davey
Op de bank begonnen: Silvijn, Mika Alserda en Gijs
Geblesseerd: Leroy

KSC - HOC 1-3 (1-3)
Vandaag kwam de ongeslagen koploper op bezoek. Een goed team waar we in de beker met 7-2 van verloren,
door veel goals in de snelle omschakeling tegen te krijgen. In dit duel lieten we zien hoe we gegroeid zijn als
team. HOC scoorde de 0-1 mar Martijn maakte vrij snel de 1-1. Toch kwamen we voor rust met 3-1 achter al
hadden we zelf ook wel wat kansjes. In de 2e helft was er een wedstrijd met 2 teams die aan elkaar gewaagd
waren. Davey had nog een paar mooie kansen om de spanning terug te brengen.
Maar uiteindelijk bleef het 1-3 waardoor HOC ongeslagen kampioen werd.
Doelpunt KSC: Martijn
Opstelling: Rowan, Mika D, Colin, Jaimy©, Silvijn, Mathijs , Christiaan, Sem, Jarno, Martijn en Davey
Reserve: Milan, Gijs
Geblesseerd: Leroy
TER APEL’96 - KSC 2-4 (0-2)
Wederom een goed spelend KSC dat eigenlijk maar 1 ding vergat en dat was de trekker definitief over te
halen. Uiteindelijk kwamen we op een 1-0 voorsprong door Martijn, Martijn die een ijzersterke
najaarscompetitie heeft gespeeld had op dat moment wel al een hattrick kunnen maken, maar knap hoe hij
door blijft zoeken naar zijn goals. Vlak voor rust maakte Sem er prachtig 2-0 van. Echter als we met 8-1
voorsprong de rust ingegaan waren, dan had niemand daar raar van opgekeken.
We waren oppermachtig. Leroy was weer terug van een lange blessure. Jaimy stond op doel bij afwezigheid
van Rowan.
Na de rust werd het nog onnodig spannend. Eerst maakte Ter Apel 1-2. waarna Christiaan, die een hele sterke
najaarsreeks heeft gespeeld op schitterende wijze na een prachtige solo de 3-1. Ook nu kwam Ter Apel terug
in de wedstrijd, en dat mochten we ons zelf aanrekenen, omdat we de wedstrijd niet al eerder afgemaakt
hadden 2-3. uiteindelijk was het onze linkerspits Davey die snel geleerd had van de wedstrijd tegen HOC en nu
de bal heel beheerst en rustig in het hoekje plaatste, en daarmee ook zijn goede inval beurt beloonde met een
goal: 2-4.
Opstelling: Jaimy, Mika A, Colin©, Leroy, Silvijn, Mathijs, Christiaan, Mika D, Jarno ,Martijn en Sem
Op de bank begonnen: Davey, Milan en Jonne
Goals KSC: Martijn, Sem, Christiaan, Davey

Volg ons ook op facebook https://www.facebook.com/kscjo17/

ONTWIKKELING
Uiteindelijk zijn we in de najaarsreeks 3e geworden, een knappe prestatie voor het team dat grotendeels uit
jongens bestaat dat vorig jaar nog in de JO 15 speelden. De goede resultaten zijn mooi meegenomen.
Maar wat ik belangrijker vind is de ontwikkeling die de jongens doormaken. En dat gaat bij deze leeftijdsgroep
natuurlijk met mooie ups en ook met downs. Ik verwacht best veel van de spelers, en daar heeft niet iedereen
het even makkelijk mee, maar ben ervan overtuigd dat dat wel het grootste rendement oplevert. Goed willen
trainen, beter willen worden, je traint in 1e instantie voor jezelf om beter te worden, fitter te worden. Ook
daarin maken we sprongen. Dat is toch iets om als trainer/coach trots op te zijn
WIM ZWIERS
Wie ik bij deze ook erg wil bedanken is Wim Zwiers, een hele fijne Team manager, die goed meedenkt, achter
mijn beslissingen staat en zorgt dat alles rondom de wedstrijden in goede banen loopt. Erg fijn om met Wim
te mogen samenwerken.

Topscorer Competitie:(winterstop )
1. Martijn
2. Sem

12goals

7 goals

3. Christiaan 4 goals

Omram

4 goals

4. Milan, Colin, Davey en Jarno

Assist Koning ( Winterstop)
1. CHRISTIAAN 5 Assist
2. MATHIJS & COLIN

3 Assist

allen 2 goals

TRAININGSOPKOMST (per 16 december) 31 trainingen
De gemiddelde trainingsopkomst is 12 van de 17 personen. Dat is een goed gemiddelde, zeker gezien de
schoolbelangen die op deze leeftijd ook erg meespelen.
1. JAIMY

29 TRAININGEN

2. CHRISTIAAN

28 TRAININGEN

MARTIJN

28 TRAININGEN

3. MIKA DOKTER

JARNO

24 TRAININGEN
24 TRAININGEN

We wensen alle KSC-ers fijne feestdagen en een goed, gezond en sportief 2020 toe!

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE ORGANISEERT:

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

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

Gestopt

nieuw

John Borsboom
Roemer Hollander
Sebastiaan Grevenstuk
Pascal Scholtens

************

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!
************

vv KSC
wenst een ieder hele
fijne feestdagen en een gezond en
sportief 2020

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

