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Redactiewoord

2020 is al weer bijna twee maanden aan de gang, maar het voelt alsof we ergens in oktober, november zijn
blijven hangen. Wat een guur herfstweer met harde wind en regen. Bah, niets aan. Het lijkt erop alsof we in
Nederland langzaamaan aan het bewegen zijn van vier naar drie seizoenen. Jammer hoor: de winter heeft zo
veel moois te bieden.
Dit gezegd hebbende, terug naar het voetbalveld en de activiteiten die inmiddels hebben plaatsgevonden en
nog plaats zullen vinden. Er is geklaverjast, we hebben meegedaan aan het Protos Weering toernooi en het
nieuwe jaar is ingeluid met het Hutspottoernooi. En voor aankomende zaterdag, 29 februari, staat het altijd
gezellige KSC GOT TALENT feestje gepland.
Daarnaast zijn de eerste voetbalwedstrijden van de tweede helft van het seizoen weer gestart, maar wordt er
helaas ook nog wel eens wat afgelast. Als de winter zich dan toch niet meer laat zien, laten we dan maar hopen
dat de eerste lentezon zich spoedig aandient!
Tot zover eerst. Mocht je je ervaringen willen delen, of andere leuke zaken/gebeurtenissen op en rondom het
veld willen vermelden, lever dan je stukje in voor 14 april 2020, via de mail, clubblad@vvksc.nl, of bij één van
de redactieleden.
Veel leesplezier gewenst bij alweer de eerste uitgave van het nieuwe jaar.
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

Deze keer:

In de schienwarper….

Naam: Bart Kootstra
Geboortedatum: 28-04-1994
Woonplaats: Schoonoord
Beroep: proces operator bij Attero in Wijster
Stopwoordje:
Favoriete automerk/-type: Ford (omdat ik zelf een Ford heb)
Muziek: Eigenlijk best breed, Dance of top 40
Beste Nederlandse zanger(es): Armin van Buuren
Mooiste muziekfestival: Mysteryland
Favoriete radiozender: ik heb geen favoriete zender. Ik luister naar Q-music, Slam-fm of radio 538
Favoriete vakantieland: Frankrijk, maar als het mooi weer is vermaak ik me al wel snel. Soms is in Nederland blijven wel
net zo leuk
Favoriete tv-serie: Flodder en kijk sinds kort Hoogvliegers
Ik word vrolijk van: mooi weer! Goeie voetbal zondagen
Ik heb een hekel aan: in de file staan
Als ik nu 20 was , dan: dan ging ik 5 jaar terug in de tijd! Nee denk niet dat ik dan veel anders zou doen als ik nu heb
gedaan
Hoe denk je dat de vv KSC er over pakweg 10 jaar voorstaat? Ik hoop net als nu een mooie gezonde club. Met veel
leden en goede sportieve prestaties
Als ik 1 dag Nederland mocht regeren, dan: in 1 dag kan je niet heel veel veranderen, maar ik zou graag meer geld zien
in de Zorg in Nederland
Met te weinig slaap, word ik: niet veel anders van
Hier kunnen ze mij voor wakker maken: laat mij maar mooi liggen
Als ik een miljoen won, dan: Misschien een stuk bij het huis aanbouwen, en een reis maken
Beste eigenschap: Positief blijven
Slechtste eigenschap: Als ik ergens afgesproken heb dat ik vaak net te laat ben
Welke sporten heb je waar beoefend: ik voetbal al vanaf mijn 4e bij ksc en heb nog nooit een andere sport gedaan
Welk moment zal je nooit vergeten: Kampioen geworden in de B en A junioren, en Natuurlijk het kampioenschap van
het 1e in het seizoen 2017/2018
Beste voetballer KSC: Roan Poelstra en Gerrit jan Ensing
Beste Nederlandse club: Feyenoord Rotterdam
Beste buitenlandse club: Liverpool
Dit zou ik willen veranderen bij KSC: op dit moment niet veel
Waar is dringend behoefte aan: vrijwilligers heb je als club nooit genoeg denk ik
Complimentje voor: Alle vrijwilligers van KSC en voor de onderhoudsploeg die er voor zorgen dat we elke week weer op
een mooi onderhouden sportpark onze favoriete sport kunnen beoefenen
Tot slot:
Wens ik iedereen nog een heel mooi en sportief seizoen!!!

Zaalvoetbalperikelen van de dames 30+ 7x7
Er lagen eind vorig jaar twee uitnodigen op de mat (lees: app) voor het meedoen van een overeenkomstig
aantal zaalvoetbaltoernooitjes.
De eerste op 26 januari in Stadskanaal en op 31 januari de tweede in Nw Weerdinge.
Het zou dan buitengewoon handig zijn, buiten het feit dat we ‘swinters graag warmpjes willen trainen, dat we
ook deze winter in de sporthal zouden kunnen trainen. Ook om het gevoel met plofbal, stroeve vloer en dito
schoenen te krijgen. De kortere remweg, die vaak acuut ingezet moet worden om niet tegen de muren aan te
knallen en om onze eventuele lanceeracties om te zetten in een sierlijke val. Bovendien konden de
bijbehorende zaalvoetbalregels weer opgefrist worden. En zo creëerden we de overtreffende trap van een
win-win situatie.
Ook de het team van Vr1 en het 18+ team trainden dat uur in de zaal. Onder leiding van Erik maakten we er
leuke en zinvolle trainingsavonden van.
Op zondagmiddag 26 januari richting Knaol dus. Voor het eerst in ons nieuw tenue, met voor de meeste onder
ons de onbekende sponsor: Kisuma Chemicals bv Veendam, de werkgever van nr10.
De dames van 18+ waren ook vertegenwoordigd met een team. Dus aan support ontbrak het niet.
We begonnen tegen Nw Buinen met wel een zeer fanatieke, autoritair, zelfs wat irritante, wedstrijddoodleggende scheidsrechter, met op zijn shirt alle emblemen die een scheids maar kan wensen.
Het busje “vanishing spray” ontbrak nog net ;-)
Maar goed, ondanks dit, speelden we best goed, met Cindy als onze coach met tactisch aanwijzingen en
desgelijkse wisseltechnieken, Wilma als verdienstelijke plaatsvervangende keepster. Lia onze verdedigster
met doorbrekende spitsacties. Janneke linksbuiten of in de spits. Inge in de spits, maar ook functioneel als
buitenspeelster. Verdedigster of rechtsbuiten Hillie. Spits of overal inzetbare Miepie (Ria) en Ina rechtsbuiten
of zomaar ergens anders. Met dit team gingen we strijd aan. We moesten er even inkomen, sommigen
hadden zelfs last van gezonde wedstrijdspanning.
Maar we deden het goed. Wilma stond haar vrouwtje in het doel. Tot scoren kwamen wij niet, gelukkig onze
tegenstander ook niet en bleef het 0 – 0.
De tweede wedstrijd ging tegen Titan. Nu met een scheids die de bagage van de andere, totaal miste, maar dit
geheel terzijde. We konden lang blijven storen, maar konden niet voorkomen dat de dames uit Nw Weerdinge
tweemaal scoorden.
Vervolgens moesten we als “de slechtste tweede” uit onze poule tegen Valthermond, altijd leuk om tegen die
dames te spelen, gaat zo mooi gelijk op, met 1 – 1 als gevolg gescoord door Ina.
Tegen een ander team uit Nw Buinen sloten we de competitie af. Ondanks dat we deze eigenlijk hadden
moeten winnen, ging de bal niet in het netje, wederom 0 – 0.
Vrijdagavond daarna: op naar Nieuw-Weerdinge. Puur een avondje voetvallen voor de fun.
Cindy wederom de coach en scheidsrechter, Wilma weer op doel, Lia achterin, Hillie op de buitenkant, Miepie
in de spits, Ina ook buitenkant. En we hadden Ilona als vijfde speelster gestrikt.
En Sandra en Nadine uit dames 18+ hadden we gevraagd om met ons mee te willen spelen, mits ze wel
zouden volhouden dat ze 25+ waren, want daar hadden we een soort van "toestemming" voor gekregen.
Zo hadden we weer een stelletje fanatieke dames bij elkaar. En ook het spel ging goed. De eerste wedstrijd
tegen de Treffers; 0 - 0. Uitblazen was er niet bij, want direct daarna stonden de dames van Valthermond aan
de nadere kant van de middellijn. Lang bleef het 0 - 0, maar in de laatste minuut of seconde, scoorde onze
Speedy Gonzales Miepie. Gewonnen! De derde en laatste wedstrijd tegen de thuisspeelsters; Titan.
Wat zou het toch mooi zijn om daar eens van de winnen. En het leek inderdaad te lukken, Lia kwam vanuit het
achterveld, nam de bal mee en poeierde deze snoeihard achter de keepster. Yes 0 - 1.
Dit kon Titan natuurlijk niet overkomen (sowieso verliezen ze nooit), dus belandde de bal later nog achter
Wilma in het doel.

Met een glimlach op onze gezichten gingen we na afloop nog even wat drinken en vol goede moed naar huis.
Ilona (kom je weer bij ons terug?), Sandra en Nadine bedankt voor jullie inzet. Echt top. Cindy en Erik bedankt
voor jullie tomeloze inzet.
Hoopvol kijken we uit naar de voorjaarscompetitie.
Alvast een agendapuntje: op 17 april komen de dames uit Nw-Buinen, Musselkanaal en Ruinen bij ons op
bezoek. Laten we er weer een mooie avond van maken.
Groet nr 10

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

Agenda activiteitencommissie:

De Bingoavonden zullen worden gehouden op:
13 maart

24 april

22 mei

26 juni

De violenactie is op 7 maart.

21 maart: Voetbalquiz
Voor meer info zie de poster elders in het clubblad

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:
KSC JO15-1:
KSC JO13-1:

KSC JO11-1:

KSC JO10-1:
KSC Kabouters 1:
KSC Kabouters 2:

Willie Sagel 06-50410756,
Wim Zwiers 06-15409251,
Roy Mulder 06-18683362,
Dennis Olijve 06-53941716,
Raymond Schoonbeek 06-24527651,
Jurriën Philips 06-31777406
Frank de Zwart 06-46745916,
Ed Berkhout 06-30248255,
Emad Alkaddour 06-85868168,
Mathijs Berkhout 06-13734453
Edwin Berkepies 06-36304062,
Chris Martens 06-51499335,
Jaimy Schoonbeek 06-43016153,
Thomas Berkhout 06-15134870
Feitse Kootstra 06-27153570,
Bas Feenstra 06-21648670
Priscilla Kanninga 06-52170559,
Sander Schuiling 06-52770293
Jesper Weggen 06-23723989,
Lucianne Arling 06-30237961

Eind maart speelt het Nederlands elftal voor mannen onder 19 jaar in onze regio het UEFA EKkwalificatietoernooi. Oranje Onder 19 kan zich daar plaatsen voor het EK van komende zomer in NoordIerland. Een uitgelezen mogelijkheid om met jullie (jeugd)leden een bezoek te brengen aan een Oranje
wedstrijd in de regio.
Dit is de ideale kans om bijvoorbeeld toptalenten als Sepp van den Berg, Ryan Gravenberch en Joshua Zirkzee,
die normaal alleen maar in stadions te zien zijn, van dichtbij te bewonderen en misschien wel een
handtekening te scoren!
Voor Oranje Onder 19 staan de volgende wedstrijden op het programma:
Woensdag 25 Maart, 19:00 uur: Nederland O19 - Finland O19, Achilles 1894, Assen – entree: staanplaatsen
€ 3,-, tribuneplaatsen € 6,Zaterdag 28 Maart, 16:00 uur: Nederland O19 - Zwitserland O19, Harkemase Boys, Harkema – entree: vrij
toegang
Dinsdag 31 Maart, 19:00 uur: Tsjechië O19 - Nederland O19, Achilles 1894, Assen - entree: staanplaatsen € 3,-,
tribuneplaatsen € 6,Alleen de winnaar van deze groep van vier teams plaatst zich voor het EK in Noord-Ierland.

Gestopt
Cindy Schreuder
Arjan Hadders
Dik Bos
Martijn van Loon

Nieuw

Berichten vanuit de Jeugdcommissie.

 Dat er een aantal jeugdteams mee doen aan Herman Brood Toernooi in V,V Sleen
Weekend van 12 , 13 , 14 Juni 2020
KSC JO10-1 , KSC JO13-1 , KSC JO15-1 en KSC JO17-1
 Dat wij ( TC Jeugd ) met alle Leiders en Trainers hebben gesproken en dat ze akkoord
zijn met nieuwe herindeling van jeugdelftallen voor seizoen 2020-2021 ( September
2020 gaat dit van start )
 Eind standen van Onderlinge zaalcompetitie kunt u vinden op : www.zodzaalvoetbal.nl
 Wij zijn voor het nieuwe voetbalseizoen ( September ) scheidsrechters nodig.
Heeft u belangstelling dat kunt u zich melden bij 1 van jeugdcommissie leden.
 Fixet Schoonoord heeft zijn naam veranderd in Bouwmarkt Schoonoord.
Hierbij zullen alle Shirts vervangen worden in Bouwmarkt Schoonoord dit doen we stap
voor stap.
 Dat alle Jeugdteams weer buiten aan trainen zijn en eerste wedstrijden er weer aan
zitten te komen of al gespeeld zijn.
 Dat onze Jeugdkeepers weer zijn begonnen te trainen bij Keeper school noord.

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!

Eerste crocus
Zien kleine koppien komt er oet,
zo gutig in zien gele goed –
hie kik niesgierig in het rond,
geboren oet de kaolde grond.
Hie snuffelt an de veurjaorswind,
die zingt: ,,doe ziez’ een vreurliek kind”
…..de locht is veegd….en schoerloos blauw….
now komp de zutte Meited gauw.
Hie is de éérste van zien Volk,
maor ach…..ineens die duuste wolk!
o, wáár die….daor komp kleine man
het schip met zoete appels an.
De hagel vlog hum um de snoet!
….,,mm, lékker fris…. dat dot mij goed……
…mm, hágelslag veur mien beschuut!”
Hij lacht de zunne in de muut.

Veurjaar in drente
Veurjaar in Drente
De wiend is um , ’t is veurjaorstied
En Drente lig daor, gruun en wied
In ’t zunnegien te pronken.
Een louwe wied weijt deur mien haor:
De locht, deurzichteg blauw en klaor
Hef golden zunnevonken.
De koenen loopt al weer in ’t laand,
Wat kiepen scharrelt rond in ’t zaand,
Een hane kreijt viktorie.
Zo’n veurjaorsdag vol locht en zun,
O, ‘k wol ak die bewaren kun,
Zo’n stukkie Drénse glorie.
J.P.M.

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

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

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

Hillie Stanneveld behaalt diploma verenigingsscheidsrechter
Hillie Stanneveld is afgelopen januari geslaagd voor de cursus verenigingsscheidsrechter veldvoetbal.
Hiervoor heeft Hillie 4 cursusavonden bijgewoond bij LTC Assen en V.V. Gieten.
Onder leiding van KNVB-docent dhr. Ris kreeg Hilliehaar eerste lessen over het leiden van wedstrijden en hoe
zij de spelregels moest toepassen. Voor de interne begeleiding en beoordelingen kon Hillie terecht bij Hans
Ensing.
V.V. KSC is blij dat het met Hillie hun eerste vrouwelijke scheidsrechter heeft opgeleid.

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

