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Redactiewoord

Zondag 15 maart, het is een datum die in ons geheugen gegrift staat. Na de persconferentie van onze premier
gaan cafés, restaurants, scholen en sauna’s praktisch per direct op slot. In een mum van tijd raken we
vertrouwd met termen als ‘intelligente lockdown’, ‘socialdistancing’, ‘vitale beroepen’ en ‘thuis werken’.
De beperkende maatregelen zijn overal en voor iedereen voelbaar.
Zo ook op het sportveld van KSC: de kantine dicht, verlaten kleedkamers en van spelers geen sprake… het
voetbalseizoen 2019 – 2020 ten einde.
Des te groter was de opluchting toen recentelijk de jeugd, en later ook de senioren, na twee maanden stilte
hun trainingen weer mochten hervatten. Het is natuurlijk wel even wennen, al deze nieuwe maatregelen,
maar het is een begin. Ik had in ieder geval een heel blij stuiterend (kabouter-)voetballertje in huis!
Door deze gedwongen voetbalstop zal deze uitgave er wellicht anders uitzien dan je van ons gewend bent.
Een verslag van de laatst gespeelde wedstrijden, of een tussenstand: er kan helaas even niet over geschreven
worden.

Voor nu hopen wij dat een ieder van ons gezond zal blijven. Pas goed op jezelf en elkaar!

De redactie

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: Edwin Berkepies
Geboortedatum: 27-02-1979
Woonplaats: Schoonoord
Geboren: Schoonoord
Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen: getrouwd met Mariella en vader van 3 kinderen: Tim Tessa en Iris
Beroep: Hoofdoperator brandbaar afval Attero Wijster
Stopwoordje: heb ik niet
Favoriete automerk/type: Ford
Muziek: Ik houd van heel veel soorten muziek maar ik luister meestal Nederlandstalige nummers.
Beste Nederlandse zanger/zangeres/band: André Hazes/Normaal
Mooiste muziekfestival: “vintage trouble” AC/DC Gelredome 2015
Favoriete radiozender: geheime zender
Favoriete vakantieland: Oostenrijk
Favoriete tv zender: FOX-sport en Ziggo-sport
Ik hou van: gezelligheid en een lekker glaasje bier
Ik heb een hekel aan: Mensen die geen beslissing durven te nemen….
Als ik nu 30 jaar was, dan: voetbalde ik nog in het 3e van v.v.K.S.C.
Favoriete voetbalclub: AJAX!!
Met te weinig slaap word ik: geen last van
Met welke bekende persoon wil je wel een dag ruilen: Erik ten Hag
Waar kunnen ze jou voor wakker maken: BBQ
Als ik een miljoen won, dan: op vakantie gaan wordt hem even niet in deze coronatijd, dus het 1e wat ik zou doen was
een heel groot gedeelte van de hypotheek aflossen. Vervolgens kocht ik een nieuwe caravan, ik ging een gedeelte
beleggen en een gedeelte zette ik op de bank. Misschien een klein feestje geven?…max. 30 personen…
Welke sporten heb je beoefend: voetbal
Hoe lang ben je lid van KSC: 36 jaar
Welk moment zal je nooit vergeten: kampioenschap en promotie naar 3e klasse met het 1eelftal van v.v.K.S.C. onder
leiding van Joep van Ommen.
Nevenfunties bij KSC: Jeugdtrainer/leider v.v.K.S.C. j0-11, lid van onderhoudsploeg, leider 3e elftal v.v.K.S.C. en
afgevaardigde voor de jeugd in het hoofdbestuur.
Beste voetballer van KSC: Michel Marquering (“sponsbob”)
Beste Nederlandse voetballer: Frenkie de Jong
Beste Nederlandse club: AJAX!
Beste buitenlandse club: Bayern Munchen
Waar is dringend behoefte aan: Zoals al zo vaak gezegd zijn vrijwilligers in welke vorm dan ook heel schaars maar oh zo
belangrijk! Dit kunnen mensen dus ook een beetje lezen als een oproep aan iedereen die nog geen functie vervult
binnen de vereniging. Als iedereen een beetje vrije tijd in onze mooie vereniging stopt dan zal deze nog lang behouden
blijven!
Ik verheug me op: Het bericht vanuit de regering dat de competities in Nederland weer hervat mogen worden. Zowel de
professionele als de amateurcompetities.
Complimenten voor: Iedereen die v.v.K.S.C. een warm hart toedraagt!
Tot slot: We moeten er met elkaar voor zorgen dat we gezond blijven en ons zoveel mogelijk aan de regels houden in
deze crisistijd zodat we elkaar hopelijk zo snel mogelijk weer op Zondag op of aan het voetbalveld zien….en in de
kantine natuurlijk!!

13 MAART 2020
De straten waren leeg,
de winkels waren gesloten,
de mensen kwamen niet meer buiten.
Maar de lente wist het niet...
En de bloemen bleven bloeien. En de zon scheen.
En de zwaluwen kwamen terug.
En de lucht werd roze en blauw.
's Morgens bakten we brood en cake.
Het werd later donker en 's ochtends kwam het
licht vroeg door de ramen.
De jongeren studeerden online.
En 's middags speelde je onvermijdelijk in huis.
Het was het jaar waarin je alleen buiten kwam om
te winkelen...
Alles was gesloten.
Zelfs de kantoren, hotels en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.
Er was niet genoeg ruimte voor iedereen in
ziekenhuizen.
En mensen werden ziek.
Maar de lente wist het niet en het ontsproot...
HET WAS 13 MAART 2020
Allen werden in quarantaine geplaatst.
Grootouders, gezinnen en tieners om
gezondheidsredenen.
Toen werd de angst echt!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit.
Maar de lente wist het niet.
En de rozen bleven bloeien.
Het plezier van samen eten werd herontdekt
Tijd om te schrijven en te lezen, je liet je fantasie
de vrije loop en verveling werd creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal.
Sommigen ontdekten kunst.
Studenten werkten voor het laatste examen dat
nog ontbrak voor het eindexamen.
Een van hen merkte op dat hij niet echt leefde en
vond de weg naar zichzelf terug.
De andere stopte met onwetend onderhandelen.
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg
met slechts vier mensen.
De andere verliet zijn vriendin om de liefde van zijn
leven te vinden.

Er was iemand die dokter werd om iedereen te
helpen die het nodig had.
Het was het jaar waarin men het belang erkende
van gezondheid en echt lijden, en misschien ook
van zijn roeping. Het jaar waarin de wereld leek te
stoppen. En de economie ging bijna kopje onder,
maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit.
En de lente wist het niet, en de bloemen bloeiden
en de bomen liepen uit.
EN TOEN KWAM DE DAG VAN BEVRIJDING
We waren op tv
en de premier vertelde iedereen
dat de noodsituatie voorbij was.
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen samen had gewonnen!
En toen gingen we de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen.
Onze buurman werd geknuffeld
Alsof hij onze broer was.
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist.
En hij was er nog steeds,
ondanks alles,
ondanks het virus,
ondanks de angst,
ondanks de dood.
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen
de kracht van het leven

‘Geen idee wie deze tekst schreef, maar het delen
waard.’
J.P. Medema

Kleding beheer V.V. KSC
Alle kleding van de jeugd kan bij Nick Alting, Remco Eising en Bas Feenstra ingeleverd of geruild worden.
Kosten Sokken, zijn 7,50
Kosten Broekjes voor senioren zijn 7,50
Op de site van V.V. KSC kunt ook leuke dingen bestellen.
Voor meer informatie ga naar:
www.vvksc.nl
Met vriendelijke groet,
Nick, Remco en Bas
Kledingbeheer

********************
Langs deze weg wil ik de 1ste en 2de selectie
bedanken voor de bloemen en kadobon.
Bedankt voor deze opkikker.
Ook wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en de kaarten.
Groetjes Audrey.

Informatieblad jeugd
Technische commissie/kleding beheerjeugd:
Nick Alting
altingnick@hotmail.com
Remco Eising
remcoeising1996@gmail.com

06-28872511
06-57697614

Tijdelijk kleding beheer jeugd:
Bas Feenstra

06-21648670

Wedstrijdsecretarisjeugd:
Wilma Hilhorst

wlmhlrst@gmail.com

06-57513710

Materiaal beheerjeugd:
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,

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,
Thomas Berkhout 06-15134870

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

Nieuws Jeugdzaken



















Zoals jullie al in - uit de bestuurskamer – hebben kunnen lezen is de jeugdcommissie samengevoegd
met het hoofdbestuur.
Ron Kootstra die de functie had als voorzitter van de jeugd is doorgeschoven, Edwin Berkepies
(notulist jeugdcommissie) is ook doorgeschoven naar hoofdbestuur.
Dat houd in dat nu:
Nick Alting en Remco Eising blijven de functie als technische zaken voor de jeugd behouden.
Ook het kledingbeheer blijft in hun handen.
Cor Stuiver zal tot het eind van seizoen als materiaalbeheer functioneren. Na dit seizoen zal Bas
Feenstra zijn taak overnemen .
Wij wensen Bas heel veel succes toe met zijn nieuwe rol als materiaalbeheer.
Wij willen Cor ontzettend bedanken voor zijn inzet voor KSC .
Normaal bent u gewend als lezer dat Ron Kootstra als voorzitter van de jeugd een stukje zal schrijven.
Maar omdat de Jeugdcommissie samen is gevoegd zal de technische zaken jullie op de hoogte houden
omtrent jeugdveranderingen .
Via deze weg willen wij Jans Haandrikman bedanken voor zijn jarenlange inzet als scheidsrechter voor
de jeugd.
Jans , Bedankt voor je inzet.
Namens Bestuur en Jeugdzaken
Willie Sagel zal in het nieuwe voetbalseizoen trainer worden bij JO17 en JO16.
Willie zal dit samen gaan doen met Jurrien Philips. Zij zullen de trainingen gaan leiden.
Wij wensen jullie heel veel succes toe.
De trainingen van JO17 en JO16 worden op dinsdag apart van elkaar gehouden en op donderdag
trainen ze samen.
De Wedstrijd begeleiding op de zaterdag zullen bij JO16 door Dennis Olijve , Jurrien Philips en
Raymond Schoonbeek worden begeleid.
En bij de JO17 wordt wedstrijd begeleiding door Willie Sagel en Wim Zwiers uitgevoerd.
De trainingen van de jeugd zijn weer begonnen wel met maatregelen in verband Corona.
Het F/E– veldje achter de sporthal is verdwenen deze wordt nu gebruikt als trainingsveld.
Achter het kassahokje is nu een nieuw F/E- veldje gerealiseerd. De dug-outs zijn hier ook heen
verplaatst.
Het hoofdveld is inmiddels omgetoverd tot 02 veld.
Later zal ook het trainingsveld renovatie ondergaan.
Later zal ook aan het hoofdveld en trainingsveld ledverlichting komen.
Kleedkamer 3 en 4 zijn vernieuwd en gereed nu is fase 2 begonnen kleedkamer 1 en 2
KSC is altijd nog op zoek naar voetballers Weet u iemand die graag wil voetballen, laat het ons, Nick
Alting en Remco Eising, dan weten zodat wij contact met hun kunnen opnemen.

Namens Technische zaken jeugd.
Nick Alting en Remco Eising
Tot de volgende update

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!

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
Het seizoen zit erop..
Nu wisten we dat natuurlijk al das normaal eind mei. echter door het Coronavirus is de competitie al in
eerdere fase ten einde gebracht. Wat een gekke einde van wat een goed seizoen leek te worden.
Een seizoen met af en toe een strubbeling, maar das natuurlijk niet zo raar met allemaal puberende jongens in
je team.
Maar over het algemeen een groep dat echt beter wilde worden. En dat was te zien zowel in de prestaties 3e
plek najaarscompetitie. Maar vooral in het voetbal dat we speelden.
Natuurlijk zullen er ook spelers aan mij hebben moeten wennen als trainer. Toch heb ik getracht altijd
duidelijk en transparant te zijn, zodat de groep direct wist waar ze aan toe waren. Ook qua voetbal.
Niet meer de bal naar voren peren en op hoop van zegen dat hij bij 1 van onze snelle aanvallers terecht komt.
Nee opbouwend voetbal met druk naar voren en ook verdedigend elkaar de juiste rugdekking geven.
De manier van voetballen werd gaandeweg de competitie steeds beter, met als beste wedstrijd de wedstrijd
uit bij DVC waar we bij rust slechts met 3-0 voor stonden, waar het eigenlijk al 5 of 6-0 had moeten zijn.
Hoe we daar de 1e 60 minuten hebben gespeeld was gewoon erg goed. Goed combinatievoetbal en heerlijke
aanvallen tegen een ploeg dat weinig goals tegen kreeg.
Dat de 1e lange bal pas na 70 minuten werd gegeven zegt genoeg. Een perfect inschuivende laatste man
Collin , Middenvelders die de juiste moment kiezen om ruimte te creëren en aanvallers die goed
combinatievoetbal laten zien.om je vingers bij af te likken. Ook de 2e helft tegen DZOH na de winterstop was
zo’n helft waarin we echt alleen maar op de helft van de tegenstander hebben gespeeld , durfden te
voetballen en hoog druk zetten. Voor een trainer en een ploeg mooi om te zien. Natuurlijk zaten er ook
mindere wedstrijden bij, das inherent aan de leeftijd, maar de verbeteringen in het spel en vooral hoe we
conditioneel tegenover de tegenstanders stonden, laat zien dat we grote sprongen hebben gemaakt.
Helaas zullen we het volgend seizoen moeten doen zonder de dispensatiespelers: Colin, Mathijs en Leroy en
ook Gijs (was al gestopt) en Jarno zullen we helaas niet terug zien na de zomerstop (al hoop ik dat Jarno en
Gijs zich misschien nog gaan bedenken)
Voor volgend seizoen staat er nog steeds een goed team. Met spelers die meer kunnen dan ze zelf in de gaten
hebben. Het is wachten tot het spreekwoordelijke kwartje valt en dan kan het na de Corona-perikelen weer
een mooi seizoen worden.
Gelukkig kunnen we het seizoen nog afsluiten door nog wat 1,5 meter trainingen te doen. Puur om even bezig
te blijven en om samen met elkaar lekker op de groene mat te staan.
Ook wil ik graag alle ouders bedanken die altijd voor ons klaar stonden en met grote getalen de wedstrijden
volgden van hun jongens.
Hopelijk tot volgend seizoen!

Topscorer Competitie +beker
1. Martijn 15 goals
2. Sem 8 goals
3. Christiaan 6 goals

Assist Koning
1. Christiaan 5 Assist
2. Colin 4 Assist
Milan. 4
Mathijs 4
3. Martijn 3

TRAININGSOPKOMST (per 22 mei) 46 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 41 trainingen
2. Martijn 39
Christiaan 39
3. Mika Dokter 36
4. Jarno 35
5. Silvijn 31
6. Milan 30

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

Gestopt

Nieuw

Delano Moes

Douwe Kliphuis
Jason Tabink

Maatschappijweg 4 - 7848CP – 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

