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Redactiewoord

We mogen (eindelijk) weer!
Hoe fijn is het om bovenstaande woorden weer op te kunnen schrijven?! De zomerstop is voor
sommigen normaalgesproken al best een hele ruk, maar dit jaar is zij ongekend lang geweest. Ondanks dat de
trainingen al wel voor de zomervakantie hervat waren, is een voetbaljaar zonder competitie hetzelfde als vissen
in een meer zonder vis: er valt een stukje uitdaging, competitie (in de breedste zin van het woord) weg. Het is
prettig om met je team naar een wedstrijd toe te werken en je spel samen te evalueren, elkaar feedback of een
compliment te kunnen geven.
En ook al hebben we dit voetbalseizoen helaas niet kunnen inluiden met een vervolg op de eerste
familiedag, het feest dat vorig jaar een daverend succes was, we hebben elkaar gelukkig al wel de nodige keren
op het voetbalveld mogen ontmoeten, zowel in trainings- als in wedstrijdverband. Want gelukkig is het weer
mogelijk om onze grote en kleine voetballers aan te moedigen. En die laatste groep wordt steeds groter: de
vereniging telt inmiddels twee JO8-teams én een kaboutergroep die spelenderwijs het spelletje onder de knie
krijgen.
Rest mij iedereen een heel gezond en sportief voetbaljaar te wensen!

De redactie

Wedstrijdballen seizoen
Seizoen 2020/2021
Stichting D.A.S.
Autohandel Huisman
Jut & Juul
Administratie- en adviesbureau Gerbers
Supportersvereniging Geel – Zwart
HEFA Products
Jans Alting Metaalrecycling
Bouwtotaal Hans Vos
Fysiotherapie Schoonoord
De Wasmand
WIZ – bouwadvies
Supportersvereniging Geel – Zwart
Hiervoor onze hartelijke dank!

Wedstrijdsponsoren seizoen 2020/2021
Supportersvereniging Geel – Zwart
Slagerij Knol
Condor Drive-in-show
COOP Boezen
Jor’s Molenzicht
Supportersvereniging Geel – Zwart
Jans Alting Metaalrecycling
Hiervoor onze hartelijke dank!

In de schienwarper….
Deze keer:
Naam: Stijn Vrielink
Geboortedatum: 23-11-2000
Woonplaats: Odoornerveen
Beroep: Verkoper bij Bakker Joost
Favoriete automerk/-type: Mercedes
Muziek: House/Nederlandse top 40
Beste Nederlandse artiest: La Fuente/ Lil Kleine
Mooiste muziekfestival: Kingsland (ben ik nog nooit geweest, maar wil ik graag heen)
Favoriete radiozender: Slamfm
Favoriete vakantieland : Alleen nog in Nederland op vakantie geweest
Favoriete Netflix-serie: Undercover
Ik word vrolijk van: Met mooi weer op het terras zitten
Ik heb een hekel aan: Harde wind
Hoe denk je dat de vv KSC er over pakweg 10 jaar voorstaat? Nog steeds een gezellige vereniging met die
veel gegroeid is in leden.
Met te weinig slaap,: Kan ik mij slecht concentreren
Hier kunnen ze mij voor wakker maken: Niet doen!
Als ik een miljoen won, dan ; Zou ik een huis kopen en de rest investeren.
Beste eigenschap; Sociaal
Slechtste eigenschap; Ochtendhumeur
Welke sporten heb je waar beoefend: Alleen voetbal bij KSC
Welk moment zal je nooit vergeten: Mijn debuut bij het 1e
Beste voetballer KSC: We hebben meerdere goede voetballers. Damian Mensing, Jurgen Huizing en Lars
Haandrikman zijn belangrijk voor het 1e
Beste Nederlandse club; Ajax
Beste buitenlandse club: Heb ik niet
Dit zou ik willen veranderen bij KSC: De kantine, Amstel vervangen voor Heineken, en het 2e veld veranderen
in kunstgras
Complimentje voor:
De vrijwilligers, en het vele publiek dat bij wedstrijden langs de lijn staat.
Tot slot: Ik hoop dit seizoen kampioen te worden met het 1e en volgend seizoen in de 3e klasse te voetballen,
verder ben ik dik tevreden met hoe we het bij KSC voor elkaar hebben.

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

Jarno Wilms
Omran Naser
Evert Groot
Jaymee de Jong
Ruben Buls
Ruben Sagel
Damian Roos
Djezzie Vos

Rene Buls
Mike Lispet
Timo Stam
Levi Middeljans
Joël Kuipers
Keano de Groot
Youri de Groot
Thijs de Feber
John Borsboom
Pascal Scholtens
Joep Vos
Gijs Vos
Viggo Huizinga
Sophie Berkepies
Sem Jungschlager
Lucianne Arling
Henk Hummel
Trip Keuter

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

Oproep

Bezorger gevraagd.
Wij zoeken iemand die 6 keer per jaar het clubblad wil rondbrengen aan de zuidkant van het
oranjekanaal.
Interesse, of meer weten neem dan contact op met Johan Hummel via telefoon 0649364236
of via de mail clubblad@vvksc.nl.

#HETGEELZWARTEGEVOEL KSC JO17
We zijn eindelijk weer begonnen. Na een lange voetballoze periode mochten we dan in augustus echt weer
beginnen te werken aan een nieuw seizoen. Na een paar pittige trainingen en 3 bekerwedstrijden, waarin we
het nodige uitgeprobeerd hebben. Lijken we klaar voor het seizoen.
We begonnen de beker competitie op 29 augustus thuis tegen 4e klasser Bargeres.
KSC - BARGERES 18-0 (7-0)
We maakten korte metten met Bargeres. We scoorden makkelijk en er zaten prachtige aanvallen bij. Wat me
het meest goed deed was dat we bleven voetballen, en niet allemaal voor eigen succes gingen.
Mandy, Merlijn en Maik maakten vanuit JO 17-2 hun debuut in JO 17-1. Waarbij het net leek of ze al jaren in
het team spelen. Drie fantastische voetballers waar we nog veel plezier bij KSC aan gaan beleven.
Doelpunten werden gemaakt door :
Milan 6x, Martijn 4x, Sem 2x, Jaimy 2x, Merlijn 2x, Dean 1x, Mandy 1x

ASSER BOYS - KSC 6-2 (4-1)
Een wedstrijd waarin we voetballend een klasse beter waren. Sowieso was deze wedstrijd qua voetbal wat we
willen en voor ogen hebben de allerbeste wedstrijd. 3 snelle aanvallers waar we in het eerste kwartier geen
antwoord op wisten te vinden nekten ons deze wedstrijd. Bij rust was de stand 4-1, 4 uitbraken van Asser
Boys en legio kansen missen aan onze zijde zorgden ervoor dat we voetballend tegen de verhouding in dik
achter stonden. 2e helft had het ook zo maar 6-8 kunne zijn, maar we wisten de vele kansen slechts 1x om te
zetten in een doelpunt. Bij afwezigheid van Rowan stond Tygo op doel, en kan ondanks de nederlaag terug
kijken op een goede wedstrijd.
Doelpunten: Milan en Martijn
NIEUW BUINEN - KSC 2-4 (1-2)
Een wedstrijd waarin we zelf weinig weg gaven, maar ook weer veel kansen nodig hadden om tot 4 goals te
komen. Bij iets meedogenloos te zijn bij de laatste pass of schot op doel, hadden we tegen Nieuw Buinen
zeker een ronde verder kunne bekeren, echter op doelsaldo zijn we 2e geëindigd achter Asser Boys.
Maritza maakte vanuit VR1 haar debuut voor ons team, en we hopen nog vaker gebruik van haar kunsten te
kunnen maken. Bijna had ze haar “debuut” opgefleurd met een doelpunt.
Doelpunten : 1x Martijn, 1x Christiaan, 1x Sem en 1x ED

BEKER TOPSCORER
1. Milan 7 goals
2. Martijn 6 goals
3. Sem

3 goals

Doelstelling /Verwachting seizoen 2020-2021
We zijn met Collin, Leroy en Mathijs 3 hele goede en fysiek sterke spelers kwijt geraakt. Ook Jarno is helaas
gestopt . Daarvoor kwamen Marcel en Dean bij ons in het team. Dan is het even zoeken en afwachten wie/
welke rollen op zich gaan nemen. Zo hebben we Milan als spits geprobeerd en dat beviel goed. Alhoewel ook
Jaimy daar prima uit de voeten kan, Marcel speelde sterk als rechtermiddenvelder maar ook als laatste man.
Dean heeft links buiten, linker middenvelder en linksback gestaan, daar kunnen we ook alle kanten mee op,
en zo hebben we Jonne, Mika Dokter en Silvijn succesvol als voorstopper getest. Martijn is onze top spits/
rechtsbuiten. Een fantastische aanvaller waar nog meer in zit. Sem heeft in deze 3 wedstrijden wel laten zien
de rol van Colin over te kunnen nemen. Zowel links als centraal op het middenvelder als voorstopper speelde
Sem alle wedstrijden erg sterk.
Christiaan is nog altijd de Donny van de Beek van ons team en is een belangrijke schakel op het middenveld.
Mika Alserda een echte hele goede rechtsback en van Davey weet ik wat hij kan, door blessures heeft hij wat
meer tijd nodig om weer op zijn oude niveau te komen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat lukt.
Daarnaast hebben we Jonnick nog die helaas in de lappenmand zit en hopelijk weer snel fit is. Op doel staat
gelukkig weer Rowan te keepen als vanouds, wat er voor zorgt dat we een goede maar krappe selectie
hebben.
Een verwachting is dan ook lastig te maken, je weet immers niet wat voor tegenstanders je hebt. Echter ben ik
er van overtuigd, en dat was in de bekerwedstrijden te zien, als we veel en serieus blijven trainen en proberen
er met z’n allen zo veel mogelijk zaterdag er te zijn, dan kunnen er mooie dingen gaan gebeuren en moet de
top 3 klassering van vorig najaar zeker geëvenaard kunnen worden.

Doelstelling is heel simpel, stappen maken als team en als spelers. Het is mijn doelstelling om spelers en het
team beter te maken, om verzorgd en aanvallend voetbal te kunnen spelen in diverse systemen. We
begonnen vorig jaar op de nullijn. Met lange halen snel thuis, beetje bij beetje is er steeds meer voetbal
ingekomen. Er wordt goed gecombineerd, de ruimte gezocht, elkaar overgenomen, samengewerkt en ga zo
maar door, dit willen we nog verder verbeteren. Daarnaast is plezier houden in het voetbalspelletje erg
belangrijk.
KSC JO17-2 VERWACHTINGEN EN DOELSTELLINGEN

Sinds dit seizoen train ik ook de JO17-2. Jongens die vorig jaar nog in de JO 15 zaten. Op de dinsdagavond
trainen we apart, en op de donderdag avond als selectie samen met de JO17-1.
In de bekercompetitie hadden de jongens de pech dat ze bij een paar goede 3e klassers inzaten, wat dus een
klasse hoger speelt dan de JO 17-2 gaat spelen. Ook hierin hebben we wat andere dingen uitgeprobeerd en
de bekerwedsstrijden echt als oefenwedstrijden gezien. Waar de JO 17-1 al een jaar mijn trainingen en manier
van voetballen waren gewend, is dit voor JO 17-2 natuurlijk nieuw.
Het is niet zo gek dat het tijd nodig heeft, om dit stapje voor stapje te bewerkstelligen. Doordat ik zelf niet bij
de wedstrijden aanwezig ben maar Jurrien en Dennis de coaching doen, kan ik helaas ook geen verslagen
maken. Uiteraard houden we elkaar op de hoogte en kunnen we zo toetsen of de ingeslagen weg beetje bij
beetje opgepakt wordt.
Nu hebben we bij JO 17-2 gewoon een goed team met goede spelers, echter is de gemiddelde leeftijd 14,2
jaar. Hierdoor merk je, en moet je er van uitgaan dat je een moeilijk en zwaar seizoen tegemoet gaat.
Immers je kan tegenover jongens van 17 of zelfs net 18 te staan komen.
Echter waar 4e klasser Bargeres bij de JO 17-1 bekercompetitie drie wedstrijden verloren met (18-0, 16-0 en
20-0) van derde klassers, waren de nederlagen van KSC JO17-2 niet zo groot.( 10-0 tegen Ter Apel, 6-2 tegen
DZOH en 5-1 tegen SVV’04)
Voor deze jongens is geloof houden in eigen kunnen erg belangrijk, en weten dat je eerst moet zaaien voor je
kunt oogsten. Dus nu hard trainen en werken aan belangrijke voetbal punten zodat zich dat uiteindelijk in
spelplezier en winst gaat uitbetalen.
Doelstelling is dan ook om er met z’n allen meer voetbal in te krijgen. Conditioneel sterker te worden dan de
tegenstander en mikken op een mooie eindklassering, het maximale er uit willen halen, zowel op trainingen
als in wedstrijden. En ondanks de jonge gemiddelde leeftijd, en de zware tegenstand er plezier in houden met
elkaar. ..dan komt het moment van oogsten steeds dichterbij, want dat er genoeg voetbal en spirit in zit, dat
heb ik op trainingen wel al gezien. Ook bij dit team is mijn persoonlijke doelstelling, de spelers individueel en
als team beter te willen maken.

Maar voor beide teams telt het motto:

Op naar een mooi en leerzaam seizoen!
Beker Topscorer JO 17-2
Merlijn 3 goals

NIEUWE SHIRTS BOUWMARKT SCHOONOORD
Tevens zijn de jongens en meiden van KSC JO17 1 en 2 in het nieuw gestoken.
Op de prachtige gele shirts met authentieke zwarte V staat prachtig Bouwmarkt Schoonoord op de shirts van
Muta. Shirts die in de Eredivisie niet zouden misstaan.

Volg de verrichtingen van KSC JO 17 1 en 2 ook via Facebook.

UPDATE WERKZAAMHEDEN ACCOMMODATIE
Verbouwing kleedkamers
De verbouwing van de kleedkamers is gereed. Er zijn nog een paar kleine restpuntjes, maar die zullen
binnenkort afgewerkt worden. De verbouwing is in 2 fasen uitgevoerd en heeft zo’n 7 maanden geduurd.
We zijn tevreden met het resultaat.
Wij gaan er vanuit dat we met deze nieuwe kleedkamers weer een aantal jaren vooruit kunnen.
Dit is overigens mede afhankelijk van de gebruiker. Schoenen afspoelen onder de douche is heel verleidelijk,
maar dat doe je thuis ook niet. Graag aandacht hiervoor. Wees een beetje zuinig op onze spullen.
Voor de volledigheid hieronder nog het lijstje van de fysiek betrokken partijen bij de verbouwing:










Medewerkers van de onderhoudsploeg (en Hillie - voor de innerlijke mensch)
Panjer Installatie - Schoonoord (Gerrit Panjer) (installatiewerkzaamheden)
Eco Staal - De Kiel (Marko Stap) (installatiewerkzaamheden)
Heins Bouwservice (Sander Heins) (verbouwingswerkzaamheden algemeen)
Stucadoors- en Afbouwbedrijf Prins Schoonoord
Tegelzetbedrijf Middeljans - Valthe
Vloer Techniek Hoogeveen
Systeemplafonddirekt.nl - Schoonoord
Kupan - leverancier van de banken, kapstokken en de logo-borden.

Aanleg hoofdveld
De aanleg van het hoofdveld verliep redelijk voorspoedig. De droge periode gooide wat roet in het eten, maar
we mogen wat dat betreft niet klagen. Op het grootste deel van het veld staat goed gras. Helaas zitten er ook
een aantal slechte plekken in. Daarvoor is enkele weken geleden nog een doorzaai actie geweest, uitgevoerd
door de aannemer. Op dit moment is nog niet bekend wanneer er weer op het hoofdveld kan worden
gevoetbald. Dit is mede afhankelijk van het weer en de groei van het nieuwe doorgezaaide gras. Voorlopig
worden de wedstrijden dus gevoetbald op veld 2 en op het trainingsveld.
Realisatie LED verlichting
Ook de LED verlichting is intussen aangelegd. Met een simpel schakelkastje zijn de lampen eenvoudig per
veldsectie aan te schakelen. Sportstroom, het bedrijf dat de verlichting heeft geplaatst, zal de verlichting nog
afstellen. Dit was in de zomer niet mogelijk omdat het zo laat donker was. Afstellen van de lampen houdt in
dat de lampen zo worden gedraaid dat de verlichting op het gehele veld even sterk is.
Op dit moment zien we nog een aantal donkere plekken op het veld. Als het goed is zijn deze na het afstellen
verdwenen. Let wel, de verlichting op het trainingsveld zal altijd zwakker zijn dan de verlichting op het
hoofdveld.
Dit heeft er simpelweg mee te maken dat beide aan een eigen norm (training of wedstrijd) moeten voldoen.

LED-verlichting hoofdveld
SPECIAAL BEDANKT!
Ook zijn er diverse partijen die we graag even willen benoemen. Enerzijds door hun inzet, anderzijds door het
beschikbaar stellen van materiaal en machines het afgelopen half jaar. Hierbij gaat onze dank uit naar:









De vele mannen (en een vrouw) van de onderhoudsploeg die steeds zeer betrokken zijn geweest bij de
verbouwing. Ook zijn er weer onderhoudsdagen geweest waar weer diverse verbeterpunten zijn
aangepakt. Zo was het F-veldje al verplaatst naar de ingang van het sportcomplex. De werkzaamheden
zijn afgerond, er zijn extra bankjes geplaatst voor de opa’s en oma’s en het F-veldje is intussen volop in
gebruik. Het klimbultje in de speeltuin is minder steil gemaakt. Maar ook het sproeien van de velden
heeft deze zomer weer veel tijd in beslag genomen. En intussen ging ook het onderhoud van het
complete complex gewoon door.
Buiten de onderhoudsploeg om hebben vrijwilligers Wim Eising, Justin Venema en Jesper Weggen het
schilderwerk van deuren en kozijnen verzorgd.
Panjer Installatie (Gerrit Panjer) uit Schoonoord heeft de nieuwe led-verlichting en de nieuwe
noodverlichting in de hal en de gang gesponsord. Inclusief de aanleg daarvan.
Verfgroothandel Procoatings uit Emmen heeft al het verf voor de verbouwing gesponsord.
Forbo Novilon B.V. uit Coevorden heeft novilon met ons KSC-logo print gesponsord die in het halletje
bij de ingang op de grond ligt. (Zie foto a.)
Wigchers Int. Transport uit Schoonoord heeft meerdere keren materieel beschikbaar gesteld, zoals
bijvoorbeeld de shovel.
Wieger Bonder, Loon- en Grondverzetbedrijf uit Schoonoord heeft enkele keren materieel beschikbaar
gesteld, welke we gebruiken voor het onderhoud van de velden.






CWV Emmen (Coöperatieve Werktuigen Vereniging) heeft materieel beschikbaar gesteld in de vorm
van een kieper.
Wilco Hilhorst, veehouder uit Noord-Sleen heeft zijn tractor beschikbaar gesteld.
De gemeente heeft de kleedkamers van de sporthal beschikbaar gesteld. Tina Weggen heeft daarin
een steentje bijgedragen m.b.t. de schoonmaak.
Supportersvereniging Geel-Zwart heeft een transportbak voor achter de tractor gesponsord. Deze
komt goed van pas bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Op de foto hieronder zien we
een paar zware jongens de transportbak achter de tractor testen. De test is geslaagd: 400 kilo kan hij
zeker tillen. (Ook de tractor blijkt geschikt en slaat niet achterover hahaha.)

Vloer met print

Gesponsorde Transportbak - Supportersvereniging Geel-Zwart

Met grote zorg is getracht alle partijen en sponsors te benoemen m.b.t de verbouwing en het onderhoud van
de velden. Mochten we iemand vergeten hebben, laat dit dan even weten. Dan kunnen we daar in het
volgende clubblad aandacht aan besteden.
Bestuur v.v. KSC i.s.m Wim Zwiers

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

