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5 juni 2017

HET LAATSTE NIEUWS VOOR DIT SEIZOEN
De laatste wedstrijd van het seizoen was een spannend potje tussen de Midweek teams van SCO en DOS’46, welke nipt
werd gewonnen door het team van onze langst zittende coach Doeke Punter. Tegen zulke gelijkwaardige teams is het
wel leuk om doordeweeks te spelen.
Daarnaast was het voor de werkgroep VoetbalToernooiVoorNietVoetbalVerenigingen de hele week flink aanpoten om
alles voor dit evenement weer rond te breien. Uiteindelijk werd het in alle opzichten, ondanks de concurrentie van de
Kuiertocht en het Pinksterweekend, in zowel sportief als muzikaal opzicht met Jelle B weer een geweldige happening.
Dat uiteindelijk zowel de dames als heren finale een SCO aangelegenheid was is wel eens anders geweest maar in feite
een bijkomstigheid in dit totale gebeuren. Petje af voor al degenen die in meer of mindere mate hebben bijgedragen aan
het welslagen van dit evenement. Men kan weer een jaartje op zijn lauweren rusten!
Terwijl er achter de schermen nog het nodige geregeld moet worden voor de opstart van het seizoen 2017-2018 van het
wedstrijdkorfbal in het eerste weekend van september en het breedtekorfbal de week daarop, gaan we ons opmaken
voor de afsluitende activiteiten van een Midweek toernooi bij kv Drachten, het Nederlands Kampioenschap bij DVO, het
Fries Kampioenschap Schoolkorfbal bij DTL, Beach korfbal bij Pallas‘08, Junior Fun bij de Walden en mogelijk nog een 4
tegen 4 toernooi bij Drachten alsmede de naderende vakanties.
*******
INHOUD
1. Beachkorfbal Pallas’08 te Leeuwarden
2. Uitslagen vorige week
3. Trainingen
4. Scheidsrechtersaanwijzing Bondswedstrijden
5. Stand van zaken rompregeling arbitrage
6. Eindstand veldcompetitie 2017-2018
7. SCO B1/SCO B2 zoekt scheidsrechter voor Beachkorfbaltoernooi
8. Fries Kampioenschap Schoolkorfbal zoekt nog scheidsrechters
9. Gevonden voorwerpen
10. Kleding aangeboden
11. IJzer container nog niet vol
12. Versterking Commissie Technische Zaken 2017-2018
13. SCO 5 zoekt versterking
14. Bedankt namens de commissie Ledenwerving en -behoud
15. Hulp gezocht voor de Kangoeroe Klup
16. Frieswijk keert terug bij SCO
17. Versterking voor junioren SCO
18. Jeugdleden werven jeugdleden actie groot succes
19. Voorlopige indeling per categorie seizoen 2017-2018
20. 4 tegen 4 toernooi Olympic Moves voor A-, B-, C- en D-jeugd bij kv Drachten
21. Leonidas toernooi – zaterdag 2 september
22. Inloop spreekuur SCO-bestuur
23. Agenda

De medewerkers van SCO’s WEDSTRIJD-EXPRES
wensen al haar lezers en lezeressen
een prettige en zonnige vakantie toe.
Medio augustus verschijnt de eerste Wedstrijd-Expres voor het
nieuwe seizoen 2017 – 2018.

BEACHKORFBAL PALLAS’08 TE LEEUWARDEN
Zaterdag 17 juni
Beachkorfbal Pallas’08 (aspiranten)
Dames:
Ilva Haven
Maureen Hoogeveen
Yael de Jong
Marleen Koopstra
Nyncke Kuperus
Marissa Veldhuizen
Eline van der Walle
Dianna Zandstra

Heren:
Jesse Delfsma
Senna Schotanus

Aanvang 10.00 uur
Vertrek 8.45 uur
Auto’s:
Nader af te spreken

Begeleiding:
Jantina Schotanus

*******
UITSLAGEN VORIGE WEEK
Senioren
SCO MW1

- DOS’46 MW1
*******

TRAININGEN
Alle trainingen zijn inmiddels gestopt, uitgezonderd
Aspiranten
SCO B1
maandag
19.15 uur
kunstgras
*******

15 -

14

Inge D (ivm Beachkorfbal)

SCHEIDSRECHTERSAANWIJZING BONDSWEDSTRIJDEN
Zaterdag 17 juni 14.00 uur DVO; Finale Kampioenschap B-jeugd
*******

Mark van Veen

EINDSTAND VELDCOMPETITIE 2016-2017
Onderstaand de eindstand van alle SCO-teams van de veldcompetitie 2016-2017.
Voor de hoogste senioren teams en de junioren betreft het het gehele seizoen,
terwijl bij de overige teams het gaat om de voorjaarscompetitie.

Team
SCO 1
SCO 2
SCO 3
SCO 4
SCO 5
SCO MW1
SCO A1
SCO/SIOS B1
SCO B1
SCO C1
SCO D1
SCO E1
SCO E2
SCO E3
SCO F1
SCO F2

Wedstrijden Punten
14
15
14
11
14
10
12
19
6
4
6
4
14
10
6
2
6
0
6
5
6
3
6
2
6
9
6
5
6
10
6
3
134

112

voor
290
271
248
215
65
82
246
59
32
32
33
33
41
18
100
54
1819

Doelpunten
tegen
saldo
297
-7
271
0
271
-23
161
54
77
-12
99
-17
268
-22
83
-24
62
-30
34
-2
64
-31
71
-38
26
15
29
-11
32
68
79
-25
1924

-105

Winst
%
53,6%
39,3%
35,7%
79,2%
33,3%
33,3%
35,7%
16,7%
0,0%
41,7%
25,0%
16,7%
75,0%
41,7%
83,3%
25,0%
41,8%

Gemiddeld aantal
doelpunten
per wedstrijd
voor
tegen
20,7
21,2
19,4
19,4
17,7
19,4
17,9
13,4
10,8
12,8
13,7
16,5
17,6
19,1
9,8
13,8
5,3
10,3
5,3
5,7
5,5
10,7
5,5
11,8
6,8
4,3
3,0
4,8
16,7
5,3
9,0
13,2
13,6

14,4

SCO B1/SCO B2 ZOEKT SCHEIDSRECHTER VOOR BEACHKORFBALTOERNOOI
Wie heeft er nog zin om op zaterdag 17 juni bij het Beachkorfbaltoernooi van Pallas’08 in Leeuwarden te fluiten van
10.00 tot 15.00 uur? Reacties graag zo spoedig mogelijk naar oostra.reint@gmail.com.
*******

FRIES KAMPIOENSCHAP SCHOOLKORFBAL ZOEKT NOG SCHEIDSRECHTERS
Op woensdag 14 juni mogen Zuidschool O1, Tuindorpschool O1 en B1, De Striepe M1 en B1 en ’t Holtpad M1
Weststellingwerf in Hantum bij de kv DTL vertegenwoordigen op het Fries Kampioenschap. Het toernooi start om 13.30
uur en de finales staan rond 16.30 uur gepland.
Mochten er nog scheidsrechters zijn die op deze middag de fluit zouden willen hanteren, meld dat dan zo spoedig
mogelijk even aan oostra.reint@gmail.com, want het aantal houdt nog niet over nu het Fries Kampioenschap dit jaar een
record deelname kent.
*******
GEVONDEN VOORWERPEN
Zwarte trainingsbroek met rode bies; zwart shirt Korfbalschool Noord; kinderjack 128 zwart met gele/groene bies; zwarte
senioren trainingsbroek; Muta SCO trainingsjack maat 128; regenjackje donkerblauw met lichtblauwe baan.
*******
IJZER CONTAINER NOG NIET VOL
De ijzer container staat nog steeds op de parkeerplaats bij onze accommodatie en biedt nog alle ruimte voor al uw metaal
van groot tot klein. De opbrengst wordt aangewend voor bestrijding van de extra kosten met betrekking tot de huidige
vervanging van ons kunstgras. Hulp nodig bij het vervoer? Mail met ipodejo@hotmail.com.
*******
VERSTERKING COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN/TRAINERSBESTAND SEIZOEN 2017-2018
Commissie Technische Zaken is met ingang van het nieuwe seizoen dringend op zoek naar versterking met enkele
werkgroepleden. Voor meer informatie over de uit te voeren taken en de tijdsinvestering graag even contact zoeken met
Evert Frieswijk: E.Frieswijk@nl.motipdupli.com.
Dit geldt ook voor degenen die komend seizoen een stageplekje zoeken bij een jeugdploeg zoals Leander Zwolle en
Senna Schotanus in het afgelopen seizoen of wel een bijdrage zouden willen leveren aan versterking van het jeugdkader
door mee te helpen met training geven, het coachen van een jeugdploeg of het begeleiden van aankomende
jeugdtrainers. Commissie Wedstrijd Zaken kan al deze taken niet invullen zonder de hulp van velen.
*******
SCO 5 ZOEKT VERSTERKING
Afgelopen seizoen was de bezetting bij SCO 5 veld en SCO 6 zaal veel te mager. Er moest door Pauline ter Wee
wekelijks heel veel tijd gestoken worden in het completeren van dit team. Gelukkig is het met de hulp van bereidwilligen
toch gelukt om alle wedstrijden tot een goed einde te brengen, waarvoor dank aan Pauline en die gastspelers.
Om een betere basis te hebben voor het seizoen 2017-2018 hopen we het aantal spelers van dit team uit te breiden,
zodat deze problemen tot het verleden behoren. Zou je het leuk vinden om wekelijks of incidenteel mee te spelen met dit
jeugdige en gezellige team uitkomend in de 5e klas, laat het weten aan Pauline: paulineterwee@live.nl.
Het kan niet zo zijn dat een half team straks langs de kant staat en niet kan spelen, daar waar andere SCO teams bijna
een dubbele bezetting hebben!
*******
BEDANKT NAMENS DE COMMISSIE LEDENWERVING EN -BEHOUD
Wij willen nogmaals iedereen bedanken die heeft geholpen of bijgedragen aan het geven van alle clinics.
We horen veel positieve geluiden over SCO om ons heen EN we hebben dit seizoen 23 nieuwe jeugdleden binnen
gehaald met z'n allen!
Op naar volgend seizoen! We hebben in augustus en september alweer een paar activiteiten in gedachten.
Lijkt het je leuk om eenmalig iets te organiseren meld je dan bij ons.
Heb je nog ideeën, tips of wil je ons helpen om iets geweldigs te organiseren? Mail ons dan! ledenwerving@kvsco.nl.
*******
HULP GEZOCHT VOOR DE KANGOEROE KLUP
Bij de Kangoeroes gymmen iedere zaterdagochtend (vakanties en feestdagen uitgezonderd) bijna 20 kinderen van 3 en
4 jaar. We beginnen altijd om 9.00 uur om alles klaar te zetten en om 10.30 uur is alles weer opgeruimd.
We zijn nog op zoek naar twee vaste trainers en enkele trainers die komend seizoen regelmatig een training willen
geven.
Lijkt het jou leuk? Meld je dan snel aan! kangoeroeklup@kvsco.nl.
*******
FRIESWIJK KEERT TERUG BIJ SCO
Julian hoopt op vaste positie in hoofdmacht.
Met ingang van het seizoen 2017-2018 keert de 17-jarige Julian Frieswijk terug op het oude nest. Julian heeft zijn hele
jeugdopleiding bij kv SCO genoten, echter de laatste twee seizoenen kwam hij uit voor de A junioren van DOS'46 uit
Nijeveen. In deze periode is Julian uitgegroeid tot jeugdinternational.
Het doel van Julian is een vaste positie te bemachtigen in de hoofdmacht om daar vervolgens hoge ogen mee te gooien
in de hoofdklasse.
Zowel bestuur als staf zijn zeer verheugd met de komst van Julian en wensen hem veel succes toe.
*******

VERSTERKING VOOR JUNIOREN SCO
Gurbe Adema en Marnix Kraan kiezen voor het blauw-zwart van SCO.
Vanaf het seizoen 2017-2018 komen Gurbe Adema en Marnix Kraan de junioren van SCO versterken.
e
Gurbe viert vandaag zijn 18 verjaardag. Hij komt over van OKO/BIES uit Opende. Daar heeft hij het afgelopen jaar in de
junioren gespeeld en zijn minuten mogen maken in de A1 dat hoofdklasse speelde in de zaal. Hij heeft een jaar bij
OKO/Bies gespeeld en daarvoor bij Mid-Fryslân. Gurbe heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging.
Voor Marnix Kraan is SCO geen onbekende. Marnix is 15 jaar en korfbalt nu nog in het SCO/SIOS B1 combiteam.
Omdat dit team komt te vervallen en hij zichzelf verder wil ontwikkelen heeft hij ervoor gekozen om de junioren van SCO
te versterken.
Gurbe en Marnix wij wensen jullie veel succes in de junioren!
*******
JEUGDLEDEN WERVEN JEUGDLEDEN ACTIE GROOT SUCCES
Het afgelopen seizoen hebben al zes leden een nieuw lid aangedragen en daarom een SCO-tas mogen ontvangen. Ook
gaat de eerste bal er bijna uit. Wanneer je drie nieuwe leden aandraagt ontvang je namelijk een echte korfbal!
Ook komend seizoen gaan we door met deze actie. Ga deze zomer alvast druk op zoek naar nieuwe leden, stuur het
aanmeldformulier in, geef daarbij aan dat jij het nieuwe lid hebt aangedragen en ontvang een SCO-tas of inschietshirt!
Zet hem op!
*******
VOORLOPIGE INDELING PER CATEGORIE SEIZOEN 2017-2018
Vorige week vermeldden we de indeling van de B- tot en met F-jeugd voor het volgend seizoen. Helaas was daar een
foutje bij gemaakt. Dat kan natuurlijk niet. Vandaar onderstaand de juiste indeling van de F-jeugd.
F-jeugd
Dames:
Isa Douma
Anniek Hoekstra
Yara Meijerink
Djaylinn Nagel
Esmee Nijholt
Myrthe Postma
Malin van Veen

Heren:
Tim Oostra
Mika Jonker

*******
4 TEGEN 4 TOERNOOI OLYMPIC MOVES VOOR A-, B-, C- EN D-JEUGD BIJ KV DRACHTEN
Op zaterdag 1 juli is er mede vanwege hun Hongaarse gasten bij de kv Drachten nog een afsluitend 4 tegen 4 toernooi
voor jeugd onder 11 jaar en onder 13 jaar van 10.00-13.00 uur en voor onder 15 jaar, onder 17 jaar en onder 19 jaar van
13.00-18.00 uur. Je kunt je aanmelden via oostra.reint@gmail.com, bij voorkeur als team, maar individueel kan ook.
Details: Elk team bestaat uit 4 spelers en maximaal 4 wisselspelers. Twee dames is verplicht. Doorwisselen mag. Je
speelt op de grootte van een E- en F-veld met de korven naar de achterlijn gericht. Scoren vanuit de hoeken levert 2
punten op. Geen verdedigd doelen. De inleg van € 5,00 per team wordt betaald door SCO. Een begeleider/coach is
verplicht.
Een pracht gelegenheid om met je team het seizoen af te sluiten met deze attractieve korfbalvorm of om deze
zomermaanden het spelletje wat te onderhouden!!!!!!!
*******
LEONIDAS TOERNOOI – ZATERDAG 2 SEPTEMBER
Zoals het nu lijkt starten de (jeugd) teams in het breedtekorfbal op 9 september in plaats van 2 september met het
nieuwe seizoen. Dit betekent dat we in het laatste weekend van de schoolvakantie op zaterdag 2 september met veel
jeugdteams zouden kunnen inschrijven voor het Leonidas toernooi in Noordwolde. We gaan er in principe van uit dat
veruit de meeste jeugdleden dan wel weer terug zijn van vakantie en met hun team graag deelnemen aan dit
jeugdtoernooi.
*******
INLOOP SPREEKUUR SCO-BESTUUR
Ons bestuur vergadert maandag 12 juni aanstaande om 20.00 uur in De Hoolt-Tuun.
Tussen 19.30 en 20.00 uur is er een inloop half uur. Wilt u van dit half uur gebruik maken, mail dan naar
secretariaat@kvsco.nl.
*******

AGENDA
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

6 juni
7 juni
12 juni
14 juni
17 juni
17 juni
24 juni
24 juni
25 juni

Zaterdag
Maandag

1 juli
3 juli

Zaterdag
Zondag

19 augustus
20 augustus

Bekerfinales A- en B-jeugd en senioren
A P Buiten Bekerfinale
Bestuursvergadering
20.00 uur
Schoolkorfbalkampioenschap van Friesland
Beachkorfbal toernooi (SCO B1)
Nederlandse Kampioenschappen:A-, B-, en C-jeugd/Ereklasse
Junior Fun
Parkeerwachten - Awakenings
Parkeerwachten - Awakenings

AVO – Assen
Rodenburg - Leek
De Hoolt-Tuun
DTL - Hantum
Pallas’08 – Leeuwarden
DVO – Bennekom
De Walden

4 tegen 4 toernooi
Bestuursvergadering

Drachten
De Hoolt-Tuun

20.00 uur

Parkeerwachten - Dutch Valley
Parkeerwachten - Dutch Valley

Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag

2 september Leonidas toernooi
2 september )
3 september ) Aanvang veldkorfbalcompetitie 2017-2018
9 september Aanvang veldkorfbalcompetitie 2017-2018 jeugdteams

Noordwolde

Maandag

4 september Bestuursvergadering

De Hoolt-Tuun

20.00 uur
*******

