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HET ALLERLAATSTE NIEUWS VAN HET SEIZOEN 2017/2018
De laatste restanten in de vorm van een aantal beslissingswedstrijden en de eerste Nederlandse Kampioenschappen
zijn gespeeld en ook de finalisten voor de Nationale Korfbaldag zaterdag bij DVO zijn bekend: Fortuna en PKC mogen in
de veldfinale uitmaken wie zich veldkampioen 2017-2018 mag noemen.
Bij SCO stond naast de startbijeenkomst van onze nieuwe hoofdtrainer Riko Kruit met zijn assistent Wolter Achttien
maandag jongstleden deze week in het teken van het jaarlijks Voetbal Toernooi Voor Niet Voetbal Verenigingen
zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur op onze accommodatie. Opnieuw lieten de organisatie en de grote groep vrijwilligers
zien dat ze weten wat organiseren is op zowel het sportieve, consumptieve als muzikale vlak. Na zoveel jaar weet men
waarom de deelnemers en hun aanhang dit evenement zo waarderen. Wat rest zijn in de komende tijd nog de nodige
werkzaamheden achter de schermen voor de opstart van het nieuwe seizoen en het parkeerwachten bij Traffic. Wat zou
het mooi zijn als ook anderen dan al die betrokkenen bij het VTVNVV zich in de komende weken aanmelden bij Josta
Westenbroek om mee te gaan voor een parkeerdienst in juni of augustus om weer op een andere, maar gezellige
manier de kas te spekken van onze vereniging.
Daarmee zit het seizoen er in feite op en ook de 42e jaargang van deze Wedstrijd-Expres. De samenstellers gaan er
even tussenuit en wensen iedereen een goede zomer met veel gezellige activiteiten even anders dan korfbal, zodat we
er straks in september met elkaar weer uitgerust en hongerig volop tegenaan kunnen gaan.
*******
INHOUD
1. Van de voorzitter: Zo normaal is het niet. Heel veel dank.
2. Trainingen
3. Junior Fun – vrijdag 22 t.m. met zondag 24 juni
4. Instructieavond – woensdag 5 september
5. Weststellingwerfse schoolkorfballers dominant aanwezig op Fries Kampioenschap
6. Contactpersonen voor de pupillen gezocht voor Commissie WedstrijdZaken
7. Lief en leed
8. Gevonden voorwerpen
9. Inleveren shirttassen en tassen met toebehoren
10. Aantal teams en indeling seizoen 2018/2019
11. Sleutels van accommodatie inleveren
12. Oud ijzer container
13. Parkeerwachten gezocht
14. Agenda
*******
VAN DE VOORZITTER: ZO NORMAAL IS HET NIET. HEEL VEEL DANK
Afgelopen weekend was al weer de 27e editie van het Voetbal Toernooi Voor Niet Voetbal Verenigingen. We komen
eigenlijk superlatieven tekort om het succes te beschrijven. Wat zijn we als club toch goed in dat soort dingen. Want het
is niet alleen een groot maar bovenal ook een uitermate professioneel georganiseerd evenement. Het vraagt veel van de
mensen van de VTVNVV commissie en van alle andere betrokken commissies en vrijwilligers, maar dan staat er ook
wat. Alsof het ons dagelijks werk is. Het toernooi zelf, het eten en drinken, het feest na afloop van het toernooi. Alles
vlekkeloos.
Onze dank en waardering voor de VTVNVV commissie. Na een jaar (!) voorbereiding hebben jullie wederom de lat hoger
gelegd. Dank en waardering voor de overige commissies en vrijwilligers. Meedenken, opbouwen, bardienst draaien,
muntjes verkopen, polsbandjes uitreiken en controleren, wedstrijdsecretariaat, toezicht houden, fluiten, bevoorraden,
opruimen en schoonmaken. Jullie hebben enorm veel werk verzet met elkaar. Mooi om op deze manier geld te
verdienen voor onze club. Mooi om onszelf op deze manier nog weer wat beter op de kaart te zetten.
We gaan het allemaal, en dat geldt ook voor onze MountainBike tochten bijvoorbeeld, zo langzamerhand normaal vinden
dat we dit kunnen. Maar dat is het niet. Prachtige club, ons SCO!
Voorzitter Ybo Duursma

TRAININGEN (van dinsdag 5 juni t.m. maandag 11 juni)
Bijna alle trainingen zijn gestopt, behalve de volgende jeugdgroepen:
F-jeugd:
woensdag 13 juni van
16.30 – 17.30 uur
SCO E1 en SCO E2:
vrijdag 15 juni van
18.15 – 19.15 uur
*******

afsluitende training
afsluitend ouder-kind toernooi

JUNIOR FUN – VRIJDAG 22 TOT EN MET ZONDAG 24 JUNI
Ook dit jaar organiseert k.v. De Wâlden in Oensjerk voor de derde maal het Junior Fun weekend met veel sport, spel,
feest en weinig slaap. Kosten € 30,00 voor een heel weekend en € 7,50 voor de barbecue. Clubs kunnen met elkaar een
legertent huren voor de korte nachten. Interesse?
Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.juniorfun2018.nl.
*******
UITNODIGING INSTRUCTIEAVOND SCHOONMAAK/KANTINEDIENSTEN – WOENSDAG 5 SEPTEMBER
Hierbij willen we graag alle leden/ouders/vrijwilligers uitnodigen voor een instructieavond op woensdag 5 september met
betrekking tot de schoonmaak van de kantine en het draaien van kantinediensten; aanvang 20.00 uur. Het is van belang
dat we er met zijn allen voor zorgen dat we een nette kantine hebben en professionaliteit uitstralen.
Om dit te bereiken en om veel vragen weg te kunnen nemen hopen we op jullie komst.
Kantinecommissie SCO.
*******
WESTSTELLINGWERFSE SCHOOLKORFBALLERS DOMINANT AANWEZIG OP FRIES KAMPIOENSCHAP
De Schoolkorfbalkampioenen uit Weststellingwerf roerden zich nadrukkelijk op het Fries Kampioenschap woensdag
jongstleden in Twijzel. Zo werden Heidepolle O1 en E2 (met Ilse de Vries) na een spannende finale eerste en tweede.
Won Tuindorpschool M1 met Jenthe van Veen, Hidde van den Berg en Lars Hijlkema de troostfinale om de plaatsen drie
en vier van de Vensterschool M1, miste ’t Holtpad B1 Met Senna Burie en Inge Bosma op onderling resultaat de halve
finale en werd Vensterschool B1 uiteindelijk knap tweede achter De Sprankel uit Stiens, dat de titel greep bij zowel 5/6
als 7/8.
*******
CONTACTPERSONEN VOOR DE PUPILLEN GEZOCHT VOOR COMMISSIE WEDSTRIJDZAKEN
Aan het eind van dit seizoen stopt Jessica Prinsen als contactpersoon voor de pupillen binnen de Commissie
Wedstrijden (CWZ). Zij is degene die de informatie van de wedstrijden en trainingen voor de Wedstrijd-Expres op
zondagavond doorsluist naar de samenstellers en indien nodig verplaatsingen van wedstrijden regelt. Niet een
omvangrijke klus maar wel een belangrijke.
Het gaat volgend seizoen om 3 D-teams, 5 E-teams en aanvankelijk 1 F-team. Een goede optie zou ook kunnen zijn als
er voor elke categorie een contactpersoon zou zijn, zodat het een minimale inspanning aan tijd kost. De handigste
oplossing zou een ouder zijn die bij deze categorie nauw betrokken is.
Binnen Commissie WedstrijdZaken doet Sonja Mulder de seniorenteams met uitzondering van SCO 1 en SCO 2, welke
Annali Roeles verzorgt, Reint Oostra doet de A-B- en C- teams en Michel de lang het beheer van de ledenadministratie
en het Sportlink programma van het KNKV. De werkgroep komt per jaar 3 à 4 keer kort bijeen.
Interesse? Vragen? Laat het weten aan oostra.reint@gmail.com.
*******
LIEF EN LEED
Vanaf deze plaats wensen we Yara Meijerink een voorspoedig herstel van haar gebroken elleboog. We hopen dat je na
de vakantie weer volledig hersteld bent voor je debuut in de E’s.
Ook Evert Frieswijk, die zaterdagnacht bij het schoonmaken van de kantinevloer uitgleed en een lelijke smak maakte,
wensen we een voorspoedig herstel toe.
*******
GEVONDEN VOORWERPEN
Wit shirt; paarse en blauwe handdoek; fel gele korte broek; zwart trainingsshirtje; blauw t-shirt met opdruk Girls Support
Girls; wit zwart t-shirt met opdruk Black Sound; zwarte jeugdtrainingsbroek Hummel; blauwe Dutchi veldschoenen jeugd;
Nike veldschoenen kleine maat; nopschoenen wit met groen randje en oranje logo; geel zwarte Nike sportschoenen;
Oasics zwart met wit.
Nadere info: oostra.reint@gmail.com.
*******
INLEVEREN SHIRTTASSEN EN TASSEN MET TOEBEHOREN
Daar nog velen in gebreke zijn gebleven, nogmaals het verzoek om de spullen die je van SCO hebt mogen
gebruiken zo spoedig mogelijk in te leveren.
Alle teams worden verzocht om na hun laatste wedstrijd de wedstrijdshirttassen in te leveren bij ondergetekende.
De selectie en SCO A1 dienen ook hun tassen met alle toebehoren in te leveren. Alles moet zo snel mogelijk ingeleverd
worden. Inleveren bij ondergetekende of in de bestuurskamer met je naam er op in de tas.
Ook spelers, van welk team dan ook, die stoppen bij SCO moeten hun rokje/short inleveren.
SCO kledingcommissie; Contactpersoon Anneke Brand, Stellingenweg 52 A, Oldeholtpade, tel. 06 23553691.
*******

AANTAL TEAMS EN INDELING VOOR HET VOLGEND SEIZOEN
De Commissie Technische Zaken is druk bezig om intern en met trainers te kijken naar het aantal teams en het niveau,
waarop er moet worden ingeschreven. Daarna komt men zo spoedig mogelijk met een conceptvoorstel over teams en
indelingen. We begrijpen dat jeugd en ouders graag meer duidelijkheid willen hebben over volgend seizoen. Maar elk
jaar weer blijkt dat een lastige puzzel voordat deze gelegd is.
De voorlopige opgave van de teams bestaat uit: 4 senioren teams, 1 Midweek team, 1 A-, 1B-, 1C-, 2 D-teams
1 D-4-tal, 5 E-, en 1F-team.
*******
SLEUTELS VAN ACCOMMODATIE INLEVEREN
Een vriendelijk, doch dringend verzoek aan een ieder die nog sleutels heeft van onze accommodatie en die niet meer
nodig heeft, om die sleutels in te leveren bij Johan Postma, Geert Kraan of Henk de Lang.
*******
OUD IJZER CONTAINER
De oud ijzer container staat nog de hele zomer op het parkeerterrein. U kunt er alle soorten metalen voorwerpen
ingooien. Witgoed zoals wasmachines, drogers enz. er graag naast zetten. Dit geldt ook voor zware voorwerpen. We
hopen dat u er veel ingooit.
We halen oud ijzer ook bij u op als u het zelf niet kunt brengen. Dan even een mail naar: ipodejo@hotmail.com.
*******
PARKEERWACHTERS GEZOCHT AWAKENINGS, DUTCH VALLEY EN LATIN VILLAGE
Eind juni, 1 juli en half augustus gaan we weer parkeerwachten op Awakenings, Dutch Valley en Latin Village.
En We zijn nog op zoek naar veel extra hulp. Ga jij mee een gezellige dag parkeerwachten en veel geld verdienen voor
SCO? Vooral zaterdag 30 juni en zondag 1 juli zijn we nog hard op zoek naar mensen.
Meld je aan bij Josta Westenbroek: jostawestenbroek@gmail.com of secretariaat@kvsco.nl.
Op onderstaande data gaan we parkeerwachten:
- Zaterdag 30 juni (10.00 uur tot 17.00 uur) Awakenings (nog 9 personen nodig)
- Zaterdag 30 juni (17.00 uur tot 01.00 uur) Awakenings (nog 7 personen nodig)
- Zondag 1 juli (10.00 uur tot 17.00 uur) Awakenings (nog 11 personen nodig)
- Zaterdag 18 augustus (10.00 uur tot 17.00 uur) Dutch Valley (nog 4 personen nodig)
- Zaterdag 18 augustus (17.00 uur tot 01.00 uur) Dutch Valley (nog 8 personen nodig)
- Zondag 19 augustus (10.00 uur tot 17.00 uur) Latin Village is al ingevuld door de senioren selectie en Michel de
Lang, Peter Jan Koenrades en Sander Diever
*******
AGENDA
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Zondag

12 juni
13 juni
22 juni t.m.
24 juni

Woensdag
Zaterdag
Zondag

5 sept.
8 sept.)
9 sept.)

Finale Jan Mulder Beker; Nic. – LDODK
Finale A.P. Buiten Beker

20.30 uur
19.00 uur

Junior Fun
Instructieavond schoonmaak/kantinediensten
Aanvang veldkorfbalcompetitie 2018-2019

Zuidlaren/Ritola
Nieuwehorne/Udiros
Oensjerk

20.00 uur
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