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GEEN GOEDE AFSLUITING VAN EERSTE HELFT VELDCOMPETITIE; SCO E2 ALSNOG GEDEELD KAMPIOEN
Helaas gaan gezien de resultaten in het afgelopen weekend niet alle SCO teams na de laatste speelronde op het veld
met een goed gevoel de zaal in.
Zo bleek SCO de klap van vorige week nog niet geheel verwerkt te hebben tegen een uiterst gemotiveerd SKF dat
zaterdagmiddag ook voor een huzarenstukje naar Oldeholtpade kwam. En een kat, ploeg,in het nauw maakt rare
sprongen. Dat ondervond De Hoeve bij het nog puntloze Oost-Arnhem en SCO thuis tegen nummer voorlaatst SKF. Na
een gelijkopgaande eerste helft kon SCO een 12-9 voorsprong in de slotfase niet consolideren en zochten beide teams
op 12-12 de kleedkamer op. Na de hervatting waren de doelpunten duur al sloeg SCO met nog tien minuten op de klok
op 16-14 opnieuw een gaatje. Echter niet voldoende voor de verwachte en gehoopte winst, want een energiek SKF bleef
hopen op een stunt en zadelde de schotloze thuisclub in de slotfase alsnog met een dure 16-18 nederlaag op, waardoor
men gewoon in het rechter rijtje staat en dus na de zaal nog volop aan de bak moet. En daar was door velen niet op
gerekend! Ook SCO 2 had moeite de punten thuis te houden al lukte dat uiteindelijk wel, met dank aan gouden wissel
Jordy Heuker. Na een gelijkopgaand begin legde SCO 2 in het laatste deel voor rust via een 10-4 marge de basis voor
een 11-8 ruststand. Het energieke en onverzettelijke Unitas 2 bleef echter strijden voor een goed resultaat en kwam
uiteindelijk in de slotminuut toch nog langszij op 19-19. De ploeg uit Harderwijk leek daarmee loon naar werken te
krijgen, maar Jordy zorgde met zijn afstander voor de vijfde overwinning op een rij. SCO 3 gaf ongeslagen koploper MidFryslan 2 goed partij maar kon desondanks niet voorkomen dat de gasten ongeslagen de zaal in gaan. SCO 4 bleef ook
tegen de voor ons onbekende subtopper Devinco 2 ver verwijderd van de eerste winst. SCO 5 wist ook niet te winnen.
Duur en duidelijk verlies leed SCO A1 bij hekkensluiter Drachten A1 dat door deze winst weer aanklampte bij de
langgerekte middenmoot, waarin ook SCO A1 nu bivakkeert. De marge naar de hekkensluiters AVO A1 en DOS ’46 A2
is echter minimaal, zodat de strijd om de twee degradatieplaatsen nog lang niet gestreden is. SCO A2 verloor met klein
verschil van het iets hoger geklasseerde De Hoeve/Leonidas A1. Bij de pupillen won SCO E2 nipt van Pallas E2, maar
dit was niet voldoende voor een gedeelde herfsttitel, omdat ongeslagen koploper Wêz Warber E2 de punten deelde met
Harkema E2.
Daarmee zit het eerste deel van het veldseizoen er op al moet SCO MW 1 woensdagavond nog op bezoek bij AVO MW1
en kan iedereen zich gaan richten op het zaalseizoen dat voor veel teams in het eerste weekend van november van start
gaat. Deze overgang van het veld naar de zaal en de naderende herfstvakantie maken dat diverse trainingen een weekje
uitvallen of op een andere dag of tijdstip plaatsvinden. Kijk daarom even goed naar het blokje Trainingen. Tijd voor ook
even wat andere activiteiten. We denken aan de verkoop van de Grote Clubactie loten, de Proud To Be Fout party, de
Clinic voor SCO jeugd en de Halloween Mountainbike tocht. We wensen een ieder op voorhand veel plezier en hopen
dat alle teams er in slagen de accu tijdig weer op te laden voor het komende zaalgebeuren.
*******
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COMPETITIEWEDSTRIJDEN SENIOREN
Woensdag 14 oktober
AVO MW1 - SCO MW1 (senioren)
Dames:
Anneke Brand
Roelie Bron
Gerrie Gouma
Sonja Mulder

Heren:
Pieter Bakker
Roelf Bos
Tjeerd Huitema
Michel de Lang
Jan Lantinga

Aanvang 20.30 uur
Vertrek 19.00 uur
Auto’s:
A. Brand
J. Lantinga
R. Bos
Terrein:
Assen (Marsdijk)

Begeleiding:
Doeke Punter

*******
UITSLAGEN VORIGE WEEK
Senioren
SCO 1
SCO 2
SCO 3
SCO 4
SCO 5
Junioren
Drachten/van der Wiel A1
De Hoeve/Leonidas A1
Pupillen
Pallas’08 E2

- SKF 1
- Unitas/Perspectief 2
- Mid-Fryslân/J. Burdaard 2
- Devinco 2
- KIOS/DOS’46 6
- SCO A1
- SCO A2
- SCO E2
*******

TRAININGEN (van dinsdag 13 oktober t.m. maandag 19 oktober)
Senioren SCO 1
dinsdag
geen trainen
vrijdag
geen trainen
SCO 2
dinsdag
geen trainen.
vrijdag
geen trainen
SCO 3
vrijdag
geen trainen
maandag
20.30 - 21.30 uur Linde College
SCO 4
vrijdag
geen trainen
maandag
20.30 - 21.30 uur Linde College
SCO 5
vrijdag
geen trainen
maandag
20.30 - 21.30 uur Linde College
SCO 6
maandag
20.30 - 21.30 uur Linde College
Junioren
SCO A1
deze week geen trainen
SCO A2
deze week geen trainen
SCO A3
deze week geen trainen
Aspiranten SCO C1
deze week geen trainen
Pupillen
SCO D1
deze week geen trainen
SCO E1
woensdag
17.00 - 18.00 uur De Striepe
SCO E2
woensdag
17.00 - 18.00 uur De Striepe
Welpen
F-jeugd
zaterdag
geen trainen
Kangoeroes
zaterdag
geen trainen
*******
SCHEIDSRECHTERSAANWIJZING BONDSWEDSTRIJDEN
Dinsdag
13 okt.
20.00 uur
Heerenveen 2
Woensdag
14 okt.
19.30 uur
De Hoeve MW1
*******

16
20
14
9
10
20
13
5

-

18
19
14
20
17
12
10
6

André D.
André D.
André D.
André D.

Reint O./Laura B.
Reint O./Laura B.

- Oerterp 2
- DOS’46 MW1

Reint Oostra
Johan Postma

KANTINEDIENSTEN DE HOOLT-TUUN
Onderstaand de kantinediensten voor het eerste deel van de veldcompetitie.
Oproep aan een ieder om de kantinediensten goed door te nemen daar er ook deze week weer diverse wijzigingen en
aanvullingen zijn aangebracht!
Bij eventuele verhindering graag ruilen met iemand elders in de lijst.
Contactpersoon: Thea Zandstra bereikbaar op: kantine.sco@gmail.com of op tel.nr. 0561 688201.
Zaterdag 17 okt.
19.30 uur – einde Fré Diever, Henk Jan Bakker en Jordy Heuker
Feestavond
Vrijdag

23 okt.

Vrijdag
Zaterdag

30 okt.
31 okt.

19.00 uur – einde Thea Zandstra

21.00 uur

Jeroen Donker en Thea Zandstra
Jeroen Donker en Hans Mulder
Fré Diever
*******

Tennis
Instructieavond MTB
Halloween Moutainbike

SCHOONMAKEN DE HOOLT-TUUN
Het seizoen is weer begonnen, wat betekent dat onze accommodatie weer volop wordt gebruikt. Daarvoor vragen we de
spelers/ouders van de volgende teams om op de maandagavond (eventueel dinsdag) een aantal schoonmaakwerkzaamheden te verrichten in De Hoolt-Tuun.
Wekelijkse schoonmaak:
De keuken en de bar nakijken, wc’s in de hal, tafels schoon en eventueel nog wat er dan op dat moment is blijven liggen.
Maandag 19 oktober
SCO A1
Eind maart 2016
grote beginschoonmaak SCO 3 en SCO 4
Contactpersoon namens de kantinecommissie: Anneke Brand, email: atebrand@hetnet.nl.
*******
SCO FEEST - PROUD TO BE FOUT – ZATERDAG 17 OKTOBER
Wanneer?
- zaterdag 17 oktober 2015
Hoe laat?
- van 21.00 tot 02.00 uur
Waar?
- De Hoolt-Tuun
Voor wie?
- Alle junioren, senioren en verdere leden boven de 16 jaar
Thema is:

- Proud to be fout! Kom dus in je foutste outfit en laten we een leuke avond hebben met elkaar.
*******

GROTE HALLOWEENPARTY MET DJ HOPMAN – ZATERDAG 31 OKTOBER
Op zaterdag 31 oktober organiseert de Moutainbike commissie een grote Halloweenparty met DJ Hopman! Omstreeks
21.30 uur zal DJ Hopman beginnen te draaien in kantine ”De Hoolt-Tuun.”
Het feest is voor iedereen toegankelijk. Entree is € 3,00. Fiets je eerst de Moutainbike Halloweentocht? Dan krijg je
tegen inlevering van je startkaart een entreebewijs!
Happy Halloween!
*******
STAND VAN ZAKEN ROMPREGELING ARBITRAGE
Dit seizoen moet SCO op het veld 66 wedstrijden in het wedstrijdkorfbal van een scheidsrechter of beoordelaar voorzien
om buiten de geldelijke boete te blijven of de sportieve sanctie te ontlopen. Dankzij de inzet van Klaas van der Meer 2x
en Johan Postma in de afgelopen week staat de teller nu, na het afgelopen weekend op 33.
*******
CONTRIBUTIETARIEVEN SEIZOEN 2015-2016
Elk seizoen worden de contributietarieven opnieuw vastgesteld. Dit vindt plaats door de tarieven van het voorgaande
seizoen te indexeren met de consumenten prijsindex voor de contributie van sportverenigingen (deze wordt vastgesteld
door het CBS).
Hieronder de contributietarieven zoals deze gelden voor het huidige seizoen.
Categorie
Per kwartaal Per jaar/ seizoen
Pupillen (F)
€
22,85 €
91,40
Pupillen (E)
€
22,85 €
91,40
Pupillen (D)
€
22,85 €
91,40
Aspiranten (C)
€
31,26 €
125,04
Aspiranten (B)
€
31,26 €
125,04
Junioren (A)
€
44,31 €
177,24
Senioren
€
63,96 €
255,84
Toeslag Selectie
€
39,58 €
158,32
Niet-spelend
€
27,95 €
111,80
Kangoeroeclub
€
22,50 €
90,00
Overige leden
€
8,07 €
32,28
Overige bedragen
Leesgeld clubblad
Leesgeld WE
Kledingfonds*

€
€
€

2,50
1,25
3,00

€
€
€

10,00
5,00
12,00

* geldt alleen voor spelende leden
Bij betaling van de contributie per automatische incasso vindt de inning van de contributie plaats per kwartaal. Een klein
aantal leden ontvangt nog een factuur voor het gehele seizoen. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het
seizoen dient de contributie van het betreffende kwartaal waarin het lidmaatschap wordt opgezegd te worden betaald,
alsmede de resterende door de vereniging voor het gehele seizoen aan het KNKV af te dragen verenigingscontributie
(Heffingenregeling KNKV 2015).
Vragen over de contributie en/of betaling kunnen worden gesteld via penningmeester@kvsco.nl.
*******

SELECTIEWEDSTRIJDEN REGIONAAL TRAININGSCENTRUM NOORD EN – NOORD-FRIESLAND
Roy Kraan en Norma Lanting zijn nog in de race voor het Regionaal Trainingscentrum Noord jonger dan 17 jaar en
horen deze week of ze definitief geselecteerd zijn of terugvallen naar het Fries team.
Tijdens de tweede selectieronde donderdagavond in Sneek sneuvelde Sander Prakken tijdens deze selectie in
tegenstelling tot Dione Bijl, die zich evenals vorig jaar wel in het Regionaal TrainingsCentrum Friesland jonger dan 15
jaar wist te spelen. Dione proficiat met deze uitverkiezing en een plezierig en leerzaam seizoen toegewenst.
*******
GROTE CLUBACTIE
Inmiddels zijn alle loten rondgebracht en wordt door een aantal mensen al enthousiast loten verkocht. Wil iedereen die
(extra) loten heeft verkocht via de verkoopboekjes het aantal loten liefst zo spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 17
oktober doorgeven aan Wiepy van Schoot tel: 06-30889662 of via e-mail: janwiepy@home.nl (ook voor vragen, extra
intekenlijsten e.d.) Succes!
Wij verzoeken jullie om de enveloppen met de opbrengst in te leveren bij:
 Wiepy van Schoot, De Stoeke 5 te Wolvega
 Of op IBAN nr. NL12 RABO 0121 3689 55 (Rabobank)
Alvast bedankt voor ieders medewerking!
*******
NOG MEER BELANGSTELLING VOOR EEN AFGEKEURDE BAL NR.5?
Er zijn een aantal zwart-witte veldballen nr 5, welke afgekeurd zijn en weggegeven mogen worden. Sanne van den
Akker, Yael de Jong, Roland Oostra en Sonja Mulder hebben inmiddels gereageerd. Wie nog meer belangstelling heeft
voor zo’n bal kan dat deze week nog melden via reintoostra@ziggo.nl.
*******
OUD IJZER INLEVEREN? HET KAN NOG STEEDS
De oudijzer container staat nog steeds op onze parkeerplaats en is nog niet vol. Dus kan er nog steeds oud ijzer of
andere metalen ingeleverd worden. Op de maandag- en donderdagochtend is er steeds iemand aanwezig die kan
helpen om zware voorwerpen in de container te gooien. Op andere momenten kunnen zware voorwerpen zoals oude
wasmachines ook gewoon bij de container neergezet worden. Wij zorgen voor de rest. Van spijkers tot grote metalen
voorwerpen: We zijn er blij mee!
*******
SCO-KLEDING BESTELLEN
OP 25 oktober gaat er weer een bestelling de deur uit. Iedereen die nog een inschietshirt of trainingspak wil bestellen
kan dat nu doorgeven. Volgende bestelling mei 2016.
Misschien leuk cadeau voor Sinterklaas?
Contactpersoon: Anneke Brand; atebrand@hetnet.nl.
*******
VERDELING TRAININGSUREN ZAAL
Op korte termijn hopen we het trainingsschema voor de zaal te publiceren. Elk jaar weer blijft het een hele puzzel. Op dit
moment gaat het er nog om in overleg met de jeugdtrainers de puzzel volledig te leggen. Dit vanwege de beschikbare
uren, het veelal vroege tijdstip en hun eigen trainingsuren. De zaalcompetitie start in het weekend van 7 en 8 november.
De indeling is alleen nog maar voor het wedstrijdkorfbal bekend; die voor de overige (jeugd)teams moet nog
gepubliceerd worden.
*******
GEPLANDE OEFENWEDSTRIJDEN - ZAAL
Zaterdag
24 okt.
sen. 20.00 uur
sen. 18.30 uur
sen. 17.15 uur
jun. 16.00 uur
Zondag
25 okt.
sen. 15.30 uur
sen. 13.00 uur
Zaterdag
31 okt.
sen. 19.30 uur
sen. 18.00 uur
sen. 15.30 uur
AGENDA
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Zaterdag
Zondag

17 okt.
24 okt.
26 okt.
31 okt.
2 nov.
2 nov.
7 nov.)
8 nov.)

Unitas/Perspectief 1
Unitas/Perspectief 2
Unitas/Perspectief 3
Unitas/Perspectief A1
SCO 1
SCO 2
Wageningen 1
Wageningen 2
Udiros 3
*******

SCO feest ‘Proud to be fout’
Clinic voor A- t.m. E-jeugd
Bestuursvergadering
Halloween moutainbiketocht
Bestuursvergadering
Vergadering Sponsorcommissie

- SCO 1
- SCO 2
- SCO 3
- SCO A1
- Blauw Wit (A) 1
- Blauw Wit (A) 2
- SCO 1
- SCO 2
- SCO 5

21.00 uur
13.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Aanvang Zaalkorfbalcompetitie 2015-2016

De Hoolt-Tuun
De Steense
De Hoolt-Tuun
De Hoolt-Tuun e.o.
De Hoolt-Tuun
De Hoolt-Tuun

