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OOK DE SENIOREN SELECTIE IS AAN DE TRAINING BEGONNEN
Het voorwoord blijft kort. Veel nieuws is er nog steeds niet te melden. Iedereen snakt er naar dat er wat meer mag. Maar
veel zal afhangen van de impact van de opening van de horeca op 1 juni. Gaat dat één of twee weken later ervoor
zorgen dat het virus weer opvlamt? Niemand die het kan zeggen, ook al komen we er in het noorden nog genadig vanaf.
Houden zo. Heel fijn ook dat er wat meer ruimte komt voor de ouderen in de verzorgingstehuizen.
Een aantal prominenten in de sport hebben in een open brief gevraagd voor meer ruimte in de sport onder het motto:
Goed voor je gezondheid en je sociale contacten. Ze benadrukken ook dat van sport een preventieve werking kan
uitgaan ten aanzien van je weerbaarheid en dat het stressverlagend werkt.
Binnensportaccommodaties en ook sportkantines mogen nog steeds niet open, waardoor zaalsporten en sportscholen
hun heil in de buitenlucht zoeken.
Inmiddels is het KNKV bezig met het samenstellen van de groslijst voor de poule indeling voor het veld. Of deze
grotendeels hetzelfde zal zijn als in het afgebroken oude veldseizoen is door terugtrekkingen en verandering van
speeldag nog maar de vraag. Vrij snel na 15 juni wordt de indeling veld gepubliceerd.
Het pinksterweekend staat voor de deur. Geniet er van op een bij voorkeur wat rustige plek en met in achtneming van de
regels. Zeker op Tweede Pinksterdag. Dat deze vuurdoop ons niet weer ver terugwerpt in de lockdown.
*******
INHOUD
1. Trainingen
2. Juryvoorzitters gezocht
3. Er staat weer een nieuwe container
4. Nieuwe lid-maakt-lid actie
TRAININGEN (van dinsdag 26 mei t/m maandag 1 juni 2020)
Voor alle trainingen geldt: 10 minuten voor de vermelde aanvangstijd aanwezig zijn.
Senioren Selectie
donderdag 20.00 - 21.30 uur
Hillebrand Diever en Arjan Kreeft
maandag geen trainen wegens Tweede Pinksterdag
SCO 3
donderdag 20.00 - 21.30 uur
Hillebrand Diever en Arjan Kreeft
Junioren
SCO A1
dinsdag
18.30 - 19.30 uur
Hendrik de Jong en Frank van der Veen
donderdag 18.30 - 19.30 uur
Hendrik de Jong en Frank van der Veen
Aspiranten SCO B1
dinsdag
18.30 - 19.30 uur
Hendrik de Jong en Frank van der Veen
donderdag 18.30 - 19.30 uur
Hendrik de Jong en Frank van der Veen
SCO B2
vrijdag
18.30 - 19.30 uur
Pauline Kuiper ter Wee en Appie Bosma
maandag geen trainen wegens Tweede Pinksterdag
SCO C1
vrijdag
18.30 - 19.30 uur
Pauline Kuiper ter Wee en Appie Bosma
maandag geen trainen wegens Tweede Pinksterdag
SCO C2
vrijdag
18.30 - 19.30 uur
Pauline Kuiper ter Wee en Appie Bosma
maandag geen trainen wegens Tweede Pinksterdag
Pupillen
SCO D1
donderdag 17.00 - 18.00 uur
Senna Schotanus en Kristian Meijer
maandag geen trainen wegens Tweede Pinksterdag
SCO D2
dinsdag
17.00 - 18.00 uur
Roland Oostra en Roland Douma
donderdag 17.00 - 18.00 uur
Roland Oostra en Roland Douma
SCO D3
dinsdag
17.00 - 18.00 uur
Roland Oostra en Roland Douma
donderdag 17.00 - 18.00 uur
Roland Oostra en Roland Douma
SCO D4
dinsdag
17.00 - 18.00 uur
Roland Oostra en Roland Douma
donderdag 17.00 - 18.00 uur
Roland Oostra en Roland Douma
SCO E1
woensdag 17.00 - 18.00 uur
Mark van Veen en Senna Schotanus
vrijdag
17.00 - 18.00 uur
Mark van Veen, Alien Veenstra en Frits Schnoor
SCO E2
woensdag 17.00 - 18.00 uur
Mark van Veen en Senna Schotanus
vrijdag
17.00 - 18.00 uur
Mark van Veen, Alien Veenstra en Frits Schnoor
SCO E3
woensdag 17.00 - 18.00 uur
Mark van Veen en Senna Schotanus
vrijdag
17.00 - 18.00 uur
Mark van Veen, Alien Veenstra en Frits Schnoor
SCO E4
woensdag 18.00 - 19.00 uur
Yael de Jong en Senna Schotanus
vrijdag
17.00 - 18.00 uur
Senna Schotanus en Joke Hoekstra

Vervolg trainingen
SCO E5
SCO F1

woensdag
vrijdag
woensdag

SCO F2

woensdag

SportAnders
Reuzenpanda’s

maandag
woensdag

Kangoeroes

zaterdag

18.00 - 19.00 uur
17.00 - 18.00 uur
17.00 - 18.00 uur

Yael de Jong en Senna Schotanus
Senna Schotanus en Joke Hoekstra
Inge Delfsma, Julia van Schuppen, Marlijn Kreeft en
Ray Bouwman
17.00 - 18.00 uur
Inge Delfsma, Julia van Schuppen, Marlijn Kreeft en
Ray Bouwman
geen trainen wegens Tweede Pinksterdag
17.00 - 18.00 uur
Inge Delfsma, Julia van Schuppen, Marlijn Kreeft en
Ray Bouwman
09.30 - 10.15 uur
Cobie Brand, Wessel Mulder en Femke van Zwol
*******

JURYVOORZITTERS GEZOCHT
Door de degradatie in de zaalcompetitie van SCO 1 naar de overgangsklasse zijn we verplicht om bij ons eerste team
zelf een juryvoorzitter aan te wijzen. Afgelopen jaar hadden we vier actieve juryvoorzitters en dat was genoeg om de
wedstrijden bij SCO 2 te voorzien. Maar aankomend seizoen is Hillebrand Diever niet beschikbaar in verband met zijn
hoofdtrainerschap bij ons eerste team.
Daarom zoeken we voor volgend seizoen minimaal twee juryvoorzitters.
Wat is de taak van de juryvoorzitter?
De juryvoorzitter is verantwoordelijk voor de jurytafel.
Moet ik een opleiding volgen? De cursus wordt in één avond gegeven, afgelopen jaren was dat in de Hoolt-Tuun.
Zijn er kosten voor de cursus? Ja, maar die worden door de club betaald.
Moet ik hebben gekorfbald? Nee, dat hoeft niet.
Hoe vaak moet ik juryvoorzitter zijn? Minimaal twee keer per zaalseizoen.
Lijkt het jou wat of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar Mark van Veen (markvveen@hotmail.com).
*******
ER STAAT WEER EEN NIEUWE CONTAINER
De ijzercontainer is geleegd, dus kunnen er volop oud ijzer en andere metalen artikelen worden gebracht. Graag witgoed
en grote en zware voorwerpen naast de container neer zetten. Ook kleine voorwerpen zijn welkom.
Voor vragen een mailtje naar ipodejo@hotmail.com.
*******
NIEUWE LID-MAAKT-LID ACTIE
Breng je een nieuw spelend jeugdlid aan? Dan krijg je van ons een cadeaukaart naar (eigen) keuze ter waarde van
€ 10,00-, dit was al bekend.
Maar maak je nu iemand lid, dan krijg je ook nog een echte korfbalbal! SCO heeft hiervoor 25 nieuwe ballen ter
beschikking. Dit geldt voor elk spelend jeugdlid die jij lid maakt. Hoe meer vrienden of vriendinnen je dus lid maakt, hoe
meer ballen je krijgt! Hoe gaaf is dit!
Wil je vriend(in), klasgenoot, buurjongen of buurmeisje lid worden, vul dan een aanmeldingsformulier in en zet hier ook
op dat jij deze persoon lid hebt gemaakt. Het aanmeldingsformulier vind je op onze site www.kvsco.nl.
Voor meer informatie neem je contact op met sporten@kvsco.nl.
Namens Commissie Ledenwerving en Ledenbehoud
*******

