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DEFINITIEF GEEN HERSTART VAN DE COMPETITIE!
De kogel is door de kerk: Er komt geen hervatting van de veldcompetitie meer in de komende weken. Daarmee was de
zaalfinale van vorige week de laatste officiële wedstrijd en afsluiter van dit seizoen, dat voor Marloes Frieswijk helemaal
zuur eindigde nu ze deze week te horen kreeg dat ze als negende dame afvalt bij Team NL Oranje. Een forse mentale,
sporttechnische en financiële kater voor Marloes, die deze keus van bondscoach Jan Niebeek richting het Europees
Kampioenschap dit najaar in z’n geheel niet had zien aankomen en aangeeft tijd nodig te hebben om zich te herpakken.
Gezien de huidige versoepelingen op de routekaart van de overheid zou er pas eind juni op competitiegebied weer wat
meer mogelijk zijn. Dat heeft het KNKV doen besluiten om duidelijkheid te verschaffen. Voor de tweede maal wordt het
veldseizoen als geëindigd beschouwd en wordt de huidige indeling en niveau meegenomen naar hopelijk weer een
normaal seizoen in 2021-2022. Teams kunnen wel een stapje naar beneden doen als men dat wenst maar omhoog gaat
op basis van de in de herfst gespeelde wedstrijden. De vraag blijft natuurlijk voor iedereen hoe de clubs en teams er na
de zomer voor staan na deze pandemie. Dat blijft na deze onderbrekingen bij met name de senioren heel erg lastig
inschatten.
Inmiddels staat het nieuwe competitieschema voor het seizoen 2021-2022 reeds op de KNKV site. De start op het veld
staat gepland voor 11 september en in de zaal op 27 november. Volgende week gaat men reeds bezig met de
zaalindelingen voor het wedstrijdkorfbal vanwege de inhuur van zaalruimte bij de gemeenten.
Ook dient de vraag zich aan hoe clubs en trainers in de komende weken verder gaan nu er geen stip meer op de horizon
is en ook onderlinge wedstrijden nog steeds verboden zijn. Normaal gesproken zou het seizoen doorlopen tot medio juni.
In verband met de meivakantie, welke op tal van scholen heel divers is, zullen in de komende weken bepaalde trainingen
uitvallen. Goed om daar even naar te kijken.
Ook al gaan de terrassen pas vanaf woensdag beperkt open en wensen we een ieder een gezellige Koningsdag en
meivakantie thuis of ergens in eigen land nu een buitenlands tripje er nog niet in zit. Maar wie weet wat er over een paar
maanden allemaal meer mogelijk is! Hou hoop!
*******

INHOUD
1. Trainingen van dinsdag 27 april t/m maandag 3 mei
2. Trainingen de komende weken
3. Oproep van oud trainer en erelid Jaap Lenstra
4. Nieuwe lid-maakt-lid actie
5. De container staat er nog steeds
6. Agenda

TRAININGEN (van dinsdag 27 april 13 t/m maandag 3 mei)
Senioren selectie
dinsdag
19.00 - 20.30 uur
Hillebrand Diever en Arjan Kreeft
donderdag 19.00 - 20.30 uur
Hillebrand Diever en Arjan Kreeft
Junioren
SCO A1
zaterdag
14.00 - 15.30 uur
Hendrik de Jong
maandag
18.30 - 19.30 uur
Hendrik de Jong
Aspiranten SCO B1
donderdag 18.00 - 19.00 uur
Anouk Hoekstra en Henk Jan Bakker
SCO B2
donderdag 18.00 - 19.00 uur
Anouk Hoekstra en Henk Jan Bakker
SCO C1
maandag
geen trainen
SCO C2
donderdag 18.00 - 19.00 uur
Senna Schotanus en Kristian Meijer
zaterdag
13.00 - 14.00 uur
Senna Schotanus en Kristian Meijer
Pupillen
SCO D1
dinsdag
geen trainen wegens Koningsdag
donderdag 17.00 - 18.00 uur
Roland Oostra
SCO D2
dinsdag
geen trainen wegens Koningsdag
donderdag 17.00 - 18.00 uur
Roland Oostra
SCO D3
woensdag 18.00 - 19.00 uur
Mark van Veen en Senna Schotanus
vrijdag
17.00 - 18.00 uur
Alien Veenstra en Mark van Veen
SCO D4
woensdag 18.00 - 19.00 uur
Mark van Veen en Senna Schotanus
vrijdag
17.00 - 18.00 uur
Alien Veenstra en Mark van Veen
SCO E1
vrijdag
17.00 - 18.00 uur
Alien Veenstra en Petra Punter
maandag
18.00 - 19.00 uur
Ybo Duursma
SCO E2
vrijdag
17.00 - 18.00 uur
Alien Veenstra en Petra Punter
maandag
18.00 - 19.00 uur
Ybo Duursma
SCO E3
woensdag 17.00 - 18.00 uur
Senna Schotanus en Mark van Veen
maandag
17.00 - 18.00 uur
Senna Schotanus en Reint Oostra
SCO E4
woensdag 17.00 - 18.00 uur
Senna Schotanus en Mark van Veen
maandag
17.00 - 18.00 uur
Senna Schotanus en Reint Oostra
SCO F1
woensdag 17.00 - 18.00 uur
Ray Bouwman, Inge Bosma en Mariëtte Postma
SCO F2
woensdag 17.00 - 18.00 uur
Ray Bouwman, Inge Bosma en Mariëtte Postma
Reuze Panda’s
maandag
geen trainen
Sport Anders
maandag
geen trainen
Kangoeroes
zaterdag
geen trainen
*******
TRAININGEN DE KOMENDE WEKEN
Onderstaand een overzicht van de trainingen voor de komende weken.
KangoeroeKlup
Zaterdag 8 mei geen trainen wegens meivakantie
Zaterdag 15 mei training om 10.00 uur
Zaterdag 22 mei geen trainen wegens Pinksterweekend
Zaterdag 29 mei training om 10.00 uur
Reuzenpanda’s

Maandag 10 mei trainen om 16.00 uur

SportAnders

Maandag 10 mei trainen om 17.00 uur

SCO D1 en SCO D2

Dinsdag
4 mei
Donderdag 6 mei
Dinsdag 11 mei
Donderdag 13 mei

geen trainen
geen trainen
trainen om 17.00 uur
geen trainen
*******

OPROEP VAN OUD TRAINER EN ERELID JAAP LENSTRA
Ooit hebben wij op een zaterdagmorgen op video allerlei aanvalsvormen vastgelegd.
Aanvalsvormen, maar ook vrije ballen die door S.C.O. zijn ontwikkeld.
Deze band(en) met illustere namen als: “Koen; Sake; Cruijff; Dalto; Rohda; Gil; Blauw Wit en nog enkele”,
Moet(en) bij S.C.O. of bij een (ex.) technisch commissielid op de plank liggen.
Wie weet waar en kan mij helpen?
Jaap Lenstra: jlenstra@kpnplanet.nl.
*******
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 20 nieuwe ballen ter
beschikking. Dit geldt voor elk spelend jeugdlid die jij lid maakt van de B- t/m F-jeugd. 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

DE CONTAINER STAAT ER NOG STEEDS – APRIL ACTIE OUD IJZER
De oud ijzer container staat nog steeds op het parkeerterrein. Op dit moment stijgt de oud ijzer prijs weer, dus de juiste
tijd om oud ijzer en andere metalen artikelen in de container te deponeren.
Grote en zware stukken kunnen naast de container worden geplaatst. Vraag ook eens bij de buren, vrienden en
kennissen of daar nog iets staat om af te voeren naar de container.
April-actie
Speciale april actie ophalen of brengen van tuinartikelen zoals vuurkorven, barbecues, pannen en potten, tuintafels en
stoelen, tuingereedschap, parasols, bloembakken enzovoort, alle voorwerpen waar ijzer aan zit.
Het mag gebracht worden, maar lukt dit niet dan halen we het graag op. Even een mail naar ipodejo@hotmail.com of
telnr: 06 22836774.
*******
AGENDA
Dinsdag

31 aug.

Overleg Beheerscommissie

19.30 uur
*******
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