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Algemene info 
Wedstrijdsecretariaat 
Wedstrijdzaken:       Martijn v.d. Linde 0522-482480 
Scheidsrechters: Frank Wagter 06-23157765 
 
Conctactpersonen: 
Bestuur: Roel Jalvingh 06-10763581 
Technische comm.: Ard Nijdam  06-83986688 
Vrijwilligers: Ronald Wagter 06-27253240 
Jeugdcommissie: Stephan van Dijk 06-41739780 
Activiteitencomm.: Martijn Ziel 06-16914666 
Sponsorcommissie: Sandra Jans 06-51223446 
Kledingcommissie: Legien Lok 06-52663872 
Kantinecommissie:  Carmen van Dijk 06-13098722 
Website: Karin de Jonge 0522-480708 
Actiecommissie: Greetje Roelevink 06-19962015 
Halcommissie: Peter Meijer 06-36045440 
Communicatie 
commissie: Denise Runhart 06-17676910 
Materialen: Johan Roelevink 0522-481928 
Ledenadministratie: Roel Jalvingh 06-01763581 
 
Bezoekadres: Dijkhuizen 68A, 7961 AM Ruinerwold 
Postadres: Lienkamp 7 
 7961 AS ruinerwold 
E-mail adres: kios.ruinerwold@knkv.net 
Website: www.kiosruinerwold.nl 
 
Bankrekening KIOS: NL18RABO0117743763 
BIC code: RABONL2U 
KvK nummer: 40046287 
Aansluitnummer KNKV: NCX26C0 

Agenda 

 

KIOS Pub Quiz vrijdag 9 februari  
Vrijdag 9 Februari is de jaarlijkse KIOS 
pubquiz er weer. Iedereen vanaf de A's is 
welkom. Laat zien dat jullie als team, 
vrienden groep of familie de slimste 
zijn.  Kios lid of niet. Iedereen is welkom.  De 
inloop is vanaf  half 9 en de quiz begint om 9 
uur. Voor zekere deelname kun je het beste 
als groep van te voren op geven bij Martijn 
Ziel 0616914666, want vol is vol!!! Je groep 
mag maximaal uit 5 personen bestaan!!! 
Hopelijk is het net als de jaren ervoor weer 
volle bak en is er weer een flinke strijd 
gaande. Tot dan.  
 
Groeten de activiteiten commissie. 
  

 
 

9 februari KIOS Pub-quiz 

10 februari KIOS D1 gastteam van de week bij 

DOS’46 – PKC/SWK Groep 

10 februari Bowlen voor C-jeugd 

17 februari Lasergamen voor A- en B-jeugd 

23 februari Klaverjassen in de KIOSK 

10 maart  NL Doet, schoonmaak/onderhoud 

accommodatie 

10/11 maart  Laatste speelweekeinde zaal 

11 maart  KIOS 98 jaar 

17/18 maart  Inhaal weekweekeinde zaal 

24 maart 3-kamp KIOS selectie in Ruinerwold 

30 maart Rondbrengen Paasbroodactie 

30 maart Klaverjassen in de KIOSK 

31 maart  Paasactiviteit  

8 april  Finale Korfballeague  

Ziggodome Amsterdam  

28 april Klaverjassen in de KIOSK 

16 mei Schoolkorfbaltoernooi bij DOS’46 

tel:06-83986688
http://www.kiosruinerwold.nl/
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Laatste nieuws  
Trainer Rob Verra en KIOS na dit seizoen niet verder 
KIOS en hoofdtrainer Rob Verra hebben in goed overleg besloten om na dit seizoen niet verder 
met elkaar te gaan. De korfbalclub en de trainer verschillen in de korfbalopvatting en hebben 
besloten om na dit seizoen ieder zijn eigen weg te vervolgen. 
Rob Verra begon dit seizoen in augustus als hoofdtrainer van de KIOS selectie en heeft hier 
samen met Jordy Wessel, de trainer van KIOS 2, een hechte groep van gecreëerd. Beide teams 
doen mee in de top van de 1ste klasse (KIOS 1) en van de reserve 2e klasse (KIOS 2). Beide 
partijen hebben afgesproken dat Rob Verra dit seizoen als hoofdtrainer zal afmaken, want er is 
nog genoeg om voor te strijden. Zowel KIOS 1 als KIOS 2 zijn zowel op het veld als in de zaal nog 
in titelraces verstrikt. 
KIOS waardeert de houding van Rob Verra ten zeerste en wenst hem veel succes de rest van het 
seizoen. 
 

KIOS Pub-Quiz 
Na drie succesvolle jaren, is er dit jaar wederom een Pub Quiz. Familie Van der Linde is de 
“Defending Champion of KIOS”, oftewel de winnaars van vorig jaar. Maar de runners up van vorig 
jaar willen hun troffee terug. Dus de messen worden al geslepen en oefenavonden zijn al gepland. 
Maar of dit gaat helpen is maar de vraag. De eerste uitdagers hebben zich al aangemeld. Ga jij de 
uitdaging ook aan? Het maakt allemaal natuurlijk niet uit, meedoen is uiteraard belangrijker dan 
winnen. Plezier staat voorop. Dus meld je aan bij Martijn Ziel en laten we er een gezellige en 
wellicht leerzame avond van maken.  
 

KIOS D1 gastteam bij DOS’46 
Op uitnodiging van DOS’46 mag KIOS D1 op zaterdag 10 februari als gastteam mee lopen bij de 
Korfballeague wedstrijd van DOS’46 1 tegen de huidige koploper PKC 1 uit Papendrecht. Een 
wedstrijd in de korfballeague is een ware happening en zeker als dan PKC de tegenstander is. 
Deze ploeg is hofleverancier van het Nederlands team en hebben bij de heren een aantal 
fantastische spelers, met Laurens Leeuwenhoek, Richard Kunst, Olav van Wijngaarden en Danny 
den Dunnen als blikvangers. Ook bij Dos’46 hebben ze twee spelers van absolute topklasse met 
Jelmer Jonker en Harjan Visscher, die ook uitkomen voor Team NL.  
Een fantastische wedstrijd kan het dus worden, waarbij KIOS D1 als gastteam mag meelopen met 
PKC. Wat een eer en belevenis. @KIOS D1, maak er een mooie avond van.  
Als je deze wedstrijd ook wilt bekijken, zorg dan dat je op tijd bent. Want het kan wel eens erg 
druk worden. Aanvang van de wedstrijd in Nijeveen is om 20.00 uur. 
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KIOS bowlen met de C-jeugd 
 

  
 

Lasergamen voor de KIOS B- en A-jeugd 
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Wedstrijdverslagen 
ADOS 1 – KIOS 1 
Kios wint nipt van hekkensluiter 
 
Kios pakte in Hoorn een uiterst moeizame overwinning tegen hekkensluiter ADOS. Zo speelde het 
nog een puike pot tegen Dos Kampen, zo was het niveau erg laag tegen ADOS. Dit was zeker 
ook de verdienste van de thuisploeg. 
Direct vanaf minuut 1 had de thuisploeg het heft in handen. Bij de Spekbraanders leek het wel of 
er een gelatenheid over de ploeg van Rob Verra heen walste. De aanvallen liepen stroef en lang 
hielt Kios het verdedigend goed, maar naar verloop van tijd liet het zich toch verleiden en kreeg 
het een doelpunt om de oren. Na de 1-0, 2-1 en 3-2 pakte ADOS met 4-2 het eerste gaatje. Kios 
dichtte dit en kwam op 6-6 weer op gelijke hoogte. Met 8-9 had de Eismann/Ensing voor het eerst 
de leiding en gaf deze, zo zal blijken, niet meer uit handen, maar dat ging alles behalve 
gemakkelijk. Beide ploegen rustten met 9-10.  
In de rust probeerde Rob Verre de boel te repareren, dit resulteerde in het begin van de tweede 
helft in de 9-11. Was dit het begin om ADOS van zich af te schudden? Nee, want de thuisploeg 
beet zich vast in Kios en bleef op het vinkentouw. Met 11-13, 12-15 en 14-16 kon Kios niet echt 
uitlopen. In de aanval werd het steeds meer zoeken naar het ritme en naar elkaar. Op 15-18 
slaagde Kios er toch in om 8 minuten voor tijd uit te lopen naar 16-22. Maar je kon aan alles 
voelen dat Kios de overwinning nog niet binnen had, want met de zuivere speeltijd en de 
schotklok weet je het maar nooit. Met twee vlotte scores ging de thuisploeg er nog in geloven. En 
al helemaal toen het 20-22 kwam. Kios was de weg volledig kwijt en nam aanvallend rare 
beslissingen. Op 1.08 kwam ADOS op 21-22. Kios restte het om de tijd vol te spelen, maar lukte 
dit niet. Een afvallende bal viel in de handen van ADOS en met nog 32 seconden kreeg het nog 
aanval. Echter, beging de aanvaller van ADOS een aanvallende fout tegen Martijn Ziel en met nog 
20 seconden was Kios deze keer wel bij machte om de bal in zijn bezit te houden. Eindstand 21-
22. Inpakken en wegwezen.  
Scores: Rogier Nijdam 5x, Ernst Kuik 4x, Luco Zantinge, Janita Zantinge en Martijn Ziel allen 3x, 
Marlissa Noord 2x, Daniek vd Wal en Ineke Slomp beide 1x 
 
Waterpooort 1 – KIOS 1 
Een lekkere overwinning voor KIOS 
  
Zaterdagavond stonden De Waterpoort en KIOS in de sporthal van Sneek tegenover elkaar. Het 
is voor de tweede keer dat beide ploegen elkaar ontmoeten dit zaalseizoen. 19 november jl. won 
KIOS is eigen huis met 35-26 van de Sneekers. Een doelpuntrijk festijn wat wellicht een voorbode 
is voor deze wedstrijd. 
De Waterpoort moest het doen zonder hun topschutter Martijn Barendsen. Hij zat geschorst aan 
de kant. Dat neemt natuurlijk niet weg dat dit voor KIOS dan een eenvoudige wedstrijd maakt. 
Want vanaf het begin was duidelijk dat De Waterpoort zijn huid duur zou gaan verkopen vandaag 
aan KIOS. Het begon sterk en binnen 4 minuten keek KIOS tegen een 2-0 achterstand aan. De 
thuisploeg pakte veel rebounds en kon te gemakkelijk aanleggen. Het kon hierdoor na 6 minuten 
al uitlopen naar 4-1. Voor KIOS was dit het moment om orde op zaken te stellen. Het scherpte de 
verdediging aan door beter voor te verdedigen. Hierdoor werd de druk op de schutters van De 
Waterpoort groter. Daarnaast ging het tempo in de aanval omhoog en werd de rebound sterker 
neergezet. KIOS kwam in de ‘flow’ en boog de achterstand om naar een 4-6 voorsprong in een 
tijdsbestek van 4 minuten. De Eismann/Ensing equipe probeerde door te stoten en al vroegtijdig 
de thuisploeg op de knieën te krijgen, maar dit lukte niet. De Waterpoort bleef mee scoren en dit 
maakte de wedstrijd erg attractief. Tussenstanden van 6-8, 7-9 en 9-11 geven aan dat de scores 
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over en weer verliepen. 5 minuten voor rust kon De Waterpoort het niet meer belopen, hierdoor 
zag KIOS zijn kans schoon om het gat te vergroten. Met scores van Ernst Kuik, Luco Zantinge, 
Daniek van der Wal en Martijn Ziel werd de marge op 6 gezet met de ruststand van 11-17. 
 Een goede sprint van de ploeg van Rob Verra, maar hij attendeerde erop dat we goed de 
kleedkamer uit moesten komen om de marge te behouden en dat het dan mogelijk is om de 
wedstrijd vroegtijdig uit te spelen. 
Hier gaf zijn ploeg gehoor aan. Ondanks dat de thuisploeg wel de score opende in de tweede 
helft, zorgden Daniek van der Wal, Rogier Nijdam en Ineke Slomp ervoor dat het verschil op liep 
naar 9 doelpunten met de stand 12-21. KIOS bleef met tempo korfballen en hierdoor was het bij 
machte om De Waterpoort geen illusie meer te geven op een overwinning of comeback. Wederom 
ging het in het middelste gedeelte van de helft de scores over en weer. Met scores van Janita 
Zantinge, Rogier Nijdam, Martijn Ziel en Marlissa Noord op de standen 15-22, 18-25 en 19-28 
hadden alle basisspelers meerdere doelpunten gemaakt. Trainer Rob Verra zag hierdoor zijn kans 
schoon om Patrick Roelevink en Janneke de Lange in te laten vallen voor de goed spelende Ernst 
Kuik en Janita Zantinge. Met hun inbreng stootte KIOS door de 30 doelpunten grens heen en kon 
de wedstrijd, zoals in de rust van verteld door Rob Verra, lekker uitspelen. Het bleef tempo 
houden en verdedigend scherp spelen. Hierdoor kon het de vervelende nasmaak van de vorige 
wedstrijd, waarin het nipt won van hekkensluiter ADOS (21-22), wegspoelen en werken aan het 
vertrouwen. De wedstrijd eindigde in een 24-35 overwinning voor de Spekbraanders. 
 
Scores: Rogier Nijdam 10x, Daniek van der Wal 7x, Luco Zantinge en Martijn Ziel beide 4x, Ernst 
Kuik en Ineke Slomp beide 3x, Janita Zantinge en Marlissa Noord beide 2x  
 
OKO/Bies B1 - KIOS B1 
Door de twee verliespartijen van koploper Rood-Wit B1 is de spanning bij KIOS B1 in de poule 
volledig weer terug. Met drie ploegen op één punt van de koploper. De wedstrijd tegen mede 
nummer twee OKO/Bies B1 was dus de eerste in een belangrijke serie. Thuis was met 7-10 
verloren, maar dat zegt niets in deze poule.  
OKO begon messcherp aan de wedstrijd. Ze hadden zich tactisch heel goed voorbereid en starten 
vanaf minuut 1 met achter verdedigen. Jammer voor het korfbal, maar bleek vandaag zeer 
effectief voor hen. OKO wist via opportunistisch aanvalsspel snel op 2-0 komen en ging door naar 
5-2. Onze B’s wisten daarna verdedigend in ieder geval beter grip te krijgen op het aanvalsspel. 
Zelf de aanval op zetten bleef moeizaam omdat de rebound heel slecht verkregen werd. 
Desondanks wisten ze weer bij te komen en er direct over heen te gaan. Dit doordat OKO de 
verdedigend tactiek af en toe niet goed uitvoerde en bij het achter verdedigen toch de doorbraak 
toe lieten, maar ook omdat er met scherp geschoten werd in de laatste 10 minuten voor de pauze, 
7-9. Balverlies vlak voor rust kostte echter nog een onnodig doelpunt, 8-9 bij rust.  
Aan de tweede helft werd heel slecht begonnen. Direct gelijk en vervolgens twee achter 12-10. 
Niet weten hoe het achter verdedigen op te lossen en de scherpte in het schot was weg. Toch 
werd terug geknokt tot 12-12, maar direct daarna liet KIOS zich eenvoudig piepelen en werd het 
gelijkmakende doelpunt van AJ afgekeurd om twijfelachtige redenen. Gevolgd direct door de 14-
12 was de genade slag. Dat was erg zuur. Uiteindelijk 15-12 en 15-13. Zaak is om gewoon door te 
blijven gaan. Alles kan nog in deze poule, maar wordt wel lastiger. 
 
Roreko C1 - KIOS C2  
Met een aantal meiden zonder slaap en een aantal met wat minder slaap dan gebruikelijk, moest 
aangetreden worden tegen de koploper. In de eerste minuten leek het ook snel te gaan met 2-0, 
maar gelukkig pakten de spelers het goed op en sloegen zich door het slaapgevoel heen. Het 
fysieke lengte en krachtsverschil was er wel, maar desondanks toch ook een aantal mooie 
aanvallen en dito doelpunten gezien. Eindstand 12-7.  
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Meko’74 D1 – KIOS D1 
We stonden op het veld we keken heen en weer. En we deden ons best. Thuis hadden we 
namelijk van Meko gewonnen. Het eerste schot was voor de tegenstander en toen stond het??? 
1-0 en dit gebeurde nog 6 keer toen stond het dus 6-0. Daarna schoot Simone ons eerste 
doelpunt en stond het 6-1. Toen scoorde Luuk, Dani en werd het een ander verhaal want toen 
stond het 6-3. We speelden gewoon rond maar toen vielen Jens en Naomi dat was wel heel 
jammer. Toen pakte Tessa aan met een stevige doorloopbal maar ook de tegenpartij scoorde dus 
stond het 7-4 spannend!!! Tessa scoort weer dus was het 7-5 en toen waren we aan het einde 
gekomen en had de tegenpartij gewonnen jammer maar ja. Iedereen heeft het hartstikke goed 
gedaan. 
 
Groetjes Simone Gras 
 
Wie staan er goed bij? 
Vorige keer waren combi team KIOS/DOS46 6 en KIOS A2 nog zonder winstpunten, maar 
geïnspireerd door de nieuwsbrief is dit ook weer achterhaald. KIOS A2 heeft zelfs twee 
wedstrijden gewonnen en ook voor KIOS/DOS46 6 was daar dit weekeinde de eerste winst. Het is 
toch fijn dat je als ploeg een overwinning achter je naam hebt staan.  
 
KIOS 2, KIOS/KORU A1 en KIOS C1 zijn nog steeds kampioenskandidaten. KIOS 2 zag echter dit 
weekend wel de strijd tegen de grootste concurrent verloren gaan. Met 27-26 wist NIC 4 haar 
laatste strohalm te grijpen. Zij staan nu gelijk met KIOS 2, maar zij hebben één wedstrijd minder 
gespeeld en hebben het dus nog volledig in eigen hand. Winst had het overigens wel een stuk 
makkelijker gemaakt! 
KIOS/KORU A1 heeft nog steeds 2 punten voorsprong op Joure A1 en DOS Kampen A3. Dat 
worden dus nog belangrijke wedstrijden. Ook voor KIOS B1 zit dit er nog in, maar is door het 
verlies van dit weekeinde de kans wel een stuk kleiner geworden.  
KIOS C1 mag het kampioenschap niet verspelen. Zij hebben alles nog gewonnen, terwijl de 
andere teams al minimaal twee wedstrijden hebben verloren. Dus op naar de titel. 
Bij de E’s en F’s zijn zowel E2 en F1 nog in de race voor het kampioenschap. Afgelopen weekend 
wist F1 tegen de concurrent SIOS F1 in Wolvega met 12-12! gelijk te spelen. Nu moeten ze 
komend weekeinde zien te winnen om de koppositie over te nemen. Voor KIOS E2 wordt het op 
17 februari belangrijk, als het naar Nunspeet gaat voor de strijd tegen Hellas’63 E3.  
Alle ploegen zullen uiteraard enorm hun best gaan doen, maar winnen is niet alles. Het plezier 
staat voorop. Daar gaat het om. #KIOSGAATERVOOR 
 

Verslagen aanleveren 
Ook dit seizoen willen we graag zoveel mogelijk verslagen in de nieuwsbrief. Graag deze zsm na 
de wedstrijd aanleveren, zodat ik deze maandagavond in de nieuwsbrief kan opnemen. Let op: 
graag deze verslagen aanleveren op het algemene e-mailadres: kios.ruinerwold@knkv.net of 
appen naar Roel Jalvingh (06-10763581). 
  

mailto:kios.ruinerwold@knkv.net
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Mededelingen vanuit het bestuur en commissies 
Nieuw bestuurslid gezocht 
Om de verantwoordelijkheden binnen het bestuur goed te verdelen en aan bepaalde zaken meer 
aandacht te kunnen gaan geven, zij we op zoek naar een extra bestuurslid. Heb jij zin om 
bestuurlijke ervaring op te doen of dit verder uit te breiden en zin hebben om samen met de 
andere bestuursleden mee te werken aan de toekomst van onze mooie vereniging, meld dit dan 
bij onze voorzitter Ronald Wagter of één van de andere bestuursleden (zie 
www.kiosruinerwold.nl). 
 

Nieuwe leden 
In de afgelopen twee weken helaas geen nieuwe aanmeldingen. Dus daar moeten we met ons 
allen actief verder mee aan de slag. #SAMENZIJNWEKIOS 
 

Rabobank Clubkascampagne 
De Rabobank Meppel Staphorst Steenwijkerland (Rabo MSS) heeft voor 2018 een prachtig 
initiatief, de Rabobank Clubkas Campagne. Als KIOS gaan we daar aan mee doen. Wat houdt het 
in? 
 
Tijdens Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Meppel-Staphorst-
Steenwijkerland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) waaraan zij hun 
clubhart willen laten zien. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een 
vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. 
Dit jaar wordt er € 100.000,- verdeeld, dus kunnen we wellicht een mooi bedrag ontvangen van de 
Rabobank!  
 
Wie kunnen stemmen? 
De stemperiode is van 15 maart tot en met 31 maart en geldt dus alleen voor leden van de 
Rabobank MSS. Nu blijkt dat vele mensen wel een bankrekening bij de Rabobank MSS hebben, 
maar geen lid zijn van de Coöperatie Rabobank. Dus als je KIOS in deze actie wilt steunen en dus 
in maart wilt stemmen en je hebt een bankrekening bij de Rabobank, meld je dan zo spoedig 
mogelijk aan als lid van de Rabobank. Dan kun je straks 5 stemmen uitbrengen, waarvan je er 
dan maximaal 2 aan een vereniging/stichting mag geven, dus aan KIOS.  
Lid worden van de Rabo? Ga dan naar: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/meppel-staphorst-
steenwijkerland/uw-lidmaatschap/.  
 
Aan dit lidmaatschap zit geen enkele verplichting, maar biedt wel een heleboel voordelen en geeft 
je stemrecht in de keuzes die de Rabobank op bepaalde vlakken maakt, zoals nu de verdeling 
van een groot sponsorbedrag. Als je een en/of rekening hebt, kunnen beide partners lid worden 
van de Rabobank. Ook minderjarigen vanaf 12 jaar kunnen lid worden van de Rabobank en dus 
ook in het kader van deze actie straks in maart gaan stemmen.  
 
Waarvoor gaan we actie voeren? 
Graag ontvangen we van onze (ouders van) leden ideeën over een doel waarvoor we in deze 
actie van de Rabobank een bijdrage willen ontvangen, wat we bij de aanmelding moeten 
opgeven. Hiervoor zijn wel zaken uitgesloten, zoals dekking van exploitatiekosten en bijdragen 
voor feestjes. Heb je ideeën voor een mooi doel binnen KIOS, stuur dit dan voor 26 januari naar 
kios.ruinerwold@knkv.net. Dan kunnen we als bestuur van daaruit een doel voor de actie gaan 
opgeven.  
 

http://www.kiosruinerwold.nl/
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Werkgroep opzetten acties om stemmen te krijgen 
We willen deze actie graag laten ondersteunen door een team wat een aantal creatieve leuke 
jonge acties gaat bedenken, om daarmee ons doel en de actie onder de aandacht te brengen, 
zodat we in maart zoveel mogelijk stemmen gaan krijgen. Weet jij hoe we dit zoveel mogelijk Wil 
jij hier aan ook een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar kios.ruinerwold@knkv.net. 
 

Week van het sportplezier 
Van 5 tot en met 11 maart staat sportbreed het sportplezier van kinderen centraal in de Week 
van het Sportplezier. Het plezier van kinderen staat die week centraal, sportbreed en voor 
iedereen die mee wil doen – leden en niet-leden! Een mooie gelegenheid om als vereniging of 
team activiteiten te organiseren die bijdragen aan het sportplezier in en om het veld. Dat verhoogt 
niet alleen de sfeer, maar draagt ook bij aan de betrokkenheid van leden en ouders bij de club. 

Gaat jouw vereniging voor sportplezier? Laat dat zien en deel jullie foto’s en filmpjes tijdens de 
Week van het Sportplezier met #sportplezier. Je maakt hiermee kans op een clinic van TeamNL 
Korfbal op jullie vereniging en op de titel 'Sportpleziervereniging van het Jaar'! 

Er zijn legio activiteiten te bedenken en we hebben vorig jaar heel wat leuke ideeën voorbij zien 
komen. Hieronder een aantal voorbeelden daaruit. Natuurlijk kun je zelf ook een activiteit 
verzinnen. 

• Zet jeugdteams in het zonnetje door een sportgerelateerde wens te laten uitkomen. 
Een partijtje tegen de ouders of tegen een ander team, een gasttraining van een speler uit 
de selectie, muziek tijdens het inschieten, etcetera. 

• Trakteer de jeugdteams, hun tegenstanders en hun scheidsrechters op een drankje na de 
wedstrijd. 
Een mooie gelegenheid om je tegenstanders en scheidsrechters te bedanken. Sluit de 
wedstrijd gezellig samen af. 

• Laat de ouders meedoen met de Kangoeroe-/jeugdtraining  en sluit af met iets lekkers. 
Praat de ouders meteen even bij over club- en spelregels. 

• Ontbijt met team (en evt. ouders) voor de wedstrijd. 
De sfeer zit er voor de wedstrijd al lekker in. 

• Organiseer een vriendjes-en-vriendinnetjestraining of –toernooi 
Meer pret met je vriendjes en vriendinnetjes én kans op nieuwe jeugdleden. 

• Nodig alle leden uit voor een playbackshow, karaoke of disco-avond. 
Samen met je teamgenoten je favoriete band nadoen of je uitleven op de gezelligste 
muziek 

Als bestuur nodigen we alle leden, trainer/coaches maar zeker ook de ouders van de jeugdleden 
uit om hier rondom hun team wat leuks te organiseren. Ook als bestuur zullen we hier over gaan 
nadenken. Wordt vervolgd. Samen kunnen we het doen #SAMENZIJNWEKIOS! 
 

Schoonmaak- en onderhoudsdag / NL Doet 
Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het 
land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland! Ook KIOS doet dit jaar weer mee. 
We willen op zaterdagochtend 10 maart onze accommodatie weer spik en span maken voor het 
nieuwe veldseizoen. Onder leiding van de kantine- en materiaalcommissie willen we met behulp 
van vele vrijwilligers dit samen doen. Meld je hiervoor aan bij Carmen van Dijk (0613098722) of 
zeg ja als je gevraagd wordt. Voor de inwendige mens zal deze ochtend ook goed gezorgd 
worden.  
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Uitslagen 
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Wedstrijdprogramma  
 
3-2-2018 12:55 KIOS (R) F1 SIOS (W) F1 Buddingehof RUINERWOLD 

3-2-2018 13:55 KIOS (R) C2 AVO C3 Buddingehof RUINERWOLD 

3-2-2018 14:00 Roreko C2 KIOS (R) C1 De Slenken DE WIJK 

3-2-2018 14:55 KIOS (R) B1 DWA/Argo B1 Buddingehof RUINERWOLD 

3-2-2018 15:05 DOS Kampen/Veltman 
A3 

KIOS (R)/Koru A1 De Reeve KAMPEN 

3-2-2018 15:55 KIOS (R)/Koru A2 SIOS (W) A2 Buddingehof RUINERWOLD 

3-2-2018 17:00 HHV B2 KIOS (R) B2 De Marke HOLLANDSCHEVELD 

4-2-2018 11:05 KIOS (R) 4 DES (N) 2 Buddingehof RUINERWOLD 

4-2-2018 12:15 KIOS (R) 3 Rodenburg 3 Buddingehof RUINERWOLD 

4-2-2018 13:25 KIOS (R) 2 WÃªz 
Handich/DOW 2 

Buddingehof RUINERWOLD 

4-2-2018 14:45 KIOS (R) 1 WÃªz 
Handich/DOW 1 

Buddingehof RUINERWOLD 

10-2-2018 11:00 Lintjo D2 KIOS (R) D1 MFA Oldeberkoop OLDEBERKOOP 

10-2-2018 12:30 KIOS (R) F1 SCO F3 Buddingehof RUINERWOLD 

10-2-2018 12:30 KIOS (R) E2 Exakwa E6 Buddingehof RUINERWOLD 

10-2-2018 13:30 KIA/Vefo C1 KIOS (R) C1 De Slenken DE WIJK 

10-2-2018 13:30 KIOS (R) B1 Rood-Wit B1 Buddingehof RUINERWOLD 

10-2-2018 13:40 Vitesse (Be) B2 KIOS (R) B2 Drenthehal BEILEN 

10-2-2018 18:10 Lintjo A1 KIOS (R)/Koru A1 MFA Oldeberkoop OLDEBERKOOP 

11-2-2018 11:00 KIOS (R) 4 Lintjo 4 Buddingehof RUINERWOLD 

11-2-2018 12:15 KIOS (R) 3 WSS 2 Buddingehof RUINERWOLD 

11-2-2018 13:25 KIOS (R) 2 AVO 3 Buddingehof RUINERWOLD 

11-2-2018 14:45 KIOS (R) 1 Refleks 1 Buddingehof RUINERWOLD 
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Scheidsrechters 
 

Datum Tijd Categorie Thuis team Uit team Scheidsrechter 

3-2-2018 12:55 F-jeugd KIOS (R) F1 SIOS (W) F1 Patrick Roelevink 

3-2-2018 13:55 C-jeugd KIOS (R) C2 AVO C3 Patrick Roelevink 

3-2-2018 14:55 B-jeugd KIOS (R) B1 DWA/Argo B1 KNKV 

3-2-2018 15:55 A-jeugd KIOS (R)/Koru A2 SIOS (W) A2 Trijnie de Boer 

4-2-2018 11:05 Reserve KIOS (R) 4 DES (N) 2 Luco Zantinge 

4-2-2018 12:15 Reserve KIOS (R) 3 Rodenburg 3 KNKV 

4-2-2018 13:25 Reserve KIOS (R) 2 WÃªz Handich/DOW 2 KNKV 

4-2-2018 14:45 Standaard KIOS (R) 1 WÃªz Handich/DOW 1 KNKV 

      

10-2-2018 12:30 E-jeugd KIOS (R) E2 Exakwa E6 Aniek Manden 

10-2-2018 12:30 F-jeugd KIOS (R) F1 SCO F3 Laura Dekker 

10-2-2018 13:30 B-jeugd KIOS (R) B1 Rood-Wit B1 KNKV 

11-2-2018 11:00 Reserve KIOS (R) 4 Lintjo 4 Stephan Scheper 

11-2-2018 12:15 Reserve KIOS (R) 3 WSS 2 KNKV 

11-2-2018 13:25 Reserve KIOS (R) 2 AVO 3 KNKV 

11-2-2018 14:45 Standaard KIOS (R) 1 Refleks 1 KNKV 
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Zaalwacht/zaaldienst 
 
Graag eerste personen 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd. Opvolgende zaaldiensten ook 
graag 15 minuten voor start aanwezig in verband met spoedige overdracht. Indien je niet kunt, graag 
onderling ruilen. 
 

Datum Tijd thuis gast haldienst 1 haldienst 2 haldienst 3 

3-2-2018 12:55 KIOS (R) F1 SIOS (W) F1 Ouders 
van 
Sophie 
van Spil 

Ouders van 
Veerle van 
den Berg 

  

3-2-2018 13:55 KIOS (R) C2 AVO C3 Ouders 
van 
Sophie 
van Spil 

Ouders van 
Veerle van 
den Berg 

  

3-2-2018 14:55 KIOS (R) B1 DWA/Argo B1 Ouders 
van Anne-
Janiek van 
Dijk 

Ouders van 
Julie Dingste 

  

3-2-2018 15:55 KIOS (R)/Koru A2 SIOS (W) A2 Ouders 
van Anne-
Janiek van 
Dijk 

Ouders van 
Julie Dingste 

  

              

4-2-2018 11:05 KIOS (R) 4 DES (N) 2 Greetje 
Roelevink 

Rosan 
Huiskes 

  

4-2-2018 12:15 KIOS (R) 3 Rodenburg 3 Greetje 
Roelevink 

Rosan 
Huiskes 

  

4-2-2018 13:25 KIOS (R) 2 WÃªz Handich/DOW 2 Eveline 
Werners 

Rolinda 
Manden 

  

4-2-2018 14:45 KIOS (R) 1 WÃªz Handich/DOW 1 Roel 
Jalvingh 

Jennie 
Huiskes 

Denise 
Runhart 

              

10-2-2018 12:30 KIOS (R) E2 Exakwa E6 Ouders 
van Jill de 
Roo 

Ouders van 
Joy Schipper 

  

10-2-2018 12:30 KIOS (R) F1 SCO F3 Ouders 
van Jill de 
Roo 

Ouders van 
Joy Schipper 

  

10-2-2018 13:30 KIOS (R) B1 Rood-Wit B1 Ouders 
van Jill de 
Roo 

Ouders van 
Joy Schipper 

  

 

 
 


