
 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

CORONA MAATREGELEN: 

Op maandag 28 september heeft het kabinet additionele maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. 

Deze gaan in op dinsdag 29 september om 18.00 uur. Het totaalpakket aan maatregelen is te vinden op 

www.rijksoverheid.nl.  

 

De belangrijkste maatregelen, met betrekking tot het sporten bij KC De Hoeve, zijn het niet toelaten van publiek bij 

sportwedstrijden en het niet openen van sportkantines. Dit houdt in dat er vanaf dinsdagavond 18.00 uur geen publiek 

meer aanwezig mag zijn bij wedstrijden en dat de kantine tijdens en na trainingen en wedstrijden niet geopend zal zijn. 

 

We willen een ieder wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid rondom het naleven van de maatregelen. Houd 1,5 meter 

afstand en blijf thuis bij (verkoudheids)klachten 

 

 
 

Za 03/10 15.30 u ODIK 1    -De Hoeve 1   Vertrek:i.o.o.  

Dames: Astrid, Eva, Jacquelien, Rosalin                       

Heren: Edwin, Jeroen, Sietse , Tjamme Tim 

Coach:Patrick Aalders 

Sportpark  Oosterbos, Wethouder Rebellaan 140, Barneveld 

 

Za 03/10 17.00 u Invicta/Frigro 2    -De Hoeve 2   Vertrek:15.15 u  

Dames:Hester , Lianne, Maaike, Jetske , Sigrid, Wietske                 

Heren:Arian, Ferri, Ruben de B, Ruben E, Sander  

Coach:Leon 

Sportpark Baensein, Bernhardlaan 83, 9291Kollum 

  

Za 03/10 13.15 u De Hoeve 3    -SCO/Udiros/Wordt Kwiek 5 Aanwezig:12.40 u 

                                                                                                                           Theedienst:12.30-14.30  Annie L. na afloop Steffen 

Dames: Astrid , Elise, Jose, Linda, Marleen, Rianne, Sanne                                  

Heren: Bart, Fabian, Kayan, Steffen 

  

Wo 30/09 20.00 u  Dos 46 MW 1 (Nijeveen)   -De Hoeve/Leonidas MW 1   Vertrek:19.00 u 

Dames: Cornelia, Laura 

Heren: Casper, (Jeen), Kayan, Wim        Tussenboerslanden, Nijeveen 

 

Za 03/10 12.00 u DOS’46 A4    -De Hoeve/Forward A1  Vertrek:10.45 u 

Auto: Thomas/Margriet/Maureen  

Dames: Maureen-Britt-Monique-Sanne-Mendy-Dirma-Margriet 

Heren: Rowan-Thomas 

Coach: Paulien           Tussenboerslanden, Nijeveen 

  

Za 03/10 11.00 u Samen Een B1    -De Hoeve /Forward B1  Vertrek:10.00 u   

Auto:Veerle/Age/Jetske  
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Bericht 07         29-09-2020       

Seizoen 2020 ~ 2021                                      www.kcdehoeve.nl                                         

 

Programma 
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Dames: Jetske H.-Doreen-Merle-Maud-Veerle 

Heren: Jeffrey-Henk-Age  

Coach: Gonnie           Sportcomplex, Giethoorn 

 

Za 03/10 11.00 u De Hoeve /Forward D1   -Lintjo D2   Aanwezig:10.30 u 

                                                                                                                     Theedienst: Ouder Huub en ouder Marijn S en Robin 

Meisjes: Brente-Ilse-Lisanne-Dyanne-Lotte-Marije 

Jongens: Bram-Marijn S-Marijn H-Robin-Huub-Pieter 

Coach: Astrid R/Linda vd A        Scheidsr.:Lianne 

De D1 is bij winst of gelijkspel kampioen. 

 

Za 03/10 10.00 u De Hoeve/Forward  E1   -Roreko E1   Aanwezig:09.30 u 

                                                                                                                                         Theedienst:Jannie Bosma en ouder Sanne 

Meisjes: Sanne-Ellen -Annelies-Tessa-Charissa-Brittany 

Jongens: Lieuwe  

Coach: Maaike/Rianne         Scheidsr.:Arian   

         

          

 

 

 

 

De Hoeve 1 De Walden 1 12-20 

De Hoeve 2 De Walden 3 15-14 

SIM 1 De Hoeve 3  

Leonidas/De Hoeve MW DOS’46 MW 7-19 

Forward/De Hoeve A1 KIOS (R) A1  

Forward/De Hoeve B1 DOS '46 B3 11-7 

Koru D1 De Hoeve/Forward D1  

DOS '46 E4 De Hoeve/Forward E1 9-0 

 

 

 

 

 

 
Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Sportcomplex Plaats Aanw. Vertr. Vervoer/thee 

dienst/scheidsr 

07-10-2020 De Hoeve/Leonidas 
MW1  

SCO/Motip Dupli 
MW1 

20:00 Sportcomplex De 
Hoeve 

De Hoeve 
  

Trienke 

10-10-2020 SCO/Motip Dupli E4  De Hoeve/Forward E1 11:30 Sportcomplex De 

Hoolt-Tuun 

Oldeholtpade 
 

10:45 Charissa/Brittany 

10-10-2020 SCO/Motip Dupli D4  De Hoeve/Forward D1 09:30 Sportcomplex De 
Hoolt-Tuun 

Oldeholtpade 09:00 08:30 fiets 

10-10-2020 Forward/De Hoeve B1  Meko '74 B1 09:30 Sportcomplex 

Steckarde 

Steggerda 09:00 
  

10-10-2020 Forward/De Hoeve A1  Meko '74 A1 10:45 Sportcomplex 
Steckarde 

Steggerda 10:15 
  

10-10-2020 ODIS/DIO/Donkerbro

ek/VZK 5  

De Hoeve 3 14:00 Sportcomplex 

Elzenhagen 

Elsloo FR 
   

10-10-2020 De Parabool 3  De Hoeve 2 12:40 ACLO 

sportcentrum 
Paddepoel 

Groningen 
   

10-10-2020 De Parabool 1  De Hoeve 1 15:30 ACLO 

sportcentrum 
Paddepoel 

Groningen 
   

 

 

 

 

Scheidsrechters BERNOLD, EDWIN, JEROEN  EN WIM. 

Hieronder zie je een voorlopige indeling van de wedstrijden die De Hoeve in het breedte korfbal op het veld moet fluiten. In het 

schema is rekening gehouden met jullie wedstrijden. Mocht je niet kunnen probeer te ruilen en geef dit door aan Wim. Eventueel 

kun je het fluiten ook ruilen met iemand die een andere taak uitvoert. Het kan gebeuren dat wedstrijden worden verplaatst, dus 

houd het schema wekelijks in de gaten. Reiskosten die je maakt kun je binnen een maand declareren bij de penningmeester, Ruben 

de Boer. Op de declaratielijst dient te staan datum, wedstrijd, plaats en km. 

Programma Volgende week 

Scheidsrechters 

Uitslagen 



      

do 15-10-20 SCO MW 1 DOS '46 MW1 19:30 BERNOLD 

zo 18-10-20 Lintjo 3   KIOS (R)/DOS '46 5 10:00 JEROEN 

zo 18-10-20 Lintjo 5 Samen Een 1 11:30 BERNOLD 

                    

 

 

 

De jeugdcommissie wil graag aan het begin van het seizoen met de ouders van onze jeugdteams in gesprek om de start van het 

seizoen, en de zaken die nog in het seizoen zullen volgen te bespreken. Gezien de Corona maatregelen vragen we of een ouder per 

kind aanwezig kan zijn. Lukt het niet om een van de ouders aanwezig te laten zijn dan graag even afmelden bij de jeugdcommissie 

via jeugdcommissie@kcdehoeve.nl  

De ouderbijeenkomsten zijn op onderstaande momenten: 

Pupillen E1              zaterdag 3-10 om 9.30 uur in 't Hokkien. 

Pupillen D1                zaterdag 3-10 om 10.30 uur in 't Hokkien. 

Aspiranten B1            zaterdag 26-9 om 9.00 uur in Steggerda.  

Junioren A1                zaterdag 26-9 om 10.15 uur in Steggerda.  

 

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen gaan de ouderbijeenkomsten helaas niet door. Mogelijk plannen we deze op een 

later moment opnieuw. U kunt bij vragen/opmerkingen altijd contact opnemen met iemand van de jeugdcommissie of via 

jeugdcommissie@kcdehoeve.nl  

 

 

 

 

Op dinsdagavond 6 oktober om 20.00 uur (na trainen) is de eerste Jeugdraad van dit seizoen in 't Hokkien. We verwachten twee   

vertegenwoordigers uit de A1 en twee vertegenwoordigers uit de B1.  

 

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen gaat de jeugdraad/jeugdtrainersbijeenkomst helaas niet door. Mogelijk plannen we 

deze op een later moment opnieuw. Bij vragen/opmerkingen kun je altijd contact opnemen met iemand van de jeugdcommissie of 

via jeugdcommissie@kcdehoeve.nl 

 

 

Op dinsdagavond 20 oktober om 19.00 uur houden we de eerste jeugdtrainersbijeenkomst van dit seizoen in 't Hokkien. We 

verwachten Tjamme, Fabian, Wietske, Ferri, Paulien, Gonnie, Hester, Eva, Benno, Astrid R, Linda v.d. A, Jetske O, Ruben, 

Maaike, Rianne, Henk, Jetske H. Mocht je niet kunnen dan ontvangen we graag je afzegging via jeugdcommissie@kcdehoeve.nl  

 

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen gaat de jeugdraad/jeugdtrainersbijeenkomst helaas niet door. Mogelijk plannen we 

deze op een later moment opnieuw. Bij vragen/opmerkingen kun je altijd contact opnemen met iemand van de jeugdcommissie of 

via jeugdcommissie@kcdehoeve.nl 

 

 

 

 
Zoals ieder jaar doen we ook nu weer mee met de grote clubactie. Deze is inmiddels van start gegaan. Voor onze club is het 

verkopen van loten erg belangrijk, want van elk verkocht lot van €3,- komt €2,40 in onze clubkas.  
Alle b’s en a’s krijgen een intekenlijst en adressen waar je langs moet. Verdere instructies staan daarbij beschreven.  

Alle senioren moeten minimaal 4 loten verkopen, meer mag natuurlijk altijd. Je krijgt een boekje waarin je een eenmalige 

machtiging kan afgeven. Het boekje lever je voor 17 oktober weer in bij Astrid of Wietske. Het geld wordt dan eenmalig van je 

rekening afgeschreven en het lotnummer krijg je via je bankafschrift. Contant betalen mag ook, geef dan voor 10 oktober door 

hoeveel loten je verkocht heb en lever het geld bij ons in. 

De contante loten moeten voor de trekkingsdatum van 9 december 2020 bij de kopers bezorgd zijn.  

Wij wensen jullie heel veel succes met de loten verkoop! 

Astrid Logtenberg – astrid_logtenberg@hotmail.com 

Wietske Hensbergen – wietskehensbergen@hotmail.com 

 

Ouderbijeenkomsten 

 

Jeugdtrainersbijeenkomst 

Jeugdraad 

Grote Clubactie 2020 
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Bardienst na training, najaar 2020 

1e en 2e 

Dinsdag  Donderdag  

29-9 Jacquelien  1-10 Lianne 

6-10 Ruben de B 8-10 Arian  

13-10 Rosalin 15-10 Jacquelien 

20-10 Astrid L 22-10 Sietse 

De jeugdtrainers en coaches zijn niet ingedeeld bij de bardiensten na de training.  

Onderling ruilen is natuurlijk mogelijk.  

Er kan niet worden opgeschreven; alles moet direct worden afgerekend! (met de pin) 

Ook zorg je ervoor dat je als laatste de accommodatie verlaat en controleert of alles goed is afgesloten. 

Corona-maatregelen 

 

Na afloop v.d. bardienst moet de bardienst alle deurkrukken, de kranen en de toiletten ontsmetten. Op diverse plaatsen 

in de kantine staan statafels met keukenpapier en ontsmettingsmiddel.  

Tijdens de training moet alleen gebruik gemaakt worden van de toiletten in het kleedkamergedeelte.   
 

 

 

Week Schoonmaak kleedkamergedeelte 

28 september- 2 oktober Astrid R.-Linda-Bart-Steffen 

5 – 9 oktober Marleen-Elize-José-Kayan 

12-26 oktober Astrid L.-Jeroen-Sigrid-Maaike 

19-23 oktober Jaquelien-Rosalin-Ruben B-Sander 

26-30 oktober Eindschoonmaak + opruimen berging 

Cobie-Polien-Jeanine-Wim-Jeen-Casper-Rowan-Sanne-Monique-Margriet-Maureen-

Mendy-Dirma 

Je mag zelf weten of je vóór of na de training schoonmaakt. Als er nog kleding in de kleedkamer hangt, is dit geen reden om de 

schoonmaak over te slaan. Het is een kleine moeite om alles op de banken te zetten.  

De eerstgenoemde persoon geeft ook even door aan Cobie (0645313198) of er iemand verhinderd was, zodat diegene later 

alsnog ingedeeld kan worden.  

De lijst met schoonmaakwerkzaamheden hangt in de gangkast.  

Bij vragen of opmerkingen altijd even contact opnemen met Cobie.  

 

 

 

Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Sportcomplex Plaats Aanw. Vertrek Vervoer/thee 

dienst/scheidsrechter 

14-10-2020 Roreko MW1  De Hoeve/Leonidas 

MW1 

20:00 Sportcomplex / 

Clubhuis De 
Kronkel 

De Wijk 
   

17-10-2020 De Hoeve 2  Pallas '08 2 14:30 Sportcomplex 

De Hoeve 

De 

Hoeve 

  
13.30-16.00 Cornelia-

Sanne Lem 

14.30-16.45 Cobie- 
Mendy v.d. Akker 

17-10-2020 De Hoeve 1  MIA 1 16:00 Sportcomplex 

De Hoeve 

De 

Hoeve 

  
16.30 – 18.15 Judith-

Maureen E 
18.15-eind Astrid Len 

Sander          

24-10-2020 Vlug en Vaardig 

(G)/Quick '21 2  

De Hoeve 2 14:00 Sportcomplex 

Garyp 

Garyp 
   

24-10-2020 Vlug en Vaardig 
(G)/Quick '21 1  

De Hoeve 1 15:30 Sportcomplex 
Garyp 

Garyp 
   

Kantinediensten bij oefenwedstrijden van de selectie 

Schoonmaak kleedkamergedeelte 

Programma Veld Najaar 

Bardienst na training, najaar 2020 



 

 

Vooraf 

• De barvrijwilliger hoeft geen geldbakje op te halen. Er moet betaald worden met de pin of met de telefoon. Er kan geen 

geld worden opgenomen met de pin.  

• Er is gezorgd voor een looproute. Hoofdingang blijft ingang; loopdeur naar terras is uitgang. 

• De barvrijwilliger zet bij aankomst zoveel mogelijk alle deuren open, die gebruikt moeten worden. Middelste deur in zaal 

open i.v.m. looproute naar toilet.  

• Garderobe is afgesloten.  

• Bij de ingang, bij de toiletten en bij de uitgang staat een tafel met desinfectans en een keukenrol. Graag controleren of dit 

aangevuld moet worden.  

• Prullenbakken bij tafels met desinfectans legen.  

• De zaal is reeds ingericht op 1,5m afstand. Opstelling moet zo blijven.  

• Alle uitgifte van koffie e.d. is via de bar (op de breedste gedeelten). Koffiemelk in kuipjes en voorverpakte suiker kan op 

de bar worden gezet.  

Kassa 

• In de kassa zit een sleutel. Deze moet er in blijven zitten!!!! 

• In de kassa moet worden aangeslagen hoeveel en welke consumpties eruit zijn gegaan. Dit kan natuurlijk na 

afloop van de dienst als je turft wat eruit gaat. 

 Dit moet ook gebeuren als er op rekening wordt geconsumeerd door groepen.  

• Na afloop hoeft geen pinbon te worden uitgedraaid.  

Toiletten 

• Toiletgebruik: één damestoilet, één herentoilet en één urinoir zijn afgesloten. Invalidentoilet is ook herentoilet. In de 

toiletten controleren of er nog voldoende papieren handdoekjes zijn. Denk eraan niet te vol bijvullen; dan gaan de 

papieren handdoekjes scheuren bij eruit trekken.  

• Tijdens de training moet alleen gebruik gemaakt worden van de toiletten in het kleedkamergedeelte.   

Schoonmaak 

• Afwassen in vaatwasser. Geen spoelbak gebruiken.  

• Na afloop bar, tafels, deurklinken en toiletten schoon maken. Er hangt een schoonmaakinstructie in de keuken.  

• Er zijn voldoende desinfectans en handschoenen in voorraad. Bij de schoonmaak wordt het gebruik van handschoenen 

geadviseerd. 

• Neem de algemene maatregelen die voor iedereen gelden in acht.  

• Elke gebruikersgroep heeft een Corona-coördinator. Spreek deze aan als er vragen of aandachtspunten zijn bij het 

gebruik. 

• Verlaat zelf als laatste de accommodatie en controleer of alles goed is afgesloten.  

 

Mochten er vragen of aanvullingen zijn, graag contact opnemen met Cobie tel 064545313108 of j.de_boer@hetnet.nl  

 

 

 

Instructie barvrijwilligers 
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