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VAN DE VOORZITTER
Beste Kinderdijkers,
Afgelopen zaterdag was qua weer wederom een mooie oktoberdag, heerlijk om te spelen, maar ook heerlijk om
een wedstrijd te kijken en zo hebben we kunnen genieten van mooie wedstrijden. Nog 1 wedstrijd op het veld en
dan gaan we beginnen aan de voorbereidingen voor de zaalcompetitie.
Dat was voor de Kinderdijkers altijd een moment van wisselen qua omgeving, namelijk van Molenzicht naar de
sporthal Blokweer, maar dat is voorbij. We blijven heerlijk op ons vertrouwde plekkie, we gaan voor het eerst
trainen en spelen in onze eigen sporthal Molenzicht. Mooi vooruitzicht en er zijn er velen die er naar uitkijken en
natuurlijk ik ook. We gaan ervan genieten.
Vlaggenmasten op Molenzicht
Sommigen hebben het al gezien, maar de meesten nog niet. Er zijn 7 vlaggenmasten geplaatst langs het veld (bij het
scorebord). Als je nu het sportpark opkomt via Waterland of de hoofdingang, je kan het niet missen. Wat een
mooi gezicht, een sportpark met allure, met uitstraling. Ook vanuit de kantine/het terras is het een gaaf gezicht.
Wim Zanen en Gerard Elstak hebben ze geplaatst, mooi werk mannen, een aanwinst voor onze mooie club.
Complimenten aan de PR commissie, top!

Terug naar vroeger.
Vroeger maakte het laatste team dat op zaterdag speelde de kleedkamers veegschoon. Vanaf de zaal gaan we
hiermee weer van start en daar zal de zaalcommissaris/zaalwacht op toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Wij zullen zorgen voor bezems en veger en blik.
Degene die zich afvraagt waarom dit moet/gaat gebeuren, moet mij maar even
aanschieten, dan zal ik het even uitleggen.
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Reünie 65 jaar C.K.C. KINDERDIJK
Zoals iedereen weet, is op zaterdag 17 november de reünie voor onze 65-ste verjaardag. Ik heb al gehoord dat er
velen naar toe komen, Kinderdijkers en oud-Kinderdijkers, het belooft een mooie dag te worden. Officieel was 6
juni de dag van het 65 jarige bestaan, maar we vieren het 17 november. Dus als je een oud-Kinderdijker
tegenkomt, herinner hem/haar eraan. Afgelopen zaterdag kwam ik zelf nog een oud-Kinderdijker tegen bij
Albatros en hij zei “ik kreeg een mooie uitnodiging en ik kom naar Molenzicht 17 november”. Gaaf om te horen.
Moest toen ik dit hoorde denken aan het vele werk wat hiervoor is gedaan door de reüniecommissie. Fantastisch
werk commissie, echt geweldig!
Opgeven kan via reunie@ckc-kinderijk.nl. De eerste 150 aanmeldingen zijn al binnen.

Oproep aan de trainers en coaches
Soms heb je bepaalde dingen waarvan je denkt, hoe moeten we dit aanpakken om het beter te laten verlopen.
Dan is het goed om het te melden in een weekbrief en aan andere kant kunnen we daarvoor heel goed de
trainers en coaches inzetten. Het gaat om de volgende dingen:
•

•

Alle teams zijn vorige week voorzien van schitterende bidon houders met daarin de mooie gele bidons.
De bedoeling is dat deze door het team worden beheerd. Wat we hiermee bedoelen? Niet achterlaten
op Molenzicht, maar op toerbeurt meenemen naar huis, omspoelen, en schoonmaken (eventueel de
vaatwasser). We kunnen nu eenmaal niet 25 bidonhouders met bidons in de kantine opslaan, maar dat
zullen jullie begrijpen.
Dus een vraag aan de trainers en coaches, willen jullie dit regelen? THANKS
Nog een vraag: ”willen jullie erop toezien dat Molenzicht goed wordt achtergelaten”.
o We zijn weer ballen kwijt
o Douches schoon achterlaten.
Ik vind het wel eens moeilijk en onvoorstelbaar dat dit moet worden aangegeven, maar het is heel simpel,
laat het sportpark Molenzicht, kleedkamers, kantine en veld schoon achter.
S.v.p. even aangeven aan jullie team!!!

Ik wens alle jeugd een leuk aspirantenweekend in het gezellige Brabant en ik hoop zelf donderdag aanwezig te zijn
bij de bonte avond. Verder iedereen die op vakantie gaat een fijne week en we hopen elkaar weer te zien op
Molenzicht komende zaterdag.
Sportieve groeten,
Arjan de Jonge
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******************** BARDIENSTEN 1e helft veld ********************
BARDIENST DEZE EN VOLGENDE WEEK

AANVANG BARDIENST OP DOORDEWEEKSE DAGEN IS 18.30 UUR!
Maandag 22 oktober;
Dinsdag 23 oktober;
Woensdag 24 oktober;
Donderdag 25 oktober;

Marjan
Bas
Marjolein
Manon

ZATERDAG 27 OKTOBER
10.00-14.00
Esther en 1 VRIJWILLIGER GEZOCHT!!!
Maandag 29 oktober;
Dinsdag 30 oktober;
Woensdag 31 oktober;
Donderdag 1 november;

Stephanie
Megan
Lisa
Michael of Daniël

Een vriendelijk verzoek om bij verhindering zelf voor een vervanger te zorgen.
Je mag de kantine sluiten 1 uur na de laatste training.
Wil de bardienst naar huis dan moeten de spelers het clubhuis verlaten. De kantine wordt geopend door de
trainer van de eerste trainingsploeg.
Afsluiten van de kantine volgens de richtlijnen die ophangen bij de entree.
***************************************************************************************************************

SCHEIDSRECHTERS
ZATERDAG 27 OKTOBER 2018
Kinderdijk A1 - Die Haghe A1
Kinderdijk A2 - Korbis A1

11:00
12:30

Bond
Bond (J Bruin)

UITSLAGEN
Albatros 1
RWA 3
Kinderdijk 3
Meervogels A1
Twist A1
Kinderdijk F1

-

Kinderdijk 1
Kinderdijk 2
Triade 2
Kinderdijk A1
Kinderdijk A2
Vriendenschaar (H) F3

21 16 17 13 9 10 -

21
18
17
20
15
7 strw 5-10

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN
ZATERDAG 27 OKTOBER 2018

Fortis 1 - Kinderdijk 1
KG
DSO (K) 2 - Kinderdijk 2
KG
Lisanne de Jonge
Anouk den Braanker
Melissa den Braanker
Stephanie Smid
Simone Hoek
Lotte van de Lustgraaf
Marjolein Verkerk
Laura Verveer
(Lisa Steehouwer)
Carolien Schumacher

Aanv: 16:00 uur
Aanv: 14:30 uur
Arjan Schook
Bram Rouppé
Frank van Dijk
Daan de Vrieze
Jelle Lunenborg

Vertr: 13:45 uur
Vertr: 12:45 uur
Menno Bot
Max Donkervoort
Koen Golverdingen
Martijn Kreuk
David de Jonge
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KCR 6 - Kinderdijk 3
KG
Amber Rouppé
(Megan Kanters)
Kirsten Rodenburg
Bo Roeland
Anne Zwaan
Trainer/leider: Mark Verheij

Aanv: 13:00 uur
Sander Rijkee
Bas Bijkerk
Stefan Verhage

Vertr: 12:00 uur
Olaf Stellaard
Rick Geluk

WEDSTRIJDPROGRAMMA JUNIOREN
ZATERDAG 27 OKTOBER 2018
Kinderdijk A1 - Die Haghe A1
KG
Aanv: 11:00 uur
Samantha Schuit
Quinty van Geemert
Ruben Groenendijk
Veerle van der Burgh
Kimberley Schuit
Lars Breedveld
Jette Nuninga
Afbellen bij trainer/leider: Wim den Hollander & Max Donkervoort
Kinderdijk A2 - Korbis A1
KG
Aanv: 12:30 uur
Eva van de Lustgraaf
Carmen Conrad
Jorick Bot
Isa Zwaan
Thirza Boele
Tom de Vrieze
Sophie Bot
Jenthe Vlieg
Sietse Kneppers
Afbellen bij trainer/leider: Lotte van de Lustgraaf, Jelle Lunenborg

Aanw: 10:00 uur
Stijn Vlieg
Jonathan Groenendijk

Aanw: 11:45 uur
Roderique Dorst
Aaron van Geffen
Jelle Bijkerk

