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Van KSH 1 tot de mini-F was het afgelopen voetbaljaar 2012-2013 weer een seizoen met vele 

leuke voetbalmomenten 

 

 



 

Ook dit afgelopen jaar is weer enorm veel werk verricht door de vele 

vrijwilligers die KSH-voetbal rijk is. Of men nu schoonmaakt,kantinediensten 

draait,veldonderhoud verricht,kluswerk doet,voetballeider,voetbaltrainer of 

bestuurder is(te veel om allemaal op te noemen), we dragen KSH allemaal een 

warm hart toe en zorgen er voor dat jong en oud elke week weer voetballen kan. 

Zonder al deze vrijwilligers is KSH-voetbal niet mogelijk, ik wil jullie daar 

namens het bestuur en spelers dan ook hartelijk voor bedanken en we hopen nog 

lang van uw diensten gebruik te mogen maken. Op naar een nieuw seizoen. 

 

 
Ja,ja Jeroen zet ze maar eens op de plek!! 

 

Afgelopen januari heb ik de voorzittershamer, van de vergadering van de 

samengevoegde senioren-  en jeugdcommissie ,overgenomen van Vincent Klein 

Nienhuis. Met de samenvoeging van de twee commissies in 1 nieuwe 

voetbalcommissie hopen we meer samenwerking te bereiken en nog meer van 

elkaar te leren. Doordat ik geen voetbal achtergrond heb, ben ik dan ook  veel 

aangewezen op de kennis en kwaliteiten van de andere commissieleden en ben 

ik hun hier ook dankbaar voor,samen kunnen we veel!! 

Vanaf deze plek wil ik nogmaals Vincent Klein Nienhuis bedanken voor zijn 

inzet als voorzitter de afgelopen jaren en hoop dat ik/wij  nog lang van zijn 

kwaliteiten binnen de voetbalcommissie gebruik kunnen  blijven maken. 

 

 



  

 
KSH-3 op een vroege zondagmorgen 

 

SPORTIEVE EN ANDERE PRESTATIES: 

Voor de sportieve prestaties van onze verschillende teams verwijs graag naar 

onze website,daar vind u onder de kopjes “jeugd”en “senioren” de jaarverslagen 

van de verschillende teams van het afgelopen seizoen. 

 
Najaarskampioenschap KSH D1 en D2 



Het is niet dat we dit niet willen publiceren maar de liefhebbers hebben dit 

rechtstreeks gevolg of allang na gelezen op de website van KSH-voetbal. Een 

seizoen waarin behalve door de D1 en D2 geen kampioenschappen zijn 

behaalt,echter met wisselende resultaten toch vaak leuk voetbal op de mat is 

gezet.  

 

Financieel hebben we de lijn naar boven ingezet maar zal dit voorlopig veel 

aandacht blijven vragen door teruglopende ledenaantallen en verminderde 

subsidies,dit is eigenlijk de lijn die de voorgaande jaren al hebben ingezet. 

We zullen dan ook met elkaar creatief moeten zijn en blijven om alles 

kostendekkend te krijgen en te houden. 

Initiatieven van uw zijde zullen wij dan ook aanmoedigen om deze samen met 

de voetbalcommissie en vrijwilligers tot een succes te laten komen. 

Ik nodig u dan ook uit om met goede ideeën hiervoor, naar ons te komen om 

deze  te bespreken en te kijken of het uitvoerbaar is. 

Al met al hebben we met elkaar weer een sportief seizoen kunnen afsluiten en 

zijn we inmiddels al weer volop in het nieuwe seizoen bezig ons voetballend te 

verbeteren. 

 

Ik wil iedereen die op welke wijze dan ook het afgelopen seizoen een bijdrage 

aan KSH-voetbal heeft geleverd nogmaals hartelijk bedanken voor de goede en 

fijne samenwerking!!!!!!! 

 

Ad Wopereis  

Namens de afdeling Voetbal 

 

                
               Frits van der Worp bezig met ons potentieel 

 



 

 

Ledenaantallen: 

 

 

                          2008/2009    2009/2010   2010/2011   2011/2012    2012/2013 

Senioren                    79               86                87                 95              77 

Jeugd                         127            105              83                  83              81 

Niet spelend               31                34             33                  30              27 

Totaal                        237             225           203                208             185 

 

 

Voetbalcommissie: 

 

Ad Wopereis                            Voorzitter 

Rob Overbekking                    Secretaris 

Vincent Klein Nienhuis           Senioren zaken 

Laurens Tankink                      Wedstrijdsecretaris senioren 

Gertie Poelhuis                         Wedstrijdsecretaris  jeugd 

Dirk Spieker                             Technische zaken 

Tom Berendsen                         Scheidsrechterzaken jeugd en activiteitencomm. 

 

Diversen: 

Vincent van Bronkhortst           Scheidsrechterzaken regio 

Erik Rietberg                             Ledenadministratie en website beheer 

Harm Lankveld                          Materialen beheer 

Tonnie Kolkman                        Consul (zaterdag/zondag) 

Annet Coersen                            Voetbalkastje/kleedkamerindeling jeugd 

Jeroen Klumperink                     commissielid Jeugd- toernooi 

  

               



Antoon  Hummelink Zaalvoetbaltoernooi: 

 

Zoals elk jaar met kerst hadden we dit seizoen ook weer ons jaarlijkse Antoon 

Hummelink toernooi op 26 december 2012. 

Echter dit jaar voor het eerst in ons prachtig verbouwde dorpshuis en niet meer 

zoals voorheen in de Veldhoek. Super dat we het nu in eigen dorp kunnen 

houden. De teams hadden dit jaar de namen van elementen  van de natuur: 

Vuur,Aarde, IJzer,Water en Hout. Wederom een geslaagd en gezellig toernooi. 

 

Ecote jeugdtoernooi: 

 

Ook dit jaar hebben we weer op de laatste zaterdag van mei ons jeugdtoernooi 

gehouden. Zoals ook de voorgaande keren ,konden we ook dit jaar weer terug 

kijken op een geweldig evenement voor onze vereniging. 

Goede opkomst,goed georganiseerd,een goede sfeer,goede catering,goede 

resultaten van onze teams,dus…………………op naar 2014!!!! 

 

 

 


