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Seizoen 2013-2014 is weer voorbij gevlogen en wederom is er door al onze 

vrijwilligers een enorme hoeveelheid werk verzet zodat al onze voetballers, jong 

en oud, weer met veel plezier hun de trainingen en wedstrijden hebben gespeeld. 

Vanaf deze plek wil ik dan ook iedereen die op welke wijze dan ook heeft bij 

gedragen aan dit mooie resultaat van onze vereniging, van harte bedanken!! 

Of het nu schoonmaak, kluswerk, bardienst, training geven, leider zijn  of 

bestuurder zijn is, allemaal hebben we een deel voor onze rekening genomen, 

waardoor de klus toch weer is geklaard. 

 

Joop in actie 

 



 

 

Dit seizoen heeft KSH-1 helaas niet kunnen promoveren en daardoor blijven we 

het komende seizoen wederom  in 5
e
 klasse spelen, een uitdaging dus voor 

seizoen 2014-2015. 

Frits van der Worp heeft, na intern overleg met team en bestuur, het seizoen 

2013-2014 bij KSH tot tevredenheid afgerond. 

We willen hem voor zijn inzet voor KSH-voetbal nogmaals hartelijk bedanken 

en wensen hem veel succes met zijn verdere voetbaltrainers carrière. 

Voor het nieuwe seizoen 2014-2015 is de nieuwe hoofdtrainer van KSH-voetbal  

Marco Engelberts uit Ruurlo geworden  

 

 
Christa  voorziet de kids van ranja 

 

 

  

In het seizoen 2013-2014 zijn we gestart met het zogenaamde 45+ voetbal te 

introduceren bij KSH. Deze vorm van voetbal die bedoeld is voor de rijpere 

jeugd van 45 jaar en ouder, is goed aangeslagen en we kunnen dan ook van een 

succes spreken. We hebben voldoende spelers hiervoor en los van de sportieve 

prestaties , wordt het als erg gezellig ervaren. De 7 tegen 7 vorm op een half 

veld is een goed initiatief van de KNVB daat goed aan slaat, ook in onze regio. 

Na de winterstop hebben we zelfs met de jongere garde een 35+ team opgericht 

en ook dit team is vol enthousiasme  aan deze spelvorm begonnen en kon zich 

aan het einde van het seizoen de poule winnaar noemen! Gefeliciteerd!! 

 



 

 

 

SPORTIEVE EN ANDERE PRESTATIES: 

Voor de sportieve prestaties van onze verschillende teams verwijs ik  graag naar 

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

jaarverslagen van de verschillende teams van het afgelopen seizoen. 

Toch zijn een aantal zaken van met name de jeugd  even het benoemen waard 

zoals: 

F1-team   najaar kampioen  

E1-team    voorjaarskampioen 

D1-team  voorjaarskampioen en KNVB-beker kampioen 

C1-team  toernooi  kampioen bij s.v. Socii 

B1-team net geen kampioen 

 

KSH E1 

 

KSH D1 



 

 

 

 

      X    
 

Nadat KSH1 via een overwinning op MEC, doorging naar de volgende ronde 

van de districtsbeker van de KNVB, moesten we het opnemen tegen de Treffers 

uit Groesbeek. Deze spelen in de topklasse zondag. 

De wedstrijd werd gespeeld op het Sportpark Zuid in Groesbeek, de wedstrijd 

op het veld werd weliswaar verloren, maar op de tribune waren de Harreveldse 

fans veruit de winnaars!!! 

 

Zaterdagavond 21 december 2013 KSH E1, playeres escort bij de wedstrijd  

Graafschap  -  Helmond Sport, met dank aan Hans KleinNienhuis en Unive. 

 

 Antoon Hummelink toernooi 2013: 

Voor de 2
de

 keer werd dit toernooi in het dorpshuis gehouden. 

Helaas was de deelname dit jaar gering, slechts 31 personen. 

Meer als vier teams konden er niet gemaakt worden, anders had je geen wissels 

genoeg. 

Dit jaar is er gekozen voor de landbouw gewassen; te weten: Fc Tarwe, SC 

haver, VV Rogge en VC Maïs. Omdat we de zaal voor twee uur hadden 

afgehuurd hadden we nu wel de mogelijkheid om een volledige competitie te 



 

 

spelen. De onderlinge verhoudingen tussen de teams was wel groot. Team 

Rogge won al zijn wedstrijden, de maïsploeg had de eerste helft van deze 

competitie duidelijk een off-day, twee keer werd er met duidelijke cijfers 

verloren, maar in het tweede gedeelte hielden ze de schade enigszins beperkt. 

Ondanks de soms grote verschillen onderling, was de sfeer wel goed te noemen. 

Iedereen, inclusief de toeschouwers konden de wedstrijden goed vanaf de 

tribune volgen. Af en toe gemekker naar de scheidsrechter, maar dat leren 

sommige jongens toch nooit af, en dat maakt het aan de ene kant ook wel weer 

leuk. Na afloop was de prijsuitreiking bij café de Boer waar nog gezellig 

nagepraat werd. 

 

De uitslag: 

1. VV ROGGE 18 punten (18 – 7) 

2. SC HAVER 12 punten (22 – 8) 

3. FC TARWE  3 punten (16 – 20) 

4. VC MAΪS  3 punten (13 – 33) 

 

 

Overige: 
Het tweede veld (naast het tennisveld) is aan het eind van het seizoen voorzien 

van nieuwe drainage. We hopen dat hierdoor de wateroverlast, bij 

langdurige/extreme  regenval, wordt beperkt en het veld beter bespeelbaar blijft. 

 

 

 
Noeste werkers met verstand van bomen en snoeiwerk 



 

 

 
 

 

Financieel hebben we de lijn kunnen vasthouden van vorig seizoen en  dit zal 

voorlopig veel aandacht blijven vragen door teruglopende ledenaantallen en 

verminderde subsidies. We zullen dan ook met elkaar creatief en zuinig moeten 

zijn daar waar kan, bezuinigen aanpakken daar waar mogelijk en noodzakelijk 

is. En dit om alles kostendekkend te krijgen en te houden. 

Net als vorig seizoen roep ik u dan ook op om het bestuur te bestoken met goede 

initiatieven van uw zijde, zodat we samen met alle vrijwilligers KSH-voetbal 

gezond kunnen laten blijven qua sport en financiën. 

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!!!!!!! 

 

Namens bestuur KSH-voetbal 

Ad Wopereis 

 

 

 

                 



 

 

               

 
 Op 2 december 2013 heeft onze F1 de players escort verzorgd van de wedstrijd  

Graafschap - Fc Emmen, een geweldige ervaring voor de kids!! 

 

 

 

 

Ledenaantallen: 

 

 

                          08/09      09/10    10/11   11/12       12/13     13/14 

Senioren              79            86        87         95           77           74 

Jeugd                   127          105      83         83           81           73 

Niet spelend         31           34        33          30          27           51 

Totaal                  237          225      203        208        185        198 

 

 

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 

  

               

 

 

Ecote jeugdtoernooi: 

 

Dit jaar alweer onze 4e Ecote-jeugdtoernooi, dat dit jaar iets minder goed bezet 

was dan de vorige editie, dit doordat er op deze dag nogal wat toernooien 

werden georganiseerd  en hebben veel gezinnen er met Hemelvaart er aan vooraf 

gaand er een lang weekend uit van hadden gemaakt. 

Dit mocht de pret niet drukken en  dus was de gezelligheid zoals voorheen. 

Het was weer een geslaagd toernooi met dank aan de vele vrijwilligers!! 

Op naar onze vijfde editie in 2015!! 

 

 
 

 



 

 

Kermis 2014,ook daar is een mooi veld en kantine ook van belang 

 
  

En een mooie kantine, dat hebben we!!!!!!!!

 

 

 


