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Jeugdcommissie : H. Snellink   P. Uitslag  H. Veldhuis 
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In dit februari zult u geen bijdrage meer tegenkomen van eedeewee. Het uit de 
archieven zal door het plotseling overlijden van Elbert de Wilde uit het Journaal 
verdwijnen. Met Elbert verliezen wij als redactie een goed lid dat altijd een uurtje 
vond om nog eventjes een stukje te schrijven om zijn Journaal te vullen. En hoewel ik 
zelf ook al een aantal jaartjes in de redactie zit, volgens mij zelf zo een dikke twintig 
jaar, steekt Elbert mij hierin toch de loef af. Hoe ver ik ook terugblader altijd kom ik 
wel een stukje van zijn hand tegen.  Elbert wij als redactiecommissie zullen je zeer 
zeker missen. Elders in het Journaal een door Harm geschreven in memorian welke 
onze gevoelens veel beter weer geeft dan dit stukje. 

 
Dat lief en leed dicht bij elkaar ligt blijkt maar weer. Met het verlies van Elbert nog in 
de gedachten zorgen onze eerstelingen ervoor, dat we met maar een punt verlies 
kampioen in de zaal worden. De wedstrijd tegen nummer twee Atalante laat de 
superioriteit van ons eerste team duidelijk zien. In een 
formidabele wedstrijd wordt de nummer twee ruimschoots 
opzij gezet en kunnen wij een kampioensfeest vieren. Het is 
maar goed dat we zo een ruime voorsprong hebben opgebouwd 
want tegen LDODK moet de helft van het eerste wegens ziekte 
afhaken. De wedstrijd wordt dan ook gespeeld met vier 
invallers en toch nog gewonnen. Hieruit kunnen we de conclusie 
trekken dat onze selectie in de breedte erg gegroeid is en dat 
we niet meer van een paar spelers afhankelijk zijn. 
 
Het vijfde vierde hun kampioenschap gelijk met het eerste en 
was hier een beetje te vroeg mee. Met drie punten voorsprong 
en nog twee wedstrijden te gaan ben je er nog niet. Hopelijk hebben ze deze fout 
ondertussen hersteld en zijn de bloemen niet voor niets uitgedeeld. Naast het vijfde 
en het eerste kunnen nog twee senioren teams komende weken kampioen worden. 
Hoewel beide teams zich dan geen punt verlies kunnen veroorloven. Het zesde staat 
twee punten los op de Bleek en als de laatste twee wedstrijden geen punten worden 
gemorst worden ze alweer kampioen.  Het vierde gaat gelijk op met HKC maar deze 
tegenstanders komen elkaar niet meer tegen. Verliest geen van beide teams en punt 
dan zal een beslissingswedstrijd de kampioen moeten aanwijzen. 
Het Journaal is goed gevuld, al halen we het recordaantal pagina’s van januari niet. Een 
deel van de dames van AKC zijn naar Parijs geweest en de komende maanden kunnen we 
hun belevenissen lezen in het Journaal.  Daarnaast is er dit Journaal natuurlijk de 
nodige aandacht gegeven aan het kampioenschap. Ik wens u allen dan ook veel 
leesplezier. 
Peter   

Voorwoord 
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A.K.C. leeft weer als nooit tevoren. 
Een mooi zaalseizoen werd 13 februari bekroond met een mooi kampioenschap. Als 
eerste eersteklasser is A.K.C. dit seizoen kampioen geworden, slechts één puntje is 
tussentijds gemorst. Atalante, de nummer twee van dat moment kon geen moment tegen 
het oppermachtige A.K.C. in de wedstrijd komen. Voor een buitenstaander was de 
wedstrijd dan ook niet echt spannend. Voor de A.K.C.-ers daarentegen was de wedstrijd 
enorm spannend. 
Door de jeugd en de jeugdcommissie, door het 
dweilorkest, door het vele publiek en vele pers was er 
een sfeer gecreëerd die het spannend maakte.  
Om 14.25 uur gingen de lichten in de sporthal 
plotseling uit en ging een zoeklicht aan. Eén voor één 
kwamen de sterren op onder luid gejoel van de 
jeugdigen onder luid applaus van de ouderen. 
 
A.K.C. speelde een puike wedstrijd en heeft hele 
goede reclame gemaakt. Op radio Almelo en in de 
verschillende dag- en weekbladen heeft A.K.C. volop aandacht gekregen. 
Al met al leeft A.K.C. weer als toen in de hoofdklasse en als in de Rembrandthal. Dank 
aan al diegenen die mee hebben geholpen. Ik ben enorm blij dat er zo veel jeugd was die 
heel enthousiast hebben meegeholpen: klasse! 
 
Gelukkig was Gerard Koops er ook weer bij, na een lang verblijf in het ziekenhuis en 
revalidatie was hij er voor het eerst weer bij. Inmiddels heeft hij een nieuwe woning en 
kan weer regelmatig aanwezig zijn bij A.K.C. en op al die andere locaties in Almelo waar 
iedereen hem kent: welkom thuis! 
 
Begin deze maand werden wij allemaal opgeschrikt door het overlijden van Elbert de 
Wilde. A.K.C. is Elbert enorm veel dank verschuldigd voor al hetgeen hij voor onze 
vereniging heeft betekend. De laatste jaren kennen wij hem allemaal als Eedeewee, een 
naam waaronder hij veel voor het Journaal schreef, ook heeft hij ons allemaal op de 
hoogte gebracht van de rijke historie van onze club. Onder zijn bezielende inzet bezit 
A.K.C. één van de mooiste en rijkste archieven die een korfbalclub maar mag wensen. Bij 
de diverse jubilea van A.K.C. heeft hij een aantal exposities opgesteld. Heel spijtig dat 
hij bovenstaande mooie momenten niet meer heeft mogen mee maken. 
Harm Kosters heeft in dit Journaal een mooi in memoriam geschreven. 
Ik hoop echt dat wij als “familie” de komende successen met elkaar mogen blijven 
genieten en dat een ieder hiervan getuige mag zijn. 
 
Jeffrey Hinnen 

Van de voorzitter 
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TUSSENTIJDSE ALGEMENE VERGADERING 
Op maandag 24 januari jl. was onze Tussentijdse Algemene Vergadering. Helaas waren 
ook nu weer slechts 20 stemgerechtigde leden aanwezig. Waarom zo weinig 
belangstelling. Heeft er dan niemand belang bij te weten wat er reilt en zeilt binnen de 
vereniging en is het alleen maar belangrijk dat je op zaterdag of zondag je spelletje 
korfbal kunt spelen. Binnen een vereniging valt er heel wat te regelen om alles goed 
draaiende te houden en helaas zijn zich hier maar weinig mensen van bewust. 
De voorzitter opende om 19.45 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
In zijn openingswoord noemt hij de goede prestaties van ons vlaggenschip en gaat in op 
de wisselende prestaties van de overige teams.  
In de komende jaren zullen we tocht onze aandacht moeten 
blijven geven aan de ontwikkelingen van de jeugd. 
De begeleiding van het eerste en tweede team zullen ook in 
komende seizoen worden gedaan door de trainers Alfred Wind 
en Gert Jan Zalm en de begeleiding door Martijn en Han. 
Graag zien wat meer belangstelling van uit de pers en ook de 
publieke belangstelling kan beter. 
 
Enkele zaken die op dit moment onze aandacht vragen: 
De Cirkel  heeft aangegeven dat zij, in verband met de 
bezuinigingen, minder gebruik van ons clubgebouw zullen maken. 
Hierover wordt op korte termijn met de Cirkel gesproken. 
De sponsorcommissie is er nog niet in geslaagd nieuwe sponsoren aan te trekken. Wel 
zijn een aantal contacten gelegd.  
De actie dat leden 10% van het sponsorbedrag kunnen krijgen heeft nog niet geleid tot 
veel reacties. 
Het plaatsen van een GSM mast enkele jaren geleden, waarvoor A.K.C. een constante 
bron van inkomsten kon generen, werd destijds door de gemeente afgewezen.  
Tot onze verbazing is er door KPN Mobile enkele weken geleden een aanvraag ingediend 
voor het plaatsen van een GSM mast op ons terrein.  A.K.C. heeft hier tegen bezwaar 
ingediend. 
Over de nieuw te bouwen sporthal in Almelo hebben wij de gemeente gevraagd hierover 
te mogen meedenken. Er is een informatiebijeenkomst gehouden waarbij wij aanwezig 
zijn geweest. 
Bestuur:  Dit seizoen zijn wij gestart met 5 bestuursleden wat natuurlijk wel de nodige 
consequenties met zich meebrengt. Niet alle zaken kunnen optimaal behandeld worden.  
Inmiddels zijn er een tweetal  kandidaten, waarvan wij hopen dat ze nog dit jaar het 
bestuur komen versterken. Er wordt echter nog een kandidaat gezocht daar de 
voorzitter aan het eind van dit seizoen stopt. 

Van het bestuur 

Ons vlaggeschip 
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Ook het clubgebouw heeft onze aandacht. Dit voorjaar zullen de boeien en de kolommen 
aan de buitenkant worden vervangen. De komende Algemene Vergadering zullen wij met 

een voorstel komen ten aanzien van de binnenzijde. 
 

De jeu de boule bestaat dit seizoen 25 jaar en wij hebben een 
aantal keren gesproken over onder meer de activiteiten in dit 
jubileumjaar. Ook over de integratie tussen de korfballers en 
de jeu de boulers is gesproken. Het kan niet zo zijn dat er 
binnen A.K.C. bepaalde groepen niet samen kunnen zijn.  Er 
wordt nog een bijeenkomst gepland tussen een aantal jeu de 
boulers en korfballers om hierover te discussiëren.  
 

Wat betreft het aantal gele kaarten  gaat het dit jaar erg goed. Onze complimenten. 
De begroting 2005/2006 wordt met de meeste stemmen aangenomen. 
Over het aanschaffen van kunststofmanden  wordt een principe besluit genomen om 
volgend seizoen alles in één keer te vervangen. Er wordt nog een onderzoek gedaan 
betreffende de financiering om zoveel mogelijk dekking te vinden. 

Voor de jeugdcompetitie  zijn door het KNKV een aantal wijzigingen voorgesteld. 
Hierover is discussie gevoerd binnen het regio-overleg. Niet alle voorstellen worden als 

positief ontvangen.  
Statuten en huishoudelijk reglement het merendeel van de wijzigingen was reeds in de 
vorige vergadering akkoord bevonden.  
De volgende voorstellen zijn deze vergadering akkoord bevonden: 
Statuten: 
Art. 7A: lid 1 
In het geval van besluitvorming over tegenstrijdige belangen over leden aangesloten bij 
verschillende sportbonden wordt de stemverhouding bepaald naar rato van de bij die 
sportbonden aangesloten stemgerechtigde leden. 
Art. 7A: lid 2 
Onderwerpen van het hierboven in lid 1 genoemde dienen ten alle tijden op de agenda, 
bij oproep van de Vergadering, te worden genoemd met inachtneming van de daarvoor 
gestelde termijn. 
Huishoudelijk reglement: 
Art. 12: lid 10A 

Iedere commissie die eigen geldmiddelen beheert dient jaarlijks voor 1 mei een 
gespecificeerde begroting per activiteit aan het bestuur ter goedkeuring voor te leggen. 
Overschrijdingen van een door het bestuur goedgekeurde begroting van meer dan 10% 

van een activiteit behoeft vooraf de goedkeuring van het bestuur. 
Tijdens de rondvraag  kwamen twee vragen aan de orde.  De eerste vraag was het KNKV 
te vragen de competitie, met name in het breedtekorfbal, anders in te delen zodat niet 

zulke verre reizen gemaakt hoeven te worden. 
De tweede vraag of het bestuur er wel voldoende aan doet om jonge A.K.C.-ers die naar 

een andere vereniging gaan proberen te behouden voor A.K.C. Hier wordt veel tijd en 
energie ingestoken, maar helaas lukt dit niet altijd. 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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De volgende Algemene Vergadering op 20 juni a.s. hopen wij wel op een hogere opkomst.  
Besluiten en beslissingen die hier genomen worden gaan jullie allemaal aan. 

 
Graag willen wij als bestuur alle leden er nogmaals op attenderen dat wanneer zij of een 
nieuw reclamebord of een nieuwe advertentie in ons clubblad aanbrengen zij 10% van het 

bedrag ontvangen over de opbrengst van het eerste jaar. 
 

 
Overleg Jeu de boules en korfballers A.K.C. 

 
Doordat de verstandhouding tussen de jeu de boules en de korfballers van A.K.C. al 
enige tijd niet is zoals het zijn moet is er op verzoek van de jeu de boules op maandag 
07 februari jl. een bijeenkomst belegd tussen enkele korfballers en de jeu de boules. 
Als voorzitter op deze bijeenkomst treedt Leo Bosch op. 
 
Aanleiding hiervan was een gesprek dat eerder plaatsvond tussen het bestuur van A.K.C. 

en de jeu de boules. 
 
Nadat over verschillende punten, waarover een verschil van menig bestaat, werd 
gediscussieerd zijn de volgende afspraken gemaakt. 

 
De communicatie tussen de beide 
partijen moet beter.  
 
Alle afspraken die door de jeu de 
boules worden gemaakt m.n. 
festiviteiten, toernooien etc. moeten 
via het bestuur van A.K.C. worden 
gemaakt. 
 

De jeu de boules levert bij de beheerscie. een lijstje in met de data waarop door hun 
wedstrijden en toernooien worden gespeeld, zodat met de indeling van de bardiensten 
hiermee rekening kan worden gehouden. 
 
Mocht er tijdens een jeu de boules evenement ook korfbal gespeeld worden, gaat het 
korfballen altijd voor en moet hier door de jeu de boules rekening mee worden 
gehouden. 
 
De jeu de boules is een commissie binnen A.K.C. en voor hen gelden dezelfde regels als 
voor de korfballers. 
 
 
 
Grada Blömer. 
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IN MEMORIAM ELBERT DE WILDE. 
 
Met het plotseling overlijden van Elbert de Wilde op 1 februari j.l. heeft onze 
vereniging een gevoelig verlies geleden. 
Bijna 64 jaar geleden meldde hij zich aan als lid van A.K.C. samen met vrienden en 
leeftijdsgenoten zoals Jan Landhuis, Frits Toren, en anderen. Het korfballen en in het 
bijzonder de club A.K.C. hebben altijd een grote rol gespeeld in zijn leven. Als speler 
bracht hij het tot het Eerste twaalftal waarin hij zich ontpopte als een zeer 
waardevolle kracht. Maar vooral op andere gebieden heeft Elbert - die bij velen 
bekender was als EP - een belangrijke rol gespeeld. 
Ruim 27 jaar was hij, tussen 1953 en 1980 actief als bestuurslid, waarvan 19 jaar 

als secretaris en 3 jaar als penningmeester. Zeer terecht werd hij na zijn 
terugtreding uit het bestuur benoemd tot Erelid als dank voor zijn vele verdiensten, 

bovendien was hij drager van het A.K.C. Ere teken. 
 

Ook voor het clubblad heeft hij bergen werk verzet, sedert mensenheugenis was hij lid 
van de redactiecommissie, ook geruime tijd als redacteur. In de loop van tientallen jaren 
zijn er honderden artikelen van zijn hand verschenen, meestal over de historie van onze 
club. Elbert was ook de archivaris van A.K.C., alles wat betrekking had op de vereniging, 
foto's, krantenknipsels, maar ook bekers, medailles etc. werden door hem verzameld en 
opgeslagen in ordners, mappen, of in kasten en vitrines. Dat alles zeer overzichtelijk en 
keurig gerubriceerd opgeslagen in de kelder van ons clubgebouw. De 
overzichtstentoonstelling die veel bewondering oogstte bij de viering van het 90-jarig 
bestaan werd helemaal door hem samengesteld. 
Tot het laatst bleef Elbert betrokken bij A.K.C., als kritisch toeschouwer volgde hij de 
prestaties van vooral het Eerste team en ontbrak hij bijna nooit op een jaarvergadering. 
Op zaterdag 5 februari nam een groot aantal A.K.C.ers in aula de Vredehof afscheid van 
deze beminnelijke man die we heel erg zullen missen. 
Wij wensen zijn vrouw Hannie, de dochters Germaine en Petra en verdere familie veel 
sterkte om dit grote verlies te verwerken. 
HK 
 

Dankbetuiging 
Langs deze weg willen wij het bestuur, de selectie en de leden van A.K.C. bedanken voor 

hun aanwezigheid bij de crematie in Usselo en de vele kaarten die wij van u mochten 
ontvangen. 

Het heeft ons, en zeer zeker mij, heel erg goed gedaan te merken dat Laurens de Hesse 
bij vele van u geliefd was. 

A.K.C. heeft ook altijd veel voor onze familie betekend. 
Wij wensen A.K.C. veel sportief succes toe. 

Vergeet echter nooit: 
Nemt de tied good te pas te ween;  ’t kan zoo gaaw veurbiej gaon.  

 
Namens de familie Thea Haan – de Hesse. 
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Club van Honderd 

 
 

Het geet on  
 
Om maar met bovenstaande woorden van de heer Sipkema in huis te vallen. Het geet on 
of te wel het gaat door. Nu geen betrekking op de elfstedentocht maar op de club van 
honderd. 
 
Mijn stukje in het vorig journaal heeft blijkbaar toch wel wat los gemaakt. Naast de 
reactie in de krant werd ik ook aangeschoten door diverse deelnemers. Deze betaalden 
gelijk het openstaande bedrag en gaven mij de verzekering dat ik in het gevolg op een 
snelle afwikkeling van de financiën kon rekenen. Het was absoluut niet de bedoeling dat 
ik zou stoppen met de club van honderd.  Dit goede doel binnen AKC moest doorgaan zo 
werd mij van alle kanten verzekert.  
Daarnaast kwamen er gelijk 4 nieuwe aanmeldingen. Hetty, Rob, Alfred en Peter welkom 
bij de club van honderd en we hopen dat jullie positieve reactie door velen gevolgd gaat 
worden.  
Deze bovenstaande reacties hebben ons, te weten Gert, Hugo en mijzelf doen inzien dat 
we toch wel veel goeds doen met de club van honderden dat een vereniging  als AKC, 
welke thans weer in de lift zit na boven , onze steun goed kan gebruiken. We gaan dus 
ook door.  
 
Natuurlijk heeft een en ander wel wat consequenties. Een ieder die nog niet betaald 
heeft wordt van het bord verwijderd en kan zijn plaats terug krijgen na het betalen van 
de kosten. Nieuwe leden krijgen hun bordje nadat het geld is binnen gekomen. Men kan 
altijd kas  betalen aan Gert, Hugo of mij, maar men kan het geld ook overmaken op 
bankrekeningnummer: 57.73.05.824 
 

We gaan dus door en voor dit seizoen hebben we de 
eerste kosten alweer gemaakt.   
We konden niet achterblijven bij het fantastische 
kampioenschap en hebben dus een vaatje bier ter 
beschikking gesteld. Volgens mij is het die avond ook 
wel opgekomen. 
Nu we doorgaan betekent dat we dus ook verzoeken 
om steun weer bekijken, dus organiseert u wat, maar 
kunt u nog een beetje geldelijke steun gebruiken laat 
het ons weten. Tot ziens op het bord. 

 
 
Peter 

Journaal Almelose Korfbalclub  69e jaargang 9 



 
 
  
 
 

VERG. D.D BESLUIT 
27.12.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.01.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen d. d.  06. 1 2. 04 
Goedgekeurd. 

Bestuur: 
De agenda voor de halfjaarlijks vergadering wordt vastgesteld. 

Bijeenkomst ouders: Deze wordt gehouden op maandag 10 januari a.s.  De 
uitnodigingen gaan deze week de deur uit. 

Het doel van deze bijeenkomst is informatie uit te wisselen van beide kanten. 
Ook verschillende cie zullen hierbij aanwezig zijn.  

Jeu de boules: Binnenkort zal er een bespreking zijn met enkele leden van het 
bestuur van A.K.C. en een kleine delegatie van de A.K.C.-leden om te proberen 

tot een betere verstandhouding te komen. 
Financiën: Op dit moment niets aan de orde. 

BSO:  Verloopt nog steeds naar beider tevredenheid. 
Zendmast: Op ons terrein zal een zendmast van de KPN worden geplaatst. 
Gezien de voorafgaande perikelen willen wij hierover een bezwaarschrift 

indienen. Eerst zal hierover contact worden opgenomen met wethouder Van 
Broekhoven. 

Accommodatie:  Er is nog overleg gaande betreffende de nieuwe sloten. 
Topsport: Er zal een bijeenkomst komen met trainers en de selectie. Over A1 

komt nog een gesprek. 
Senioren/jeugd: Geen nieuws. 

Sponsorcie: geen nieuws. 
Activiteiten: In januari wordt een gesprek gepland met de activiteitencie. De 

geplande Bingo van 12 januari a.s. gaat niet door. 
Notulen d.d. 27.12.04: Worden goedgekeurd. 

Bestuur: 
Kantine: De planning is de bar te veranderen en nieuwe vloertegels. Eerst zal 
een tekening worden gemaakt en gekeken wat de kosten zijn. Aan de hand van 
de oude tekening van het clubgebouw zal een nieuwe worden gemaakt. Het is 

wenselijk ook de BSO hier in te betrekken. 
Financiën:  De tussentijdse begroting wordt doorgenomen en zal hier en daar 

worden aangepast. 
BSO:  Gaat goed. Wel zou het wenselijk zijn bij een spelletjesmiddag van 

A.K.C. hierin ook de BSO te betrekken. 
Evaluatie gesprek met Van Broekhoven:  Wat betreft de aanschaf van de 
nieuwe palen en mandjes zou de Sportraad hierin een een bijdrage kunnen 

leveren. Met de Sportraad wordt een afspraak gemaakt. 
Kampioenschap:  Als alles meezit kan ons 1e op 13 februari a.s. kampioen 

worden. Er zal geen officiële receptie worden gehouden. Wel worden een 

Actie- en besluitenlijst 
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 aantal personen uitgenodigd de wedstrijd bij te wonen om daarna voor een 
feestje naar de kantine te gaan samen met alle A.K.C.-leden. 

Topsport: Op dit moment niets. 
Senioren: Twee weken achter elkaar heeft de tegenstander van ons 5e team 

afgezegd. 
Jeugd: Er is een gesprek met A1 en de coach. Allerlei tegenstrijdige 

berichten deden de ronde. Dit gesprek heeft verhelderend gewerkt en alles is 
koek en ei. Op het veld zal er een F2 bijkomen. 

PR en Sponsoring: Wordt aan gewerkt. 
Activiteitencie: Op 18 januari a.s. is er een gesprek met de activiteitencie.  

 
 
 
 
 
 

KAMPIOENSCHAP 
 
Met het behalen van het kampioenschap ontvingen wij de 
volgende reacties: 
Amicitia:  Namens alle leden van Amicitia Vriezenveen 
feliciteer ik alle leden, bestuur en vooral de spelers van 
A.K.C. 1 met het behalen van het zaalkampioenschap. Een 
puike prestatie die bovendien een sprotieve impuls geeft 
aan de toekomst van het Twentse korfbal. Wij wensen 
jullie alle succes toe in de Overgangsklasse. 
Korfbalvereniging Amicitia. 
Renny Lankhaar vz. 
 
Fam.  Van Gunst:  Beste A.K.C.-leden en team 1 
spelers/coach, 
Van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap. 
Groeten, fam. Van Gunst 
 
Tonni Roelofsen:  Telefonische gelukwens voor selectie, 
bestuur en leden. 
 

 
Gemeente Almelo:  Telefonische reactie. Wethouder Van 
Broekhoven komt 28 februari a.s. op de 
bestuursvergadering om iets namens de gemeente te 
overhandigen. 
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NIEUWS VAN HET KNKV 
Nieuwe leeftijdsindeling. 

Vanaf het komende seizoen gelden nieuwe leeftijdsgrenzen. Voor de goede orde: bij de 
leeftijdsbepaling geldt onveranderd 1 oktober als peildatum. 

 
Kinderen kunnen al op zeer jonge leeftijd in de F-jeugd worden ingedeeld, er is geen 
minimumleeftijd. U kunt als vereniging het beste beoordelen wanneer een kind toe is aan 
F-korfbal. De welpencategorie wordt in het schema niet genoemd, we gaan er vanuit dat 
er net zoals nu op districtsniveau diverse welpenactiviteiten worden georganiseerd. Een 
kind van maximaal 8 jaar mag in de F-jeugd uitkomen, mits de gemiddelde leeftijd van 
het team niet hoger is dan 7,0 jaar. De “nieuwe” F-jeugd zal dus gemiddeld jonger zijn 
dan in de huidige indeling. 
 
De E-jeugd beslaat in het voorstel twee leeftijdsjaren. Het gaat om kinderen van 
maximaal 10 jaar, de gemiddelde leeftijd is ten hoogste 9 jaar. In de meeste districten 

speelt deze leeftijdsgroep nu nog deels in de F-jeugd. 
 
De D-jeugd kent als maximumleeftijd 12 jaar, gemiddeld mag een 
team niet ouder zijn dan 11 jaar. Het gaat dus over het algemeen 
om kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Daarmee is 
één van de belangrijkste nadelen van de huidige indeling verleden 
tijd: kinderen van groep 8 spelen nu nog samen met 
brugklasleerlingen in de C-jeugd. 
 
Dan de C-jeugd. In deze categorie komen spelers van 12 en 13 jaar 
uit, dat zijn dus over het a;gemeen leerlingen van de eerste twee 
klassen van het voortgezet onderwijs. De maximumleeftijd is 14 
jaar, maar dan mag de gemiddelde leeftijd van een team de 13,0 
jaar niet te boven gaan. 

 
De leeftijd van de B’s schuift evenals bij de C-jeugd een jaar omhoog. Maximumleeftijd 
is 16 jaar, de gemiddelde leeftijd van een team mag niet hoger zijn dan 15 jaar. 
 
De A-jeugd beslaat voortaan drie leeftijdsjaren, nu nog vier. Maximumleeftijd is 18 
jaar. In het breedtekorfbal  mag een 19-jarige ook in de A’s worden ingedeeld, denk aan 
spelers die nog niet toe zijn aan het seniorenkorfbal. Voorwaarde is wel dat de 
gemiddelde leeftijd de 18,0 jaar niet overstijgt. 
    

 KNKV nieuws 
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Kampioentje!!!!!!!!!!! 
 
Zondag 13 februari was een zware dag, niet alleen omdat de weergoden de sluizen 
wagenwijd open hadden gezet maar ook omdat ons eerste team eindelijk weer eens 
kampioen kon worden. Goed ik weet wel dat we onlangs op het veld ook nog kampioen zijn 

geworden maar een dorstig mens heeft niet genoeg aan een 
kampioenschap per jaar. 
 
13 februari was dus een beladen dag. Ondanks dat ik laat in mijn 
bed was gekomen was ik zondag al vroeg op. Gezonde spanning 
hield mij uit de slaap. Hoe iets dat je uit je slaap houd gezond 
kan zijn is mij een raadsel maar volgens verschillende medici is 
spanning gezond. Daar deze heren er meer kaas van hebben 
gegeten dan ik zullen ze welk gelijk hebben of hebben ze 
toevallig ook een kampioenschapje gevierd voor het vaststellen 
van deze diagnose. 
 
13 februari dus. Vroeg wakker en al een klein beetje 
zenuwachtig voor de wedstrijd. Natuurlijk ben ik vol 
                                      vertrouwen, maar je weet het nooit. Nu 

zijn Gert en Paulien wel gedegen krachten maar met een Henkie.nl weet je het natuurlijk 
nooit. Zo een jongen is in stad om van de zenuwen een eigen goal te maken. Dus zeker is 
nog niets. Dus daar ik toch al vroeg wakker ben maar eventjes achter mijn pc gekropen. 
Nog eventjes gesurft naar de pagina van district oost om te kijken of de stand wel klopt 
en dat we inderdaad wel kampioen kunnen worden. Dit blijkt gelukkig het geval te zijn.  
 
Na een tijdje is het gelukkig tijd om naar AKC te gaan. Er is een extra wedstrijd 
ingelast en daardoor dus eerder iets te doen in de sporthal. In de sporthal aangekomen 
Zie ik al menig speler van het eerste rond lopen. Slecht geslapen 
van de “gezonde” spanning, kijken ze met hun bleke kopjes naar mij 
op. Een vetrouwd gezicht geeft toch wel wat rust. Als ik na een 
tijdje niet meer tegen de witte kopjes kan ga ik eventjes na het 
vijfde kijken. In de zaal aangekomen valt mijn mond open van 
verbazing De zaal heeft een metamorfose ondergaan en is fantastisch 
versiert. Spandoeken, ballonnen en vlagen maken van de saaie zaal een 
prachtige arena. Het doet mij denken aan de tijd van vroeger, ja ook 
ik begin al terug te kijken, toen wij als supportersclub de 
Rembrandthal elke thuiswedstrijd versierden en zo hielpen om het de tegenstander iets 
moeilijker te maken. De versieringen van nu waren gedaan door onze jeugdcommissie 
met behulp van de jeugd en een groot compliment is dan ook op zijn plaats.  

 

De verhalenbundel van Peter Soer   

 Spanning is gezond 
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Dat de zaal al zo vroeg versiert was, kwam ook goed uit voor het vijfde. Deze konden 
namelijk ook kampioen worden. Ze waren volgens mij er zelfs een beetje beduusd van 
want al snel stonden ze dik achter. Gelukkig wisten ze op het eind een en ander nog 
recht te zetten en een overwinning en hiermee het kampioenschap in de wacht te slepen. 
Klasse en Gerard vooral blijven luisteren naar de aanwijzingen vanaf de tribune.  
 
Na het vijfde, het tweede en deze in degradatiegevaar verkerend team maakt het erg 
spannend. Hoewel wij de puntjes hard nodig hebben weten ze tot twee keer toe een 
grote voorsprong te verknoeien en winnen nipt met 20-19.  Ze helpen in ieder geval wel 
goed mee met het hoog houden van de gezonde spanning. Dat ze hiermee hun leven op 
het spel zetten, want er zaten erop de tribune verscheidene leden die hun wel ik 
weetniet wat aan konden doen, schijnt hun niet te deren. 
 
Nu is het de tijd aan het eerste. De tribune is ondertussen volgelopen met bezoekers. 
Het is lang geleden dat ik zoveel AKCers bij een thuiswedstrijd heb gezien. Gelukkig 
leeft AKC nog goed in Almelo.  De jeugd laat zich ook hier van de goede kant zien. Veel 
van onze jeugdleden zijn gekomen en hebben zich geschminkt in de AKC kleuren rood, 
zwart en wit.  Hoewel ik ze niet allemaal ken moet ik zeggen dat menigeen er in deze 
kleuren er beter uitzag dan in het echt. Dus nooit meer afdoen deze kleuren. 
 
Ook heeft een dweilorkest zijn weg naar de tribune gevonden en kan het feest beginnen. 
Oké er moet eerst nog eventjes gebald worden, maar in deze fantastische zaal kunnen 
onze eerstelingen ons niet in de steek laten. 
 
Dan is het zover er wordt afgegooid. Wij zijn gelijk in het balbezit, klasse. Goed we 
mogen dan ook afgooien maar je mag iets toch wel positief zien. De afgooi gaat nog goed 
maar daarna gaat het iets minder. De eerste vijf minuten wordt er niet gescoord en 
menig schot rolt net uit het mandje. Jammer dat we de scheidsrechter van AKC 4 tegen 
HKC 4 niet hebben want dan hadden we al met een nulletje of drie voorgestaan denk ik 
nog. Gelukkig hebben we deze hulp niet nodig want de AKC-machine komt op gang. Er 

wordt volop gescoord en al snel lopen we uit naar 
ruime voorsprong, van een spannende wedstrijd is 
geen sprake. Atalante is gewoon te zwak en 
worden door onze eerstelingen volkomen van de 
mat gespeelt. Het lijkt wel of onze eerstelingen 
helemaal niet zenuwachtig zijn. Maar die witte 
kopjes dan, die komen toch van de zenuwen en 
niet van de drank?  Dus zonder ook maar een 
beetje last te hebben van de zenuwen bouwen we 
dus een grote voorsprong op. Deze is zelfs zo 
groot dat de laatste minuten een heel vak wordt 

gewisseld. De dank aan de spelers van het tweede dat ze zo vaak als wissel zijn mee 
geweest. Ook dit vak weet te scoren en we winnen verdiend met 23-15. 
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Dan is het zover het feest kan beginnen. 
Nadat we in de sporthal een bar drankjes 
hebben genuttigd, trekken we massaal naar 
het clubgebouw. Ook dit gebouw is versierd 
en ziet er mooi uit. Steeds meer mensen 
druppelen binnen, ik zei in het begin al dat 
het slecht weer was, vandaar het druppelen. 
Het wachten is op de selectie en tegen half 
zes komen deze binnen. Onder het zingen van 
“We are the champions”  lopen deze naar  

 
 
voren en worden ze door onze voorzitter in het zonnetje gezet. Er komen van diverse 
kanten vaatjes bier aan o.a.: van het Dopje, de club van Honderd en de jeu de boule en ik 
hoor dat er nog enkele andere sponsors waren maar ik weet niet of die genoemd willen 
worden, dus ik laat het hierbij. 
 
Het kampioensfeest barst in alle heftigheid los en 
gaat door tot de late uurtjes, heel wat vaatjes bier 
gaan erdoor. Zelf verdwijn ik om tien uur. Te veel 
sapjes en te weinig slaap, je weet wel van de gezonde 
spanning. Van vele kanten heb ik daarna vernomen dat 
het feest is door gegaan tot in de late uurtjes en dat 
menig feestganger slingerend naar huis is gegaan. Al 
met al een geslaagde dag waar we met trots op terug 
kunnen kijken. 
 
Nu nog eventjes het kampioenschap op het veld. 
Peter 

 
 
 

Het feest ging door tot in de late uurtjes 
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AFSCHEID 
18 januari 2005 was een trieste dag. Een trieste dag, niet omdat het slecht weer was, 
dat weet ik niet meer, maar meer om het feit dat iemand afscheid nam van iets dat hij 

met hart en ziel altijd uitstraalde. 
 

Ik weet nog dat ik zo’n 25 jaar geleden in aanraking kwam met zijn sport en zijn idee om 
een club op te richten in het Oosten van Nederland. Ik kan me nog goed de eerste 
vergadering in het clubgebouw aan de Horstlaan herinneren. Ik kan me nog herinneren 
dat elke aanwezige voelde dat hij voorzitter moest worden van de club. Hij 
vertegenwoordigde immers toen al met hart en ziel de sport. 
 
Als speler was hij in de begin jaren niet te verslaan. Hij beheerste “wegknikkeren” zoals 
sommigen het oneerbiedig zeggen als geen ander. Hij wist van de spelregels meer dan 
een ander. Hij was in die tijd de autoriteit. Daarom twijfelde ook niemand in het 
clubhuis toen hij werd gevraagd om voorzitter te worden.  
 
Daarnaast zat hij in het bestuur van A.K.C. en dat was mooi meegenomen. Hij kon goed 

de belangen van de club vertegenwoordigen. 
Hij vervulde die rol met verve, al had 
niemand op dat moment kunnen bevroeden 
dat hij het 25 jaar zou uithouden. 
 
Immers in die 25 jaar gebeurde er nog al 
wat. Dieptepunt moet ongetwijfeld zijn 
geweest dat enkele leden besloten uit de 
vereniging te stappen en een eigen club op te 
richten. Het heeft hem diep geraakt denk ik. 

Temeer omdat hij de gevoelens van die mensen wel kon begrijpen, maar er niets aan kon 
doen. 
 
Ik heb hem van dichtbij meegemaakt als voorzitter. Overleg was er weinig. Was ook niet 
nodig. Hij wist immers alles. Hij dicteerde als het ware de voorschriften. 
Tegensputteren deed je niet. Pakte een besluit slecht uit dan was er geen man 
overboord. Zijn instructies waren gewoon niet goed opgevolgd. Het lag dus niet aan hem. 
 
Ik had ook nog de eer samen met hem te mogen spelen in toen nog de hoogste klasse van 
Nederland de Hoofdklasse. Een avontuur op zich. Samen met Jan Landhuis en hem in één 
team. Jan voorzichtig hij opportunistisch en ik was al blij als ik een bal goed gooide. Jan 
en hij gedoogden elkaar. Ik moest menig keer een verschil van inzicht sussen. 
Voorzichtig bracht ik dan de één bij de ander en verder ging de pot. Nooit hebben we 
een toernooi daardoor kunnen winnen, maar ik had het voor geen goud willen missen. 

Jeu de Boule 
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Het ging hem bestuurlijk voor de wind. Hij werd zelfs in het afdelingsbestuur gekozen 
en in het Hoofdbestuur. Daar had hij het echter gauw gezien. Al dat formele dat moest 
en kon niet. Hij moest geen keurslijf. Afspraken wat zijn dat, het moest zo, baste.  
 
Altijd in de weer om de belangen van zijn mensen en zijn club te verdedigen. Of het 
tegen A.K.C. was of tegen de boze buitenwacht. Zijn club trof geen blaam. De laatste 
keer dat ik met hem mocht samenwerken was een half jaar geleden. Dat was vanwege 
het feit dat zijn club 25 jaar bestond. Hij was even strijdbaar, emotioneel betrokken en 
nadrukkelijk aanwezig. Hij wilde alles wat een grote club ook had. Een receptie, een 
feestdag, een groot toernooi etc. Het kwam allemaal van de grond al was de deelneming 
soms niet overweldigend, maar het moet gezegd het werd opgepakt en gedaan.  
 
Het eind was iets minder leuk. Een verschil van inzicht zullen we maar zeggen.  
Ik was er op 18 januari jl. niet bij tijdens de laatste jaarvergadering van ’t Twentsche 
Ros waar Ben Haghuis zijn aftreden als voorzitter bekend maakte. Dat was maar goed 
ook, want ik had vast een traan gelaten. De jeu de boules zal hem nog missen. 
 
HJV.  
 
 
 

 
Een beladen spelletje dat Jeu de Boule 

 
 

 

Journaal Almelose Korfbalclub  69e jaargang 1 7 



14 femmes in Parijs           
 
Donderdag avond 3 februari 2005 
 
Eindelijk is het dan zover. Naar een jaar sparen 
maken we ons klaar voor het vertrek naar Parijs. 
We gaan allemaal op tijd naar bed want we weten dat de 
nacht maar kort zal zijn. 
  
Vrijdag ochtend zeer vroeg 4 februari 2005 
 
Rond 02.00 uur lopen de eerste wekkers af. Nog even snel een douche pakken en dat 
aankleden voor de reis. Beneden een broodje maken voor onderweg en de rest van je 
spullen bij elkaar pakken. 
Auto 1 vertrek omstreeks 02.30 uur vanuit Vriezenveen. Via Mona (die zich heeft 
verslapen) dus eerst naar de volgende en daarna weer terug op weg naar Hengelo. 
Ondertussen is auto 2 ook vertrokken om M.L. op te halen en Smokey en  The Bandit. 
Iedereen was op tijd en konden dus door rijden naar Hengelo. Onderweg kwam  ons een 
politiewagen tegemoet. Voorin schoten de dames gelijk in de gordels en achterin was dat 
een probleem. Maar we zaten veilig hoor, geen beweging in te krijgen, billen tegen elkaar 
en koffer op schoot. Onze chauffeuse keek in haar spiegel en zag dat de politiewagen 
was gekeerd en reed dus nu achter ons. ‘Als ik wordt aangehouden begin ik te stotteren.’ 
Geeft ze aan. We rijden rustig volgens de regeltjes naar Hengelo maar krijgen het 
steeds een beetje warmer. Ze halen ons niet in, ze slaan nog niet af. Zouden ze ons 
moeten hebben denken we. 
Maar gelukkig vlak voor het eindpunt van ons slaat de politie af en kunnen wij met een 
gerust hart verder.  
Auto 3 en 4 zijn zonder problemen aangekomen bij de parkeerplaats bij Van der valk in 
Hengelo.  

 
 
Zodra we compleet zijn lopen we naar de bus en zien dat we al 
kunnen vertrekken.  
Er zit nog niemand in de bus. Dus wij zoeken een maatje en zoeken 
de geschikte plek in de bus. Zodat we een beetje bij elkaar zitten in 

de bus.  We hebben er veel zin aan en vertrekken vol goede moed richting Parijs. De reis 
duurt ongeveer 9 uur. 
 
03.30 uur vertrekken we. 
De reis begint rustig en we kwekken er wat op los. Na een half uurtje wordt het wat 
minder en vragen ons af wat we toch de rest van die negen uur moeten doen.  
Gelukkig stappen er in Nijmegen nieuwe mensen in de bus en kunnen we weer even 
roddelen. Het zijn twee moeders met ieder een kind. De kinderen hebben er zin in en 
gaan gezellig bij elkaar zitten. De moeders vinden het een goed idee en nemen plaats in 
de stoelen voor de kinderen. De kinderen klieren wat met elkaar en ze worden 
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gecorrigeerd door een van de moeders. De kinderen waren zenuwachtig voor Disney dus 
gingen vrolijk verder. Moeder ergerde zich meer en meer. Boze blikken, stevig vast 
pakken hielp niet meer. Dus dan het kind maar flink uitschelden en een klap op het 
hoofd, kijken of dit help. Het is even rustig maar de kinderen gaan daarna gewoon weer 
door. Moeder pikt dit niet en geeft het kind nog een dreun. Daarna komen ze op het 
slimme idee om de kinderen uit elkaar te houden. De reis verloopt nu wat beter.  
Ondertussen waren en onderweg nog meer mensen ingestapt. Mensen die praten 
luidruchtig met de zachte g. Het ging om een hele familie opa, oma, twee kinderen met 
man/ vrouw en de kleinkinderen. Oma is erg blij met enkele kleinkinderen en ze noemt ze 
dus schatje (met de zachte g). Bij elke zin die ze zegt begint ze met schatje. ‘Schatje 
kom even bij oma zitten, Schatje wil je dat niet ga dan maar bij opa zitten, Schatje 
even niet zo kletsen die mensen voor je willen slapen, enz. enz.” Maar als oma nu even 3 
minuten haar mond dicht hield. Dat zat er niet in de komen de tijd. 
Zo af en toe vielen de ogen toch even dicht. Niet te lang,hoor anders miste je iets in de 
bus.  
Rond 7.00 uur komen de eerste mobieltjes te voorschijn en wordt er contact gezocht 
met het thuisfront. De een wilde even laten weten waar we zijn en de ander moest haar 
geliefde wakker bellen. De tijd schiet op, een broodje en dan even wat drinken. En 
natuurlijk zo af en toe even de oogjes toe. Onderweg hebben we nog een paar keer 
gestopt om de beentjes te strekken en een peukie te dampen. 

 
 
 
 
 

Om 11.30 uur is het zover. We zijn bij het metrostation waar wij 
eruit moeten. Zondag 6 februari worden we om 15.30 uur terug 

verwacht. Bepakt en bezakt worden de eerste metrokaartjes 
gekocht. Er lopen al verschillende personen van onze groep 

met een kaartje van de metro te wapperen. Zij zullen wel aangeven waar we heen 
moeten. Gelukkig maar want dat kan niet iedereen. Zo’n kaart lezen is best moeilijk maar 
Mieke, Rataplan en Mona doen hun best en lopen voorop. De rest van de groep volgt hun 
trouw. 
Mona geeft aan dat we eerst naar Nation geen en dan moeten overstappen naar de 
blauwe lijn, lijn twee. We knikken allemaal maar zorgen gewoon dat we Mona achterna 
lopen. Onderweg wordt er door iemand gevraagd waar we er ook al weer uit moeten 
stappen. “Bij sortie”zegt Kwebbel. Wij kijken benauwd om ons heen en houden onze 
spullen goed in de gaten. Er zijn heel veel vreemde mensen hier in en rond de metro. 
Uiteindelijk zijn we tegen kwart over een staan we buiten bij het metrostation. We zien 
een lange straat met rode verlichting en knipperende borden met de tekst sex sex sex. 
We zijn midden in de rosse buurt van Parijs. Een paar van de groep hopen dat we 
verkeerd zitten maar onze reisleidster geeft aan dat het hier moet zijn. En ja hoor als 
we goed kijken tussen het Sexdrome en de latexsexshop zien we een klein blauw 
luifeltje. Dit moet ons hotel zijn. Wij krijgen een kleur op onze wangen en lopen naar het 
hotel. Het hotel is niet erg groot maar dat geeft niet want we moeten er toch alleen 
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maar slapen. Een paar kamers zijn klaar. Ze geven deze sleutels af. 
De rest van de groep zet de spullen bij de anderen op de kamer. 
En tegen 15.00 uur zouden de rest van de kamers gereed zijn. 
We spraken om 14.00 uur spraken we af in de lobby. We 
zouden eerst even een broodje of zo gaan eten in de 
buurt. Tegenover ons hotel zat een karaokebar en 
hier zouden we wel wat kunnen gaan eten. Na de 
eerste croque monsieur en madame achter de kiezen 
gaan we terug naar het Timhotel. Kijken of de kamers 
klaar zijn. Veel tijd hebben we niet want we willen nog 
naar de Eiffeltoren en het graf van Napoleon. Nog niet 
alle kamers zijn klaar dus gaan we maar direct naar de 
Eiffeltoren.  
 
 
Als we complet zijn vertrekken we naar de metro. Trap af, gang door, trap op gaan door 
en wij zijn bij het goede perron. Snel instappen en op naar de Eiffeltoren.Zone groen 4 
haltes wordt er nog even geroepen. Met je ene hand op de tas en de andere aan de paal 
(beetje vreemd in deze wijk) reis je naar het volgende perron. Enkele perrons verder 
stijgt de spanning weer. “Bij de volgende moeten we eruit” roept de een. “Bij de 
volgende?” vraagt de ander. “Jaaaa” krijgt ze als antwoord terug.  
Smokey geeft aan dat ze vast klaar gaat staan. En de rest volgt. En niet lang daarna 
staan we weer op het perron. Dicht bij de Eiffeltoren. Roltrap op, Roltrap af, gang door, 
poortje door en naar buiten. Daar staat ie dan. DE EIFFELTOREN. We zijn er nog niet 
zo heel dicht bij maar de fototoestellen flitsen er al op los. We zijn net een stel 
Japanners. M.L. baalt ervan dat ze haar fototoestel is vergeten en besluit opaanraden 
van Smokey en maar een te kopen. Zo’n wegwerpcamera.  Dus vanaf nu flitst ook M.L. 
vrolijk mee met de rest. Aangekomen bij de toren besluiten Kwebbel, Job, M.L. en Het 

dappere Snijdertje besluiten om de Eiffeltoren te beklimmen (met de lift). Zij 
kopen een kaartje en wachten in de rij tot ze aan de beurt zijn.  

The Bandit poseert en Mona maakt er mooie plaatjes van. De 
groep die niet de lucht in gaat, gaat even gezellig zitten langs de 

Seine. Kopje koffie erbij of een flesje water. Het zonnetje 
schijn en de lucht is blauw. (maar het is niet zo warm, hoor).  

Na een half uur vindt Smokey dat het wel heel lang duurt en 
besluit om eens te bellen met een van de dames die naar 
boven zijn. Zij krijgt contact. En vervolgens staan er tien 
vrouwen luidruchtig te zwaaien richting de tweede etage van 

de toren. 
 

  
Wanneer zij weer beneden zijn hebben een paar dames de weg gevraagd aan de 
gendarmerie. De weg naar Nappie. Dus wij beginnen te lopen en kletsen. En lopen verder 
en verder en verder. We beginnen een beetje vreemd om ons heen te kijken en vragen 
ons af of we goed gaan. Maar volgens de gendarme wel. Als wij na dertig minuten lopen 
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nog niets bekend zien kijken we eens om. En wat blijkt we zijn een paar honderd meter 
verwijderd van de Eiffeltoren. Wij balen. Maar ja laten we maar doorlopen want we zijn 
er nog niet. En weer wat verder komen wij bij een grote kruising. “Hier zou het moeten 
zijn, maar ik zie niets bekends.” Geeft er een aan. “Laten we het gaan vragen aan 
iemand?” stelt er iemand voor. “Het maakt mij niet uit maar ik moet ontzettend plassen, 
dus ik ga eerst plassen aan de overkant bij dat restaurant” zegt Smokey. Ze vraagt ook 
aan de anderen of er nog iemand hoge nood heeft. Maar ze krijgt geen antwoord en gaat 
dus alleen. De rest van de groep wacht. Als Smokey terug is lopen we verder en merken 
dan dat het inderdaad niet meer zo ver is. Het ziet er prachtig uit, zeker als we 
dichterbij komen. Maar tot onze schrik zien we ook dat het gesloten is. We zijn tien 
minuten te laat. Dat is BALEN. Mona is erg teleurgesteld want dit is de tweede keer dat 
ze hier is en het is voor de tweede keer gesloten. We kunnen nergens in en niets 
bekijken. Opeens moeten er een paar dames naar het toilet en gaan hier naar op zoek. 
Maar deze is niet open want alles is gesloten. Laten we verder gaan dan kunnen we nog 
even shoppen op de Champseelysee. Hier gaan we ook wat eten vanavond.  
 
 

 
 
Op zoek naar de metro en afspraken maken voor 
morgen vroeg. Want het schema van morgen is 
verandert we gaan eerst naar de tombe van Napoleon. 
Choc, Smokey, Beef, Mieke en Pint kijken elkaar aan 

denken het zelfde (Jullie wel maar wij niet). 
 
Met de metro gaan we naar de Champ. Phil geeft aan dat ze wel zin heeft in een kopje 
koffie en dat hebben er wel meer. Dus bij het eerste de beste cafeetje gaan we zitten. 
We bekijken de prijslijst en vallen een voor een van onze stoel. Een klein kopje koffie 
kost  6 euro 50  en een glas cola ook. Lala geeft aan dat we niet zo weg kunnen gaan en 
zegt dat we wel wat gaan drinken en daarna verder gaan. “Als we de rest van de avond 
niet zo duur maken dan kan het wel uit de pot.” Zegt ze. En wij genoten van elke slok die 
we namen en wisten niet hoe snel we weer weg moesten toen we het op hadden. 
 
 
Hoe we de avond in gaan??..........................................................en wat er nog meer gaat 
gebeuren??....................................................dat leest u de volgende keer in het journaal. 
     
      
                                                                                    Groetjes “de meisjes” 
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Aan de vleugels van een kraanvogel draaien en wachten tot er warm water uitkomt, is 
nooit grappig. 
Even iets kortsluiten met een elektricien, is nooit grappig. 
Een sluipschutter die tegen zijn vrouw zegt: `Ik heb je gemist vandaag, schat.`, is nooit 
grappig. 
Voor een dichte deur staan van de open dag van een gesloten inrichting, is nooit grappig. 
Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken, is nooit grappig. 
De cursus lassen voor beginners die is afgelast, is nooit grappig. 
Een restaurant voor het gerecht slepen, is nooit grappig. 
Aan een schaap dat aan de bar zit vragen of hij lam is, is nooit grappig. 
Tegen een Lilliputter zeggen: 'Ik hou je op de hoogte.', is nooit grappig. 
Een homo die nog maagd is analfabeet noemen, is nooit grappig. 
Een gospelkoor dat voor het zingen de kerk uitgaat, is nooit grappig. 
Een schizofreen vragen wie hij wel niet denkt dat 'hij is, is nooit grappig. 
Een brandbrief met een watermerk, is nooit grappig. 
Kuipstoeltjes in de Arena, zijn nooit grappig.  
Een bijgelovige imker, is nooit grappig. 
Een glazenwasser die ladderzat is, is nooit grappig. 
Een mimespeler die schijndood is, is niet grappig. 
Een textielbaron die zijn eigen kinderen van kant 
maakt, is nooit grappig. 
Een kapperszaak die permanent gesloten is, is nooit 
grappig. 
De zoekfunctie niet kunnen vinden, is nooit grappig. 
De Metro in de spits lezen en de Spits in de metro, 
is nooit grappig. 
Stiekem 's middags ontbijtkoek eten, is nooit grappig. 
Een Chinese invalide in een lolstoel, is nooit grappig. 
 Een schilder die overal lak aan heeft, is nooit grappig. 
Een padvinder die met een kikker thuiskomt, is nooit grappig. 
Op de bus staan te wachten en er dan vanaf vallen, is nooit grappig. 
Voor een dubbeltje geboren worden terwijl we al lang met euro's betalen, is nooit 
grappig. 
Een tolk die zijn vak niet verstaat, is nooit grappig. 
Een slager een bureau geven met een rol lade, is nooit grappig. 
In een slaapzaal de lakens uitdelen, is nooit grappig. 
Een vrijgezel een single voor zijn verjaardag geven, is nooit grappig. 
Een zin niet afmaken, is n..... 

 

Moppentrommel 
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Binnen een maand, vier mensen die meer of minder bij A.K.C. 
betrokken waren, overleden! Dat hakt er wel in, en vooral de oudere A.K.C.ers die Inie 
Reuten-Edens, Laurens de Hesse, Addy ter Braake en Elbert de Wilde goed gekend 
hebben (daar hoor ik ook bij) zullen behoorlijk onder de indruk zijn. 
Alle vier 70 jaar of ouder en allemaal even belangrijk en onmisbaar voor hun naasten, 
zonder twijfel. Maar degene die het allermeest voor onze vereniging betekend heeft en 
ook verreweg het langst A.K.C. lid is geweest, is absoluut de op 1 februari plotseling 
gestorven Ep de Wilde. 
 
In het "In memoriam"dat U in dit Journaal kunt aantreffen is te lezen wat hij 
gedurende al die jaren voor A.K.C. gedaan heeft als speler, bestuurslid, secretaris en 
penningmeester, daarnaast redacteur van ons clubblad, historicus, beheerder van het 
omvangrijke archief en auteur van honderden stukken in het Journaal. Zijn maandelijkse 
bijdragen, vaak onder het pseudoniem Eedewee, zullen we missen, maar vooral zijn 
markante persoonlijkheid en betrokkenheid bij zijn cluppie. 
 
 Tijdens de helaas zeer slecht bezochte voorjaars ledenvergadering (als er 20 mensen 
de moeite genomen hadden is het veel!), werd duidelijk dat het op sportief gebied goed 
gaat, tenminste wat ons Eerste betreft - met de jeugd is dat jammer genoeg een stukje 
minder -  maar dat de financiële toestand te wensen overlaat. 
Toegezegde gelden van derden die maar niet binnenkomen, het waarschijnlijke 
(gedeeltelijke)vertrek van kinderopvang "de cirkel" waardoor ook deze bron van 
inkomsten minder wordt, en daarnaast de door de almachtige KNKV opgelegde maatregel 
dat uiterlijk in het jaar 2007 uitsluitend met de nieuwe gele kunststof gespeeld moet 
worden. Als leek zul je geneigd zijn om te zeggen "wat maakt 
dat nu uit, die paar mandjes kunnen ons de kop niet kosten". 
Maar dat is een misrekening, het gaat n.l. niet alleen om 14 tot 
16 manden van 50 of 60 euro per stuk, maar ook om de 
speciale bijbehorende aluminium palen en standaards en met 
dat alles bij elkaar praten we over duizenden euro's. Leuk 
bedacht door "de heren in Bunnik", dat ze daarmee de 
verenigingen in de rode cijfers jagen zal hen verder een zorg 
zijn!  Maar ja, verandering en vernieuwing zijn de 
toverwoorden in de korfbalwereld, of het ook een verbetering betekent moet 
 nog maar blijken! 
 
In ons lijfblad Tw.Courant/Tubantia las ik enkele weken geleden dat journalist Gijs 
Eysink in zijn rubriek Eintracht Pappenheim, waarvoor hij wekelijks in de regio een 
sportevenement bezoekt, dit keer zijn ervaringen beschreef n.a.v. de korfbalwedstrijd 
Zwart Wit - A.K.C. die op 23 januari j.l. in Delden werd gespeeld. In eerste instantie 
sloeg mij de schrik om het hart omdat de Heer Eysink voor zover mij bekend nu niet 

De Kollum van Harrum 

Ze toveren wat af in 
Bunnik 
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direct als een korfballiefhebber te boek staat en ik bang was dat onze sport weer eens 
op een negatieve wijze belicht zou worden. Maar dat viel honderd procent mee, de 
journalist vond het zelfs een goede wedstrijd (wat het eerlijk gezegd niet was) en 
roemde bijvoorbeeld de spatzuivere afstandsschoten van de A.K.C. aanvoerder. 
 
De kritiek die hij uiteraard wel had was dit keer volkomen 
terecht want die had te maken met de klantonvriendelijkheid van 
de thuisclub, t.w geen programmablaadje, geen  speaker, geen 
voorstelling van de ploegen, niets van dat alles. En dat terwijl er 
overduidelijk een geluidsinstallatie aanwezig was (het 
discogedreun voor de wedstrijd en tijdens de rust klinkt ons nog 
in de oren!). In het verhaal van Gijs Eysink wordt dan ook 
gesproken over "de jongen met het meisjeshaar van Zwart Wit, 
de nummer vier van A.K.C., de dame van de thuisclub die 
regelmatig drielettergrepige woorden riep na een gemiste kans, 
en de dikbuikige scheidsrechter die niet reageerde wanneer een verdediger een zwieper 
tegen de paal gaf als de bal door de mand dreigde te vallen". 
Ook met zijn opmerking over de krappe afmetingen van het halletje ( ruimte tussen de 
zij- en achterlijnen nauwelijks een meter) was ik het helemaal eens. Meneer Eysink mag 
dus nog weer eens terug komen maar dan bij A.K.C., daar hebben we de zaakjes beter 
voor elkaar! 
 
Deze "kollum" ga ik in jubelstemming afsluiten. Ja jullie lezen het goed, "Harrum"die 
vervelende zwartkijker, doemdenker, pessimist, negatieveling en "azijnpisser", komt nu 
ook eens een keer positief uit de hoek. Niet te geloven! 

Maar ik kan natuurlijk ook moeilijk anders na die geweldige prestatie van ons 
glorieuze Eerste team dat op zondagmiddag 13 februari na een 23-15 overwinning 
op "concurrent" Atalante ongeslagen kampioen werd van de eerste klasse met 21 

punten uit 11 wedstrijden en met een record aantal doelpunten van 234. Hulde aan 
de ploeg en de begeleiders, echt iets om als A.K.C.er trots op te zijn! 

Wat een prachtige stemming heerste er voor, tijdens en na de wedstrijd. Een zeer goed 
gevulde sporthal die schitterend versierd was, veel jeugd op de tribune in clubtenue en 
in rood-wit geschminkt, een echt dweilorkest en veel enthousiasme van de supporters. 
Oude tijden herleefden en deden weer aan de "RembrandtHEL" van de jaren '70 en '80 
denken. Pure nostalgie. 
En daarna een oergezellige bijeenkomst in het clubgebouw waar de helden  van A.K.C. I 
ingehaald werden op de tonen van "We are the champions" . Felicitaties, toespraken van 
voorzitter Jeffrey, succestrainer Alfred Wind en "Good-old"  André Schorn op zijn 
eigen ludieke wijze. 
De catering was uitstekend verzorgd en de hapjes en drankjes gingen er in als koek, 
hulde aan de mensen die dit allemaal geregeld hebben. 
Ja op zulke momenten ben ik blij er bij te horen, A.K.C. is en blijft toch een geweldige 
club, en met deze constatering wil ik mijn "kollum"deze keer besluiten! 
 
HARRUM  
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Jarigen in de maand …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Overzicht activiteiten seizoen 2004/2005 
 
   Maand Datum Activiteit 
Maart  25 Paaskaarten 20.00 uur clubgebouw 
Maart 28 ’s ochtends eieren schilder en zoeken, ’s middags eierengooien 
April 02 Playback-show 
April 08 Vrijwilligersavond 
April 29 Kaartavond 20.00 uur clubgebouw 
Mei/Juni  Jeugdkamp 
Juni 20 Afsluitende Algemene Vergadering 
 
Kopie inleveren volgend journaal:  20 maart  
 
 

 
 Jarig in de maand maart:  

 
02 Wilfred Nieuwenhuis 
11       Thomas Reinerink 
12 Danny van Laar 
13 Dominique de Vries 
23 Alicia Stern 
28 Linsey Snellink 
 

… 
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