
Discussie..... 
 
We gaan ons niet in de discussie mengen, die ontstaan is na de afgelopen zaterdag terecht 
verloren wedstrijd tegen ASWH. Dat deze discussie is ontstaan is een logisch gevolg van het 
matig presteren van onze "Parel van de Rijnmond". Met 10 punten meer en drie plaatsen hoger 
op de ranglijst zou deze discussie nooit gevoerd worden en de reden tot ongerustheid zou 
ongegrond zijn. Maar ja, deze 10 punten zijn er niet en erg veel lager op de ranglijst kunnen we 
ons niet veroorloven. 
 
Dat het na wedstrijden die zo gemakkelijk verloren gaan, toch nog zo gezellig blijft in 
sponsorhome en kantine is ons een raadsel. (Of toch ook weer niet) We krijgen haast het gevoel 
dat deze gezelligheid een soort van camouflage is voor het onheil waar we ons een beetje bang 
voor maken. Als je als Derde Divisie vereniging de laatste jaren zo op het randje blijft bengelen, 
speelt je natuurlijk wel met vuur. Maar de sfeer blijft mede door de feestcommissie en 
natuurlijk onze Lenie & Bram en de wekelijkse buffet sponsoren optimaal. 
 
Laten we maar hopen dat het tij gaat keren en dat de victorie aanstaande zaterdag begint in 
Assen. Het is wel een stukkie tuffen naar dat "Land van Bartje", maar ondanks de wat mindere 
positie die we innemen op de ranglijst, gaan we toch de uitdaging aan om af te reizen naar de 
hoofdstad van Drenthe. Als het ons gaat lukken om daar in Assen drie punten weg te kapen dan 
kunnen we na afloop terugkijken op een leuk uitje Drenthe... 
 
 
Agenda: 
 
27-01-2018: ACV-vv Capelle aanvang 14.30 uur. 
 
03-02-2018: Jong FC Groningen-vv Capelle aanvang 15.00 uur. 
 
10-02-2018: DOVO-vv Capelle aanvang 14.30 uur. 
 
16-02-2018: Vrijdagmiddag borrel bij Brasserij De Berg aanvang ca. 17.00 u. 
 
27-02-2018: vv Capelle-Magreb'90. Restant gestaakte 
wedstrijd.                                                                          Locatie Sportpark de 
Couwenhoek  aanvang nog onbekend. 
 
12-03-2018: Groot Capelle Diner. Nadere informatie volgt.  Aanmeldingen via de bijlage 
of                          johanvdham@hotmail.com 
 
 
Aanmeldingen voor het "Groot vv Capelle Diner" lopen als een tierelier; als u nog van de 
gelegenheid gebruik wil maken om u aan te melden is er haast geboden. Het ons vertrouwde 
adres ( Fuiks Eten & Drinken ) waar het GCD zal plaatsvinden is al voor meer dan de helft gevuld 
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en de verwachting is dat het met twee weken totaal volgeboekt zal zijn! Dus rept u om aan te 
schuiven bij dit spektakel; in het verhaaltje van volgende week zullen meer details bekend 
gemaakt worden om de spanning er bij u een beetje af te halen. 
 
In de agenda staat een aankondiging van de "Vrijdagmiddagborrel" deze wordt gehouden bij 
Brasserij De Berg in Nieuwerkerk aan den IJssel... aanvang is 17.00 uur en zal duren tot de 
hiervoor begrote euries op zijn.. ha ha. Een informele borrel met een hapje en een..... 
Aanmelden is voor de uitbater van Brasserij De Berg wel handig in verband met de 
voorbereidingen die hier aan vooraf gaan.     johanvdham@hotmail.com 
 
 
We zien ons zaterdag in Assen om onze naaste concurrent op sportieve wijze er op te wijzen 
dat niet wij in aanmerking voor degradatie komen maar zij. Daar, tussen de hunebedden moet 
het gaan lukken! Mouwen opstropen, mes tussen de tanden en met een ijzersterke wil om te 
winnen...dan kan er toch niets fout gaan.... 
 
Adresgegevens ACV: 
 
                     CATIWIKI-Sportpark             Kortbossen 1             9405 BM  Assen 
 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur 
 
 
Op vertoon van uw Bestuurspas 2017/2018  Derde Divisie heeft u toegang tot de 
bestuurskamer/sponsorhome van ACV, niet in bezit van deze pas en wilt u toch toegang tot het 
sponsorhome en tribune dan gaat u dit zeven euro kosten. Maar wel op één voorwaarde dat u 
zich via johanvdham@hotmail.com  aanmeld om de wedstrijd tegen ACV bij te wonnen. 
 
Tot zaterdag bij ACV en neem uw Drents woordenboek vooral mee....u zult het nodig hebben. 
 
 
 
Bestuur Business Club 't Slot 
 


