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INHOUDSOPGAVE SENSATIONEEL

REDACTIONEEL
Aan het einde van de seizoen, wanneer de beslissingen 

vallen, ontstaat er vaak iets extra’s rondom trainingen en 

wedstrijden in een team. De “Nu moet het gebeuren”-

mentaliteit zorgt voor de meeste spelers voor meer focus. 

Daarmee verandert er ook iets in de sfeer van een team. 

Helaas heeft FC Kunde dit niet om weten te zetten in een 

kampioenschap. Als kind kon je nog weleens boos, ver-

drietig of teleurgesteld reageren op een cadeau dat niet 

helemaal (of helemaal niet) voldeed aan je verlanglijstje. 

Met het ouder worden leerde je dat meer te accepteren en 

de goede bedoeling erachter te zien. Als team groei je in 

het ‘uitpakken van cadeautjes’. Naarmate je langer als team 

functioneert, wordt een tegendoelpunt beter opgepakt en 

makkelijker omgezet in een overwinning. Onverwachte 

cadeautjes worden dus beter verwerkt.  Maar kind of vol-

wassen, voor elk cadeau geldt: je hebt er niets aan als je het 

in de kast laat versto! en. Werk als team naar verbeteringen 

en ga volgend seizoen voor het kampioenschap. 

Dit blad zal in het teken staan van het totaalplaatje 2010-

2011. Tijdens dit seizoen zijn een aantal serieuze zaken op 

tafel gekomen. We hebben hard gestreden voor een nieuw 

veld en voor onze welverdiende stu" . Ook FC Kunde-stu-

denten zijn massaal richting Den Haag getrokken om te 

strijden tegen een master zonder stu"  of een forse boete 

als je te lang studeert. Ook de terreur op materiaal en kledij 

van Kunde blijft een feit. Zal men daar in de volgende jaren 

een oplossing voor vinden?

Bij FC Kunde gaat het niet alleen om prestatie en andere se-

rieuze zaken. Gezelligheid is een net zo belangrijk begrip. 

Ter afsluiting van dit mooie seizoen hebben we gezellige 

toernooien bezocht en georganiseerd. Het IT Groningen is, 

na een jaar afwezigheid, weer op de kaart gezet. We 

kijken ook terug op een geslaagd nieuwjaarstoernooi en de 

MegaTurboKunde-avonden, die vorig jaar in het leven zijn 

geroepen, zijn in stand gebleven. We hebben nu de luxe 

keuze uit twee kroegen om onze welverdiende biertjes te 

gaan nuttigen en bij de nieuw bezochte kroeg kunnen we 

iedere week genieten van een lekker maaltje. Uiteindelijk 

zijn we onze zomerstop letterlijk zingend ingegaan. Een 

mooi volgend seizoen staat op ons te wachten.
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 op ons te wachten.

Bedankje!

Het 7e bestuur van FC Kunde wil 

de sponsorcommissie bedanken 

voor haar inzet. Zonder spon-

sorcommissie geen sponsoren 

en zonder sponsoren geen club! 

Ook de kascontrolecommissie 

bedankt voor haar strenge doch 

rechtvaardige blik op de jaarli-

jkse cijfers!
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ONKUNDE

Op de voorkant van de 

vorige Wereldkundig zijn 

we het druknummer, de 

jaargang en de datum ver-

geten. Een collector’s item 

dus!

VOORKANT
Die jongen op de voorkant, dat 

is Patje. Patje coördineert sinds 

jaar en dag de bezorging van 

de Wereldkundig. Bedankt, 

Patje!



Afkortingen, elke organisatie kent ze wel. Bij FC Kunde 
valt het qua hoeveelheid afkortingen reuze mee. Maar 
de NAVO is er dol op. Zinnen als: “De COM is even met 
de DCOS OPS richting de MB’s want ze moeten naar de 
medailleparade van het CIS Bn voor NEMESIS SWORD” 
zijn vrij normaal. Toen ik een jaar geleden begon aan 
mijn stage bij het Duits/Nederlandse leger in Münster 
vroeg ik me na een dag het volgende af: waar ben ik aan 
begonnen?

Vrouwen in het leger zijn zeldzaam. Burgers zijn in het leger 
ook ver te zoeken. Vrouwen als burgers in het leger zijn 
vrijwel onvindbaar. Wat dat betreft was ik een in mijn soort. 
Maar met een leger aan mannen om me heen heb ik me 
zeker niet verveeld.

Het was de bedoeling dat ik eens in de twee weken van juli 
tot september een nieuwsbrief voor 600 man in het Engels 
uitbracht. Goed, een nieuwsbrief dat moet lukken. Het werd 
alleen iets meer dan dat. Meetings, medaille uitreikingen, 
interviews, sportdagen, barbecues, 
sky diving of schiet oefeningen je 
kunt het je zo gek niet bedenken, 
het gebeurt allemaal in de buurt 
van Münster. In totaal werken er in 
dit internationale hoofdkwartier 
iets meer dan 400 soldaten uit 12 
landen. Alle soldaten hebben een 
ding in gemeen: ze gaan minstens 
eens in de 5 jaar op uitzending en 
daar bereiden ze zich in Münster 
op voor. 

Al die nationaliteiten zorgt voor extra moeilijkheden. Zo 
kwam een Spanjaard eens 1 u te laat voor zijn afspraak 
met mij en vroeg hij vervolgens dood normaal, in 
nauwelijks verstaanbaar Engels, of ik er al lang was. Maar 12 
verschillende nationaliteiten betekent aan de andere kant 
ook extra feestdagen. Op het hoofdkwartier was er dan ook 
wel wekelijks een feestdag. Jammer genoeg kregen we niet 
voor elke feestdag een extra vakantiedag.

Vrouw zijn heeft in dit geval ook zo zijn voordelen. Zelfs de 

generaal herkent je als je over het oefenterrein loopt. Want 
ja, een blonde vrouw tussen alle soldaten in uniform, dat 
blijft hangen. Op oefening in de buurt van Hamburg met 
het complete Korps (1400 man) stond ik dan ook binnen 
no time bekend als de editor van PAO (Public Affairs Office). 
Normaal gesproken sta ik liever niet in het middelpunt van 
de belangstelling, maar als journalist kon ik mooi gebruik 
maken van die extra aandacht. Regelmatig liep ik dan ook 
even een rondje, koffie drinken hier, een praatje maken daar 
en ondertussen kijken of er nog nieuws te melden is. 

Na een tijdje kwam ik erachter dat een burger eigenlijk 
wel een goede status heeft binnen het leger. Je bent 
onafhankelijk en niet vastgeroest in de hiërarchie van 
de Landmacht. Je hebt geen rang en hoeft niet tegen 
een hogere functie op te kijken. Het was voor mij dus 
makkelijker om contacten te leggen met hoge officieren 
zoals een generaal of een kolonel. 

Dit alles leverde iedere twee weken een mooie nieuwsbrief 
op, met alle ins en outs over 
het hoofdkwartier. Na een paar 
maanden wist ik de betekenis 
van de meeste afkortingen, 
kende ik de juiste mensen en wist 
iedereen mij te vinden. Een grote 
familie dus. Ik kwam erachter dat 
destijds “ De Commander (COM) 
samen met de Deputy Chief Off 
Staff Operations (DCOS OPS) 
in Mercedis Benz jeeps (MB’s) 
naar de medailleparade van het 
Communication and Information 

System Battailion (CIS Bn) voor oefening NEMESIS SWORD 
was geweest. Welkom in het leger, welkom bij defensie.

Nu bedenk ik me dat het binnen Kunde, met uitzondering 
van de afkortingen, niet heel veel anders werkt. Eenmaal 
binnen, dan behoor je tot de grote Kunde familie. 
Iedereen kent iedereen. Samen voetballen, samen bier 
drinken, samen uit en soms zelfs samen thuis. Niet voor 
niets zei iemand toen ik begon bij Kunde: ‘Welkom Malou 
bij de club, welkom bij de Kunde familie.’

You’re in the army now

Woordje van de Commissiecoordinator
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En dit is dan de laatste foto die ik heb gemaakt. Ik drukte halverwege mei op het 

knopje van de Kundecamera en dit was het resultaat. De betonnen platen liggen 

een stuk verder op de pilaren, de groeven naast het veld zijn wat dieper (dit gaat 

een voetpad worden is de bedoeling), de rode kraan is niet meer te zien in het 

midden van de foto, maar verplaatst naar links en er ligt een soort van gruis tus-

sen de pilaren. Het schiet dus in elk geval steeds wat meer op!

Zo zijn jullie ook weer een beetje op de hoogte van hoe het met ons nieuwe veld 

staat. Nou maar afwachten of ze de deadline ook echt halen! Maar dat er een 

nieuw veld komt is een feit, dus dat wij daar volgend seizoen onze winst op gaan 

behalen natuurlijk ook!

Een week later ziet het er dan zo uit, nog steeds een 

grote kuil zand, maar in elk geval met wat werkkranen 

erop.

Er is een nieuwe kraan bij ons grasmatje in wording komen 

te staan en dan doel ik op die grote rode daar in het mid-

den. Verder liggen de eerste betonnen platen al op de 

standpalen. Dus nu zijn er voor het eerst vorderingen te 

zien. We zitten alleen al wel in april hier. Vanaf nu is het ook 

slimmer de parkeergarage via de andere kant te bereiken.

En een week of 2 verder zijn we dan zo ver. De pilaren 

staan allemaal en de betonnen platen zijn een stukje ver-

der gelegd. De zon schijnt, er lopen werkers over het ter-

rein. Wat wil een Kundenaar die met smart zit te wachten 

op een nieuw veld nou nog meer?

Begin maart,toen er eindelijk vooruitgang in zat na de winter, 

ben ik begonnen met foto’s maken van wat ons nieuwe veld 

moet worden en dit is daar het eerste resultaat van: een grote 

kuil met een hoop zand.

Ons nieuwe 
speelweitje

1 2

3 4
5



Het hele jaar bood de Wereldkundig ruimte aan andere commissies zichzelf te presenteren. Één 
commissie is tot dusver achter de schermen gebleven. Achter de schermen van het eigen clubblad 
welteverstaan. Daarom, in de laatste editie van het jaar, gunnen wij onszelf een eigen pagina. Om 
over onszelf te schrijven en om onszelf in actie aan jullie te tonen.

De clubcie in actie

Door: Erik Molkenboer

Bedankje!

Het 7e bestuur van FC Kunde 

wil de clubbladcommissie 

bedanken voor het verzorgen 

van prachtige, leuke, leesbare 

en inspirerende Wereld-

kundigs in het afgelopen 

seizoen!

In een vrijwel ongewijzigde samenstelling ging de clubbladcommissie dit 

jaar van start. Met als enige nieuwe gezicht coördinator Malou, die Joris van 

Hulst a# oste, werd de lijn van voorgaande jaren doorgezet. Het takenpakket 

veranderde ook amper: de foto’s spreken boekdelen. Jet zit lachend degenen 

die weer eens de deadline hebben gemist achter de vodden, Dave creëert 

een voorpagina zonder naar het scherm te kijken en Erik stort zich gecon-

centreerd op de layout van het blad. En Manoek? Die staat vrolijk in een 

donkere kroeg. Ieder zijn aandeel. Zo gaat het al jaren en dat gaat prima.

Gekkigheid. Manoek helpt natuurlijk ook volop bij de opmaak en het bena-

deren van auteurs. 

Dit is de clubbladcommissie. 
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Dames I

Seizoen 2010 - 2011

Dit alles resulteerde in een prachtige derde plek in de derde klasse zondag!



 

*Newsflash* - Dames 2 weet binnen no time 6 nieuwe speelsters aan te trekken! - *Newsflash* 

Kunde Courant 
Dè krant voor alle fans van Dames 2 

Jaargang 2, editie 4, juni 2011 

 

 
 

 

 
Quote  van de week: “weer 6e geëindigd…never change a never changing 
team”  

 

thema mop:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e rosécup groot succes! 
De laatste training van Kas was de aanleiding voor de 2e editie van 
de Rosécup. Het begon vriendelijk en gezellig, maar naar mate de

 ontknoping naderde werden de koppies strakker en ontbrandde er                    
 een ware concurrentiestrijd los. 

Tot op het laatst bleef het spannend en net als vorig jaar eindigden 
er een aantal dames samen op de 1ste plek en wederom bracht de 
outfit de uiteindelijke beslissing. Manoek ging net als vorig jaar in 
de fout door een Ajax shirt aan te trekken en eindigde 3e, Anne had 
een iets passendere outfit aan en werd 2e en Debbie’s haat-liefde 
verhouding met de ‘nieuwe’voetbalschoenen pakte uiteindelijk toch 
goed uit; door de juiste match tussen schoenen en shirt werd zij de 
trotse winnaar van de fles rosé. 
Op naar de 3e editie! 
 

 

De avonturen van kapitein 

Roodbaard en zijn 

kornuiten, zie achterzijde 

van deze editie 

Te lezen in deze editie: 

* Kim legt uit: je hebt 
reuzebonken, supers, 
stierenballen en de 
grootste zijn berenballen. 

*Davey de  viking is 
onverwachte gast op rosé-
avond 

*Sanneke ziet ze vliegen 

*vuurwerk op rosé-avond  

 
 
 
 

Het weertje van Geertje: 

 

Het regent zonnestralen!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Afscheid nemen bestaat niet… 

Blader snel door naar de 

exitinterviews met de 

vertrekkende dames ! 





FCK3 presenteert: de foto en z’n verhaal

SMS in: “Roelof, ik heb me verslapen ik kom er zo snel 

mogelijk aan, Gr. Alex”

SMS uit: “Ik begrijp het maar ik vind het wel jammer, 

groet Roelof”

H. van de Bosch, Delft

SMS in: “Vond je mijn hempje écht mooi van afgelo-

pen training? kusje Arjan

SMS uit: “Ik begrijp het maar ik vind het wel jammer, 

groet Roelof”

G. Visscher, Nijmegen

SMS in: “Roelof, ich habe mir verschlafen, wat is de 

Spielstand? Fijne uitklink, Matthias”

J. Janssen, Washington (USA)

SMS in: “Roelof.. Ik dacht.. Ik neem die penalty wel. 

Joris”

SMS uit: “Ik begrijp het maar ik vind het wel jammer, 

groet Roelof”

K. Van den Bisen, Nijmegen

 

SMS in: “Hey Roelof! Ik heb woensdag bij de training 

geen nieuws. Tot dan! Guus”

SMS uit: “Ik begrijp het maar ik vind het wel jammer, 

groet Roelof”

M. Hietland, Barcelona (Spanje)

 

SMS in: “Ik dacht.. ik pak ‘m met mijn handen, heb ik 

‘m in ieder geval.. Camiel”

SMS uit: “Ik begrijp het maar ik vind het wel jammer, 

groet Roelof”

Mevrouw Kooijmans, Syrië

SMS IN: “Hoj Loelov, ben iesje latr en kan tog nie 

reiden, ben net tuis. Tot so!”

SMS UIT: “Ik begrijp niet waarom je zo vroeg sms’t 

Gé, maar ik vind het toch jammer!”

Maurits Bos, (adresgegevens bij redactie bekend. Red.)

SMS in: Hee Roelof, ik heb van de week een paar 

feestjes en geen zin om te trainen. Is dat erg?

SMS uit: Hee Arno, geeft niet joh. Ik zeg wel dat je 

het maar even rustig aan moet doen, Ons geheimpje 

;)

B. Van de Veen, Jakarta

SMS IN: Roelof, mag ik zondag Joris van Hulst aan 

mijn selectie toevoegen? Jullie spits? Gr. Gert

SMS UIT: Joris van Hulst? Als spits bij Heren 1?!?!? Gr. 

Roelof

SMS IN: Nee Roelof, neen… Als reservekeeper. Gr. 

Gert

SMS UIT: Ik begrijp het, maar ik vind het wel gerusts-

tellend. Gr. Roelof

D. Hagbe, Nairobi (Kenia)
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Marco Borsato verwoordde het ooit zo mooi: “de meeste 

dromen zijn bedrog”. Ik besluit daarom in Indonesië op 

onderzoek uit te gaan en te kijken of deze wijze woorden 

ook opgaan voor de ultieme jongens- (en meisjes)droom. 

In Indonesië kom ik er al snel achter dat het leven van een 

sommige profvoetballer niet altijd over rozen gaat. 

Bij één van de eredivisiewedstrijden die ik bezoek van het 

plaatselijke Real Mataram, kom ik voor het eerst in aanrak-

ing met “ Dario”, een Argentijnse voetballer. Hij doet me me-

teen denken aan de Maradonna. Net zoals “ pluisje” draagt 

Dario met trots nummer 10 op zijn shirt. Verder zijn er ech-

ter, op het overgewicht na, niet veel overeenkomsten tus-

sen de twee. Het magistrale voetbal en inzicht heeft Dario 

namelijk niet. 

Dario betreedt die middag vijf minuten voor het einde van 

de wedstrijd het veld en eist meteen een vrije trap op, zoals 

het een echte vedette met teveel zelfvertrouwen betaamt. 

Alle timide Indonesische medespelers worden met tem-

peramentvolle handgebaren weggestuurd. Dit belooft veel 

goeds, denk ik, met de weergaloze acties van Maradonna in 

mijn achterhoofd. Dario schiet de vrije bal helaas kansloos 

over en raakt de rest van de wedstrijd geen knikker meer. 

Hij slentert wat over het veld met zijn hoofd naar beneden. 

Het nemen van de vrije bal was geen geval van een overdo-

sis aan zelfvertrouwen, maar eerder een wanhoopspoging 

of laatste strohalm. 

Een paar dagen later kom ik Dario tegen in de kroeg. Hij 

zit in zijn eentje aan een tafel bier te drinken en kijkt als 

een verloren zoon om zich heen. Ineens drinkt het tot me 

door dat deze arme man, zowel binnen als buiten het veld 

door niemand begrepen wordt in Indonesië. Dario spreekt 

alleen Spaans en kan dus in Indonesië met niemand com-

municeren. Hij heeft alleen een paar andere Spaanstalige 

profvoetballers, waarmee hij optrekt. Echter hebben deze 

wel succes op het voetbalveld en iets om zich aan vast te 

houden.  

Ik realiseer me hoe ongelukkig Dario zich wel niet moet 

voelen. Wellicht had hij ook ooit de droom om te schitteren 

in de Champions League-# nale en heeft hij dit nog altijd 

niet opgegeven. Maar nu is hij wisselspeler bij Real Mata-

ram in een land waar niemand hem begrijpt en waar hij 

diep ongelukkig is. In zijn droevige, bruine ogen zie ik de 

mooie Argentijnse vlakten en zijn trotse familie. Ik besef me 

dat Dario niet alleen in Indonesië onbegrepen is. Ook in zijn 

thuisland zal niemand begrijpen, waarom Dario ongelukkig 

is. Hoe kan je immers ongelukkig zijn, als je, je geld verdient 

als profvoetballer?

In zijn geboortedorp of –buurt is Dario natuurlijk de grote 

held, aangezien hij het tot profvoetballer heeft geschopt 

en nu een rijk man is. Niemand zal begrijpen dat het leven 

als profvoetballer soms moeilijk kan zijn. Ik denk aan Afri-

kaanse spelers als Drogba en Eto’o, die in hun eigen land 

haast als goden worden gezien. Thuis zal en kan hij aan 

niemand vertellen, hoe moeilijk het wel niet is om te leven 

in een vreemd land, waar niemand je taal spreekt. Hij zal 

daarentegen genieten van de aandacht en zijn helden-

status en aan iedereen vertellen hoe fantastisch het leven 

van een profvoetballer wel niet is. Niemand in Argentinië 

zal weten dat hij nooit speelt en dat hij uit verveling vaak 

dronken te vinden is in de nachtclubs van Yogyakarta. Op 

deze manier leeft de ultieme jongensdroom voort.  

Twee weken later zit ik naast Dario op de tribune van de 

volgende wedstrijd van Real Mataram. De trainer heeft 

Dario uit de selectie gezet, omdat hij te vaak in de kroegen 

en nachtclubs van Yogyakarta te vinden zou zijn. De trainer 

snapt vast niet in wat voor situatie Dario zit. Het enige wat 

hij heeft in dit vreemde land is voetballen. Maar door de an-

dere omstandigheden en de andere voetbalcultuur, heeft 

Dario zelfs het plezier in het voetballen verloren. Door zijn 

trots en status is Dario gevangen in zijn eigen droom en kan 

met niemand zijn echte gevoelens delen. Diep in het hart 

van Dario zal misschien wel de ultieme droom rusten om 

heerlijk onbevangen en zonder zorgen bij een club als FC 

Kunde te voetballen.

Geld verdienen met potjes voetbal spelen, een groot huis 

met zwembad, de mooiste auto’s en aan elke vinger meer dan 

tien mooie vrouwen. Wat is er mooier dan je geld verdienen 

als profvoetballer? Wie heeft er nooit van gedroomd om als 

profvoetballer te schitteren op de mooiste velden? Maar is het 

leven van profvoetballers daadwerkelijk zo mooi als het lijkt?

Door: Thijs den Heijer

Een greep uit het leven van een Argentijnse voetballer in Indonesië

Juan Dario Batalla

Bedankje

Het 7e bestuur van FC 

Kunde wil de organisatie 

van het nieuwjaarstoer-

nooi bedanken voor het 

inluiden van het nieuwe 

jaar met goed voetbal, 

lekker eten en veel bier!
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Afmelden voor/niet verschijnen op/te laat voor trai-

ningen of wedstrijden

“Ik dacht dat het vandaag donderdag was”

 “Ik was nog even schijten na het omkleden”

“Ik ben zo lam, ik ga het morgenochtend niet redden”

Aanmerkingen op de scheidsrechter

“Nou scheids, dat was nog een nette overtreding”

“Hij zocht ‘m op”

Blessures en vermoeidheid

“Vanochtend heb ik nog even 5 km hardgelopen”

“Ik ben gisteren van de trap gevallen”

Van de scheids, nadat er gevlagd was voor 

buitenspel

“Ik zag het niet, dus ik keurde hem maar goed”

Wij hebben er van genoten, ik hoop jullie ook. 

Tot volgend jaar!

In het afgelopen seizoen kende het vierde zowel hoog-

te- als dieptepunten. Veel nieuwe gezichten, een nieuwe 

technische staf en nieuwe trends. Uiteraard zal dit ko-

mend seizoen vergelijkbaar zijn, hoewel we hopen de 

groep behoorlijk bij elkaar te houden. We zien wederom 

een seizoen tegemoet met legendarische verhalen. Over 

lime-groen, deo en Polen zullen we het nog vaak genoeg 

hebben, maar wie weet wat bijvoorbeeld Brazilië, bar-

becue-# etsen en op wedstrijddagen in pak verschijnen 

voor sagen met zich meebrengen. 

Het sportieve aspect is ook erg belangrijk. Dit seizoen 

hebben velen wat geleerd, maar sommigen hebben ook 

juist de leermeester moeten spelen. Als leermoment was 

dit een zeer goed seizoen, aanstaand jaar staan we klaar 

om er eens lekker de beuk in te gooien. Het Tikie Takie 

voetbal moet weer in de ploeg en dat gaat zeker lukken! 

Echter, er zijn ook zaken geweest die minder prettig zijn. 

Om daar uiteindelijk toch over te kunnen lachen, is hier 

een overzichtje van de opvallendste quotes in verschil-

lende situaties.

Heren 4: een overzicht

Bedankje!

Het 7e bestuur van FC Kunde 

wil de alumnicommissie 

bedanken voor haar inzet voor 

het opzetten van het alum-

niteam. We hopen dat op deze 

manieren oud-Kundenaren 

aan de club verbonden zullen 

blijven!
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Beste Kundenaren,

Nu dit spetterende seizoen op zijn einde loopt, is het tijd om even terug te 

blikken. We hebben met zijn allen vooral heel veel gevoetbald en veelvuldig 

over al die gemiste kansen en briljante passes gesproken. Voor de derde helft 

zijn de Acciehelden dit seizoen ingeschakeld. Iedere maand organiseerden zij 

een gezellige avond. Wat kwam er zoal voorbij? We hebben massaal gebowld, 

mooie gedichten geschreven voor de Sint, lekkere Bockbiertjes gedronken 

tijdens de kroegentocht, onze krachten op de proef gesteld tijdens het 

spijkerbroek hangen, ons brein gekraakt tijdens de allesomvattende pubquiz, 

gehost in onze mooiste pakjes tijdens de carnavalsactiviteit en de laatste 

spaarcenten in de grabbelton gestopt voor het goede doel! 

De Acciehelden verblijdden jullie nog eenmaal met een activiteit om het sei-

zoen 2010-2011 goed af te sluiten. En dit was zeker niet de minste activiteit. 

Voor de alweer derde editie van de Kunde Cantus kwamen we met zijn allen 

bijeen bij het alom bekende Ovum Novum, zongen liederen, dronken bier, 

maar hadden het vooral heel gezellig! 

Dokter Boring heeft dit jaar geen kans van slagen gehad en wij hopen dat 

de Acciehelden hem volgend jaar even heldhaftig weten te bestrijden! We 

willen jullie bedanken voor alles! Tot het komend seizoen met nieuwe Kunde 

avonden op de 1e woensdag van de maand in café de Fuik!

Groet,

De Accie.

Bedankje!

Het 7e bestuur van FC Kunde 

wil de activiteitencommissie 

bedanken voor het organiser-

en van alle Kundeactiviteiten 

tijdens het seizoen. Jullie 

harde werken heeft gezorgd 

voor veel geslaagde activ-

iteiten!

Bedankje!

Het 7e bestuur van FC Kunde wil 

de archiefcommissie bedanken 

voor haar inzet gedurende het 

seizoen. We hopen dat jullie ook 

de aankomende jaren mooie 

stukken zullen verzamelen voor 

het Kundearchief!

ACCIE: Een terugblik
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Bijna tweehonderd deelnemers mochten we ver-

welkomen. Vol goede moed togen die de eerste dag 

naar het USC om te komen voetballen en feesten. 

Het weer was schitterend in tegenstelling tot een 

deel van het voetbal dat er te zien was. Dat laatste 

mocht de pret echter niet drukken en iedereen deed 

zijn best om te verbloemen dat ze twee chocolade-

benen hadden.

Voetbal is een belangrijke pijler op het Kunde-to-

ernooi maar nog belangrijker is de ambiance en 

die was goed. De commissie had dan ook zijn best 

gedaan om te zorgen voor een leuke aankleding. Het 

lustrumthema werd kracht bijgezet door een rumbar. 

Om te zorgen dat niemand oververhit raakte was er 

gezorgd voor een heus chillstrand. Onder een palm-

boom met uitzicht op een ! amingo kon men heerlijk 

tot rust komen op het zand en als dat niet genoeg 

verkoeling bracht kon er een duik genomen worden 

in een van de zwembaden, dat men hiermee voor-

zichtig moest zijn bewees Peter Adriaanse die de 

mooiste pleister van het toernooi op zijn neus kreeg 

nadat hij head-" rst het badje ingedoken was.

In tegenstelling tot de rijst met kip-kerrie van voor-

gaande jaren was er dit jaar een heuse barbecue. 

Er was voldoende vlees om te zorgen dat niemand 

hongerig was op het moment dat er bier gezopen 

moest worden. En gezopen werd er! De eerste dag is 

er 400 liter bier gedronken aan de buitenbar en  on-

geveer eenzelfde hoeveelheid binnen in het Sport-

cafe. 

De tweede dag verliep een stuk rustiger. Het was 

duidelijk dat de achthonderd liter bier er bij verschil-

lende deelnemers hard ingehakt had. Onder het gen-

ot van tophit Vinger op de klitter van de befaamde 

Mr. Polska gingen de toernooigangers op voor een 

tweede dag voetbal. De dag werd afgesloten met een 

briljante " nale die terecht gewonnen werd door het 

team dat in die " nale het wel aandurfde om dames 

op te stellen. Gerechtigheid had plaatsgevonden, 

het blijft immers een gemengd toernooi. 

Het waren twee mooie dagen. Maar ook dagen vol 

stress. Waar had Ciska onze fusten verstopt? Heb-

ben we eigenlijk wel een scheidsrechtersschema ge-

maakt? Dat waren zaken die de toernooicommissie 

enige stress opleverde. Vooral voor Florian bleek het 

een stressvolle dag, want wat moet je eigenlijk doen 

als er gas uit de gas! es komt? Dichtdraaien dus! Al 

met al was het een heel geslaagd maar zwaar toer-

nooi.

De toernooicommissie kan dus met recht zeggen, 

jammer dat het voorbij is maar blij dat het er op zit.

Jammer dat het voorbij  is, blij dat het er op zit
Het Vijfde Kunde-Toernooi

Het Vijfde FC Kunde-toernooi ligt alweer 

enige weekenden achter ons. Voor het eerst 

in drie jaar werd het toernooi weer eens op 

ons eigen USC gehouden. Een hele verander-

ing natuurlijk. De toernooicommissie stond 

dan ook voor een uitdaging en moest zorgen 

niet ook nog voor verrassingen te komen 

staan. Al met al denk ik dat we achteraf wel 

met tevredenheid terug mogen kijken op het 

vijfde toernooi, zonder daarbij de leermo-

mentjes te vergeten natuurlijk. Door: Joris Droog
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Jammer dat het voorbij  is, blij dat het er op zit

Bedankje!

Het 7e bestuur van FC Kunde 

wil de toernooicommissie 

bedanken voor het organiseren 

van het LustRumtoernooi. Door 

jullie inzet, het mooie weer, het 

goede voetbal, de zwembadjes 

en het bier is het een mooi 

weekend geworden!
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	 	 	 	 	 	 	 	 06-06-2011
	
Lief	dagboek,

Gisteren	weer	zes	ballen	doorgelat-
en,	vissen	in	het	net	in	plaats	van	
achter	het	net.	Daarna	flink	aan	de	
advocaat	en	een	scharreltje	meege-
pikt.	17.00	uur,	de	wekker	gaat,	
hop	in	de	pendalen!	FC	kunde	dames	
trainingsleden	trainen	gelukkig	
maar	één	keer	per	week!	Iedereen	
komt	weer	onwijs	traag	het	veld	
op	gelopen.	Ze	gaan	inlopen,	hé	
gelukkig,	nog	heel	even	genieten	van	
de	rust.	Thuis	vier	oefeningen	voorbereid,	helaas	
kunnen	we	ze	wéér	niet	uitvoeren	omdat	ze	wéér	met	erg	weinig	
zijn,	8	stuks,	beschamend!

Dan	gaan	we	maar	over	op	conditietraining.	Voor	straf!	Ik	haal	de	
piramidesprint	maar	weer	eens	uit	de	kast.	Wat	een	gemekker	weer.	Ik	
gooi	er	een	ingewikkelde	kaatsoefening	in.	Hoe	leg	ik	die	nou	logisch	
uit	zodat	ze	het	voor	één	keer	snappen?!	Het	is	toch	niet	zo	moeilijk	
om	te	pasen	en	schuin	te	kaatsen?	Ik	huil	van	binnen.

Dagboek,	ik	heb	een	bekentenis	te	maken.	Ik	ben	jaloers	op	mijn	grote	
voorbeeld,	Debbie.		Zij	heeft	gewoonweg	alles.	Een	dijk	van	een	stem,	
een	eigen	trucje,	de	looks,	de	skills,	de	ervaring…	Stiekem	was	het	
mijn	trucje,	had	het	 alleen	nog	aan	niemand	verteld,	

gemiste	kans…	Maargoed,	ik	pak	
mezelf	weer	op.	Want	ondanks	
dat	ze	nooit	op	komen	dagen,	ze	
mijn	sprintoefeningen	niet	leuk	
vinden,	ze	vaker	op	de	lat	dan	
in	het	doel	schieten	(vooral	
Coby)	en	ze	geen	Debbie	zijn	
hou	ik	toch	van	ze…	En	zij	van	
mij!	

Dikke	lebber,	tot	morgen,	
Sanne	^^

	 	 	 	 	 	 	 	 07-06-2011
Lief	dagboek,	

SHIT!!!!!!!!

Ze	hebben	in	mijn	dagboek	geschreven,	ow	wat	heb	ik	zin	in	volgend	
jaar!	(Weer	een	jaar	de	dames	trainen	1	keer	van	FC.	Kunde	trainen!)
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Van onze redactie – Vanavond is vanuit Nijmegen het nieuws doorgelekt, dat coach 
van Hulst is opgestapt bij de trainingsleden. Enkele dagen na de verloren finale van 
het alom bekende FC Kunde toernooi gooit de trainer de handdoek. Het is nota bene 
het tweede jaar dat de ploeg tot de finale wist door te dringen. Helaas werd de finale 
even zovaak verloren. Wij belden de coach voor een eerste reactie: “Kijk, je bent 2 jaar 
met die gozers bezig, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Als je dan twee jaar op 
rij de finale verliest, moet je tot de conclusie komen dat je de jongens niet meer beter 
maakt. En stilstand is achteruitgang.”

Wie de trainer/coach gaat opvolgen is nog niet bekend. In de wandelgangen worden de namen van Ronald Koeman, 
Frank Rijkaard, Koen van de Bisen, Huub Stevens, Sjir Worms en Co Adriaanse genoemd. Wij spraken met een 
bestuurslid van FC Kunde, die anoniem wenst te blijven: “Normaal gesproken gaan wij nooit in op geruchten, maar ik 
kan je in ieder geval verzekeren dat Ronald Koeman het niet wordt, met zijn dikke rooie kop. Komt er straks weer één 
of andere trein langs waar hij midden in het seizoen induikt, nee bedankt! Adriaanse is een mogelijkheid, maar dan 
kunnen we straks weer met zijn allen paaseieren gaan zoeken.. Waarschijnlijk zoeken we het dichter bij eigen huis!”

Naar verluidt is solliciteren op de functie nog altijd mogelijk bij fckunde@student.ru.nl, de club houdt vooralsnog alle 
opties open! 

Coach trainingsleden 1x stapt op na 2 verloren finales
 Van Hulst: “Ik kan die jongens niets meer bijbrengen”

Niet zelden dit jaar was de enigszins groene grasmat van het 
sportcentrum op de dinsdag- en donderdagavond toneel voor 
een puike pot damesvoetbal. Daar waar de ballen letterlijk om 
de oren van de schaars geklede Beach volleyballers vliegen 
en de ooievaars (niet geheel spontaan) van de lantaarnpalen 
vallen wordt, begrijp me niet verkeerd, de conditie en techniek 
wekelijks tot een schrikbarend hoog niveau getild. Vaak is daar 
enige operante conditionering voor nodig wat de trainers al enige 
biertjes heeft gekost en de lat vele opschuddingen. Toch komt 
iedereen telkens weer vrijwillig hun wondersloffen aantrekken en 
een poging doen om onder andere de misvattingen de wereld 
uit te helpen dat studenten alleen maar lui zijn en vrouwen niet 
kunnen voetballen.

Na een bewogen jaar, wat door velen met veel bloed, zweet en tranen is 
doorstaan, is nu ook voor ons het punt aangebroken dat er een einde komt 
aan een wedstrijdloos, doch succesvol, voetbalseizoen. Een seizoen wat ons 
als trainingsteam geen driepunters opgeleverd heeft maar daarentegen wel 
veel nieuwe enthousiaste leden, hoogstaande partijvormen, opdruksessies, 
balophaal onderbrekingen en niet geheel onbelangrijk, een bijzondere en 
sportieve vorm van gezelligheid.  Dat laatste zowel binnen als buiten het veld en 
zowel in nuchtere als minder nuchtere toestand. Al met al denk ik dat we trots 
mogen zijn op het vele zware werk dat we dit seizoen als team verricht hebben. 
Promotie zit er helaas niet in maar het is toch een hele prestatie om ook dit jaar 
weer geen enkel punt verloren te hebben! Chapoo dus!

Hoe je zonder wedstrijden toch de overwinning 
kunt binnenhalen

Dames traningsleden 2x

pagina 17



Deze keer zal de buitenlandrubriek gaan over de 

voetbalhoofdstad van 2011: Barcelona. Aldaar 

bevindt zich namelijk de schrijver van dit stuk, 

Maarten Hietland. Ik zal me even voorstellen bij 

degene die deze uitermate technische voetballer van 

FC Kunde niet kennen. Sinds 2009 voetbal ik onder 

leiding van Roelof Ham bij heren 3 en in januari 2011 

heb ik me naar de Catalaanse hoofdstad bewogen 

om politicologie te studeren (Erasmus) en natuurlijk 

om Barςa de champions league cup te zien winnen. 

Més que un club

Ik zal in dit stukje duidelijk proberen te maken op welke 

manieren de Barcelonezen hun club supporteren en 

hoe zij dit soms lichtelijk uit hun verband kunnen 

trekken. Een van de mooiere wedstrijden die ik hier 

in Barcelona gezien heb, was de eerste El Clásico van 

de reeks van vier, de uitwedstrijd in Madrid. Met wat 

huisgenoten besloten we een wat kleiner cafeetje 

op te zoeken en aldaar de wedstrijd te bekijken 

met wat Catalanen. Wat aanvankelijk vrij rustige 

supporters bleken, van jong tot pijprokend stokoud, 

ontketende tijdens deze wedstrijd in een politieke 

onafhankelijkheidsstrijd, waar vergelijkingen met 

het verleden niet geschuwd werden. Zowel de 

jongere als de oudere generatie voelden de nood 

termen als ´fascista´, ´franquistas´ en ´falange´ bij het 

minste of geringste door de zaal te schreeuwen. Een 

aanvankelijk rustige man van een jaar of 80, die bij 

binnenkomst de luidruchtige jeugd tamelijk schuw 

aankeek, voerde op het puntje van zijn stoel de 

strijd aan, alsof hij op dat moment de troepen van 

het Volksleger over de Spaanse vlakten stuurde. Na 

de wedstrijd, die overigens in 1-1 eindigde, keerde 

iedereen zich weer naar huis, om de stembanden 

voor de komende drie clasicós te bewaren. 

La Victoria

Nadat Barcelona haar verlies in de Copa del Rey 

had goed gemaakt door Real Madrid in de halve 

$ nale te verslaan, besloot heel Barcelona zich voor 

de Arc de Triomph te verzamelen om de $ nale van 

de Champions League te aanschouwen. Normaal 

gesproken zou dit uitgezonden worden op Placa 

de Catalunya, maar aangezien deze bezet werd 

gehouden door activistische jongeren ging dit toch 

wat moeilijk. Met een goede voorraad alcohol in 

de rugtas kon de wedstrijd aanvangen. Zoals jullie 

allemaal weten werd deze wedstrijd met 2-0 in het 

voordeel van Barcelona beslist. Even deed ik tijdens 

de wedstrijd nog aan heren 3 denken toen Pujol onder 

luid gejuich zijn trainingspak uittrok om het veld te 

betreden. Waarschijnlijk was deze vergelijking echter 

alleen maar te danken aan mijn wapperende manen 

toen ik een tijdje niet naar de kapper was geweest. Na 

een mooie wedstrijd kon dan eindelijk het vuurwerk 

de lucht in (of het publiek zoals een dronken kerel 

dacht) en het strijdlied van Barcelona kon gezongen 

worden (voor vertaling even aankloppen bij Jelle 

Blijham):

tenim un nom, el sap tothom

Barça, Barça, Baaarça.

De avond werd afgesloten met groot feest en in de 

traditie van Barςa na a% oop met een groot gevecht 

met de Mossos d´Esquadra (Catalaanse politie). 

Het leven in Barcelona gaat inmiddels weer zijn 

normale gangetje en door de hele stad wordt op 

veldjes en pleintjes weer een nieuwe generatie 

voetballers klaargestoomd om het succes van deze 

club in de toekomst voort zetten! 

Voetbal is oorlog

FC KUNDE DE WERELD OVER

Bedankje

Het 7e bestuur van FC Kunde 

wil de wervingscommissie 

bedanken voor haar inzet 

rondom  de Kundeweek en 

het promoten van onze club. 

Jullie enthousiasme heeft veel 

nieuwe Kundenaren 

opgeleverd!



LA MENSA DI DANIELE
P A S T I  P E R  I L  C A L C I A T O R E  F A M E
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J u v e n t u s

Affamati! 
Torino. Buitenbeentje in Italië. Stad van de ‘mole antonelliana’, met 
uitzicht op de sneeuwwitte Alpen. Stad van de winterspelen nota 
bene. Stad van AC Torino, dat een compleet team verloor in de 
Superga-vliegramp. Maar toch vooral stad van Juve, La Vecchia 
Signora, de zwart-witten die nog altijd niet ‘calciopoli’ te boven zijn.

SPAGHET TI  NERO DI  SEPPIA

Ma che cosa c'è? Wat ziet 
mijn oog? Of vooral, wat 
ziet mijn oog niet bij het 

openslaan van de laatste 
WereldKundig? Kleur! Dat kan toch 
niet, een kookcolumn zonder kleur. 
Dat is als een voetbalwedstrijd 
zonder bal. Of zonder strijd. Als 
Ajax zonder arrogantie, de Azzurri 
zonder stijl. Onmogelijk. Zonder 
kleur smaakt de pasta niet. Maar 
omdat het laatste oordeel over de te 
vergeven kleurenpagina’s nog altijd 
bij de redactie ligt, dekt deze jongen 
zich vast in. Vandaar een bianco-nero 
editie ditmaal. Opdat de zomer van 
2011 ons allen genoeg kleur bezorgt.

Juve is opgericht in 1897 en droeg 
oorspronkelijk een roze-zwart 
tenue. Een kleurcombinatie die 
gezien de laatste editie van het 
Kundetoernooi nog niet aan 

populariteit heeft ingeboet. Toch 
haalde Juventus, als zovele clubs, 
haar inspiratie uit Engeland en 
kopieerde zij het zwart-wit van 
Notts County. Met steun van de 
Agnelli familie -van Fiat- werd 
Juventus de meest succesvolle 
Italiaanse club ooit.

Olijfolie in een pan samen met de 
knoflook en gesneden peperoncino 
glazig laten worden. Snijd de 
tomaten in kleine stukjes en voeg ze 
toe aan de knoflook en peper. De 
uitgelekte zeevruchten aan de saus 
toevoegen en op een laag vuur laten 
indikken. Peper en zout naar smaak 
toevoegen. De zwarte spaghetti al 
dente koken, uitlekken en door de 
saus roeren. Garneren met blaadjes 
basilicum of een beetje peterselie.

Buon appetito e buone vacanze!

• 400g spaghetti al nero di 
seppia

• 2 teentjes knoflook

• 2 a 3 flinke tomaten of 
400g tomatenblokjes in blik

• 400g gemengde 
zeevruchten

• 1 peperoncino

• een paar takjes basilicum of 
peterselie

• verse peper en zout
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S p e c i a l e 
B i a n c o - N e r o
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Op vrijdag 27 mei vertrokken we 

met een groot deel van Heren 2 en 

Dames 1 richting de Uppsalalaan in 

Utrecht. Het was eindelijk weer zo ver: 

het GNSK in Utrecht ging van start. 

In veertien takken van sport komen 

sporters uit het hele land tezamen om 

te strijden om die felbegeerde titel 

Nederlandse Studenten Kampioen. 

Wij waren als FC Kunde vertegen-

woordigd voor, jawel, het Nijmeegse 

voetbal. Na een spetterende opening 

met een heuse vlaggenparade, wilde 

Kunde meer. Ze vertrokken met een 

aantal taxi’s naar de mooie binnenstad 

van Utrecht om het echte uitgaanslev-

en op te zoeken. Het beloofde een 

schitterende avond te worden, waar 

niet iedereen het einde meer van kon 

herinneren. Nadat iedereen veilig in 

zijn of haar tentje was beland en een 

aantal uren de ogen gesloten hadden, 

klonk er een luide wekkerradio over 

heel de camping. “Goedemorgen!” 

galmde het op z’n Utrechts door een 

megafoon vanuit het vrijwilligersteam 

van het GNSK. 

De dames hadden al vroeg hun eerste 

wedstrijd op de trainingsvelden van FC 

Utrecht en vertrokken als eerste met de 

bus richting de Galgenwaard. De man-

nen volgden een uurtje later en zaten 

slaapdronken de overige buspassagiers 

voor de gek te houden. Toen zij aange-

GNSK 2011
Door: Jet Bouwens

komen waren op het complex, konden 

zij zichzelf meteen naast het 7 tegen 7 

veld parkeren om daar de dames aan 

te moedigen. Zij mochten, op een half 

veld met handbalgoaltjes van twee 

meter breed, laten zien wat zij in huis 

hadden. Het begon nog heel redelijk, 

ondanks dat de overwinning niet 

was geincasseerd. Naarmate de dag 

vorderde, en voorzitter zichzelf even 

terugtrok in een kartonnen doos, werd  

het spel van dames 1 niet beter. Daar 

tegenover kwamen de heren pas los 

op het einde van de dag. Zij speelden 

gelijk tegen de Amsterdammers, die 

op dat moment boven aan stonden 

(Of hadden jullie nu gewonnen?). Na 

een mooie sportdag konden we op de 

zaterdagavond op groot scherm geni-

eten van de veelbelovende wedstrijd 

Barcelona – Manchester United. Het 

overgrote deel van de tent was voor 

Manchester, maar het mooie spel van 

Barcelona was de overwinning meer 

dan waard. Daarna werd het tijd om 

het borrelen nog eens over te doen op 

een spetterend feest met DJ’s en een 

vreemde band. Op de zondag werd 

het alweer vroeg ochtend en lag ied-

ereen uitgeteld op het gras . De heren 

hadden helaas geen wedstrijd meer 

en de dames lieten voor de laatste 

keer hun skills zien. We kunnen terug 

kijken op een geslaagd weekend in 

Utrecht! Need I write more?

Bedankje!

Het 7e bestuur van FC Kunde 

wil de adviesraad bedanken 

voor al haar wijze raad. We 

hebben dankbaar gebruik 

gemaakt van jullie hulp!
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De jongen van de knie 

Kreeg ik laatst toch zomaar de ‘geef ‘m door pen’ 

aangespeeld! Helaas stond er verder niemand vrij, 

dus moest ik hem houden.

Dan neem ik de gelegenheid om mezelf maar even 

voor te stellen: Guus Jagers, of zoals ik ook bekend 

sta: ‘de jongen van de knie’. Die tweede naam is niet 

iets waar ik trots op ben, maar het is niet anders. 

Hoe ik aan die naam kom? Lees rustig verder, dan 

kom je er vanzelf achter. Het begin van het seizoen 

2009-2010 begon goed, ik stond immers onder de 

lat bij FC Kunde! Maar na een paar weekjes sloeg 

het noodlot al toe; ik sloopte mijn linkerknie in één 

soepele beweging. Diagnose: voorste kruisband af-

gescheurd, mediale band net niet afgescheurd, me-

niscus ingescheurd.

Vanzelfsprekend kwam ik dat seizoen niet meer aan 

voetballen toe…in januari van dat seizoen heb ik 

een nieuwe kruisband gekregen, 9 maanden revali-

deren later: Guus deed weer mee bij een training!

Alleen duurde het plezier niet lang, want na klachten 

van mijn kant en wat medisch gerommel bleek dat 

ik nog steeds meniscusschade had en dat mijn spik-

splinternieuwe kruisband niet goed zat. Want deze 

shiny kruisband zit te los, en voert derhalve zijn 

functie niet uit. Dus, ik heb gekozen voor nog één 

operatie. Eind augustus nemen ze me weer onder 

handen, dan gaan ze mijn nieuwe kruisband…nóg 

nieuwer maken! Hopelijk kan ik eind volgend seizoen 

weer een balletje trappen, daar heb ik ontzettend 

veel voor over. In de tussentijd blijf ik niet stilzitten, 

want ik word namelijk 

trainer! Voetbal is veels 

te leuk om een jaar te 

laten liggen, dus sta ik 

nog steeds op het veld. 

Maar niet onder de lat, 

dat komt hopelijk later 

weer.

Even voorstellen... 

Nu jullie alles van mijn 

knie afweten,  kan ik 

mezelf daadwerkelijk gaan voorstellen. Ik ben fan 

van de mooiste club van Nederland: Sparta Rotter-

dam. 6 maal landskampioen, 3 maal bekerwinnaar 

en tal van andere prijzen hebben ze in de wacht 

gesleept! En wie herinnert zich de wedstrijden op 

Het Kasteel niet? Met name Ajax heeft het er tradi-

tiegetrouw moeilijk, Marco van Basten heeft er zijn 

trainerschap achtergelaten! (Die natuurlijk in de   

prijzenkast staat)

Naast al dit doe ik natuurlijk ook nog een studie; 

Nederlands Recht. Dat bevalt uitstekend! En ik ben 

laatst ook nog aangenomen bij een rechtswinkel, 

dus dat gaat allemaal de goede kant op. 

Nu dit stukje op zijn einde loopt hoop ik dat jullie 

me iets beter hebben leren kennen, ik kijk al uit naar 

onze ontmoeting! Hopelijk is dat op de plek waar 

we allemaal thuishoren: het voetbalveld. 

DE GEEF ‘M DOOR PEN

Guus geeft de pen door aan Fien 

Rademaker uit dames 2!

Door: Guus Jagers
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HEREN 1

Bedankje!

Het 7e bestuur van FC Kunde 

wil de Kaspercommissie 

bedanken voor het ontwer-

pen en opzetten van de 

prachtige nieuwe Kundeweb-

site. Bedankt voor alle tijd en 

moeite die jij hierin gestoken 

hebt!

Roel Klomberg in Groningen 
‘s Avonds een vent, ‘s ochtends een vent

Het is ons tijdens de beslissingswedstrijd niet gelukt om kampioen te 

worden en ook via de nacompetitie zat een tweede promotie op rij er 

niet in. Helaas! Maar het was desalniettemin weer een mooi seizoen. We 

kijken uit naar een nieuw jaar in de vierde klasse. Zonder Sander, Jorni en 

een hoop malloten van Sint Jan, maar met een neger. En natuurlijk met 

Gert, die we gelukkig nog vaker zullen zien nu hij op het Sportcentrum 

gaat werken. Tot volgend jaar!

Tot volgend jaar!
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Deze constatering wordt bijna elke voetbalwedstrijd een keer gedaan. Niet alleen door huismoeders langs de 

lijn, maar tot treurnis van elke arbiter, ook vaak door voetballers, en ja zelfs tijdens vrouwenvoetbalwedstri-

jden. In mijn bijdrage aan de vorige editie van dit blad waarin ik de los-regel besprak, haalde ik de twee-man-

regel al aan. Volgens de voetbalkenners die ik hier boven noemde zou de twee-man-regel onder “overtredin-

gen en onbehoorlijk gedrag” vallen (KNVB regel 12). Regel 12 A zou dan luiden:

‘Een directe vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een speler één van de zeven hieronder volgende 

overtredingen begaat op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als 

gepaard gaande met buitensporige inzet:

1. een tegenstander trapt of probeert te trappen;

2. een tegenstander laat vallen of probeert te laten vallen;

3. springt naar een tegenstander;

4. een tegenstander aanvalt;

5. een tegenstander slaat of probeert te slaan;

6. een tegenstander duwt;

7. met zijn tweeën is.’

Helaas voor onder andere de huismoeders bestaat nummertje 7 niet binnen het voetbal. Je mag dus als speler 

met één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen of tien teamgenoten zonder stra" e in de buurt van een 

tegenstander lopen, mits geen van deze spelers een overtreding begaat. Een schouderduw mogen al deze 

spelers ook geven, mits de tegenstander van genoeg schouders is voorzien. Mocht je jezelf eens hebben be-

trapt op het bezigen van de kreet “Hé scheids! Twee man!” besef dan wel dat dit nog al dom overkomt.

Hé scheids! Twee man!

Zijn er nog gelegenheden waar de leus “Hé scheids! Twee man!” 

volgens jou ook goed past? Stuur dan jou twee-man-regel-foto, 

-tekening, of -verhaal naar clubcie@fckunde.nl en win twee man!

“Hé scheids, twee man!” “Hé scheids, twee man!” “Hé scheids, twee man!”

Echter er zijn wel een aantal situaties die een dergelijke leus rechtvaardigen:

Kasper legt uit Door: Kasper Klein Breteler

“Hé scheids, twee man!

Bedankje

Het 7e bestuur van FC 

Kunde wil alle scheidsrech-

ters van afgelopen seizoen 

bedanken voor hun inzet. 

Onder jullie bezielende lei-

ding zijn alle wedstrijden tot 

een goed einde gebracht!
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‘Waarom kan Henk niet autorijden? Henk is een 

steen’, deze en andere topgrappen schalden over de 

velden van het International Tournament. Een goed 

voorbeeld van de sfeer op het IT, waarbij de bierprijs 

– ‘twaalf voor tien euro’- voor veel teams belangrijker 

is dan gewonnen wedstrijden. Op vrijdagavond ver-

trokken de Kunde-helden naar het hoge noorden, 

waarbij de blauwe ogen op de achterbank van het 

koekblik van Suus Koen een ongeluk veroorzaakten. 

De Duitse bestuurder van een klein oranje autootje 

kon zijn ogen niet van de blonde koppies afhouden 

en botste pardoes op de auto voor hem. Om acht uur 

diezelfde avond werd het eerste biertje besteld en na 

een topfeestje met een goede coverband, kon na een 

broodje hamburger van de continu bakkende dames 

in de frituurkar het luchtbed worden opgezocht. De 

bril van Sander heeft de eerste avond niet heelhuids 

overleeft, omdat zijn eigenaar een vuist op zijn voor-

hoofd ontving bij een poging een ruzie te sussen/olie 

op het vuur te gooien bij een partij vrij worstelen. 

Na de volgende ochtend letterlijk de gymzaal uit-

geveegd te worden om een badmintontoernooi voor 

Indonesiërs mogelijk te maken, begonnen de eerste 

wedstrijden. Het grootste succes van de dames was 

de 0-0 tegen de gedoodverfde kampioenen van The 

Knickerbockers Dames 1, terwijl de mannen met een 

grijns van het veld afkwamen na het gelijkspel tegen 

de ‘baguette – oh lala’-Fransen. Het damesteam werd 

aangevuld met de koningin van Groningen en haar 

twee hofdames (‘Jawohé’) en een nieuwe ster aan de 

Kunde-horizon: Liselotte. De mannen moesten het 

doen met de tactische toevoegingen langs de lijn 

van Jappie. Ook trainer Gert heeft op afstand kunnen 

meegenieten van het prachtige weekend, toen zijn 

vrouw tegen drieën ’s nachts werd wakker gebeld 

door  ‘de politie Nijmegen’ inzake de verdwijning van 

ballen en bidons. Op de laatste dag kon niet iedereen 

de naweeën van alcohol en broodjes hamburger aan; 

er werd dan ook veelvuldig gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om je maaginhoud te lozen in de bosjes 

langs het veld. 

Het IT was een kleurrijk toernooi met fanatieke 

Fransen, Groningse mannen in morph-suits, morsige 

scheidsrechters, ‘geen fratsen gewoon batsen’ onder 

de douche en dronken corpsballen uit Enschede in 

hun blote kont. Weet iemand op welke plaats we zijn 

geëindigd? Ach, wat maakt het uit, het was mooi dat 

we er waren! 

Na een jaar terug van weggeweest: het In-
ternational Tournament in Groningen! 
Door: Mirjam Adriaanse
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COLUMN DAVEY VAN RAAIJ

Zondagavond. Tijd voor Studio Voetbal. De ideale 

manier om een goed weekend mee af te sluiten. De 

rust is weer gepakt, de familie is bezocht, het bier 

is met vrienden gedronken en de wedstrijden zijn 

weer gespeeld. Met wisselend resultaat overigens; 

de rust was er te weinig en het bier te veel. Over 

de resultaten van de wedstrijden heb ik niets te 

klagen en zo lig ik op mijn bedje, klaar voor een uur 

prietpraat over het  voetbal van deze week door 

oude mannen die er nog betaald voor krijgen ook. 

Ik denk wel eens dat ze net zo goed een camera bij 

onze tafel in het Gymnasion kunnen zetten, maar 

soms is het ook vernieuwend, verduidelijkend of 

nieuwsscheppend, je moet een beetje geluk met de 

gasten hebben.

Ik tref het niet deze avond. De familie Mulder is 

aanwezig. Dit betekent een lofzang danwel een 

klaagzang over een willekeurig zeer onbelangrijke 

aspect door Jan en een Youri die niet uit de verf 

komt, omdat zijn pa hem direct countert op alles wat 

hij zegt of zelfs maar denkt. Een echte, niet reguliere, 

gast is er niet. Wel zit Tom van ’t Hek aan tafel. Kijk, 

dat vind ik bij vlagen nu wel een interessante man.

Tom beschaamt mijn vertrouwen deze avond niet. 

Hij zegt verstandige dingen, komt met inside-

information en wat interessante transfergeruchten. 

Hij boeit me echter met een reactie over het voetbal 

en alle sporten in het algemeen. Wat hij zegt komt 

op het volgende neer; hoewel alle sporten  anders 

zijn, zou je toch veel van andere sporten kunnen 

leren. Iedereen doet immers zijn best, traint hard 

en probeert op een meer of minder inventieve 

manier beter te worden. Tom snapt niet dat het 

voetbal zo arrogant is om dit niet te doen. Bij hockey 

bijvoorbeeld is de videoreferee een uitkomst en een 

perfecte verbetering van het spelletje, die zo (bijna 1 

op 1) overgenomen kan worden. Maar ‘het voetbal’ 

piekert er niet over om dit staaltje van vernieuwing 

over te nemen. Nu levert alleen dit al genoeg discussie 

op binnen de sectie voetbal, maar Van ’t Hek noemt 

ook het afkijken van trainingsmethoden uit het 

handbal, de bevlogenheid van schaatstrainingen 

en de technische middelen uit de zwemwereld. Hij 

weet ook niet of het allemaal bruikbaar of nuttig is, 

maar een open kijk op collegasporten kan, volgens 

hem, alleen maar positief zijn.

Voor velen zal het 

geen nieuws zijn dat ik 

tegenwoordig heel wat 

uurtjes op het zadel van 

mijn race! ets doorbreng. 

Lekker in de buitenlucht, 

slechts afhankelijk van 

de benen, die het ritme 

moeten trappen dat het 

hoofd ervan verlangt. 

Kilometers vreten door 

de polders waar de wind altijd tegen de kruin beukt 

of de kuiten folteren door zo hard mogelijk de 

(Groes)Beekse heuvels te bedwingen.

 

Het is natuurlijk mooi dat wielrennen in je eentje 

en zonder enige organisatie kan. Veel leuker vind ik 

echter het ! etsen met en in een groep. Samen kan 

je harder, verder en bovendien kun je ook nog eens 

een praatje maken. Maar, als je samen ! etst, heb 

je ook te maken met de risico’s die ! etsen in een 

groep met zich meebrengen. Toch heb ik ervaren 

dat wielrenners hier heel duidelijk en sociaal mee 

omgaan.  Regel 1; Ruim voor ieder kruispunt en iedere 

zijweg dient iedereen die de route kent, in woord 

en gebaar, richting aan te geven. Regel 2; Iedereen 

dient elkaar in woord en gebaar te waarschuwen 

voor tegemoetkomend en achteropkomend verkeer 

en voor obstakels. Veel gevaarlijke situaties worden 

hiermee in de kiem gesmoord en nog mooier; de 

sociale controle op deze regels is immens. Logisch 

ook, want als jij hard remt zonder te waarschuwen, 

dan heeft de achterste jouw zadel in zijn neus. En 

wat te denken als jij wel door hebt dat er grind in een 

bocht ligt, maar dit niet even doorgeeft aan de rest 

van de groep. Om maar te zwijgen over het missen 

van naderende auto’s, tractors en mooie vrouwen.

Nu, mijn Van-‘t-Hekmoment. Hier zou het voetbal 

van het wielrennen kunnen leren. Immers hoe vaak 

wordt er niet de nadruk gelegd op (het ontbreken 

van) coaching? Waarom niet gewoon, net als bij 

wielrennen, coachen verplicht stellen? Als voetballer 

heb je het geluk dat als je niet gecoacht wordt, je 

niet om een verkeersbord wordt gevouwen. Maar 

toch, als je de weg weet, deel deze dan gewoon met 

je medespelers! En als je een obstakel ziet, roep het 

even! En bovenal; zie je een mooie vrouw, dan geldt 

Regel 1: geef het aan in woord en gebaar!! 

Mooie vrouw rechts!!
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Elke week nieuwe cartoons en illustraties op www.erikmolkenboer.nl!

Een vliegtuig met 5 mensen aan boord stond op het punt neer te storten. Een pro-

bleem want er zijn slechts 4 parachutes beschikbaar. De eerste man zegt: “Ik ben 

Johan Cruy! , een van de beste voetballers allertijden. Ik ben veel waard, dus ik ver-

dien het om gered te worden.” De anderen stemmen hier mee in en geven hem een 

parachute, waarna hij het vliegtuig uit springt. De tweede persoon zegt: “Ik ben pre-

mier Rutte, belangrijk politicus en mensen likken hun vingers af van mijn beleid, dus 

ik moet zeker gered worden.” De anderen vinden het goed en geven ook Rutte een 

parachute, waarna ook hij uit het vliegtuig springt. De derde persoon zegt: “Ik ben Robin van Persie, speler van Arse-

nal, ik heb veel fans en iedereen weet dat ik een aardige vent ben. Iedereen denkt ook dat ik dom ben, maar dat ben 

ik niet.” Hij grijpt snel een parachute en weg is hij. Er zijn nu nog twee mensen over: de paus en een 10-jarig meisje. 

Het meisje kijkt angstig, maar de paus zegt: “Kind, ik ben oud en ik heb een goed leven gehad. Jij bent nog jong en 

hebt je hele leven nog voor je. Neem jij de parachute, dan blijf ik wel achter en hoop op een wonder.”

“Dat is niet nodig”, zegt het meisje, “Er zijn nog 2 parachutes over. Van Persie heeft mijn schooltas gepakt”..........!

DE MOPPENTROMMEL
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Nawoord

Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de vijfde én 

laatste Wereldkundig van dit seizoen. 

Mocht je nou inspiratie hebben gekregen, we zijn altijd 

op zoek naar meer kopij. Alle bijdrages zijn meer dan 

welkom! Ben jij stiekem een begenadigd schrijftalent of 

een geweldige tekenaar, schroom niet en stuur een mail-

tje naar clubcie@fckunde.nl

Ook als je geen mogelijkheid ziet om iets op te sturen, 

maar wel een idee hebt voor een nieuwe rubriek: alle 

ideeën, vragen of opmerkingen zijn welkom!

In de volgende editie zullen alle teams weer een pagina 

tot hun beschikking hebben. Ook zullen er weer een paar 

commissies ruimte krijgen om wat over hun werkzaam-

heden te vertellen.

Tot slot willen we alle schrijvers van dit seizoen bedan-

ken. Hopelijk ontvangen we ook volgend jaar weer  

mooie stukjes van jullie!

De redactie

Bedankje!

En natuurlijk wil het 7e bestuur 

van FC Kunde alle Kundenaren 

bedanken voor een fantastisch sei-

zoen met veel mooie momenten, 

veel gezelligheid en natuurlijk veel 

bier! We hopen iedereen volgend 

seizoen weer terug te zien op en 

rondom de velden.  Proost!
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