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INHOUDSOPGAVE SENSATIONEEL

REDACTIONEEL
Er is dit seizoen veel nieuw bij FC kunde. Er zijn nieuwe 

leiders, trainers en een heleboel spelers en speelsters, 

die onze club zijn komen versterken. Opvallend hierin is 

de steeds groter wordende enclave uit Millingen, die dit 

seizoen wederom ! ink is uitgebreid. Na jaren wachten en 

veel bureaucratische rompslomp kunnen we nu ook ein-

delijk genieten van een nieuw kunstgrasveld. Daarnaast 

hebben we er dit seizoen een heel nieuw team bij: heren 5. 

Vedettes, zoals Patje, Rick, Wallie en Jussie, die in dit team 

hun kunsten vertonen, zijn echter alles behalve nieuw bij 

FC Kunde. 

Om bij al deze nieuwigheden enig houvast te bieden voor 

zowel de nieuwelingen als de oudgedienden, zal de ver-

trouwde Wereldkundig dit seizoen maarliefst vijf keer op 

de deurmat plo" en. IJzersterke, befaamde rubrieken, zoals 

de ‘Geef em door pen’ en ‘kunde de wereld over’ (met in 

deze editie zelfs twee buitenlandse avonturen) zullen ons 

clubblad weer sieren. We kunnen weer lekker kokkerellen 

met Daan, terwijl er gelachen wordt om de ‘moppentrom-

mel’ en ‘Ad en Ronnie’. Daarnaast zullen vaste Columnisten 

Dave en Thijs hun intelligente kijk op de wereld het hele 

seizoen met ons delen. 

Aangezien we al weer ruim een maand aan het spelen zijn, 

is deze editie van de wereldkundig een late vooruitblik op 

het seizoen 2011/ 2012. Voor elk team is er op de teampa-

gina’s weer de ruimte om de ontwikkelingen en schermut-

selingen mee te delen aan de rest van de club. Veel van de 

nieuwelingen zullen hierbij gepresenteerd worden. 

De redactie wenst jullie veel leesplezier tijdens een fantas-

tisch seizoen!

Personalia + Elf van Kunde

Sensationeel Redactioneel

Woordje van het bestuur
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Koken met Daan
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ONKUNDE

VOORKANT

Camiel Margry (Heren 3) gaat tijdens een blessurebehan-

deling driftig op zoek naar een bidon langs de lijn.

In de laatste editie van vorig seizoen zijn géén onkun-

digheden geslopen. Dat gaan we dit seizoen natuurlijk ge-

woon volhouden. Snijfouten voorbehouden.

15
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Arno In Malawi

Een nieuw bestuur

Koken met Daan

4
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Woordje van de 

Voorzi! er

Opluchting aan de aftrap

Als beginnend bestuur zijnde is er voor alles een eerste keer: de eerste activiteit, de eerste eetactie, de eerste consti-

tutieborrel en, zeker niet onbelangrijk, het eerste stukje in de wereldkundig. Want wat moet  je daar in vredesnaam 

inzetten? Starend naar het voornamelijk witte Word-documentje begint er zich een redelijk writers block te vormen. 

Bij alles wat je voor de eerste keer doet als nieuw bestuur  doet moet er namelijk een soort van aftrap gegeven 

worden. En de vraag is hoe dat dan deze keer vormgegeven wordt in onze eerste Wereldkundig.

 Begin ik met een hoop blabla, plannen voor het aankomende seizoen en het beloven van wereldvrede? Hmm. Be-

gin ik met een verslag over het voorbereiden en uitvoeren van de wissel ALV? Mweh. Begin ik met het voorstellen 

van mij en mijn bestuur? Al 5 keer gedaan. Begin met de kijk op de politiek en wereldproblemen door de bril van een 

voetballende student? Te gevaarlijk. Nu ik in ieder geval weet waar ik het niet over ga hebben ben ik alweer twee 

koppen ko!  e en een toiletbezoek verder.

Dan komt er dan toch eindelijk een soort van besluit: ik zet gewoon op papier wat er in mijn hoofd omgaat. De 

hersenspinsels van een opstartend voorzitter laten we maar zeggen. En dan doel ik niet op gebruikelijke gedachten 

over  wat we gaan eten vanavond, met welke opstelling NEC moet beginnen tegen de aartsrivaal  en  hoe de begin-

tune van Barbapapa ook alweer ging. Laten we het vooral op Kundige zaken houden. En door dit geouwehoer over 

niet weten wat te doen zijn we bovendien alweer een halve pagina verder. Mooi.

Het gevoel dat bij mij met name overheerst aan de start van dit bestuursjaar is opluchting. De formatie van dit bestu-

ur is namelijk niet zonder slag of stoot gegaan. Na early adopter Nienke volgden begin augustus Florian en onder-

getekende als eerste kandidaat bestuursleden. Een bestuur heeft minimaal 3 leden nodig, te weten een voorzitter, 

secretaris en penningmeester. Die functies waren in dat geval al opgevuld dus het goede nieuws was dat bestuur 

Van der Maas in ieder geval in oktober zou kunnen aftreden. Wat ons en het laatstgenoemde bestuur echter zorgen 

baarde was feit dat er zich lange tijd geen vervangers aandienden voor de commissiecoördinator en de wedstrijd-

secretaris. Als het zo door was gegaan had er nu een heel pittig en druk seizoen voor ons gelegen. De zoektocht ging 

verder en niet zonder succes. Voor de intro werd er nog een bijeenkomst belegd voor de wervingscommissie waar 

Roel nog even gepolst en gekneed werd voor de functie van commissiecoördinator terwijl ook achter de schermen 

Fien warm gemaakt werd voor een bestuursfunctie. Na een toezegging van beiden op de eerste “BV” van het kan-

didaatsbestuur volgde er een klein vreugdesprongetje bij ondergetekende. Het feest was compleet toen Bas “ik zie 

een leven als bestuurslid niet zo zitten” de Veen toezegde als tweede wedsec. Saillant detail is dat laatstgenoemde 

inmiddels een van de meest fanatieke bezoekers is van de constitutieborrels. Een zucht van opluchting volgde bij 

besturen Van der Maas en Arns, we waren immers compleet.

Opluchting ook dat het allemaal goed botert binnen dit bestuur. Natuurlijk zal er verder dit seizoen wel eens frictie 

en onenigheid ontstaan, maar de basis is solide en bovenal: klotegezellig. Zonder teveel veren in andermans reet 

te steken wil ik dan toch de boodschap van dit verhaal duidelijk maken: Ik prijs mezelf gelukkig dat ik met deze 

prachtige groep mensen aan een geweldig seizoen mag gaan werken. En dan zit er verder niks anders op dan jullie 

een heel mooi seizoen toe te wensen.

Xx de voorzitter, Dennis. 
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HEREN 1

Lekkerder dan ooit!

Nul tegentreffers voor Davey van Raaij

Het maakt niet uit in welk van de twee teams de ‘Bolle van Zwolle’ 

acteert; er vallen geen tegengoals als Davey in het veld staat. Dat is 

opvallend, omdat hij vroeger vooral bekend stond als de man die de 

ballen zelf in eigen doel werkte. De verdediger heeft dus ! inke stap-

pen gemaakt in de vijf jaar dat het blauwe Kunde-tricot draagt. Hij 

maakt overigens ook weleens ! inke stappen in een roze pak.

Heren 1 krijgt gemiddeld twee tegentre! ers per wedstrijd om de 

oren. Heren 2 in sommige wedstrijden zelfs elf. Maar niet als Davey 

van Raaij meedoet.

Nieuwelingen maken de 
dienst uit bij Heren 1
Heren 1 kent dit jaar een relatief groot aantal nieuwe 

spelers. Maar liefst jonge heren voegden zich bij het 

Nijmeegse sterrenensemble. Zonder schroom, want 

hoewel zij pas kort bij Kunde spelen, maken ze nu al 

de dienst uit. Thom Kraay rijdt in BMW’s, Steven Wil-

lems voert het drinktempo aan en is de choreograaf 

van de ploeg, Joos Borcheld belooft campers, David 

van de Geld is de bacoboy van het stel, Joep End-

edijk komt uit Breda en Glaucio heet Zonneveld met 

zijn achternaam. Dat belooft wat voor de rest van 

het jaar.
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Anne Waninge is dit jaar alweer 

aan haar 5e seizoen bij FC Kunde 

begonnen en speelt nog altijd met 

veel plezier in Dames 2. Anne is 

sinds 9 maanden afgestudeerd en 

werkt tegenwoordig als webredac-

teur in het Duitse Kleve. Daarnaast 

gaat ze dit jaar aan de slag voor de 

Wereldkundig om zo het schrijven 

van teksten en het spammen van 

Kundenaren (zodat zij hun stukjes 

op tijd aanleveren) naar een hoger 

niveau te tillen.

Mirjam Adriaanse, kan gerust tot het meubilair van FC Kunde worden ge- 

rekend. Ze begon acht jaar geleden als trainingslid en is nu alweer zeven 

seizoenen te bewonderen als speelster van dames 1. In het dagelijks leven 

professioneel stukjesschrijver, dus met de Wereldkundig moet het zeker 

goed komen.

Jona Janssen is naar eigen zeggen 

helaas alweer student af. Hij is op 

het moment part-time werker en 

part-time werkzoekende. Boven-

dien kan hij zijn lol niet op, op de 

rechter! ank bij Heren 3 en wil hij er 

met de commissie voor zorgen dat 

het mooie product ‘Wereldkundig’ 

dit jaar weer vijf keer bij jullie op de 

deurmat terecht komt!

Thijs den Heijer a.k.a Eier is inmid-

dels bezig aan zijn vierde seizoen 

bij kunde en is rechtsback bij heren 

2. Vanwege zijn buitenlandse avon-

turen was hij al een tijdje de interna-

tionale verslaggever van de wereld-

kundig. Hij is dan ook blij dat hij 

vanaf dit seizoen zich met nog meer 

taken binnen de clubbladcommissie 

zal kunnen bezighouden.

Een nieuw jaar, een nieuwe clubbladcommissie!

Davey van Raaij loopt al heel wat jaartjes rond bij Kunde. Hij was al actief 

in het bestuur, als trainer en in het commissiewerk. Dave is de nestor van 

de clubbladcommissie en de enige ervaren kracht. Hij maakte de afgelopen 

jaren de metamorfose van de Wereldkundig mee en kan het ook dit jaar niet 

laten om zich ! ink in te gaan zetten voor weer mooie edities!

de

ja

In de wereldkundig zal er voor alle commissies de ruimte zijn zich te presenteren. Om een goed voorbeeld te 

geven zullen wij als clubbladcommissie aftrappen. Ervaren krachten Erik, Manoek en Jet hebben de commis-

sie helaas verlaten nadat ze zich jaren lang hebben ingezet voor de wereldkundig. De clubcie zal daarom dit 

seizoen opereren in een vrijwel geheel nieuwe samenstelling. Reden genoeg om de vernieuwde commissie 

even voor te stellen.

Mirjam Adriaanse kan gerust tot het m

se

go
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I n 	   N i j m e g e n 	   e n 	   o m s t r e k e n 	   e e n 	   f e n o m e e n , 	   	  
l e e s 	   o v e r 	   h e t 	   w e l 	   e e n 	   w e e 	   v a n 	   	  

Fc	  Kunde	  dames	  1	  	  

Ve r n i e u w d 	   	   t e a m 	  
Na	  een	  pittige	  voorselectie	  onder	  het	  toeziend	  
oog	  van	  Gert	  en	  de	  nieuwe	  coach	  Marco,	  is	  nu	  
het	  eerste	  damesteam	  weer	  een	  selectie	  waar	  
je	   u	   tegen	   zegt.	   Een	   combinatie	   van	   jong	  
talent	   en	   oude	   rotten,	   die	   in	   de	   eerste	  
bekerwedstrijden	   liet	  zien	  wat	  winnen	   is.	  Met	  	  
ruime	   cijfers	   werden	   de	   eerste	   twee	  
tegenstanders	  aan	  de	  kant	  gezet.	  	  	  

Bu l t ! 	  
Buhuhuhuhu!	   	  

N i e u w e 	   c o a c h 	  
Zelfs	   een	   duik	   in	   het	   Tikibad	   tijdens	   het	  
teamuitje	   en	   een	   avondje	   doorhalen	   in	   het	  
Haagse	   café	   Danzig,	   hebben	   Marco	   niet	  
genoeg	   afgeschrikt	   om	   de	   prachtige	   taak	   als	  
coach	  van	  dames	  1	  af	  te	  slaan.	  Welkom!	  

Mar co ! 	  

S t a r t 	   v a n 	   d e 	   c o m p e t i t i e 	  
De	   eerste	   wedstrijd	   tegen	   De	   Treffers	   in	  
Groesbeek	   ging	   nog	   jammerlijk	   met	   5-‐1	  
verloren.	  De	  daaropvolgende	  drie	  wedstrijden	  
werden	   echter	   gewonnen.	   Met	   de	   kraker	   in	  
Ulft,	   waar	   een	   3-‐1	   achterstand	   werd	  
omgevormd	   tot	   een	   3-‐4	   overwinning.	   En	   de	  
8-‐1	   	   winstpartij	   tegen	   sv	   Meddo	   niet	   te	  
vergeten,	   de	   grootste	   competitieoverwinning	  
in	  de	  afgelopen	  vier	  jaar.	  	  

Volgende	  evenement:	  Troost	  van	  Oost	  
op	  zaterdag	  12	  november!	  

Wie	  is	  knapper	  Siem	  of	  Luuk	  	  de	  Jong?	  
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Afgelopen zomer konden we, na lang uitstel, dan toch ons nieuwe voetbalveld begroeten. Hierdoor kreeg ons 

aller FC Kunde dan eindelijk de kans om door te groeien. Hiervoor werd dan ook een nieuwe commissie in het 

leven geroepen: de wervingscommissie. Al snel werden er voldoende leden gestrikt en kon het vergaderen be-

ginnen. Dit alles leidde onder andere tot de legendarische kundeweek waarin vele zieltjes werden gewonnen. 

Ondanks dat de inschrijftermijn bij de KNVB inmiddels was verlopen, hebben we toch (met het oog op de toe-

komst) de Introweken aangegrepen om de naam van Kunde te verspreiden onder het nieuwe studentenvlees. 

Met name bij de sportdagen bleek ons clubje (terecht) zeer populair, wat ertoe leidde dat alle ballen vrijwel 

continu over het kunstgras denderden. Met onze scoutingsexpertise aan de zijlijn was het niet lastig om uit deze 

grote talentenvijver de beste voetballers eruit te pikken en ze warm te maken voor de gezelligste voetbalclub 

van Nijmegen en omstreken. Bovendien werd er samen met Obelix een geweldig Knock Out feest georgani-

seerd (zie foto’s), waar alle aankomende studenten met eigen ogen konden aanschouwen dat we bij Kunde over 

meer dan alleen voetbaltalent beschikken. 

Dan een oog op de toekomst voor deze jonge commissie. Van de zes leden van vorig jaar, zijn we er twee 

kwijtgeraakt aan ons nieuwe (kandidaat)bestuur, namelijk Roel en Dennis. De goedlachse Otje heeft helaas 

het prachtige Nijmegen verlaten, maar Dominique, Debbie en ikzelf blijven trouw lid van dit gezellige clubje. 

Aangezien wat goed is snel komt, circuleren in de wandelgangen al diverse namen van enkele opvolgers. Hoew-

el er nog niets o�  cieel is, durf ik toch met zekerheid te zeggen dat we ook komend jaar voldoende enthousiaste 

leden in onze commissie hebben die ervoor gaan zorgen dat Kunde zijn potentie gaat waarmaken. Maar zoals 

wel vaker geldt: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!!

Dus: Voor eenieder die ons team wil komen versterken, stuur een mailtje naar het bestuur! Ook voor 

Kundeleden die geen tijd hebben om alle vergaderingen bij te wonen, maar wel bij enkele activiteiten 

als vrijwilliger willen bijspringen: schroom je niet en help Kunde op weg naar de top!

Door: Thom Verhoeven
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Ik ben afgelopen maand met een ko� er vol oude FC 

Kunde tenues naar Malawi gereisd. Vorig weekend 

heb ik ze uitgedeeld aan het team in het dorp: Or-

phan (inderdaad wees in het engels): Wat een suc-

ces! Ze waren ontzettend blij en hebben ze gelijk 

aangetrokken. Ze hebben gedanst en gezongen, 

echt mooi. Op zondag was de eerste wedstrijd. De 

eerste helft was het 0-0. Toen de tegenpartij een 

buitenspel goal maakte was het einde verhaal: 

Orphan stopte met spelen en de scheidsrechter 

staakte de wedstrijd. Morgen hebben ze hopelijk 

meer geluk in het hemelsblauwe shirt (en misschien 

maak ik ook nog wel een goaltje (ik zit bij de selec-

tie! Ole!)) 

FC Kunde: Zikomo kwambiri! (Hartelijk dank). En 

succes!

‘FC Kunde: Zikomo kwambiri!’ 

Ik
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Door: Arno van Herwijnen
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FC KUNDE DE WERELD OVER

Voetballen in Zuid-Afrika

Door: Renske Habets

Voor het vak ‘Community Outreach Project’, dat door het 

Onderwijsinstituut voor Informatica en Informatiekunde 

wordt aangeboden, ben ik met drie andere studentes af-

gelopen zomer voor een maand naar Zuid-Afrika gewe-

est. Tijdens een drie weken durend project hebben we 

twee weken ICT-les gegeven en een week geholpen in 

een crèche. 

Zoals verwacht was ICT les geven niet echt iets voor mij, 

maar wanneer we na een dagje les geven weer ‘thuis’ 

kwamen, werd dat gelijk door de buurtkinderen opge-

merkt die dan meteen onze tuin in kwamen gerend. Ik 

had van thuis twee voetballen meegenomen en zo sloot 

ik de dag af met een potje voetbal met de buurtkin-

deren. Ook mijn reisgenootjes had ik zo ver gekregen 

om mee te doen en ook onze ‘gastheer’ kon wel een bal-

letje trappen. 

De laatste week van ons project zijn we elke ochtend 

naar de crèche gegaan. De kinderen zagen ons al van 

ver komen en gingen dan allemaal bij het hek staan 

schreeuwen: ‘Gua, Gua!!’, wat blanke betekent. Binnen 

de poort werden we omsloten door kinderen die ons 

niet meer loslieten. Dit maakte het voetballen wel een 

beetje lastig. Ik moest me eerst los zien te wringen om 

naar de bal te kunnen rennen, erg vermoeiend… 

De laatste week in Zuid-Afrika hebben we afscheid moe-

ten nemen van alle lieve kindjes en zijn we naar het Kru-

ger National Park gegaan, waar we hebben genoten van 

de natuur en wilde dieren! Helaas wel zonder voetbal, 

die hadden we achtergelaten…

De voetbalkunde in Nepal

Door: Myrthe Hulshof

Nepal was afgelopen  zomer mijn 

bestemming voor zes weken.  

Een land van hindoeïsme, lieve 

mens(jes) en de hoogste berg op 

aarde.  Samen met een vriendin 

ging ik er zes weken naartoe, om 

vier weken vrijwilligerswerk te 

doen in een weeshuis in Kathman-

du en nog twee weken rond te reizen.  De kinderen in het 

weeshuis hadden niets, zelfs vaak geen stromend water. 

Alle aandacht, glimlachen en hulp hebben hopelijk een 

klein beetje geholpen. Ondanks een eerder bezoek aan 

India, liet de armoede hier weer een enorme indruk op 

me achter. Hoe cliché ook,  de mensen in Nepal lijken 

gelukkiger met kleine dingen. De sfeer op straat is erg 

% jn en de kleurige kleding maakt het een mooi geheel.  

Maar hoe zit het er eigenlijk met het voetbal?

Gedurende vier weken woonde ik in een gastgezin in 

Kathmandu, dicht in de buurt van een prachtig voet-

balveld. Elke dag liep ik er twee keer langs en altijd werd 

er met veel passie gevoetbald. Tussen de voetballertjes 

liepen koeien, het gras stond hoog en je zakte een halve 

meter weg in de blubber. En die jongens bleven maar 

rennen met een hoop passie. Vanuit het weeshuis in een 

ander deel van de stad, keek ik in de verte op een ´echt´ 

voetbalveld waar het altijd druk was. Het halve dorp liep

uit om de wedstrijdjes te bekijken. Toen er eenmaal een 

bal gekocht was voor de kinderen van het weeshuis, was 

er ook daar geen stoppen meer aan. 

En toch, als ik naar de cijfers kijk van het Nepalese voet-

baleftal, stelt het niets voor. De halve % nale in de groeps-

fase van het kwali% catietoernooi voor de Azië cup is wel 

het maximale dat ze bereikt hebben. In de tweede week 

werden we uitgenodigd voor de kwali% catie wedstrijd 

Nepal - Jordanië om de wereldbeker van Azië. Weinig 

publiek, veel blubber en kansloze Nepaleesjes maar een 

geweldige ervaring! Nepal zou gelijk spelen in deze re-

turn, na eerder met 9-0 verloren te hebben. Er moet nog 

veel geleerd worden dus, maar de ingrediënten zijn aan-

wezig voor een goed resultaat in de toekomst: Passie en 

wilskracht!
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Kijkend naar ons kunstgrasveld denk ik aan de mooie 
rushes die ik de afgelopen seizoenen langs de lijn heb 
gemaakt. Ik droom over perfect getimede slidings en 
knullig veroorzaakte penalty’s. Met een glimlach denk ik 
terug aan een paar van mijn mooiste eigen goals. Al deze 
mooie momenten lijken een eeuwigheid geleden.
 
In de fitnessruimte van het sportcentrum sta ik enig-
szins gegeneerd te stuntelen op een crosstrain-apparaat. 
Door het uitzicht op het voetbalveld, waar een stel jonge 
honden tegen een bal aan staan te trappen, wordt ik kei-
hard met mijn neus op de feiten gedrukt. Niet alleen het 
uitzicht is confronterend. Ik wordt namelijk omringt door 
trainende mensen, die mijn grootouders zouden kunnen 
zijn. Daar sta ik dan tussen de kreupele mensen, waar-
toe ik zelf behoor, terwijl ik kijk naar frivole en krachtige 
voetballers, waarvan ik er zelf lang geleden ook één was. 
Gelukkig kan ik zelf erg lachen om deze uiterst negatieve 
gedachtegang. Ik besluit daarom het confronterende 
schouwspel van een positieve kant te bekijken en cross-
train nog even lekker verder, vrolijk lachend naar mijn 
medekreupelen. 

Ondanks dat ik vaker geblesseerd ben geweest, blijft het 
iedere keer weer een vreemde situatie. De eerste week 
na de tik op mijn enkel, was ik niet in staat te werken en 
moest ik het grootste deel van mijn tijd liggend op de 
bank doorbrengen. Daardoor viel ik al snel in het zwarte 
gat der verveling. Daarnaast waren slapeloze nachten, 
door een tekort aan beweging, het gevolg. Gelukkig kon 
ik een playstation van een vriend lenen, zodat ik toch 
nog, weliswaar met een controller, kon voetballen. 

Geblesseerd zijn is een lastige situatie. Door de verveling 
en de wens om snel weer te voetballen, wil je er alles aan 
doen om weer fit te worden. Deze overmatige motivatie 
kan je echter nergens in kwijt Rust houden is namelijk de 
beste manier om te herstellen. Uit ervaring weet ik dat 
de frustraties die voortkomen uit deze vervelende situ-
atie, een voorspoedig herstel  soms in de weg kunnen 
staan. Te snel weer beginnen en te hard willen werken 
aan je herstel, maakt een blessure vaak alleen maar erger 
en langdradiger.  

Omdat je als geblesseerde simpelweg niet meevoetbalt 
en langs de lijn staat,  krijg je als geblesseerde al snel 

het gevoel niet helemaal meer bij het team te horen. Dit 
gevoel heb ik de afgelopen weken proberen te compens-
eren door me bezig te houden met allerlei randzaken 
rondom de wedstrijden van mijn team. Met veel plezier 
heb ik de afgelopen weken dan ook bidons gevuld, wa-
terzakken gedragen en wedstrijdformulieren ingevuld. Ik 
ben zelfs speciaal een keer naar de training komen kijken 
en rondjes komen lopen, zodat ik toch voor mijn ver-
jaardag een kratje bier mee kon nemen voor het team. 

Toch kon ik in dit soort bezigheden niet volledig mijn 
eier kwijt. Op wedstrijddagen is er niet bijzonder veel te 
doen en sta je op een gegeven moment toch weer in je 
eentje naar de warming-up van je team te kijken. Na de 
training smaakt een biertje toch lekkerder als je volledig 
hebt meegetraind. Het absolute dieptepunt van deze 
periode was de uitwedstrijd tegen Presikhaaf. Om half 8 
’s ochtends ging de wekker. Om mijn betrokkenheid te 
tonen, wilde ik de wedstrijdbespreking natuurlijk niet 
missen. Om tien uur werd er afgetrapt en voor ik het wist 
stonden we met 6-0 achter, waardoor het supporteren 
ook niet meer zo leuk was.

Gelukkig train ik inmiddels al weer mee en kan volgende 
week misschien alweer mijn eerste minuten in een wed-
strijd maken. Een periode vol ergernis en frustratie zit er 
dus bijna op. Ik kan niet wachten weer langs de lijn te 
rennen op ons mooie kunstgrasveld. 

Geen enkele voetballer ontkomt er aan om zo nu en dan een blessure op te 
lopen. Sommige spelers hebben hier meer last van dan andere. Arjen Robben 
is een voorbeeld van een speler, die vaker geblesseerd is dan voetbalt. Een 
aantal weken geleden raakte ik door een charge op mijn enkel geblesseerd. In 
deze wereldkundig kijk ik terug op een periode van fysiotherapie, frustraties 
en hoop om snel weer te voetballen.

Blessureleed

Column Thijs den Heijer

pagina 12



Wanneer is je voetbalhart gaan kloppen Arjan?

Mijn voetbalcarrière is eigenlijk pas begonnen bij FC Kunde. 

Het hoogtepunt was al op jonge leeftijd bereikt. Op de 

basisschool was het elke middag raak. Zodra de bel ging, 

kicksen aan en voetballen op veldjes in Voorthuizen met 

Hollandse jongens als Edwin, Johan en Sander. Uiteindelijk 

heb ik mijn eerste echte minuten in een team gemaakt toen 

het schoolvoetbal georganiseerd werd. De basis bestond uit 

jongens van groep acht en zeven, maar Sander en ik werden 

uit groep zes gekozen om dat team aan te vullen. Typisch, 

want korfballer Sander en ik (tennisser) waren zowat de 

enige uit de hele groep die niet op voetbal zaten. Natuurlijk 

een lekkere sneer naar de rest van mijn vrienden, althans 

dat leken mijn vrienden tot dat moment. Met schoolvoet-

bal werden we ook kampioen, een belachelijk goed team 

hadden we. De sneer was dus niet totaal ongegrond. 

Hoogtepunt bereikt en op de middenbare school verruilde 

de veldjes zich voor het gravel. Ik kon ook echt totaal niet 

tegen mijn verlies. Op wijze raad van mijn pa ben ik maar 

lekker verder gegaan met tennissen, omdat ik hem daar al 

altijd al de volle laag gaf als ik het zelf op de baan verklootte. 

Een teamsport zou dan ook niet echt aan mij besteed zijn 

geweest destijds.

En hoe ga je in FC Kunde 3 nu dan om met het teamver-

band?

Het plezier heeft het gewonnen van de winnaarsmentaliteit. 

Natuurlijk, een sportman wilt altijd winnen, maar na jaren 

ervaring bij Kunde met bijvoorbeeld negen man op het 

veld, Grieken, Duitsers, taalbarrières en zes coaches kan ik 

nu ook wel alles aan. En je komt ook op een gegeven mo-

ment op zo’n leeftijd waarbij je juist anderen moet helpen 

om zich thuis te voelen in een team. Biertje drinken na de 

training, vieze grappen maken, rare dansjes doen en af een 

toe een blunder maken zoals een penalty missen en een te 

klein Bintang hempje dragen. Puur voor het teamgevoel.

Hoe denk je dat Kunde 3 dit jaar gaat presteren?

In het begin had ik mijn twijfels over het team. De eerste 

wedstrijden hebben me toch best positief gestemd. Ik moet 

mijn draai nog vinden op het centrale middenveld en met 

de nieuwe spelers. Dit jaar vierde klasse, een balletje hoog-

houden en een aka zit er dit jaar dus niet meer in, behalve als 

we een keer een potje tegen het vijfde gaan spelen. Ik schat 

onze kansen in op een mooie subtoppositie, we hebben in 

ieder geval nog geen grote nederlaag hoeven incasseren na 

drie potten. Geen korfbaluitslagen à la 11-6.

Ik ga in ieder geval mijn stinkende best doen voor het team, 

naast poker is Kunde 3 namelijk écht het belangrijkste in 

mijn leven. All-in!

Op 21-jarige leeftijd kwam hij als broekie bij kunde binnenlopen. De laatste jaren is hij een vaste 

speler in Heren 3, al dan niet op de bank. Een kort vraaggesprek met middenvelder en sterspeler 

Arjan Stap (25).  Door: Arjan Stap en Jona Janssen
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Verhalen uit de kleedkamer: De
werkende Kundenaar heeft recht op
ontberingen!
AnneWaninge

Na een van onze eerste trainingen deden een paar

dames van Dames 2 een wonderbaarl i jke ontdekking:

Wat zit er een groot verschil in leeftijd tussen de dames

van Dames 2! Aan de ene kant heb je de frisse, jonge

studenten die net met hun 2e jaar zijn begonnen en nog

volop genieten van hun bloeiende studentenleven. Aan

de andere kant heb je de “oudgedienden” die al enige

tijd geen student meer zijn en al werken. Aangezien uw

scribente tot de laatste groep behoort, een kleine

impressie van de gedachtengang als werkende

Kundenaar:

In de auto om 1 7.30 uur vanuit Duitsland richting de

sportvelden terwijl de training om 1 8.00 uur begint:

“Moet die tractor echt NU besluiten om naarNijmegen te

rijden over de rijksweg?!”

Wie gaat er mee naar de Fuik vanavond?

“Vanavond de Fuik in? Ikmoetmorgen gewoon weer

werken. . .”

Tijdens de training:

“Waar is mijn energie gebleven?”

Nieuw seizoen met nieuwe trainingstijden op

vrijdagavond:

"Vrijdag trainen?Wanneer ga ikmijn familie en vrienden

dan in 's hemelsnaam zien?"

In de stad op donderdagavond:

“Oei, 23.00uur. . .tijd om naar huis te gaan.”

Nog steeds diezelfde donderdagavond:

“23,45 uur. . .nog een allerlaatste biertje.”

De volgende ochtend:

“Dat laatste biertje gisteren had ik toch maar beter niet

kunnen doen. . .”

Het moge duidel ijk zijn: ik kijk toch wel met enige

weemoed terug op -vooral- al le vrije tijd tijdens mijn

studententijd. Maar ja, zoals de vakantieganger recht

heeft op ontberingen (zoals mijn vader zou zeggen),

heeft de werkende Kundenaar dat ook. De moraal van

dit verhaal? Geniet van je studententijd zolang het

nog kan! Het is namelijk echt voorbij, voordat je het

weet.

Na een training op woensdagavond zit ik op de fiets

naar huis en ik zing met mijn iPod mee: Don't it always

seem to go / That you don't know what you got / Til l

it's gone?

Sl imme vrouw die Joni Mitchel l ..

De Kunde newsletterhét nieuwsbulletin voor alle fans van Dames 2
Jaargang 3, editie 1 , September 2011

Dames 2 verwelkomtde

nieuwe aanwas:

- Lieke Tiel Groenestege

- Svenka Kniest

- Alex Boeijen

- Carol in Witte

- Margriet Lamers

- Shana Ebing

Discussies langs de lijn:

Zeg je nu stuit of stuiter

als je schreeuwt: “voor de

stuit(er)” ?

De luxe positie van Dames 2:

aan auto's geen gebrek!

De iets mindere luxe positie

van Dames 2: aan speelsters

geen gebrek.

Hast Du es schon

gewusst? Ich habe

es nicht gewusst:

Steeds meerDuitse

dames in Dames 2!

De eerste oefenwedstrijd van het

seizoen tegen Bemmelwas een

succes. 2-1 gewonnen! Maarwat

deed datmeisje met die vlag nu

langs de lijn?
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• 3 stierenballen

• bloem

• olijfolie

• zout

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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E s p a n y o l  /  B a r c e l o n a

Hombres! Barcelona. Stad van Gaudí. Stad van de Sagrada Familia 
en van Casa Batlló. Stad van twee bergen; Montjuïc en Tibidabo. 
Stad van ‘dream-team’ Barcelona en het bescheidenere Espanyol, 
met hun sporttempels Camp Nou en het Lluís Companys waarin 
Ellen van Langen haar gouden 10km liep. Stad ook van de minstens 
zo mooie, maar veel minder bekende las Arenas en Monumental.      

CRIADILLAS FRITAS

paanse  stierenvechter 
zwaargewond” kopten de 
kranten recentelijk. Een 

stierenvechter was na een uitglijder 
door wang en oog gespiest door de 
hoorns van zijn beestachtige 
opponent. Boontje komt om zijn 
loontje kun je zeggen. Dat zeggen 
zeker ook de duizenden Spaanse 
tegenstanders van het 
stierenvechten die onlangs hun 
grootste overwinning vierden: vanaf 
januari 2012 is het stierenvechten in 
Catalonië verboden. Maar net als 
voetbal is stierenvechten in Spanje 
religie. Religie die niet in kerken 
beleden wordt, maar in schitterende 
ronde tempels van warme bakstenen 
en vrolijke kleuren. Een schril 
contrast met de betonnen bak die 
het Camp Nou van buiten in feite is. 
Of je nu voor of tegen 
stierenvechten bent, dat deze 
arena’s voortaan leeg staan is niets 

minder dan een doodzonde. En wat 
te doen met al die stieren die nog 
niet met een rode doek getemd zijn? 
Opbakken natuurlijk!

 Was de stierenballen onder de 
kraan en leg ze een paar minuten in 
kokend water. Verwijder daarna het 
vel van de bal door een snee over de 
lengte te maken. Snijd nu het 
binnenste in plakjes. Haal de 
rondjes even door de bloem en leg 
ze vervolgens in een goed 
verwarmde koekenpan met een 
flinke laag olijfolie. Als de ene kant 
krokant is, omdraaien en de andere 
kant gaar bakken. Leg wat 
keukenpapier op een bord en 
presenteer hier de plakjes op. 
Bestrooien met zout. 

Buen provecho!
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Disclaimer:

An & Bonnie?!?!??! Lijkt dat niet heel veel op?.... Juistem. Op-

eens dook daar in de webmail van de clubcie: “De spannende 

avonturen van An& Bonnie” op. De auteur van Ad & Ronnie 

wilde ons bovenstaande episode liever onthouden. Molken-

boerin stak daar even mooi een stokje voor... Klachten over 

plagiaat mogen naar Sander de Jong of Petra van Sleeuwen.
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Mijn naam is Fien Rademaker en ik speel vanaf vorig 

jaar na de winterstop bij Dames 2. 

Nog voordat ik bij FC Kunde kwam, ben ik eerst 

een jaar naar het buitenland geweest. Een jaar naar 

Amerika, waar damesvoetballen normaler is dan 

herenvoetbal. Hier zat ik dan ook in het schoolteam, 

waar elke dag hard getraind werd. Misschien een 

goed idee voor Kunde? Maar helaas duurde het 

seizoen daar niet lang (3 maanden) en had ik aan 

het einde van mijn reis toch wel veel heimwee naar 

het voetballen. Ik meldde me dan ook zo snel mo-

gelijk bij Kunde aan. Helaas te laat, waardoor ik ee-

rst nog bij de trainingsleden heb meegetraind en 

vervolgens bij Dames 2 terecht kwam. Dus vanaf dit 

jaar speel ik volop mee met Dames 2, en ben ik ac-

tief als wedstrijdsecretaris!

Maar waar komt deze echte voetballiefde vandaan? 

Mijn echte voetbalcarriere is begonnen in mijn thu-

isstad Utrecht. Deze jaren kan ik helaas niet mee-

tellen als ‘echt voetbal’ aangezien dit alleen maar bij 

partijen bleef. Daarbij kon ons team ook elke week 

weer treurend naar huis na wederom een grote ned-

erlaag en was ons motto dan ook maar: Meedoen 

is belangrijker dan winnen! Nu bij Kunde komt hier 

natuurlijk verandering in. De beroemde Coerver oe-

feningen waar we dit jaar mee begonnen zijn zullen 

ons hier zeker bij helpen. Dus wie weet word ik toch 

nog ooit de technische profvoetbalster van mijn 

dromen....

DE GEEF ‘M DOOR PEN

Fien geeft de pen door aan Steven van Heren 1!!

Door: Fien Rademaker 
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Waar andere teams van Kunde nogal wat wis-

selingen hebben ondergaan, heeft het vierde daar 

geen klagen over. Maar liefst 13 spelers van vorig 

jaar zijn het sterrenensemble trouw gebleven. Dit 

resulteerde tot dusverre in een constanter elftal, 

wat voetballend zo nu en dan erg mooie dingen 

laat zien. Uiteraard wordt er geprobeerd om met 

het welbekende tikkie-takkie voetbal de tegen-

stander gek te maken. Een belangrijk onderdeel 

hierin is het opnieuw uitgevonden 4-3-3 systeem, 

waarbij de mogelijkheid om te schakelen naar 4-4-

2 gedurende de wedstrijd altijd aanwezig is. Door 

een extra speler voorin te houden, behouden we 

veel makkelijker balbezit en worden we zodoende 

minder onder druk 

gezet. We creëren vaak 

mogelijkheden en als 

we nog een beetje 

oefenen op afwerken 

hebben we een goede 

kans om hoog te eindigen. 

Zo gaat het ook in de ook in de biermetercom-

petitie met het hikkie-hakkie drinken. Volgens de 

laatste berichten stond ook het 4e hier bovenaan. 

En dat terwijl we eigenlijk niet eens met zo heel 

veel mensen in de Fuik zitten (daar moet uiteraard 

wel verandering in komen!). Als het bestuur het 

geregeld krijgt om die meters ook wat goedkoper 

te maken (een meter grond is nog minder duur!), 

dan gaan wij de uitdaging aan om onze koppositie 

vast te houden. Uiteraard hebben wij met Arns (de 

preases) en Roest (penningmeester en de meid van 

onze Zweed) een # inke vinger in de pap en prob-

eren wij hier sturing in te geven. Al met al hebben 

wie hier dus best wel vertrouwen in.

Naast de competitieve zaken binnen onze club, 

houdt ons elftal zich ook bezig met andere zaken. 

Zo staan er al weer stapavonden, teamontbijten, 

buitenlandtrips en thuiszuip-activiteiten en BBQs 

(georganiseerd door de B.) op de planning. We 

doen waar we goed in zijn: het gezellig houden. 

Mogelijk in het lime-groen en een Paulaner in de 

hand proberen wij er het beste van te maken. Zo 

zijn er al enkele huizen beschikbaar gesteld en 

hoorden we onlangs dat een aantal teams wel een 

avondvullend programma met ons wilde meemak-

en. We zijn uiteraard benieuwd wat de precieze 

invulling hiervan wordt; gezien onze trainingsda-

gen (woensdag en vrijdag), zien wij volop mogeli-

jkheden om iets te or-

ganiseren.

Al met al zit het eigenlijk 

wel goed bij ons. Voet-

ballen, biercompeti-

tie, activiteiten en in alle dingen heel veel plezier 

meemaken, dat is waar het binnen onze club uitein-

delijk toch om gaat. We hebben een leuke groep 

en eigenlijk veel meer ideeën dan tijd. Om eerlijk te 

zijn, iedereen heeft het druk en toch weten we tijd 

voor het team te maken. Daarom durven wij wel te 

zeggen: ’t Vierde is puur genieten!’

’t Vierde: Puur genieten!

Door: Koen van den Bisen

‘We doen waar we goed in zijn: het gezellig houden. Mogelijk in het lime-groen en een 

Paulaner in de hand proberen wij er het beste van te maken’. 

‘We creëren vaak mogelijkheden en als we nog 

een beetje oefenen op afwerken hebben we een 

goede kans om hoog te eindigen’. 
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Tja, daar zitten we dan, met zijn tweetjes. Onder het genot van een biertje in de kroeg 

praten wij over wat we aankomend jaar toch met ons jaar aanmoeten. 

Het is wat, heb je je een heel jaar ingezet 

voor deze prachtclub, is het met een klap 

van de voetbalschoen ineens allemaal 

voorbij. Een jaar besturen gaat zeker niet 

in de koude kleren zitten, maar daarnaast 

is het ook een fantastisch mooie tijd. 

Zo te merken zit het er nog steeds in, het 

promoten voor nieuwe bestuursleden. 

Gelukkig is dat helemaal gelukt, kan 

ik me nu gaan inzetten voor een ander 

doel. Het zoeken van leden voor de ac-

tiviteitencommissie. Als je namelijk zo’n 

jaar voorzitter en wedstrijdsecretaris 

bent geweest, ben je stiekem toch best 

een beetje bang dat je in een zwart gat 

terecht komt. En wat moet je dan? Nou, 

dan ga je dus in de accie. Want dan mag 

je terug van wekelijks naar maandelijks 

vergaderen en hoef je niet iedere week 

verplicht in de Fuik te staan maar word 

er toch zeker wel van je verwacht dat je 

er iedere activiteit bij bent. 

Maar we zitten dus nog maar met zijn 

tweeën, wat naar onze mening totaal 

niet de bedoeling kan zijn, ook al heb-

ben we een beetje ervaring. Het is toch zonde met zijn tweeën biertjes te moeten drinken tijdens het brainstor-

men. Dus de vraag luidt eigenlijk als volgt: Wie wil ons komen versterken in deze prachtige commissie? Of werkt 

het beter als ik vraag: Wie wil er maandelijks met ons mee brainstormen onder het genot van een koud glas bier?

Jolijn en Taki zouden jou graag als nieuwe collega zien!

Mocht je je nou ontzettend aangesproken voelen en klinkt dit als muziek in je oren, 

stuur dan even een mailtje naar fckunde@student.ru.nl en zet in je onderwerp ‘accie’. 

Wij zouden het in elk geval erg gezellig vinden als er meerdere mensen met ons komen 

brainstormen, aangezien wij al een jaar lang met elkaar bier hebben moeten drinken is 

het wel eens leuk andere gezichten te zien aan de overkant van de tafel. 
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COLUMN DAVEY VAN RAAIJ

 “Maar je hebt het er wel over, Dave, en dat is nu net 
hun doel!!”, krijg ik haar" jn teruggekaatst van mijn 
kameraad. Zijn antwoord volgt op een betoog over 
een, in mijn ogen, foeifoute reclame. In casu gaat 
het over de nieuwste reclame van KIPS leverworst. 
Een vrouwtje warmt gedurende een aantal shots 
en secondes haar stem op om vervolgens in het 
hoogtepunt van de commercial de gehele en alom 
bekende KIPS leverworst-tune vloeiend ten gehore 
te brengen. Tenenkrommend..

Ter verduidelijking; ik ben geen oude brompot. 
Of nou ja, niet als het om reclames gaat. Ik ga 
niet apathisch op zoek naar de zapper als er 
reclame verschijnt, heb geen Nee-Nee-sticker op 
de brievenbus en ben ook niet ingeschreven bij 
het Bel-me-niet-register. Sterker nog, ik weet een 
goede reclame heus op waarde te schatten. Humor 
heeft mijn voorkeur, maar ook een goed gebrachte 
boodschap of een sfeervolle reclame krijgen van mij 
de credits die ze verdienen.

En die kant wil ik nu even op. Je verwacht dat een 
organisatie een goed reclamebureau opzoekt om 
een pakkende commercial voor hun merk of product 
te laten maken. De Amstel- en Heinekenreclames al 
jarenlang hoogtepuntjes. De nieuwe ING-reclame 
over het beste seizoen ooit met een bla# ende 
Ra$  e bezorgt me kippenvel en een glimlach. Ik 
kan me voorstellen dat de reclamemakers na de 
eindmontage in hun, allicht dikke en luxe, auto zitten 
richting klant met een met trots vervuld gemoed om 
hun nieuwste creatieve vrucht te presenteren aan 
de opdrachtgever. Een meesterwerkje op niveau, 
dat met een gerust hart de wereldwijde media in 
kan. Zo niet kan ik mij íéts voorstellen bij de tocht 
die de verantwoordelijke voor de KIPS leverworst-
reclame maakt richting de leverworstbonzen op het 
hoofdkantoor. Ik stel me schaamte, schaamrood en 
een nerveus gegiechel voor op het moment dat de 
genante tweeëndertig secondes om zijn en er een 
pijnlijke stilte valt in de ruimte waar tot een minuut 
geleden een hoopvolle en verwachtingsvolle sfeer 
hing. En hoop ook wel een beetje op wat kritische 
zelfre( ectie..

En juist daar sla ik de 
plank volledig mis 
volgens mijn kameraad. 
Ik heb het erover, ik loop 
al de halve dag met die 
breinslopende jingle 
in mijn hoofd en het 
belangrijkste van al; ik 
weet nog steeds dat die 
hoort bij KIPS leverworst. 
“Wat is het doel van 
reclame?”, is zijn retorische vraag. “Is dat doel nu niet 
juist gehaald”. Ik schud mijn hoofd en stamel wat. 
Ik snap het wel, maar wil er niet aan. Denk je dat 
ze bewust zo een afschuwelijk, merkverwoestend 
spotje op de buis brengen? Zulke mensen hebben 
toch ook trots?

Zondagavond denk ik terug aan ons gesprek. Ik 
probeer mijn teleurstelling een plekje te geven. 
Of misschien nog wel meer mijn frustratie. Ja 
inderdaad, we hebben verloren. Of nu ja verloren..
ja, we staan in ieder geval met lege handen wat 
betreft de punten voor de ranglijst. 
Maar ik kan er met mijn hoofd niet bij. Geen 
fatsoenlijk aanval hebben ze opgezet, nog geen 
vijf keer achter elkaar bij een teamgenoot in de 
voeten gespeeld, geen enkel gewag gemaakt van 
een spelsysteem. Wij daarentegen, oogverblindend 
bij vlagen. Snelle combinaties door het midden, 
een á twee keer raken, opendraaien en openen 
over veertig meter, verzorgd voetbal van achteruit. 
Tja, twee foutjes worden afgestraft. Niet eens echt 
kansen, maar wel doelpunten. En ja dat lukte ons 
niet. Zij gaan er vandoor met de punten die er toe 
doen..

Ik hoor mijn kameraad weer. “Wat is het doel van..?” 
en “is dat doel nu niet juist gehaald”. Ik schud mijn 
hoofd en stamel wat. Ik snap het wel, maar wil er 
niet aan. Denk je dat ze bewust zo een afschuwelijk, 
spelverpestend potje op de mat brengen? Zulke 
mensen hebben toch ook trots? Ík ben trost, maar 
wel met een pesthumeur. Kiest u maar…

Kiest u maar...
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Elke week nieuwe cartoons en illustraties op www.erikmolkenboer.nl!

Na een voetbalwedstrijd, loopt een voetballer naar de scheids en vraagt: 

“Hebt u even 5 seconden?” 

De scheids vindt het een merkwaardige vraag, maar antwoordt: 

“5 seconden wel ja.” 

Voetballer:  “Vertel me nu maar alles wat je van voetbal weet!”

DE MOPPENTROMMEL
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Nawoord

Een nieuw bestuur, nieuwe commissies, nieuwe leden, 

een nieuw veld en de eerste Wereldkundig. De aftrap van 

het seizoen is compleet! Het wachten is nu op de tweede 

Wereldkundig. Maar die komt er natuurlijk niet zomaar:

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!

De redactie

Davey van Raaij

Anne Waninge

Thijs den Heijer

Mirjam Adriaanse

Jona Janssen

Toegift
Het bestuur seizoen 2011-2012

Van links naar rechts: Roel Klomberg, Fien Rademaker, Dennis Arns, Florian Kunneman, Nienke Roest, Bas de Veen
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