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INHOUDSOPGAVE SENSATIONEEL

REDACTIONEEL

De blaadjes zijn van de bomen en Sinterklaas is weer het 

land uit, kortom: hoog tijd voor weer een Wereldkundig. 

De kampioensambities van veel teams zijn ondertussen 

bijgeschroefd, al kunnen er zeker nog prijzen gewonnen 

worden. Zoals bijvoorbeeld op woensdag 4 januari bij het 

Nieuwjaarstoernooi.

De 3-0 verliespartij van Oranje tegen het Duitse nationale 

elftal heeft zeker indruk gemaakt. Het vierde denkt wel 

een kansje te maken tegen die Mannschaft  en ook de bi-

jdrage van het tweede elftal heeft een Duits tintje. Geluk-

kig      leggen Svenka, Carolin, Hannah en Timo de grootste           

verschillen tussen het Duitse en Nederlandse voetbal uit. 

Want de euro kunnen we best inwisselen voor de D-Mark, 

maar juichen voor het Duitse elftal gaat wel erg ver! 

Ook de verschillende commissies hebben weer een             

pagina gevuld. Na een voorzichtig begin zijn nu alle               

commissies " ink op stoom. De eerste activiteiten zijn 

een feit, dus      genoeg mooie verhalen en bijbehorende 

kiekjes.   Alleen de toernooicommissie is nog op zoek naar 

een  aantal              enthousiastelingen. Interesse? Informeer 

bij het bestuur! 

Personalia + Elf van Kunde

Sensationeel redactioneel

Woordje van het bestuur

Teampagina: Heren 1

Accie
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Wervingscommissie                   
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Zoek de verschillen

Geef ‘m door pen
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De verschillen tussen Nederlands en Duits voetbal

Column Thijs den Heijer
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ONKUNDE

VOORKANT

De vorige wereldkundig was mooi, maar er zijn toch wat 

foutjes in geslopen;

- voorpagina; de datum en jaargang zijn onjuist weerge-

geven

- verschillende pagina’s; leestekens zijn afgedrukt als 

‘blokjes’

- pagina 6; bij het voorstellen van de clubcie is Jet na een 

misverstand vergeten, bij nader inzien heeft Jet toch af-

gezien van zitting in de cie!

Uiteraard streven wij naar een perfecte wereldkundig. Zie 

je toch een fout? Laat het ons weten op clubcie@fckunde.nl

Myrthe Hulshof (Dames 2) weet “de Bombarda“ van de 

Trekvogels even " ink aan te pakken.

Accie
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Woordje van de 

Secretaris

Graag zou ik het woordje van de secretaris willen beginnen met excuses aanbieden. Er is de afgelopen tijd binnen 

FC Kunde namelijk nogal wat misgegaan waar het de communicatie aangaat, en als eindverantwoordelijke voor de 

communicatie trek ik me dit ten zeerste aan. Toen ik begon als secretaris was ik me ervan bewust dat ‘communica-

tie’ tot het takenpakket behoorde. Toentertijd heb ik onderschat wat een verantwoordelijkheid hierbij komt kijken. 

Nu is het echter tijd om deze te tonen. Dus voor iedere niet doorgekomen afmelding voor een training, iedere                 

onbegrepen grap  en ieder misverstand in de afstemming tussen de wedstrijdsecretarissen Fien en Bas die zich de 

afgelopen maanden binnen de club hebben voorgedaan wil ik me daarom verontschuldigen. Nu we toch bezig 

zijn: het spijt me bij voorbaat ook heel erg van de mogelijke spelfouten die in deze wereldkundig voorkomen. Mijn 

medeleven gaat uit naar iedereen die onder dit soort zaken te leiden hebben (gehad), en de blaam treft alleen mij.  

Ook stroeve communicatie op het voetbalveld trek ik me aan. En dat is er de afgelopen maanden nogal wat gewe-

est. Onbegrepen passjes, riskante terugspeelballen en dekkingsfouten hebben er toe geleid dat weinig teams van 

FC Kunde er uitzicht op hebben om aan het einde van het seizoen met de platte kar door de stad te gaan. Wellicht 

hadden we als bestuur de sportieve ambities aan het begin van het seizoen wat duidelijker moeten vaststellen. In 

de eerste seizoenshelft is gebleken dat het expliciet formulieren van doelstellingen een positief e! ect heeft op de 

resultaten. Wanneer Gé Verbeet tijdens wedstrijdbesprekingen van Heren 2 zijn verwachting uitspreekt dat de spits 

van dienst twee keer scoort, dan gebeurt dat ook gewoon. Zo weet je wat je aan elkaar hebt. 

Dus bij deze: we verwachten dat Heren 1 de gelijke spelen inruilt voor overwinningen, dat Heren 2 een keer              

langdurig een goede serie neerzet, dat Heren 3 zich opwerkt naar een degelijke middenmootplek, dat Heren 4 niet 

meer de andere kant op hoeft te kijken als je ze vraagt wat de score is geworden, dat Heren 5 zich weer mengt in de 

titelstrijd, dat Dames 1 ook de teams in de top van de ranglijst verslaat, dat Dames 2 kampioen wordt van de voor-

jaarscompetitie en dat de trainingsleden nog beter gaan voetballen dan ze al doen. Maar ga achteraf niet zeuren als 

het niet uitkomt; de ambities zijn nu duidelijk doorgecommuniceerd.

Er staat ons kundenaren naast betere prestaties op het voetbalveld heel wat moois te wachten. Zo luiden we het 

nieuwe jaar op woensdag 4 januari feestelijk in met het traditionele nieuwjaarstoernooi in de sporthallen van het 

USC. Ook de nieuwjaarsborrel in de Fuik met eten en gratis fust mogen die dag natuurlijk niet ontbreken. Op andere 

woensdagavonden worden de Kunde-avonden en biermetercompetitie gewoon weer voortgezet, met iedere keer 

een thema of activiteit om de avond extra glans te geven. Daarnaast staan er aan het einde van het seizoen weer een 

aantal mooie toernooien voor de deur, zoals het GNSK, het IT in Groningen en ons ongeëvenaarde open FC Kunde 

toernooi. Wat betreft de lange termijn kan ik tot slot melden dat in het nieuwe seizoen het eerste alumniteam in de 

geschiedenis van FC Kunde in het leven wordt geroepen en dat het Dames-segment gestaag groeit met een derde 

dames trainingsteam dat in het nieuwe jaar zal gaan starten. 

Voor nu wens ik je veel leesplezier met deze Wereldkundig!

Florian Kunneman

Secretaris FC Kunde
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Door :Jolijn van der Maas

Na onze advertentie in de vorige Wereldkundig stroom-
den de sollicitaties voor aanvulling van de Activiteiten-
commissie binnen. En jahoor, de Accie is nieuw en com-
pleet. Svenka Kniest, Jasper Willems en Steven Willems 
(nee, geen familie) zijn aangeschoven aan de tafel waar 
ex-bestuursleden Taki Verstegen en Jolijn van der Maas 
al zaten. En de organisatie van de eerste activiteit door 
de Accie was al snel een feit.

In navolging van onze Oosterburen organiseerde de 
gloednieuwe Activiteitencommissie als eerste activiteit 
een Oktoberfest in november, een Novemberfest dus! 
Uiteraard vond dit festijn in de Fuik plaats, die voor de 
gelegenheid omgetoverd was tot een echte Duitse zuip-
zaal, compleet met pullen bier, lange tafels en banken, 
broodjes worst met zuurkool en heuse schlagermuziek.

“Gezeten aan de lange tafels met pullen bier in de 
hand werd er gelachen en meegebruld met Duit-
se klassiekers”

Naarmate de avond vorderde, stroomde de Fuik vol met 
Kundenaren, waarvan sommigen zelfs als echte Okto-
berfestgangers verkleed waren. Gezeten aan de lange 
tafels met pullen bier in de hand werd er gelachen en 
meegebruld met Duitse klassiekers, die uiteraard langs 
kwamen: “Ich bin wie du!!!”

De Fuik liep zelfs zo vol dat de tafels plaats moesten 
maken om alle Kundenaren kwijt te kunnen en ook de 
biermetercompetitie kreeg weer een flinke impuls; de 
zege in deze competitie ging voor de eerste periode 
naar Heren 4, die daarmee direct met de gratis meter 
weer een start maakte voor de tweede periode. Gevolgd 
door Dames 2 die ook flink wat meters hadden wegge-
tikt en als derde stond Dames 1. De dames van dit laat-
ste team waren met grote getallen aanwezig en zijn met 
een flinke sprint begonnen aan de tweede periode. Al 
met al was het dus een zeer geslaagde activiteit!!

4 januari  Nieuwjaarstoernooi!
Wij willen jullie er tot slot op wijzen, dat het Niew-
jaarstoernooi dit seizoen al gepland is en wel op 4 janu-
ari. Schrijf dit dus met koeienletters in je agenda en plan 
hem vrij, want het belooft weer een mooi toernooi te 
worden met in de avond heerlijk winters eten en veel 
bier!

Terugblikken en vooruitkijken  
met de ACCIE:

“Novemberfest groot succes!”
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De wervingscommissie is op zoek naar een mascotte!

Ajax heeft Lucky, PSV heeft Phoxy en NEC heeft 
Bikkel. Maar FC Kunde heeft nog geen mascotte en 
zonder mascotte tel je niet meer mee!!

Omdat we als commissie te druk zijn met                            
andere zaken.… mogen jullie een mascotte voor 
onze mooie club ontwerpen! Dus haal tijdens de 
kerstvakantie je kleurdoos maar weer van zolder 
en laat je creatieve geest zijn werk doen! 

Stuur je ontwerp naar fckunde@student.ru.nl en win 
een mooie prijs!!

In het voorjaar zal de      
wervingscommissie weer 
een open kundeweek         
organiseren. Heb jij hier-
voor goede ideeën of wil 
je ons tijdens die week met 
raad en daad terzijde staan, 
laat het dan even weten op    
genoemd mailadres.

 
Groetjes van de wervingscommissie

Het wel en wee van de wervingscommissie

Open Kundeweek!

Een gemiddelde woensdagavond voor de wervingscommissie

 Debbie 
 Corine 

 Malou 

 Danny  Thom 

 Dominique 

 Willem 

De winnende         

mascotte krijgt een         

eervolle vermeld-

ing in de volgende        

wereldkundig!
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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 

V r e e t f e s t i j n
Op 12 november – precies 19 uur na de officiële
opening van het carnavalsseizoen (11-11-11 om
11.11u) – vond de opening plaats van het Hapjes-
Vreetfestijn in Huize Greutink. Dit festijn was het
voorprogramma van het legendarische wijkfeest
Troost van Oost. Wij, FC K Dames 1, mogen bij dit
jaarlijkse festival absoluut niet ontbreken en
hebben hier dan ook een geweldig teamuitje om

O p  n a a r  C a f é  ‘ t  C e n t r u m
Aan het begin van de avond stapten we op de fiets
richting Café ’t Centrum (het stamcafé van de
Rukmussen) om daar het spetterende optreden
van Bennie Solo te mogen bezichtigen: “Altijd
Lol(o) met Bennie Solo!” De toon werd meteen
gezet door de aankondiging van de aanwezigheid
van FC Kunde dames 1 door Bennie himself. Daar
hadden de Rukmussen niet van terug. Bennie had
zeker geen blad voor de mond en probeerde onze
DJ Gosé, zoekende naar de consumptiemunten, in
verlegenheid te brengen. Maar Bennie kreeg de
lange (middel)vinger van DJ Gosé terug. Vervolgens

hebben hier dan ook een geweldig teamuitje om
heen gebouwd. We waren, al zeker een week
eerder, in de ban van onze recepten en een aantal
dames vertoefden meerdere dagen in de keuken
om allerlei culinaire hoogstandjes te bereiden.

S m a r t l a p p e n s f e e r
Om 16.00 uur druppelden de eerste teamleden
binnen en DJ Gosé bracht ons al vanaf minuut één
helemaal in de smartlappensfeer. De Toppers,
Rinus en Bonnie St. Claire passeren de revue.
Steeds meer teamleden schoven aan tafel,
waardoor deze tafel steeds voller kwam te staan
met heerlijke hapjes, zoals gehaktballetjes (van de
koningin), hamrolletjes, komkommer-
minisandwiches, zalm-wraps, salade (van de
Vedette), sushi, Pigs in a Blanket en stokbrood.
Onze begeleider Marco kwam zelfs met twee
schalen vol met hapjes. Ook was er tiramisu en
monchoutaart toe. Tapa-technisch zat het dus wel
goed! Met een lekker biertje erbij en Bennie Solo in
het vooruitzicht werd een gezellige boel.

1 7  b i e r  e n  e e n  a p f e l k o r n
Daarnaast waande Meike zich volledig in het thema
door zichzelf om te toveren in een ware
volkzangeres met een getoupeerd kapsel en een
zwoele uitstraling. Lion had vlug het podium
gevonden, doordat ze zoveel energie kreeg van de
apfelkorn. Jet kwam tijdens deze avond uit
Duitsland en de vrienden van onze gastvrouw
hadden hun draai helemaal gevonden in een
Nijmeegse kroeg tussen de voetbaldames. Suus
Koen had met haar smartphone de foto voor de
cover van zijn volgende album. De superhits Toos is
Boos en de Polonaise achteruit mogen op dit album
zeker niet ontbreken. Uiteindelijk eindigden we
Troost van Oost in onze favoriete Nijmegen-Oost
kroeg Het Haantje, waar we uiteraard de kroeg
werden uitgeveegd. We kunnen terugkijken op
geweldige avond/nacht met Nijmeegs vertier.

lange (middel)vinger van DJ Gosé terug. Vervolgens
bracht Sander het verzoekje “Balletjes van de
Koningin”van André van Duin in, tijdens de show.
Tijdens dit nummer ging hij heel galant de
overgebleven gehaktballen uitdelen aan het
overige publiek. Dit publiek bestond hoofdzakelijk
uit Tokkies in Tijgerprint kledingstukken met
bontkragen.
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Het leven als nieuweling bij FC Kunde Heren 3

Door Willem Derksen

Als je voor het eerst bij een nieuwe voetbalclub komt is het                                        

altijd spannend, een hoop nieuwe gezichten, twijfels over je eigen                                     

voetbalkwaliteiten en de vraag of je wel goed in de groep past. Geluk-

kig bleek alles reuze mee te vallen. Zelfs mijn eigen kwaliteiten blijken 

redelijk te voldoen en sta ik lekker op mijn plek als rechtsback. Verder 

kwam ik erachter dat Heren 3 veruit het gezelligste team van FC Kunde 

is. Er wordt menig biertje gedronken na wedstrijd en training en voor 

mijn gevoel ben ik nu volledig opgenomen in dit sterrenensemble. Ook 

al heb ik wat steekjes laten vallen…

Zo heb ik het voor elkaar gekregen om tijdens mijn allereerste wedstrijd 

“kom op Millingen” te roepen. Dit leverde natuurlijk wat boze blikken 

op van mijn teamgenoten en hoongelach van de tegenstander.  Ook 

wordt mijn af en toe Nijmeegse uitspraak belachelijk gemaakt. Gelukkig 

worden er wel meer slechte uitspraken gemaakt bij Heren 3, ik zal een 

paar spraakmakende voorbeelden noemen.

‘Ok jongens, Camiel krijgt schrale tepels, dus we stoppen ermee’ (Gé, 

al meelevende met de voetballers van tegenwoordig)

‘Enneh, hoe gaat het met jou met de meisjes?... Beetje voelen, beetje 

kussen ...’ (Freek, met oprechte interesse)

‘Die tegenstander moet mij haten!’ (Timo, die enkele essentiële    

spelelementen vanuit Duitsland mee naar Nederland genomen 

heeft)

Gelukkig worden er niet alleen rare uitspraken gedaan maar word 

ook menig avondje gevuld met bier, pizza en veel vertier. Helaas heeft 

deze combinatie van gezelligheid en foute opmerkingen nog niet tot 

goede resultaten op de zondagochtend kunnen leiden. Maar dat hier 

na de winterstop verbetering inkomt staat vast. Tot die tijd gaan we ge-

woon door met trainen onder leiding van Gé, pizza en bier avondjes, 

pre-training-ko"  eleut-sessies, ketsers maken tijdens de wedstrijd en           

geniale stapavonden waarbij Menno op kleine meisjes valt.

Voor mijn gevoel ben ik zeker ingeburgerd bij FC Kunde Heren 3, ik ga 

met veel plezier en enthousiasme naar elke training en wedstrijd. Ook 

bij de FC Kunde activiteiten ben ik vaak te vinden en het eten bij de 

# ets gaat er ook altijd goed in! Ik kijk dus zeker uit naar de rest van het 

seizoen waarbij ik er vertrouwen in heb dat we met z’n allen in de 4e 

klasse zullen overleven. Ik zal dus nog hopelijk vele jaren bij FC Kunde 

blijven, misschien volgend jaar zelfs als bestuurslid!

.... En SC Millingen? Daar hebben we het maar niet meer over....

‘Kom op Millingen !!!’‘‘KKKKoooommmm oooopppp MMMMiiiilllllllliiiinnnnggggeeeennnn !!!!!!!!!!!!’’
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ZOEK DE VERSCHILLEN ...

Antwoorden: De neus van Maarten is rood, die van Pim niet. De neus van Pim ligt open, die van Maarten niet. Maarten heeft rode 

tanden, die van Pim kan je niet zien. Pim kijkt bezorgd, Maarten geeft geen enkele blijk van bezorgdheid. Maarten staat buiten, Pim 

zit binnen.

Zoek de verschillen...

Op de foto van links naar rechts: Maarten Delgijer (Heren 4), Pim Aarns(Heren 3)

‘Volgende keer boeks ik ‘m gelijk voor z’n kop’‘Volgende keer boeks ik ‘m gelijk voor z’n kop’
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DE GEEF ‘M DOOR PEN
Met de pen in mijn hand zit ik te denken waar ik het eens 

over zal hebben. Het is geloof ik gebruik dat je jezelf even 

kort voorstelt dus dat zal ik meteen even doen:  ik ben 

Steven, 19 jaar, zit in Heren 1, woon in Nijmegen maar 

ben opgegroeid in de streets van Woezik, een keihard 

leven in de achterbuurten. Mijn jeugdopleiding heb ik 

dan ook genoten bij SC Woezik, mijn carrière bij de sen-

ioren besloot ik bij deze prachtige studentenclub voort te 

zetten. 

Maar genoeg over mezelf. Ik ga het hebben over mijn      

eerste indrukken bij Kunde, in de ruim 3 maanden dat ik 

nu bij Kunde rondloop heb ik namelijk al het een en ander 

opgestoken. Ik zal kort bespreken wat de specialiteiten 

van de markante " guren in mijn team zijn of wat ik van ze 

heb geleerd:

Niels: leert je hoe je voor de wedstrijd de scheids even in 

kan palmen en zo weer 3 doodschoppen meer kunt uitde-

len zonder geel te pakken.

Peter: zorg dat je klein en dun blijft dan krijg je altijd de 

vrije trap mee!

Metin: elke bal is te koppen en kijk dromerig weg op foto’s.

Sander: weet exact hoelang je tegen de scheids kan zeik-

en zonder geel te krijgen en kan als de beste voetballen 

zonder zijn hoofd te gebruiken.

Martijn: zelfs met een holle rug kan je goed keepen.

Guus: laat je niet tegenhouden door die gekke lijnen op 

het veld en eis bij elke bal die je ook maar geraakt kan 

hebben en waar binnen de volgende 10 minuten een 

doelpunt uit komt als assist op.

Roel: altijd blijven lachen, en ondanks dat die in het bestu-

ur zit is het een hele gewone jongen gebleven.

Kasper: kan je de spelregels leren en bewijst dat de term 

‘scorende spits’ een achterhaald begrip is.

Erik: leert je hoe je net geen 100 doelpunten kan maken.

Thom: kan als wiskundige altijd de stand voor je be-

rekenen.

Joos: campers zijn leuk!

Jasper: kan je bij terecht voor slechte woordgrappen.

David: een baco is geen vrouwendrank!

Jelle: trek je verstandskiezen in de winterstop en scoren is 

nergens voor nodig.

Davey: is de olijke Zwolse rots in de branding en de man 

van de principes. 

Joep: NAC is leuk en houd je knieën heel. 

Thijs: ziet er altijd puik uit met zijn blousejes, en kan je alles 

vertellen over het krijgen van een fantastische krullenbol.  

Alex: is keeper en grensrechter, in één!

Glaucio: vier carnaval in Rio.

Zo ben ik in deze korte tijd bij Kunde al een stuk wijzer 

geworden en ik hoop nog veel bij te leren!

Steven geeft de pen door aan: 

Freek van de Schoor uit Heren 3!
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Heren 4 over Oranje op het EK
Door Laurens Reumers

We stonden op een zachte, droge herfstdag een balletje te trap-

pen op het nieuwe veld, in de volksmond ‘dat-voetbalveld-waar-

altijd-frisbiërs-op-staan’. Vrijdagavondtraining: aanmodderen 

met een excuus. Het was 2 december en waarschijnlijk was het 

de meesten volledig ontschoten dat we voetbalden in heilige 

tijd. De EK-loting stond immers gepland op exact dezelfde tijd als 

onze training, wat de UEFA eigenlijk niet vergeven mag worden. 

Echter, omdat sommigen nog wel de tegenwoordigheid van 

geest konden opbrengen hun telefoon enigszins in de buurt 

te houden (en waarschijnlijk een mindere kater hadden dan ik) 

stonden we toch in verbinding met de plek waar het allemaal ge-

beurde. ‘Denemarken’, werd uiteraard als eerste doorgeseind via 

die blitse nieuwerwetste telegraafmachines. 

“Ah nice,” kwam er bijna in koor uit. “Die Denen hebben we in 2010 ook ingepakt, dus die kunnen we nu ook prima 

hebben. Vooral als Simon Poulsen weer even vergeet dat hij geen Nederlander is.” Alles zag er goed uit, een poule 

met bijvoorbeeld Denemarken, Griekenland en Rusland is prima te overleven. Portugal is echter al langer een                            

‘angstgegner’ voor Oranje en de Duitsers zijn degenen die dat woord hebben bedacht. Onze reactie een paar minuten 

na het aanvankelijke goede nieuws was er een van totale ontsteltenis, waaruit blijkt dat wij Nederlanders een WK-

" nale kunnen spelen en twee jaar later alsnog schuwig kijken naar het elftal van Cristiano Stierennek.

Nu zitten er natuurlijk altijd een paar teamgenoten tussen die 

stoer kijkend roepen dat we die Mannschaft wel even gaan pak-

ken en Portugezen niet veel meer zijn dan nep-Spanjolen; een 

wedstrijd rond een uur of 1 en ze geven vast wel op omdat ze an-

ders hun siësta missen. Nu zou ik dat eigenlijk wel willen zien, de 

wedstrijd Duitsland – FC Kunde 4, maar ik heb het vermoeden dat 

dat nooit een wedstrijd zou worden (wij zijn simpelweg te goed).

 Dat ‘wij-gevoel’ is een mooi iets. We identi" ceren ons altijd met 

goedbetaalde jongemannen die ondemocratisch worden aang-

esteld om tegen een stuk leer aan te trappen, door een grijze 

man die niet tegen een bal aan hoeft te trappen, maar tegen                    

hierboven genoemde jongemannen mag zeggen hoe ze dat het 

beste kunnen doen. Terwijl geen van deze mannen ook maar enig 

idee heeft van wie wij zijn – ik denk zelfs dat geen van hen Dennis 

Arns kent! 

  

Deze pseudo-psychologische analyse achter me latend, wil ik nog even kijken naar de uitkomst van EK-groepsfasen 

in het verleden. In 2008 verbaasde Oranje vriend en vijand door Italië en Frankrijk te vernederen in de groepsfase, om 

vervolgens Roemenië te beledigen door met een veredeld B-elftal aan de aftrap van de laatste groepswedstrijd te 

staan. In 2004 plaatsten Nederland en Zweden zich ten koste van 

Duitsland, aantonend dat de alombekende Duitse degelijkheid 

ook zijn grenzen kent. Ook in 2000 plaatste Oranje zich voor de 

tweede ronde, door in eigen land met 9 punten eerste worden 

in een poule met Frankrijk, Tsjechië en Denemarken. Duitsland 

daarentegen wist in dit jaar slechts één schamel punt te behalen 

in de groepsfase, waardoor die Mannschaft eens lekker hartelijk 

kon worden uitgelachen. We moeten echter teruggaan naar 1984 

om een EK te vinden waarbij het Nederlands elftal de knock-

outfase niet haalde, maar dat kwam doordat Oranje zich in dat 

jaar helemaal niet geplaatst had voor het eindtoernooi. Maar ja, 

Duitsland bestond toen zelfs nog niet eens. En om nou bang te 

worden van Portugal? Kom toch eens op man, we zijn nog steeds 

wel de vice-wereldkampioen hè!
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Das magazin über die Jungs aus der zweiten FCK

Interview mit Florian, eine
Leichtbau-Techniker der gern
auf linke Seite des Feldes hopft

‘Anabolen’ Danny:
Muskulöse Männer sind
besonders attraktiv!

Julian Neuschaefer:
Ragschnutz abgeschwitzelt 
zodum Kühpmfelzageln!

Gé Verbeet über das FCK2:
Vanaf jetz soll elke wedstrijd
ein finale bekommen!Timo Stukenkemper:

Kein Mensch ohne Fön!
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Door Carolin Witte, Svenka Kniest, Hannah Gayk (dames 2) en Timo stukenkemper (heren 2) 

Hup Holland Hup... of niet!? 

0:3 tegen Duitsland;  Zo, nu zijn de Nederlanders wel„uitgehupt“. Maar gelukkig zitten er dan ook getalen-

teerde Duitse spelers in bijna ieder team. En die zorgen vaak voor het kleine verschil tussen ons en de tegen-

stander. De Duitse spelers van dit stukje moesten in het begin wel even wennen aan het Nederlandse voetbal:

Een asche veld

Nederland & Duitsland : De kleine maar fi jne verschillen

Op zondagen kom je dan op prachtige sportcomplexen met 
heerlijk kunstgras terecht. Niet dat wij de Aschevelden missen 
:). Standaard een kantine en iets van 10 kleedkamers en ook 
de douches hoef je niet met de tegenstander te delen. En in 
de rust krijg je zelfs nog een heerlijk bakje thee. Wat een luxe 
hier in Nederland!

De ongelofelijke lange warming-up aan het begin: Even een 
paar keer op en neer tussen de lijnen van de 16, rekken en 
strekken en klaar! Waar blijven de rondjes om het veld? 

Een grensrechter die altijd met de laatste man meeloopt om 
ook zeker ieder buitenspel te kunnen herkennen. Überhaupt 
een vlagger, dat is voor velen van ons niet vanzelfsprekend. 

EHBO-ko# ertje zou je bij een wedstrijd in Duitsland nooit missen maar in Nederland doen ze het met een waterzak. 
Wel neem je voor je hele team bidons mee. In Duitsland neemt iedereen zijn eigen $ esje mee.

In het begin van de wedstrijd sta je in een rij tegenover de tegenstander waarbij iedereen de verkiezing van de aan-
voerders meekrijgt. In Nederland staan de spelers al klaar om te beginnen....heel erg slim als de kanten nog gewisseld 
moeten worden :P

Aan het eind van de wedstrijd loop je terug naar het mid-
den om de tegenstander doei te zeggen en de uitslag van de             
scheids te horen maar je Nederlandse collega’s lopen al van het 
veld (wie je op de weg tegenkomt geef je nog een handshake).

Wat betreft  het damesvoetbal verbaasd ons vooral de serieus-
heid ook al voetbal je op laag niveau. Standaard meer dan tien 
mensen op de training, er wordt gedaan wat de trainer zegt, 
iedereen doet goed mee en zelfs de wedstrijden begin je met 
11 spelers plus wissels.

En waarom bestaat er geen ander woord voor shirtjes? Voor      
zoiets moois moet je ook een bijzonder woord hebben: 
TRIKOTS! ;)

Kortom: Ook in de voetbalmentaliteit zitten best wat verschillen tussen Nederland en Duitsland. Maar zoals jullie kun-
nen lezen, vallen ons veel dingen vooral positief op. Wij zijn dus ontzettend blij om bij zo een mooie club als FC Kunde 
te mogen voetballen!
 

1

Hup Holland HuHup.p... o of f ninietet!?!? 

0:3 tegen Duitsland;  Zo, nu zijn de Nederlanders wel„uitgtgehehupupt“t“. . MaMaar gelelukukukkikikig g g zizitttten er dan ook getalen-

teerdede D Duiuitstse e spspelers in bijna ieder team. En die zorgen vaak voor het kleine veversrschchilil t tusussen onons s s enenen d de e tegegen-

standeder.r. D De e DuDuititse spelelersrs v vanan d dit stukje moesten in het begin wel even wennen aan het Nederlalandndsese v voeoetbtbal:

Verkiezing van de  kant voor de wedstrijd

2
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Veel was er niet veranderd in het stadion. Toen ik binnen-
kwam schalde het FC Utreg clublied als vanouds weer 
door de speakers: “De strijd gaat beginnen. We gaan van 
ze winnen. We pakken ze in. Die bal moet erin, erin, erin!” 
Aangegrepen door de emotionele tekst van dit prachtige 
lied, wist ik het: Dit wordt weer ouderwets genieten. 
 
Het drong tot me door dat ik al die jaren niet perse voor 
het voetbal naar het stadion was gekomen. Vooral de 
beleving, de opportunistische en creatieve Utrechtse hu-
mor en de vele interessante types maken een avond of 
middag op de bunnikside iedere keer weer leuk. 

Het was nog drie kwartier voor de aftrap. Zoals altijd 
stond ‘dikke Mario’ zich nu al op te winden en maakte 
hij allerlei wilde gebaren. Met zijn kale kop en donker-
groene bomberjack stond hij op zijn vaste plek vooraan 
op de trap. De achterkant van zijn jack werd nog altijd 
gesierd door witte letters, met de woorden ‘Bunnikside 
Hooligan FC Utrecht 4ever’. Ik vroeg me af wat hij nog 
meer deed in zijn leven, naast fanatieke gebaren maken 
en de spelers van FC utrecht toeschreeuwen. Ik keek een 
beetje rond en zag vlak bij me een opa, die zijn twee 
kleinzoons meenam naar de wedstrijd. Ze stonden naast 
een paar jongens met strakke, agressieve koppies, die er 
lustig jointjes op los aan het draaien waren. 

“Met zijn kale kop en donkergroene bomberjack 
stond hij op zijn vaste plek”

De zojuist beschreven taferelen had ik misschien wel 
honderden keren gezien en meegemaakt, maar wellicht 
vielen ze nu extra op, omdat ik lang niet in het stadion 
was geweest. Tijdens de wedstrijd merkte ik dat bijna 
iedereen in het vak zich op eenzelfde manier gedroeg en 
reageerde op bepaalde situaties. Als een verdediger van 
FC Utrecht bijvoorbeeld de bal verspeelde, hoorde ik wel 
twintig mensen “kom op, Utreg” zeggen. De kleinzoons 
balden hun vuist daarbij op dezelfde wijze als hun opa.

Vooral het taalgebruik onder de supporters viel me erg 
op. Vaak wordt er bij woorden aan het eind een t toe-
gevoegd of juist weggelaten. In de rust kon ik dan ook 
kiezen tussen een ‘broadsjie wors’ en een ‘broadjsie 
hamburgert’. Ook wordt er, als het enigszins mogelijk is, 

achter elk woord ‘ie’of sjie gezet, net zoals bij het woord 
‘broadsjie’. De spelers worden in Utrecht dan ook vaak 
jochies genoemd. Dirk Kuyt werd altijd toegezongen met 
‘Dirrekie’ en Michael Mols werd Mickie Mols genoemd. 
Mijn persoonlijke held van vroeger, Stijn Vreven, werd 
zelfs  ‘Stijntsjie’ genoemd. 

Ook zijn ze in Utrecht altijd erg creatief geweest met bij-
namen verzinnen voor hun ‘jochies’. Een aantal seizoenen 
speelde Etienne Chew-a-Chon voor FC Utrecht. Al snel 
heette hij in de Galgenwaard ‘Chupachup’. Wanneer Ed-
son Braafheid het veld betrad, werd er “Zoene, zoene, 
zoene. Maak me gek”, gescandeerd. Iemand had namelijk 
een keer opgemerkt dat hij wel wat op de hoofdpersoon 
van de dubbelfris reclame leek. 

“De strijd gaat beginnen. We gaan van ze win-
nen. We pakken ze in. Die bal moet erin, erin, 
erin!”

Natuurlijk heb ik die avond niet alleen maar passief naar 
mensen op de tribune gekeken en nagedacht waar al 
het gedrag van de supporters vandaan kwam. FC utrecht 
won die avond met 3-0. Bij elk doelpunt stond ik als een 
gek te springen, waarschijnlijk op dezelfde manier als 
alle andere supporters. Om de avond goed af te sluiten 
zong ik na het klinken van het eindsignaal uit volle borst 
het clublied mee. 

Jarenlang heb ik een seizoenkaart van FC utrecht gehad en zat ik om de week 
in stadion Galgenwaard op de bunnikside, de harde kern van FC Utrecht. 
Natuurlijk ben ik nooit een fanatieke hooligan geweest, maar vanwege de 
sfeer en beleving vond ik het gewoon het leukst om de wedstrijden vanaf 
deze tribune te bekijken. Onlangs was ik na jaren lange afwezigheid weer 
even terug op het oude nest: Op een zaterdagavond stond FC Utrecht RKC op 
het programma. 

“Een avondsjie FC Utreg in de Gallegewoard”

Column Thijs den Heijer
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De Kunde newsletterhét nieuwsbulletin voor alle fans vanDames 2
Jaargang 3, editie 2, december 2011

Van babyblauw naar roze
Het nieuwe idee van Dames 2: Nieuwe, fl itsende

truien. Roze truien om precies te zijn! De keuze

van deze kleur verdient enige aandacht.

Al lereerst was daar het keuzeaanbod tussen

baby-roze en donkerroze. Een vrij ruime keuze,

die zeker ook in bl ijdschap door de coaches

werd ontvangen. Maar met name baby-roze kan

toch als verontrustend gezien worden. De

psychologen uit het team fronsten meteen hun

wenkbrauwen; hier zal toch geen biologische

klok aan ten grondslag l iggen? Of is het toch het

feminisme en wil len wij hier de trend zetten..?

Misschien voetbalt FC-Kunde over 5 jaar wel

geheel in het roze! Maar waarschijnl i jk niets van

dit al les en wil len wij al leen onze tegenstander

tijdens de waming-up verbl inden met onze

felroze opkomst. Nu wordt het al leen nog uit-

vechten in welke kleur de letters erop komen...

Dat l i jkt me niet zo moeil i jk:

Zuurstokroze, toch?

gezel l ig in het Sportcafé met de dames van Dames

2. Maar dat verrekte Sportcafé sluit alti jd zo vroeg!

Dus werd het de hoogste tijd voor een andere

stamkroeg. Voormalig vol leybalspeelster Lieke Tiel

Groenestege kwam met een nieuw idee: We gaan

beginnen in Bottendaal, met als eigenaar haar

bloedeigen neef! Een knus en gezel l ig café waar ze

bier voor slechts €1 ,80 schenken (who needs die

verdomde knaecken!?) en er nog gratis chips en

pepernoten bij serveren ook.

Leuke bijkomstigheid: We gaan beginnen sponsort

Nieuwe stamkroeg van Dames 2

De vraag van de maand:
Wat valt er op aan onze huidige teamfoto en wat is

het doel ervan?

Afscheid nemen
bestaat niet
Na 4,5 jaar was het voor

Manoek tijd om de stap te

maken naar Dames 1 . Met

pijn in ons hart moeten we

afscheid nemen van onze

"vedette". We zul len je

missen Manoek!

Dames 2 is gek op de

derde helft! Vooral na

de training op de vrij-

dagavond is het altijd

ook een gedeelte van de roze

truien!!

Gevleugelde uitspraken
van Dames 2 in de kleed

kamer op zondagochtend:
"Ik heb een hond die ik ken . "

"Wie het laatst komt, wie het

laatst maalt", bij de verdel ing van

de rugnummers.
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Signori! November werd Movember; en iedere Kundenaar mocht om prostaatkanker tegen te gaan zijn 
mannelijkheid - als in de tijd van Giuseppe Bergomi - een maand lang ongegeneerd tentoonstellen. 
Toen de jongens van Kunde 2 ter ore kwam dat binnen het Alvmni-team de prostaatnood zo hoog was 
dat het plassen niet meer binnen de daarvoor bestemde 15 minuten kon, kwamen zij in actie.
Of zouden zij slechts de be!a figura van hun favoriete kok hebben willen nastreven?!     
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P A S T I  P E R  I L  C A L C I A T O R E  F A M E

(Of zouden de adonissen van het tweede slechts de be!a figura van hun favoriete kok hebben willen nastreven?!)    
Volgende editie weer een heerlijk recept! Deze maand honger? Schuif maar aan bij je moeders kerstmaal!
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P A S T I  P E R  I L  C A L C I A T O R E  F A M E

E D I Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  M OV E M B E R !

Signori! November werd Movember; en iedere Kundenaar mocht om prostaatkanker tegen te gaan zijn 
harige mannelijkheid - als in de tijd van Giuseppe Bergomi - een maand lang ongegeneerd tentoonstellen. 

Toen de jongens van Kunde 2 ter ore kwam dat binnen het Alvmni-team de prostaatnood zo hoog was 
dat het plassen niet meer binnen de daarvoor bestemde 15 minuten lukte, vlogen de Gilettes de 

prullenbak in...
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Een gezonde dosis nostalgie! 

Ondanks het feit dat onze club haar tweede lustrum nog niet gevierd heeft, hebben we toch al een rijke 
historie. De archiefcommissie is weer eens de dozen ingedoken om enkele historische krantenkoppen en foto’s 
naar het heden te halen. Tip ons als je nog materiaal hebt liggen dat niet mag missen in het Kunde-archief! 
Vooral van de niet-selectieteams hebben we momenteel nog weinig materiaal. Laat het ons weten als je wat 
hebt liggen!  

De archiefcommissie – Corine, Marte, Niels, Sanne & Walter 
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COLUMN DAVEY VAN RAAIJ

Woensdag! Eindelijk woensdag..ik had me er al een 

aantal dagen op verheugd. Een dagje uit. Een dagje 

weg naar Amsterdam. Met mijn zusje nog wel! Of 

nou ja zusje, ze is inmiddels 22 en al een hele dame, 

maar voor mij en bij ons thuis blijft ze het kleine 

zusje.

Een dagje Amsterdam dus. Hoofdact van de dag is 

een heus klassiek concert in het concertgebouw. 

Niet dat mijn zusje en ik fervente concertbezoekers 

zijn, ik zou zelfs niet durven beweren dat ik een 

liefhebber van klassieke muziek ben, maar toch gaan 

we naar het mooie, oude, statige concertgebouw. 

Een dagje Amsterdam is voor ons een dagje op 

stap. Ik ben niet wereldvreemd, maar op de een of 

andere manier ben ik nog zelden in onze hoofdstad 

geweest. Ik ben wel eens met school naar Amsterdam 

geweest om bijvoorbeeld het Anne Frank-huis 

te bezoeken. Ik ben wel eens met de mooiste FC* 

naar de Arena afgereisd om ze te supporteren in de 

wedstrijd tegen de godenzonen. Ik heb mijn ouders 

wel eens weggebracht naar Schiphol of daar zelf het 

vliegtuig gepakt, maar echt een dagje ter vermaak 

op eigen initiatief is er nog nooit van gekomen. 

Daarom grijpen we deze gelegenheid er maar eens 

voor aan.

Zo beginnen we onze ‘dag Amsterdam’, na een 

wandeling door het Vondelpark, in brasserie Keyzer 

aan de Van Baerlestraat met een gezellige lunch. Eens 

even bijpraten, koetjes, kal" es enzovoort. Daarna 

besluiten we de dag écht cultureel te maken! We 

steken het museumplein over en staan aan de poort 

van een machtige gebouw. We brengen een bezoek 

aan het Rijksmuseum, expositie; De meesterwerken; 

Hoogtepunten uit de Gouden Eeuw.

Ik ben na binnenkomst redelijk onder de indruk, 

kan ik wel stellen. Een aantal grote doeken 

met scheepsschouwspelen erop afgebeeld. 

Indrukwekkende werken, maar nog niet het echte 

werk van de grote meesters. Verwachtingsvol 

schuifelen we langs de museumroute op weg naar de 

Rembrandts, de Vermeers en de Steens. Evenals bij 

de klassieke muziek, hebben wij ook op het gebied 

van kunst en schilderijen geen kennis of kunde. Een 

kunstwerk is een kunstwerk (en dit begrip wordt 

naar onze mening nog al losjes toegepast!! P$ ..) en 

een schilderij is mooi of niet (kwestie van smaak). Zo 

komen we heel wat redelijk mooie prenten tegen 

en spuuglelijke taferelen 

op weg naar Room8&9; 

de Rembrandtzalen. Als 

we daar binnenkomen, 

worden we ongemerkt en 

onvoorbereid stil..

Daar hangen de 

schilderijen van de 

grote Rembrandt. Eerst 

een paar portretten 

en Bijbeltaferelen van normaal formaat, dan de 

Staalmeesters op een doek van ongeveer 2m bij 

3m en ten slotte zijn meesterwerk; de imposante 

Nachtwacht uit 1962. Door het zien van dit doek 

krijgen wij een idee van de waarde en kwaliteiten 

van de andere werken. Het werk van Rembrandt 

oogt in eerste instantie simpel, maar is zo 

uitmuntend. De lichtval perfect, de achtergrond 

nauwkeurig afgestemd, de compositie perfect 

gekozen. Gewoonweg meesterlijk. 

Je loopt door een museum, bekijkt schilderij 

na schilderij en beseft ineens dat je kijkt naar 

iets uitzonderlijks. Zelfs ons ongeoefende en 

ongeschoolde oog beseft het. Je ziet het, voelt het, 

ervaart het; talent en meesterwerk.

Ik weid breed uit en dreig te verdrinken in 

superlatieven. Die techniek, dat talent, dat inzicht, 

dat vermogen om mensen in vervoering te brengen. 

Niet dezelfde taal spreken en toch anderen laten 

begrijpen wat je bedoelt. Ik sta met een vriend langs 

veld 4 op een winderige zaterdagmiddag. Ik heb het 

inmiddels niet meer over Rembrandt, maar over een 

jongetje dat dartelt over het veld, een voetballer. 

Een kunstenaar.

Een voetballer is een voetballer (en dit begrip wordt 

naar onze mening nog al losjes toegepast!! P$ ..) en 

een voetballer is goed of niet (kwestie van smaak), 

maar toen we het jochie onbevangen zagen spelen 

werden we ongemerkt en onvoorbereid stil.. Je 

beseft dat je iets bijzonders ziet, daar op veld 4. 

Zelfs mijn ongeoefende en ongeschoolde oog kon 

dat. Een oude meester is geen kwestie van leeftijd 

(hoe oud was het jongetje eigenlijk??), maar van 

kunde. Ze lopen overal rond, je moet ze alleen zien, 

die oude meesters…

* Professionele FC dan he.. En dan bedoel ik FC Zwolle uiteraard!

Oude meesters
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Elke week nieuwe cartoons en illustraties op www.erikmolkenboer.nl!

Na een goede woensdagavond lopen Dennis en Roel straalbezopen door de Eerste Walstraat.

Roel wijst naar het heldere felwitte maanlicht en zegt: 

‘Zeg Dennis, *hik* ik weet niet of jij het weet *hik*, maar wonen er op de maan ook mensen?’

De voorzitter kijkt knettertje lam omhoog, laat een boer, en zegt: 

‘Natuurlijk Roeltje..je ziet toch dat er licht brandt!!’

 

Die Roel en Dennis maken wat mee!!

DE MOPPENTROMMEL
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Nawoord

Dat was alweer de tweede  WereldKundig van het seizoen! 

Het is alweer winterstop!  Het is wachten op een volgende 

Wereldkundig, die naar verwachting kort na aanvang van de 

tweede seizoenshelft naar de drukker gaat.

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   mailtje 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

Velen nog niet bekend ... Timo Stukenkemper (heren 2) föhnt als enige mannelijke Kundelid na de 

training zijn haar.  Dat wilden we even wereldkundig maken. Dat zal wel met nationaliteit te maken 

hebben, of niet Timo?
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