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INHOUDSOPGAVE SENSATIONEEL
REDACTIONEEL

Voor je ligt de eerste Wereldkundig van 2012! Het jaarlijkse 

nieuwjaarstoernooi in januari luidde het voetbaljaar in en 

ondertussen hebben alle teams de eerste trainingen na de 

winterstop alweer achter de rug. Dat neemt niet weg dat 

wedstrijden en trainingen nu vanwege de kou worden af-

gelast. Zo lijkt het erop dat de “horrorwinter” nogal een laat-

bloeier is.  

Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we tijdelijk af-

scheid moeten nemen van commissielid Thijs (a.k.a. Uier) 

omdat hij zijn heil zoekt in warmere landen, in dit geval 

Oeganda. Maar gelukkig kunnen wij ons langzaam ook weer 

verheugen op warmer weer aangezien de lente binnen an-

derhalve maand begint!  

In deze editie van de Wereldkundig zijn onze commissies erg 

actief geweest. Het stuk van de toernooicommissie maakt 

bijvoorbeeld duidelijk dat je voor het EK helemaal niet in 

een duur en slecht onderhouden hotel in Oekraïne hoeft te 

overnachten. 

Ook willen wij in deze Wereldkundig een gloednieuwe ru-

briek introduceren: dé KUNDE-MATCHing! Hoewel het kwik 

op het moment dat wij dit schrijven steeds verder onder 0 

daalt, hopen wij dat deze nieuwe rubriek voor rooie oortjes 

zorgt en dat menig Kundehart sneller gaat kloppen. Want 

Kundekoppels zijn er uiteraard al wel, maar nog lang niet 

genoeg. Langzamerhand vinden wij het namelijk wel eens 

tijd worden voor de eerste Kunde-baby!  De 11 van Kunde
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Het seizoen is alweer door midden, dus is het tijd om de balans op te maken. Niet alleen ! nancieel, maar natuurlijk ook het wel 

en wee van de club. Foto’s zeggen vaak genoeg… of niet?!

Het 8e bestuur der NSVV FC Kunde,  oftewel ‘t k*tbestuur zoals we zelf 

zeggen, is een gezellig bestuur. Althans, we hebben het gezellig met 

elkaar. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in zo’n jaartje? Ja, de 

wedsecs lopen elke zondag over de velden, jouw mailtjes worden door 

meneer de secretaris beantwoord, als je in een commissie zit heb je te 

maken met meneer Klomberg, wil je werkacties doen dan heb je met me-

neer de voorzitter te maken en als je de contributie niet betaalt dan krijg 

je met mij te maken. Maar dat is allemaal maar een deel van het geheel. 

Ook vergaderen we elke week over andere serieuze zaken, zoals de toe-

komstige alumnitak van Kunde en het probleem met de hesjes van de 

trainingsleden. Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om het spelletje 

voetbal, maar welke student houdt nou niet van wat extra Kunde-gezel-

ligheid?!

Het 8e bestuur stelde zichzelf een duidelijk doel: De Fuik moest en zou dit jaar op de woensdagen weer vol komen te staan met 

blauwe hartjes. We wilden een frisse wind door de club laten waaien, zodat iedereen zich volop en met trots een Kundenaar  

kan voelen. Het begon op die ene woensdagavond in september, Dennis en ik alleen aan de bar in de Fuik. De stamkroeg van 

Kunde helemaal leeg, diep in het glaasje kijkend hadden we nog goede gesprekken over hoe we De Fuik weer vol zouden gaan 

krijgen. Met veel enthousiasme, elke week een vrijblijvend thema en een biermetercompetitie is het nu weer ouderwets blauw 

in De Fuik. Op de agenda van de wekelijkse vergadering staat telkens het vaste puntje ‘de woensdag’. Dit is onderhand echt 

overbodig, want men weet het nu toch wel: woensdag is niet alleen een trainingsavond, maar het is tot in de late uurtjes ook 

altijd weer reuze gezellig in De Fuik! En dat doen wij niet als bestuur, nee dat doen we samen. Samen zijn we trots op onze club 

en maken we er, elk jaar weer, iets moois van. Proost op de tweede helft!
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Vlnr: Foto 1: KO-feest (tot dan toe hèt nieuwe bestuur). Foto 2: Het voltallige bestuur voor het eerst compleet in de Fuik; Foto 3/4: Dennis ziet het 

tijdens de constitutieborrel al niet meer zitten en Nienke redt ‘t wel met d’r telraam.

Roel, Fien en Bas zien zwarte 

piet… of??

Florian: “altijd die hesjes! Ik 

word daar zo moe van Frits”

Vlnr: Foto 1:Vrienden van kunde avond. Foto 2: Fifa in de Fuik; Foto 3: Enthousiast werkt Florian aan het vernieuwde gatenbord. Foto 4: Heren 4, de 

bierkampioenen.

Tijdens het bestuursweekend in Bergen aan Zee hebben we goede zaken gedaan: het beleidsplan werd herzien, tijdens de pauze werd er -in koltrui- 

croquet gespeeld en er werd geoefend voor het atten bij de TKB-studentenslag (we werden eerste!)

Woordje van de Penningmeester
Door: Nienke Roest
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VINGER AAN DE KUNDE POLLS 

 

De FCK Poll staat al sinds jaar en dag op de voorpagina van fckunde.nl.  

Legendarisch was de poll “Van welk team zou je het liefst een naaktkalender 

zien?”, deze haalde zelfs de Gelderlander. Helaas heeft Dames 1 het tot nu toe 

laten afweten, maar wie weet krijgen we hem in 2013 na een beetje 

aansporing. 

Met behulp van de polls wordt keiharde data over de gemiddelde Kundenaar 

verzameld, waarmee praktisch al het beleid van FC Kunde wordt afgestemd.  

Zorg er dus voor dat je jouw stem laat gelden, of beter nog: verzin zelf een 

poll! 

Een greep uit deze polls staat hier in slecht leesbare taarten weergegeven. Wil 

je zelf nog even alle oude polluitslagen checken, ga dan naar fckunde.nl en klik 

dan op resultaten bij de FCK poll. Hier kan je alle oude enquêtes selecteren. 

 

Wil jij ook een keer in de poll? Heb je zelf ook nog een busje vol met pollen? Of kom je uit de polder? 

⃝ Ja    ⃝ Ja      ⃝ Ja 

⃝ Nee    ⃝ Nee      ⃝ Nee 

⃝ Krijg de pollio!  ⃝ Ik ben allergisch voor pollen   ⃝ Matt Damon 

Reageer dan via: 

⃝ fckunde.nl/de-bank.html 

⃝ Comments onder atikelen op de site 

hartelijk dank voor het invullen van deze enquête! 

Namens de Kunde Pollitie,  

⃝ Maurice de Hond 

⃝ Iemand anders 
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WEEKEND SPECIAL

pre-order now: ‘FC Kunde 
Heren 1: Greatest Hits’

Huil mee met de cover ’Unwritten’ van Guus en Erik of
Zing mee met de tophit ‘Kassie bedankt’.
Kenners zijn het er over eens:

‘Jullie zijn verschrikkelijk!’ - Jenny
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Heren 3: Teamuitje heren 2 & 3
Door: WoutMegchelenbrink

Het weekend van 21 januari stond het

teamuitje voor heren 2 & 3 op het

programma. Vanwege tentamenperikelen

vetrok uit Nijmegen een groepje met

mannen uit 2, 3 en 4 dat in Enschede werd

aangevuld door drie lokale helden met

il lustere namen als ‘broer van Bas’, ‘kennis

van Bas’ en ‘kennis van broer van Bas’.

Kort samengevat: Een bijeengeraapt

zooitje ongeregeld met voetbalschoenen

en goede zin.

Velen van ons kozen de trein als

vervoersmiddel naar Enschede; een slechte

keuze wanneer de ‘r’ weer in de maand zit.

Het gevolg: Deze mannen deden ook

Utrecht en Amersfoort nog even aan om

vervolgens na 3,5 uur reizen zich ook voor

de wedstrijd in het oosten te melden.

Een uurtje later dan gepland rolde het

bal letje dan toch. En dat op een veld dat

mij al le lel i jke woorden die ik ooit over ‘ons’

rubber heb gezegd in één keer deed

insl ikken. De l ies van Bas leek het enige dat

van nog slechtere kwaliteit was dan de

grasmat, waardoor hij zuur genoeg na zijn

eerste balcontact het veld weer moest

verlaten. Gelukkig hadden wij nog een ‘de

Veen’ over en deze centrale verdediger

bleek echt heel moeil i jk te passeren

(scoutingsafdel ing let u op?).

Ondertussen voetbalden de mannen van

Drienerlo met 1 0 man voor de bal, terwijl

wij een beetje achterover leunden en

vooral gelegenheidsspits Daan een aantal

keer goed in stel l ing brachten. Resultaat:

Drie goals voor Daan (waarbij hij het nodig

vond om als een bezetene zijn shirt uit te

trekken en te schreeuwen ‘Balotel l i , why

always me!’) één voor Joep en een beauty

(puur op inzicht en met een juiste

inschatting van de windsnelheid..) vanaf de

zijkant van Freek. Wedstrijd en een kratje

bier gewonnen, tijd voor de derde helft!

De derde helft waren we goed aan elkaar

gewaagd en hebben wij ons vooral

verbaasd over en geprofiteerd van de

prijzen in de kantine. Hoogtepunt van de

middag was om Dennis vol ledig uit zijn

naad te zien gaan onder afkeurend oog van

Tim toen NEC uit van Vitesse won. Zelfs de

meestal nuchtere Tukkers leken even van

hun stuk gebracht, maar die wisten ook

niet dat de rayonhoofden vaker bij elkaar

komen dan dat NEC wint van en notabene

bij de aartsrivaal.

De nodige biertjes en een bezorgchinees

later was het tijd om de slaapzakjes vast uit

te rol len in onze gehuurde blokhut. Ik vond

dit een mooie gelegenheid om mijn YMCA-

spelende tandenborstel te showen, maar

de geluidsopbrengst viel een beetje tegen

waardoor hoongelach mij ten deel viel.

Gelukkig wist de penningmeester ons op te

vrol ijken door een geweldig nummer te

neuriën dat naar eigen zeggen al le andere

nummers overbodig maakt. Vraag het hem

gerust, hij draagt het heel graag voor. Veel

spannender werd de blokhut niet, dus

gingen we naar de stad.

Half 1 2 stonden we bij de bushalte waar de

bussen richting de stad langskomen.

Precies op tijd om de laatste bus op een

zaterdag ruimschoots te missen. Gelukkig

waren we hier na een kleine 25 minuten al

achter en nog eens 20 minuten later zat de

helft in de enige taxi die ze in Enschede

hebben en stond de andere helft nog

steeds te blauwbekken bij diezelfde

bushalte.

Na half een waren we compleet en was het

tijd om Enschede onveil ig te maken. Het

uitgaan kwam vooral neer op bier drinken,

klagen over een gebrek aan dames,

volgende kroeg, bier drinken en tot de

conclusie komen dat Enschede vooral veel

mannen heeft, want TU. Daan had daar

al lemaal niets mee te maken, lalde de

slechtste openingszin ooit tegen een

groepje dames en scoorde voor de vierde

keer op een dag, maar hield deze keer wel

zijn kleren aan, geloof ik...

De zondag bestond voornamelijk uit

uitslapen, ons verbazen over de uitge-

bleven kater na een toch behoorl i jk lange

avond. Al met al een mooi avontuur dat we

volgend jaar hopel ijk met meer mensen

aan kunnen gaan!
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De Kunde newsletterhét nieuwsbulletin voor allefans van Dames 2
J Jaargang 3

editie 3
Fe Februari 2012

Voor wat geld en veel sneeuwpret hebben we een week

in een hotel in de middle of nowhere vertoefd.

En wat maak je al lemaal mee in zo'n hotel?

Een overzichtje:

- Vòòr het werk aan de Rötel i (lokaal kersenl ikeurtje).

- Tot 3 uur ’s nachts in de kelder rond de tafel spelen.

- Rijke Spanjaarden 58 frank fooi afhandig maken .

- Salto’s in de okselhoge sneeuw.

- Iglo’s maken met de sneeuw.

- Wandelen over een paadje dat geen paadje was.

- Evacuatiesituaties overleven .

- Kennis maken met de anunnaki (reptielen op de 1 2de

planeet van ons zonnestelsel die de aarde het goud

afhandig wil len maken zodat zij kunnen overleven).

Veel meegemaakt dus, maar we zijn nu ook wel weer bl ij

om op den Neerlandsche velden een bal letje te kunnen

trappen.

Dames 2 zoekt het hoger op!
In de winterstop zijn twee dames

van ons team de Zwitserse bergen

ingeklommen! Want komt de winter

niet naar ons toe, dan gaan wij wel

naar de winter toe. Hoewel dat nu

wij dit stuk schrijven wel weer een

beetje anders is natuurl i jk! Of er

sneeuw was, vragen jul l ie je af?

Nou... een beetje.

Je hebt roze en je hebt roze..
maar mooi roze is niet lel i jk!

De truien zijn er. Dus denk je op een zondag; "Hee, die

hockeymeisjes zijn verdwaald!" Nee hoor, het is Da2!

Afscheid nemen
bestaat niet  the sequel
Carol in heeft helaas op 27

januari haar laatste training

bij dames 2 gehad. Carol in,

het ga je goed in Keulen!
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Door: Thijs Den Heijer

Na een tijdje in Nederland te hebben vertoefd, was het weer hoog tijd om onze interna-

tionale verslaggever er op uit te sturen. Eier reisde daarom af naar Kampala, de hoofd-

stad van het Oost-Afrikaanse Uganda om hier de popularieit van het voetbal eens goed te 

onderzoeken. In deze editie van de wereldkundig een verslag van de rivaliteit in Uganda 

tussen aanhangers van Arsenal en Manchester United.

Zoals iedere ochtend word ik vroeg wakker van de gillende kinderen, die een paar meter 

verderop van mijn kamer naar school gaan. Aangezien ik hier zelf mijn kleren met de hand 

moet wassen, heb ik nog maar één redelijk schoon t-shirt om aan te trekken. Na een paar 

bezwete t-shirts met mijn neus te hebben gekeurd, besluit ik uiteindelijk toch maar mijn 

schone Arsenal-shirtje aan te trekken.

Even later loop ik, zoals iedere ochtend, een stukje door Banda, de sloppenwijk waar ik naast woon, om verderop een 

busje naar mijn werk te nemen. “Eh, Mzungu”, oftewel “ Hey, Witte!” wordt er om de paar meter naar me geroepen. Met 

mijn slaperige hoofd besteed ik er niet zoveel aandacht aan. Vandaag krijg ik zelfs nog meer aandacht, omdat ik mijn 

Arsenal shirt draag. De meeste aandacht komt van Manchester United aanhangers, die me uitlachen: “Eh, Mzungu! Man 

U!”, wordt er steeds geroepen. 

Gisteravond was het zover. Heel, voornamelijk man-

nelijk Uganda zat ergens achter de buis gekluisterd, 

want Arsenal-Manchester United stond op het pro-

gramma. Natuurlijk kon ik dit niet missen en was ook ik 

in de lokale kroeg te vinden. Ik zat ergens achterin en 

kon net de tv, waarop de wedstrijd te zien was, goed 

genoeg zien. Op een kleinere televisie was de wedstri-

jd van Ivoorkust te volgen. Voor me zag ik een stuk of 

50 kale hoofden allemaal gespannen richting dat ene 

beeldscherm kijken. 

Uganda heeft een eigen voetbalcompetitie, maar ik 

heb er nog nooit iemand over gehoord. Alles draait 

hier om de Engelse premier league. Een enkeling is 

voor Chelsea of Liverpool, maar voor de rest is ieder-

een óf voor Arsenal óf voor Manchester. Op tassen, 

schoenen, huizen, motors, winkels, auto’s: Werkelijk 

overal zie je het embleem van deze clubs terugkomen. 

Na een korte wandeling kom ik aan op de plek, waar ik 

een busje moet nemen. Deze “matatu’s”, zitten propvol 

met mensen en hebben zelfs extra klapstoelen  in het 

gangpad om er nog meer mensen in te proppen. De 

meeste van de busjes hebben een religieuze naam, 

zoals: “Jesus is great” of “praise the lord”. Het blijkt dat 

voetbal in Uganda religie is, want een groot deel van 

de busjes heeft Arsenal of Manchester als naam.

Door de gelijkmaker van Van Persie lijkt het even een 

hele mooie avond te worden voor een trotse Neder-

lander. Helaas scoort Manchester vlak voor het eind de 

2-1 en zou ik de volgende dag $ ink voor paal lopen 

met mijn Arsenal shirt. Sommige hebben het echter 

nog slechter getro% en. Onderweg zie ik een busje met 

de naam ”Van Persie”. 

Arsenal en Manchester United: Engelse rivaliteit in Uganda

pagina 9



             
       16 & 17 juni: Hét 6e FC Kundetoernooi

De toernooicommissie is al even bezig met de voorbereidingen van deze 6de editie en inmiddels 

zijn we zover dat we jullie een datum en thema kunnen presenteren. Zaterdag 16 en zondag 17 

juni zullen wij met zijn allen het sportcentrum onveilig gaan maken, geheel in EKstijl! 

Het thema luidt namelijk: MET FCK NAAR HET EK

Hoe ziet het toernooi eruit? We spelen met vrouwen-, mannen- en mix teams van 7 personen op 

halve velden. Ieder team zal voor een land uitkomen en zondag zullen we zien wie de nieuwe 

Europees kampioen wordt! Uiteraard draait het in dit toernooi, behalve om de sportiviteit, ook 

om gezelligheid en daarom wordt de zaterdag afgesloten met een diner en een grandioos feest. 

Zondag zullen we met de liefhebbers de wedstrijd Nederland – Portugal kijken, dus vergeet ook je 

oranje out" t niet mee te nemen!

Inschrijven doe je door het aanmeldingsformulier in te vullen op de kundesite. Je team stel je zelf 

samen, de enige voorwaarde is dat er minimaal 7 mensen in zitten die allemaal 20 euro bezitten. 

Wie je verder als teamgenoot vraagt, is aan jou: vrienden, buurvrouwen, oma’s, chinezen en zelfs 

hockeyers, het is allemaal geoorloofd! 

Wij hebben er al super veel zin in en we hopen jullie allemaal te zien in juni! Tot dan! 

Namens de toco, Margriet

Wie gaan het kundetoernooi dit jaar eigenlijk organiseren? Bij 

wie kun je terecht met al je vragen, tips en complimenten? Van 

links naar rechts, van boven naar beneden:

Margriet: ondanks dat ze de jongste van het stel is, zag ze er niet 

tegen op om de leiding op zich te nemen. Hallo voorzitster!

Sanne Frazer: door een akelige blessure heeft ze dit seizoen nog 

bijna geen wedstrijd kunnen spelen. En ja, wat doe je dan met 

al die energie die je over hebt? Precies, een mooi toernooi or-

ganiseren! 

Sanne Gielis: het bestuur, de accie en de toco: ze heeft het al-

lemaal al eens gedaan. Ook dit jaar kon ze het niet laten en we 

zijn heel blij om er iemand met zoveel ervaring bij te hebben!

Shana: zij is dit jaar de vrouw van het geld. Nieuw bij Kunde 

maakt ze meteen een waardig entree door de rol van penning-

meester op zich te nemen!

Myrthe: de notulen van de eerste vergadering heeft de hele 

winterstop in de tenuetas van dames2 gelegen, maar dat foutje 

vergeven we haar: onze geweldige secretaris!

Patrick: hij was de enige man die het aandurfde met zoveel vrou-

wen in een commissie plaats te nemen en daar zijn we heel blij 

mee! Onze one and only Petje!

BIJ DE ECHTE VOETBALLIEFHEBBERS BEGINT HET AL EEN BEETJE TE KRIEBELEN. HET VOETBAL- 

EVENEMENT VAN HET JAAR KOMT NAMELIJK AL STEEDS DICHTERBIJ! IN JUNI ZAL HEEL EUROPA 

TOEKIJKEN, ZULLEN ER POULTJES WORDEN OPGEZET, ZAL ER WORDEN GELACHEN, GENOTEN EN 

STIEKEM WAT TRAANTJES GELATEN: HET 6DE KUNDETOERNOOI KOMT ER AAN! 
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Volgende	  ac+viteit:	  90s	  now	  party!	  
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1. Favoriete positie
D: In het midden, omdat je dan overal bij 

betrokken bent.

2. Hoe heb je het het liefst?
D: 1 op 1 vind ik veel leuker en duidelijk, t 

hoeft voor mij niet zo ingewikkeld allemaal en 
dat is met meerdere players in mijn ogen soms 

wel het geval.

3. Diep of breed?
D: Gezien mijn snelheid, of eigenlijk het gebrek 
daaraan, ga ik niet voor de diepte. Maar ik geef 

wel liever dan dat ik neem.

4. Ik handle het!
D: Over het algemeen hou ik het vol tot aan 

je niet doseren op de momenten dat jij dat wilt, dus dan kan 
het wat vermoeiender zijn.

5. Ik ben klaar voor een paal- of latrelatie?
D: In principe sta ik open voor een paalrelatie, maar 
als de ander zijn grenzen niet goed beschermt, kan 
een latrelatie wat mij betreft ook doeltre" end zijn 

om te krijgen wat ik wil.

6. Speel je graag een spelletje of geef je je

voor de 100%?
D: Echt een spelletje spelen doe ik niet, tenzij je merkt 

dat de ander nogal lui of dom is. Wat ik wel doe is me-
teen omschakelen als ik merk dat de ander een spelletje 

7. Voorspel of meteen to-the-point?
D:Ik heb wel een goede warming-up nodig voordat ik er klaar voor ben. Ik 

ben wel een diesel wat dat betreft en oude spiertjes he ;-).

8. Lievelingsclub?
D; Dat was altijd Ajax, maar sinds ik Nijmegen woon, 

heb ik toch meer sympathie voor NEC.

9. Wat is je lievelingskleur?
D: Blauw natuurlijk!

1. Favoriete positie
P: Centraal in het midden: Die positie is 
voor alle grote helden van klein formaat.

2. Hoe heb je het het liefst?
P: Ik doe niet aan 1 op 1. Als ik echt het 
gevoel krijg dat dat van me verwacht 
wordt, blijf ik eerder in de weg lopen maar 
kom toch nooit te dichtbij.

3. Diep of breed?
P: Ik ga niet voor de diepte. De kunst is om 
zoveel mogelijk andere mensen te laten 
lopen en ze zo om de tuin te leiden.

4. Ik handle het!
P: De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat 

mijn conditie niet veel beter is dan die 

aan het einde heb ik het wel zwaar.

P: Paalrelatie. Ik ben helaas niet gezegend om een
latrelatie aan te kunnen zoals mijn teamgenoot   
Boem Boem Bennie.

6. Speel je graag een spelletje of geef je je
voor  de 100% ?

verder weg begeef van een relatie is er alvast één.

7. Voorspel of meteen to-the-point?
P: Ik ben er altijd meteen klaar voor, jammer genoeg ben 
ik er ook vaak weer snel klaar mee.

8. Lievelingsclub?
P: Ajax.

9. Wat is je lievelingskleur?
P: Volgens mij hoor ik hier blauw te zeggen.

d’rop of d’ronder?

Ontdek of jullie blauwe harten voor elkaar gemaakt zijn of dat je een

genadeloos blauwtje loopt

Maak de 9 keuzes en de KUNDE eroMATCHing berekent je scoringskans!

Deze maand: Debbie van Da2 & Pieter van H4!

d’rop of d’ronder?
lk emaakt zijn of dat je een

dé KUNDE MATCHing
CHing berekent je scor g

D d

nadeloos b auw j  p
ntdek of jullie blauwe harten voor elkaar gemaakt zijn of dat j  eenr p f 

etje etje 
verver

an kan an kan 

zijn.zijn.

mijn conditie niet vemij

aan het eaan het e

33%

 

MATCH of CLASH??

Uw antwoorden zijn ingevoerd, de computer berekent nu 

uw MATCHingskans. Wordt het een la" e intikker of een vol-

tre" er, vliegt hij er binnenkort in of kom je niet in de buurt?

De eindstand is: 33%!

Blijf aan jullie skills werken maar heb niet te veel vertrou-

wen in deze match. Pieter is nog niet toe aan een relatie. 

Debbie is te volwassen voor Pieter.

WILT JIJ OOK WETEN HOE GROOT JE SCORINGSKANS IS?

SMS KUNDE EROMATCHING AAN NAAR 

06-FCKUNDE! (06-21475221)



Accie presents:
Nieuwjaarstoernooi & Kroegentocht

FC Kunde kan terugkijken op een geslaagde       opening 

van het jaar 2012. Het jaarlijkse nieuwjaars toernooi was 

dit jaar namelijk wederom een succes, zelfs de plaat-

selijke pers was met camera aanwezig voor dit evene-

ment. Om 11.00 uur stonden de kundenaren klaar om 

de opgelopen kilo’s van de feestdagen er meteen af te 

sporten. De naar Afrikaanse landen genoemde teams 

bestreden elkaar dan ook met Afrikaanse passie (zie Af-

rika cup voor verduidelijking) en met Barcelona achtige 

combinaties. En dit allemaal onder de bezielende lei-

ding van accieheld Taki. 

Team Marokko wist de felbegeerde 'Sander en Jorni 

trofee' uiteindelijk op doelsaldo in de wacht te slepen. 

De dag werd afgesloten in de Fuik met de traditionele 

nieuwjaarsborrel met stamppot, champagne en een 

gratis fust van het bestuur. Tevens mocht kundenaar 

in hart en nieren Walter Moerkerken de blauwe plaat 

in ontvangst nemen als dank voor zijn productie van 

het clublied 'Het is zondag'. Wat vervolgens uiteraard in 

volle borst werd meegezongen. Menig kundenaar werd 

de volgende dag met spier- en hoofdpijn wakker als 

aandenken aan dit fantastische toernooi...

KROEGENTOCHT

WOENSDAG 7 MAART 

TOT SLOT, HOUD  7 MAART VRIJ WANT DAN IS ER WEER EEN NIEUWE, 

VEELBELOVENDE ACTIVITEIT: EEN KROEGENTOCHT! 

WE ZULLEN DIE AVOND LANGS VERSCHILLENDE KROEGEN GELEID 

WORDEN EN GOEDGEVULD EINDIGEN IN DE FUIK WAAR DE DIEHARDS 

ONDER ONS NOG DE NODIGE GOUDGELE JONGENS KUNNEN NUT-

TIGEN! OOK WEER EEN PRIMA GELEGENHEID OM DE BIERMETERCOM-

PETITIE NAAR JE HAND TE ZETTEN, DUS PLAN HEM VRIJ IN JE  AGENDA 

EN KOMT ALLEN! 
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krachtvoer en sportdranken, want iedereen weet: Talent voed je met snacks en veel bier. Na een voorspoedige

rit kwam ons achtkoppige reisgezelschap aan bij het huisje in (het gelukkig besneeuwde) Medebach, middenin

het Sauerland. Om het balgevoel wat te versterken werd er meteen een Fifa-minicompetitie ingesteld..

De volgende dag was het dan zover: Buitentraining. Met dank aan 3-5 cm sneeuw die een paar dagen eerder

geval len was, hoefden we niet bang te zijn dat we naar groene weiden zouden kijken. Na het bemachtigen van

een strakke set skimateriaal lekker de pistes op in Winterberg. We zouden voor eens en voor altijd bewijzen dat

Nederlanders de beste skiërs en snowboarders zijn. Een statement dat de eerste afdal ing meteen werd

onderstreept door Lars, die ondanks dat hij voor het eerst van zijn leven op een snowboard stond, er als een

speer vandoor ging. Jammer genoeg l iet Bennie onderaan de hel l ing zien dat Boem-boem ook gerelateerd kan

zijn aan neersmakken. Gelukkig bleek een andere beginner ook al een natuurtalent. Koen l iet zien hoe je als

beginnende skiër prima al le hel l ingen af kunt, zonder een spoortje angst. De wegen scheidden zich toen Gijs,

Pim en Tim onder aanvoering van Maarten op zoek gingen naar echte uitdagingen, zoals de springschans.

Na een vermoeiende middag krachttraining was het tijd om op huis aan te gaan om aan de coördinatie en

timing te werken, met hulp van de nimmer angstige Stef Stuntpiloot. Ditmaal onder het genot van een sloot

glühwein, een special iteit waar Maarten maar geen genoeg van kon en kan krijgen.

’s Avonds het volgende programmapunt: Lekker cheaten in de grootste après-skihut van Europa. Dankzij een

taxi met Festpreis zat de sfeer er direct goed in. Bovendien, de HouseRockerz draaiden, Duitslands beste en

muzikaal meest originele DJ’s. Genieten, zeker vanwege de vele hübsche mädels. Die met de donkere krul len in

het zwarte jurkje wordt nog steeds besproken. En natuurl i jk werd de nacht afgesloten met een puik broodje

schnitzel. (Voor een sfeerimpressie check www.alpenrausch.de en kl ik op partybilder.)

Wim besloot de tweede skidag het snowboardles geven te laten voor wat het was om te demonstreren dat

snowboarders cooler en beter zijn dan skiërs. Een boude uitspraak natuurl i jk, puur gestaafd op subjectieve

waarnemingen. Alsof dit niet genoeg was, demonstreerde Gijs de kracht van een sneeuwkanon, door er voor te

gaan staan. Dit was zo hilarisch dat er een complete fotoshoot van werd gemaakt, die overigens voor de juiste

prijs te koop is...

Al met al was het een vruchtbaar trainingskamp waar veel is opgestoken en fl ink wat conditie is opgebouwd. Vol

goede moed zien we uit naar de hervatting van de competitie.

Heren 4: Jetzt kommen die Kanonen!

Door: Bernard Kamphuis

De eeuwige talenten van Kunde hadden

genoten van een welverdiende vakantie en zich

tegoed gedaan aan al het lekkers dat de

kerstdagen en de jaarwissel ing met zich

meebrengen. Om weer in topvorm te komen,

was het idee ten uitvoer gebracht om een

speciaal trainingskamp te houden. Met zijn al len

de latten en planken onderbinden in de sneeuw.

Jawel, FCK4 ging op wintersport!

Op een donkere en niet al te koude vrijdagavond

in januari was het dan zo ver. Twee wagens,

afgeladen vol met belangrijke zaken zoals

FCK4 verovert Winterberg

pagina 14



De winterstop is ook voor de wervingscommissie weer voorbij en gaat nu hard aan de slag om de kunde-

familie uit te breiden! Maar niet op de manier waar jij nu aan denkt, viezerik! 

Nog niet alle plannen zijn al helemaal uitgewerkt, maar wat vast staat is dat er weer een kundeweek geor-

ganiseerd gaat worden en wel in de week van 16 april. In die week kan iedereen die geïnteresseerd is om 

bij kunde te gaan voetballen met ons cluppie kennismaken.  Maar ook voor de huidige kundenaren is er 

genoeg te beleven.

Op maandag en dinsdag zullen we paraat staan 

met het gatenbord op de Uni en HAN. Het bestuur 

heeft deze natuurlijk niet voor niets in een nieuw 

jasje gegoten!

Op dinsdag en woensdag hebben geïnteresseerden 

de mogelijkheid om mee te trainen met een van de 

Kundeteams!

Op woensdag zal ook weer net als vorig jaar 

een Open Kundefeest zijn, waarbij er voor ieder-

een kundeprijzen zullen gelden, dus ook voor je 

vriendjes  en vriendinnetjes die nog niet lid zijn!

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op een of meerdere activiteiten in deze 

week en ken je mensen die mogelijk willen gaan voetballen? Wijs ze dan vooral even op de 

Kundeweek!

Op donderdag gaan we weer # etsen pimpen zodat Nijmegen 

Kundeblauw kleurt!

Kundeweek april in aantocht
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Dubbelleven van Alex ONTHULD
Lijkt POESlief, zit vol KATTENkwaad

Op zoek naar zichzelf
Maarten in verwarde
toestand opgenomen

TIMO speelt liever 
met ALEX. Weet 
JOEP hiervan??

Liefdesleven Schotse 
impuls geGéven

FCK2
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Aan mij is gevraagd om een stukje te schrijven waarin 

ik mijzelf voorstel aan NSSV FC Kunde. Toen mij dit 

werd gevraagd ging ik terugdenken aan mijn loop-

baan als voetballer. Deze is begonnen in de bossen 

van Malden bij de rood-zwarten van Union. Als je bij 

Union in de F-jes begint kom je op de woensdagmid-

dag bij trainer Joost.

Trainer Joost heeft al-

tijd handige tips voor 

de kleine voetballers 

zoals je handjes onder 

de kin als je gaat kop-

pen en als je goed kijkt 

dan zie je de verstokte 

Unioners dat nog 

steeds doen. Ik was in 

die tijd al een veelbe-

lovend voetballertje 

en mocht daarom in 

de F12 gaan spelen.

Deze jaren hebben 

mij gevormd tot wie 

ik nu ben en hebben 

me in ieder geval een 

hoop verhalen opgeleverd. Zo hebben we 2 jaar lang 

een legendarische keeper in ons team gehad over 

wie nog steeds wordt gepraat. Zo wil het verhaal 

dat hij een wedstrijd, we waren toch in de aanval, 

een bakje ko!  e is gaan halen in de kantine voor zijn 

vader. Natuurlijk werd er toen ook niet gescoord om 

het verhaal nog mooier te maken. Verder heeft hij 

een keer een bal doorgelaten, omdat hij een mooie 

luchtballon aanwees aan paps. Tja.

Onze laatste man van die tijd was meer van de Poké-

mon en was door zijn ouders op voetbal gezet. Hij 

kon wel heel goed de handstand en als hij niet veel 

te doen had deed hij die ook lekker. Ik was onze spits 

nog bijna vergeten, iets te dik maar dodelijk voor het 

doel. Hij kon alleen slecht tegen zijn verlies en moest 

elke verloren wedstrijd ontzettend huilen. Voordat 

hij ging huilen wilde hij nog iets betekenen voor het 

team en stortte hij zich op een willekeurige speler en 

liet zich met een soort Fifa doodschop  gelden. 

In die tijd maakten we 

als F12 ook minder 

leuke dingen mee, 

het was niet alleen 

maar lachen, gieren 

en schoppen. Zoals 

onze confrontatie met 

de dames van FC  Juli-

ana. Om het “eerlijk” te 

maken waren die alle-

maal 3 jaar ouder dan 

ons en we werden bij 

Juliana dan ook met 

16-1 ingemaakt. Het 

ergste was nog dat de 

keepster 3 keer sco-

orde en dit kan natu-

urlijk in mijn beleving 

zijn verdraaid maar ook één keer vanaf eigen helft. 

Man man man we moesten ze natuurlijk thuis terug-

pakken en dat gebeurde natuurlijk niet, want toen 

werd het 0-10. 

Maar goed die tijden zijn tot een einde gekomen en 

nieuwe verhalen zijn nu in de maak bij deze mooie 

club!!

DE GEEF ‘M DOOR PEN

Freek geeft de pen door aan Meike van der 

Linden uit Dames 1!

Door: Freek van de Schoor
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5.00 Terwijl de Moskee luidkeels Allah aanroept draai ik 

me nog een keer om. Na een avondje dansen met 200 

dorpsgenoten en hun vele-malen-soepeler-heupen kan ik 

nog wel wat nachtrust gebruiken.. 

8:00 De wekker gaat: dit keer geen moskee of kakelende 

kippen maar 50 Tanzanianen die aan het zingen en  

dansen zijn in onze achtertuin.  Het repertoire betreft drie 

nummers en ze oefenen gemiddeld 2,5 uur , 6 dagen per 

week.  

8:30 100%NL staat met maximaal volume  aan op onze 

laptop.

9:00 Even een kijk je op de kinderafdeling want de 

dienstdoende arts is al twee weken niet gesignaleerd.. 

Vandaag “maar “ 70 kinderen om te zien. Werkdiagnose bij 

95%: malaria.

9:30 Dagelijks indrukwekkende momenten. Vandaag: een 

2-jarig kind die met het hoofd in het open vuur is gevallen. 

2 dagen nadat de kruiden van de traditional healer niet 

werkten is de moeder toch naar het ziekenhuis gekomen.

13:00.  Klaar. Nog even langs het lab om te kijken naar 

uitslagen. Tussen  de stapel uitslagen ligt iemand met een 

Hb van 0.4 (voor de niet-medici:  zeer moeilijk verenigbaar 

met leven) 

13:05 Haasten naar de afdeling, verwachtende dat de 

alarmbellen zijn afgegaan en iedereen druk is met het 

regelen van bloed. Maar de verpleging zit net aan de thee 

dus het komt niet echt uit om het komende uur iets te 

doen..?

15:45 Manchester United - Manchester City in de 

“premier-league-arena”!  Engels voetbal wordt bekeken 

alsof het een WK " nale betreft. Ondanks ons wekelijkse 

support schiet iedereen weer in de lach als de twee blanke 

vrouwen binnenkomen. 

16:15  De traagheid qua serveren is hetzelfde als in het 

sportcafé, maar van de kosten kan het USC nog leren: voor 

60 cent per 0,5liter gaan  de lokale biertjes ‘Kilimanjaro’ , 

‘Serengeti’  ‘en  ‘Safari’ er goed in.  

17:30 De temperatuur is gezakt onder de 25 dus tijd 

voor training van het lokale voetbalteam: de “Biharamulo 

warriors. Samen met een, spaarzame,  andere ‘mzungu’ 

(blanke) mag ik meedoen! 

17:35: warming up: geen ‘zijwaarts’ of ‘knietjes”maar 

al klappend en dansend over het harde rode veld met 

tientallen gaten. Als we al niet opvielen als blanken vallen 

we nu wel door de mand..

18:05:  Zoekende naar een afspeelmogelijkheid zie ik 

plots een kudde geiten en koeien op het veld lopen. Dat 

doet  ook maar..

19:30 Einde training.. Evalueren is internationaal, hier: 30 

minuten. 

20:00 Koken! Helaas geen driegangen menu van Sjoerd, 

maar de meegebrachte conimex kruidenmixjes brengen 

toch enige variatie in het beperkte aanbod.

22:30 Welterusten! De wekker staat op 6:30 uur voor 

de zingende dagopening in de ziekenhuis-kapel. Alle 

zondagen dat ik op het Gymnasion was in plaats van de 

kerk  worden deze maanden ruimschoots ingehaald!

Een zondag in Biharamulo, Tanzania

FC KUNDE DE WERELD OVER

Door: José Volders

doen..?
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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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S . S .  L a z i o

Kou!! Bij het schrijven van dit stukje is het kwik tot -11 gedaald. 
Koning Winter heeft ons land (en onze velden) in zijn greep en op 
culinair gebied wordt er in ons schaatslandje alleen nog maar 
gesproken over warme chocolademelk met slagroom, boerenkool of 
erwtensoep met unoxworst. Niet echt gerechten om slank en fit de 
winterstop mee uit te komen...

PASTA E  CECI

 ijn gedachten gaan echter 
naar een andere Koning 
Winter ; Koning Aron 

Winter wel teverstaan . Deze 
warmbloedige middenve lder 
heerste op het middenveld van 
A jax , Laz io Roma en 
Internazionale. Vooral tussen de 
Romeinen voe lde Aron z ich 
z ichtbaar thu i s . Hi j gaf de 
onsympathieke (geuzennaam 
Nazio) club een menselijk gezicht. 
Met zijn in Paramaribo met de 
paplepel ingegoten liefde voor eten 
kon Winter goed terecht in Rome. 
En dan niet alleen in de zomer. 
Ook de warmbloedige Romeinen 
kennen sneeuw en passen hun 
keuken aan de seizoenen aan. Niet 
met boerenkool of rookworst, 
maar b i j voorbee ld met 
kikkererwten.

Ui, bleekselderij en knoflook in 
een pan met olijfolie. Fruit ze op 
laag vuur. Kikkererwten afspoelen 
en samen met bouillon erbij doen 
en een 1/2 uurtje laten koken. 
Daarna de helft eruit scheppen en 
in een kom bewaren. De andere 
helft met een mixer pureren tot 
een soep. 

Doe de apar t gehouden 
kikkererwten en de pasta bij de 
soep, voeg peper en zout toe en 
laat zachtjes pruttelen totdat de 
kikkererwten zacht zijn en de 
pasta gaar is. Wellicht een beetje 
kookvocht toevoegen om de 
‘pastasoep’ iets te verdunnen 

Serveer de soep met een scheutje 
oli jfolie van goede kwaliteit. 
Heerl i jk met een paar verse 
blaadjes basilicum of peterselie. 

Buon Appetito!

• 150g pasta (bijv. pasta per 
zuppa of ditalini)

• 1 ui, 1 stengel bleekselderij, 
knoflook

• 2 blikken kikkererwten (a 
400g)

• 500ml kippenbouillon

• een paar takjes basilicum

• verse peper en zout

• goede olijfolie
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Ingredienti

Winter 

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

Twee Kundenaren komen elkaar op straat tegen. 

Zegt de een tegen de ander: “Ik ga een geit kopen.”

“Een geit? Wat moet jij met een geit? Je woont op een fstudentenlat!”

“Wat maakt dat nou uit. In de zomer zet ik het beest gewoon op ons balkon.”

“Ja, maar wat doe je dan in de winter?”

“Dan laat ik hem gewoon binnen staan.”

“Maar dat stinkt toch vreselijk?”

“Tja, daar moet die geit dan maar aan wennen.”

DE MOPPENTROMMEL
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Nawoord

We hebben nog niet eens een fatsoenlijke competitiepot 

voetbal gespeeld! En de nieuwe WereldKundig is er al!  

Vreemde timing of niet, er was genoeg te beleven binnen de 

FCK. Nu is iedereen mooi weer op de hoogte van alle evene- 

menten die geweest zijn en de evenementen die komen gaan. 

Over de relatieperikelen maar niet te spreken ;)

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

“FC Kunde in het bezit van gastenboek 

tennisvereniging SLOW”

Breaking news

En tja... Het was half 7 s’ochtends... En de hele avond 

het gastenboek bij je gehouden, tot aan de garde-

robe in de Sjors. Dan verdien je het om zo op de foto 

te gaan. Of niet, Guus Joosten?! Daarnaast, jij bent 

toch helemaal geen bestuur Guus?
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