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Op woensdag 3 december was het weer zover: gezellig met z’n allen poolen bij Café Pool. 
Het was zelfs zo populair dat niemand vreemd op keek van de internationale deelnemer. 
Omdat we zo van competitie houden bij de Accie, hadden we een fijn toernooischema 
opgesteld. Jammer dat Larissa de enige was die het schema begreep - daar kwam die 
taalbarrière toch weer naar boven (zie Wereldkundig editie 39). Na veel discussie tijdens de 
poulefase – ja de zwarte bal gaat écht in de overstaande hoek - en een spannende 
knock-outfase waren het Koen en Patrick die in de finale belandden. Een spetterende finale 
welteverstaan. Het duo liet Dennis en Simon álle hoeken van de tafel zien. De welteverstaan. Het duo liet Dennis en Simon álle hoeken van de tafel zien. De 
decembermaand kreeg een ‘bruin’ randje met chocoladeletters als winst! Boffen!

Inmiddels is het nieuwjaarstoernooi ook al geweest en heeft de Accie een maandje ‘vrij’. De 
dames van de galacommissie mogen nu aan de bak. We hopen jullie allemaal in maart weer 
te mogen begroeten op de volgende activiteit!

Liefs, de Accie

POOLPARTY MET DE ACCIE
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Trainen en staartjes, de dames van 

dinsdag & donderdag trainingsleden 

Geschreven door Nicky Riemens 

Ook dit jaar bestaat er weer een dames 

trainingsteam voor de dinsdag- en 

donderdagavond. In veel opzichten is dit 

hetzelfde gebleven als vorig jaar: voetbal van 

letterlijk alle niveaus, heel veel lachen en hoe 

kouder het wordt hoe kleiner de opkomst. 

Toch is er wel iets veranderd: Steppie heeft op 

de dinsdagavond plaats gemaakt voor twee 

nieuwe trainsters, Alex en Fien. Zij zijn 

minstens zo fanatiek als onze Steppie (die 

midden in de winter nog in zijn hemdje naar 

het veld komt) en ze hebben dan ook een 

heftig nieuw concept in onze trainingen 

geïntroduceerd: conditie. Het spreekt voor 

zich dat niemand het in haar hoofd haalde om 

te klagen, dus we gingen er vol tegenaan. 

Naast de trainingen hebben we dit seizoen al 

een aantal mooie avonden achter de rug, 

waaronder de sinterklaasviering (waar Fieke 

nog wel een paar mooie verhalen over kan 

vertellen) en onze teamavond in de Fuik. 

‘Voor een nacht terug naar groep acht’ zorgde 

voor een hoop staartjes en gekleurde 

elastiekjes, dropveters en vriendenboekjes. 

Het winnen van een weddenschap (dat Fien 

onderuit zou gaan op haar – lichtgevende - 

rolschaatsen) zorgde voor een mooie afsluiter 

van de avond.  En ohja, degene die één van 

onze Disney-schilderijen uit de Fuik heeft 

gestolen, als je dit leest: graag met een hele 

lange spijtbetuiging terugsturen naar Tessa!  

Oefenwedstrijd FC Kunde dames 2 – 

FC Kunde dames trainingsleden 1 

Geschreven door Julie de Vaan 

Na het succes van de oefenwedstrijd van 

vorig jaar tegen FC Kunde dames 3, kwamen 

onze trainsters met het idee om dit jaar een 

oefenwedstrijd te spelen tegen hun eigen 

team, FC Kunde dames 2. Dit seizoen spelen 

we met veel nieuwe meiden nadat een aantal 

oudere leden ons verlaten hebben. Het was 

met een bijna compleet nieuw team wel even 

afwachten hoe een echte wedstrijd zou 

verlopen. Het grootste deel van onze 

teamleden spelen in het weekend wel 

competitie, maar er zijn ook een aantal 

meiden die alleen op de training lekker een 

balletje willen trappen. Wedstrijdritme zit er 

dus bij een aantal niet echt in en op elkaar 

ingespeeld zijn we ook niet. Gelukkig hadden 

onze toptrainsters Fien en Alex al een 

opstelling voor ons gemaakt en waren zij 

bereid om allebei een helft het trainingsteam 

te versterken. Ook kregen we gelukkig een 

keeper zodat wij allemaal konden voetballen. 

Het tempo van de wedstrijd lag hoog - wat ook 

maar beter was op zo’n koude avond - maar in 

de loop van de eerste helft werd het duidelijk 

dat Dames 2 op veel posities wat beter was. 

Zeker conditioneel. Uiteindelijk viel dan ook de 

1-0, omdat een van de spitsen ons weer eens 

te snel af was. Meer dan één goal wisten zij 

echter in de eerste helft niet mee te pikken, 

maar achterin hielden zij het uitstekend dicht. 

Ruststand 1-0.  

In de rust maakten wij een tactische wissel. 

Door Bertine naar voren te schuiven, hoopten 

we op minimaal een paar goaltjes voor ons. 

Helaas voor ons bleef Dames 2 achterin sterk 

spelen en kwamen we er geen enkele keer 

echt langs. Achterin kregen we het 

conditioneel moeilijk en vooral het hard 

ingrijpen schoot er soms bij in. Daardoor kon 

Alex uit een mooie solo scoren en viel ook nog 

de 3-0, tevens de eindstand. Het was een 

leuke en voor velen leerzame wedstrijd. We 

zien nu al uit naar onze revanche! 

Commentaar trotse trainster Alex  
Wat was het leuk om tegen mijn trainingsteam 

te spelen. En wat deden jullie het goed 

meiden, ik ben super trots! Komend seizoen 

gaan we hard trainen voor de revanche, we 

pakken die Dames 2 !!  
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‘Het is zondag en met een goed gevoel…’Goed gevoel? My ass! Om kwart over zeven gaat de 
wekker. Man, man, man! Wat een ellende! ‘Don’t worry about a thing, cause every little thing is 
gonna be alright’, schalt er uit mijn telefoon. ‘Optiefen, kut Bob Marley’, mompel ik. Slecht idee 
ook om een chill nummer als wekker te laten fungeren. Om kwart over acht verzamelen op het 
USC. Van de zotte is het, hoe verzinnen ze het? Na een paar keer snoozen moet ik er toch 
echt aan geloven en mijn heerlijke, warme bedje gaan verlaten. Met mijn ogen half dicht 
loop ik op mijn slippers door de ijskoude, kille gang richting de veredelde 
campingdouche die ons huis rijk is. Iedere keer baal ik er weer van dat mijn kamer zich campingdouche die ons huis rijk is. Iedere keer baal ik er weer van dat mijn kamer zich 
helemaal aan de andere kant van mijn studentenhuis bevindt. 

Tijdens deze enorm barre tocht passeer ik onze schitterende keuken. Natuurlijk is 
de huisgenoot met corvee precies twee weken op vakantie. Wat een feest. Maar 
ach, de opeenstapeling van vuilnis in de keuken - en de bijbehorende muizen en 
maden - is iets waar ik na al die jaren niet eens meer van opkijk.

Het structurele gebrek aan wc-papier is echter wel vreselijk. Laat ik nu ook net 
mijn laatste reserverol - die ik uit voorzorg altijd achter de hand houd - gisteren 
hebben opgemaakt. Wat een drama. Even rustig zitten op de vroege morgen is 
er dus niet bij. Ik kan wel janken.  

Onder de douche merk ik dat mijn shampoofles - die gisteren nog helemaal Onder de douche merk ik dat mijn shampoofles - die gisteren nog helemaal 
gevuld was - voor de helft leeg is. Van je huisgenoten moet je het hebben. Wat is 
het toch genieten om in een studentenhuis te wonen. Nog erger dan de tocht 
richting de douche is de tocht terug naar mijn kamer. Het warme gevoel dat ik 
heb gekregen van de douche is bij terugkomst in mijn kamer natuurlijk allang 
weer verdwenen en het liefst zou ik terug kruipen in mijn bed. 

Inmiddels is het tien voor acht. Dat wordt haasten. Snel haal ik de stinkende, natte Inmiddels is het tien voor acht. Dat wordt haasten. Snel haal ik de stinkende, natte 
handdoek en bezwete kleding van de training van vrijdagavond uit mijn voetbaltas en vul 
deze met wedstrijdbenodigdheden. Tijd om rustig te ontbijten met een bakkie pleur en een 
lekker bammetje zit er niet in. Daarnaast zijn op zondagochtend de supermarkten dicht, 
waardoor ik het moet doen met oud, uitgedroogd brood met pindakaas. Het is weer smullen 
geblazen.    

Met een ‘heerlijkMet een ‘heerlijk’ gevoel en een te oude boterham in mijn hand ga ik even later fietsend naar 
Kunde toe. Mijn humeur is al niet al te best, maar het kan blijkbaar nog erger. Ik ben aan de 
late kant en fiets op het smalle gedeelte van Plein ‘44. Die klote bioscoop vindt het nodig met 
een spuuglelijke rode loper de helft van dit smalle gedeelte nog verder te versmallen. 

Natuurlijk komen juist nu een stel oude graftakken mij tegemoet gelopen. Natuurlijk komen juist nu een stel oude graftakken mij tegemoet gelopen. Vanzelfsprekend 
nemen ze niet de moeite om even opzij te gaan, waardoor ik bijna moet afstappen. Met moeite 
baan ik mij uiteindelijk een weg langs deze uiterst irritante wegversperring. Eén van die 
knuppels vindt het daarna nog nodig om mij na te roepen en me erop te wijzen dat het écht niet 
de bedoeling is om hier te fietsen.

Even krijg ik de opwelling om iets terug te roepen als: “Ik zal een fiets van achter bij je Even krijg ik de opwelling om iets terug te roepen als: “Ik zal een fiets van achter bij je 
inbrengen, ouwe graftak”. Ik bedenk me op tijd en fiets door. Ik ben immers al laat en ik denk dat 
deze mevrouw het al zwaar genoeg heeft, aangezien ze het nodig vindt met opzet in de weg te lopen 
om vervolgens onschuldig fietsende studenten over zulke kleinigheden aan te kunnen spreken.

Bij aankomst op het sportcentrum heb ik gelukkig nog net genoeg tijd om een bakkie koBij aankomst op het sportcentrum heb ik gelukkig nog net genoeg tijd om een bakkie koffie te halen. 
Het sportcafé is nog dicht, wat niet zo raar is op zo’n vroeg tijdstip. Dus moet ik het doen met een 
kartonnen bekertje met bruin water uit de automaat. Het maakt allemaal niet uit, want ik heb cafeïne 
nodig. 

Redelijk tevreden loop ik vervolgens de vergaderzaal binnen en kijk in de dikke, waterige ogen van Redelijk tevreden loop ik vervolgens de vergaderzaal binnen en kijk in de dikke, waterige ogen van 
enkele van mijn teamgenoten en weet dat zij eenzelfde vreselijke ochtend achter de rug hebben. Dit is 
toch altijd wel een mooi moment. ‘Gedeelde smart, is halve smart’, zou mijn oma zeggen. Het ellendige 
gevoel van het vroege opstaan begint langzaam plaats te maken voor enig enthousiasme om te gaan 
voetballen. Totdat… mijn oog valt op de opstelling: Nummer 12 Uier (vlaggen). 

UIERS OCHTENDHUMUIER

COLUMN FRUSTRUIER #1
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WE KENNEN UIER ALLEMAAL ALS EEN VROLIJKE MAN. SPECIAAL VOOR DE 
WERELDKUNDIG DUIKT KUNDIGS GUITIGSTE LACH DIEP IN ZIJN ONGENOEGEN.






