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Alweer het eerste nummer van 2005 in de bus. Een nummer dat in 
het begin van de maand een absoluut dieptepunt leek te worden. 
De ingeleverde kopij was zeer sporadisch en ik was bang dat ik 
niet meer dan een magere 10 pagina’s bij elkaar zou krijgen. 
Gelukkig lieten de AKCers zich van hun beste kant zien en kwam 
de laatste week voor de deadline regelmatig kopij binnen. Ik zat 
op een 22 pagina’s toen dinsdagavond de grote klapper binnen 
kwam met maar liefs een zestal stukken , samen een dikke tien 
pagina’s waart. Het gevolg is dan ook weer dat er een goed gevuld 
nummer bij u in de bus is gevallen. 
In dit nummer vindt u naast de vaste rubrieken, dan ook verslagen 

van het darttoernooi, 
het jeugdtoernooi, de 
ouderavond en enkele 
andere activiteiten.  
 
Helaas is niet alle 
nieuws in dit nummer 

even vrolijk. Twee in memoriam  vindt u in dit nummer. Een over 
Laurens Hesse en een over Ine Reuten-Edens. Beide leden zijn ons 
in het begin van het jaar ontvallen en worden in dit nummer 
herdacht. 
 
Gelukkig zijn er ook positieve berichten. Ons eerste ligt op koers 
en lijkt op het kampioenschap af te stevenen. Ook het tweede 
heeft de rij nederlagen achter zich liggen en begint ook met het 
binnen halen van de nodige punten. Klasse behoud moet zeker 
lukken. Voor het vijfde team is het korfbal echter op een laag 
pitje komen te staan.  Na de feestdagen waar er twee weekenden 
niet werd gekorfbald, laten nu de tegenstanders het afweten. 
Zowel de Issel als de Tubanten kunnen geen team op de been 
brengen en zeggen af. Het gevolg is dat het vijfde al weken 
achter elkaar niet meer speelt. Jou zou toch bijna je contributie 
terug vragen.   
 
Gelukkig hebben ze nu dan dit dikke nummer in de bus en kunnen 
ze zich komende weken wel met het doorlezen vermaken. 
 
Peter

Voorwoord 
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Als jullie dit lezen is de jaarvergadering waarschijnlijk al weer geweest. 
Ik neem aan dat de opkomst groot was, immers iedere A.K.C.-er kent zijn plicht is zal 
aanwezig zijn geweest. Met de aanwezigen zal er een constructieve discussie zijn 
gevoerd over onder meer de invoering van de kunststof korf en de door het K.N.K.V. 
voorgestelde nieuwe opzet van de jeugdcompetitie. Zaken die ons allemaal aangaan en 
van belang zijn voor de toekomst van de korfbalsport en voor A.K.C. Maar hierover zal in 
het komende Journaal meer te lezen zijn.  
 
Begin deze maand heeft ons het droeve nieuws bereikt dat Laurens de Hesse is 
overleden. Als scheidsrechter was hij jaren lang actief en daardoor bekend bij menig 
korfballer. Zijn afscheidswedstrijd heeft hij enkele jaren geleden bij A.K.C. gefloten. 
Laurens was een vaste bezoeker van de wedstrijden van A.K.C. Zijn opgewekte karakter 

blijft ons bij. 
 
Het jeugdtoernooi was weer een succes, dit jaar voor het eerst 
met alleen juniorenploegen. De organisatie heeft het weer prima 
gedaan en gezien de reacties van de verschillende ploegen 
vonden ook zij het een succes. Wij vinden het belangrijk te 

blijven investeren in de jeugd en daarom zijn wij blij dat het toernooi nu alweer voor de 
13e keer werd gehouden. 
 
In november heeft Ewald, onze penningmeester een artikel geschreven over sponsoring 
bij A.K.C. Hij heeft een oproep gedaan aan een ieder om eens in je omgeving te kijken of 
jullie mogelijkheden zijn voor bedrijven die A.K.C. financieel zouden willen ondersteunen. 
Als blijk van waardering hiervoor wil A.K.C. 10% van 
de opbrengst van het eerste jaar schenken aan 
degene die de sponsor heeft binnengebracht. Hier 
zijn een aantal spelregels aan verbonden. Voor 
meer informatie kan contact worden opgenomen 
met Ewald. Want ook A.K.C. heeft hard geld nodig, 
niet alleen omdat wij hoger op willen en gaan met 
de selectie maar ook om onze verdere wensen te 
realiseren. 
 
De meeste activiteiten kosten nu eenmaal geld en 
ook aan het clubgebouw willen wij nog enkele verbeteringen doorvoeren. Graag zou ik 
een ieder daarom nogmaals willen vragen eens goed na te denken over mogelijkheden. 
 
Vol enthousiasme ben ik afgelopen maand op Peter Soer afgestapt. Immers zijn 
enthousiasme roept ook enthousiasme op bij de wederpartij. Kortom vol enthousiasme op 

Van de voorzitter 

Sponsoring, dringend noodzakelijk 
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Peter af om mijn jaarlijkse bijdrage voor de Club van 100 te betalen. Schetst mijn 
verbazing dat Peter het geld vooralsnog niet wilde hebben. In de afgelopen jaren heeft 
hij de diverse “deelnemers” zo vaak gevraagd hun bijdrage voor dat jaar te doen en hij 
heeft hier wat weinig respons op gekregen, zodat het bestuur van de Club van 100 
ernstig aan het twijfelen was of zij nog door wilden gaan met dit, in mijn ogen goede en 
zeer gewenste, initiatief. 
 
Het zou toch jammer zijn dat wat zijn in de afgelopen jaren mogelijk hebben gemaakt 
niet meer mogelijk is. Door hun bijdrage in het jeugdkamp, het jeugdkamp, diverse 
andere activiteiten, maar ook de aanschaf van de muziekinstallatie in het clubgebouw 
kan dit worden gerealiseerd in de huidige opzet. 
 
Ik zou toch iedereen willen verzoeken om de 
jaarlijkse bijdrage van 100 oude guldens (= 
€ 45) aan Peter, Gert of Hugo te geven zodat 
bovenstaande activiteiten mogelijk blijven. 
Wellicht zijn dan ook andere wensen nog eens 
te realiseren. 
 
 Ik zal dan ook graag mijn steentje weer willen 
bijdragen, dus Peter als je het niet al te 
vervelend vindt wil ik toch graag betalen en  
jullie daarmee (en de rest van de vereniging) moreel 
te verplichten door te gaan….. 
 
Na een tweetal financiële onderwerpen wil ik deze maand mijn bijdrage afsluiten met 
een ieder een gelukkig, gezond en sportief 2005 toe te 
wensen. Officieel zou het niet meer mogen, maar 
in mijn ogen kan het nooit geen kwaad elkaar het beste toe te wensen. 
 
Jeffrey Hinnen 

Van gulden naar Euro 
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Zoals jullie al hebben kunnen lezen in het voorwoord van de voorzitter zit ik sterk aan 
te denken om te stoppen met de club van honderd. Dit goed bedoelde opzetje van mij en 
Martin Schokker had toen de tijd de bedoeling om zo elk jaar een leuk bedrag op te 
halen, te weten 100 gulden per persoon, om hier wat extra dingen voor de vereniging 
mee te doen. De eerste jaren waren makkelijke jaren waarin toch gauw een 45 leden 
bereid waren om deze extra financiering te doen en dus kwam er elk jaar weer een leuk 
bedragje vrij waar we verschillende activiteiten mee ondersteunden.  
 
Zo is er verscheidene jaren geld naar het jeugdkamp en het jeugdtoernooi gegaan. Is er 
geld beschikbaar gesteld voor nieuwe ballen. Is de junioren-fun ondersteunt, de welpen 
dag en noem maar op. Een groot deel van het geld is voornamelijk richting de jeugd 
gegaan omdat wij van de club van honderd de mening hadden dat we vooral de jeugd  wat 
extra moesten steunen. Om zo deze enthousiast te houden en plezier in het korfbal te 
laten houden. 
 
De laatste jaren gaat het echter niet meer zo makkelijk met de club van honderd. Een 
deel van de leden viel af. Met de mindere resultaten van de selectie werden ook het 
aantal leden minder. Het afgelopen diepte punt werd dit jaar behaald. Slecht 11 leden 
betaalden. De rest vergeet het gewoon. Ik geloof niet dat het moet wil is. Maar er 
wordt gewoon niet aangedacht dat ze een keer per jaar € 45,00 moeten betalen. En ik 
ben het zat om wekelijks te moeten bedelen voor dit bedrag.    
 
Het gevolg is wel dat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnen komt. Ik wil best 
doorgaan maar dan moet het betalen wel wat makkelijker gaan. We geven het nu eenmaal 
uit aan goede dingen voor onze club.  
 
Bijgaand nog eventjes een financieel overzicht. 
 
Ingekomen is er € 658,37. 
De uitgaven bedroegen € 780,45. Dit geld is uitgegeven aan het 
jeugdtoernooi, de feestdag( afsluiting seizoen), ballen selectie en 
enkele andere posten. Het gevolg is dat er € 122,08 meer is 
uitgegeven dan er geïncasseerd is. Dit gaat dus af van het batig 
saldo. Thans hebben we nog € 1420,60 in kas. 
 
Ik zal mij met Gert en Hugo  beraden wat we gaan doen. Ik zal jullie in het 
februarinummer het besluit mededelen. 
 
Peter 
 

De club van honderd 
 

De club van 
honderd rookt 
een zware pijp 
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December 2004 

 
VERG. D.D BESLUIT 

06.12.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen d. d.  1 5. 1 1 . 04 
Goedgekeurd. 

Bestuur:  
Legionella:  Jan Boersbroek zal worden gevraagd dit in de gaten te houden 

Nieuwjaarsreceptie:  Wordt gehouden op 7 januari 2005 om 20.00 uur in het 
clubgebouw. Als datum voor de vrijwilligersavond wordt 8 april vastgelegd. 
Jeu de boule: Vanuit de jeu de boulecommissie is het verzoek gekomen een 
vergadering te beleggen met het bestuur van A.K.C. en de vaste kern van 

A.K.C. Hun verzoek is dat wij deze mensen uitnodigen 
Financiën: De tussentijdse begroting wordt doorgenomen en moet hier en daar 

nog wat worden bijgesteld. 
BSO: Is overleg geweest. Op het lager zetten van de verwarming zal worden 

gelet. 
Er zal in het vervolg betreffende eventuele activiteiten van de BSO en A.K.C. 

beter rekening met elkaar moeten worden gehouden. Een goed overleg is 
gewenst.  

Kantine: Er moet nog steeds een nieuwe thermostaat voor de verwarming 
worden geplaatst. 

Besloten wordt flesjes bier te blijven verkopen i.p.v. fusten dit levert meer 
winst op. 

Nieuwe sloten:  Er is een offerte van de firma Voskamp deze zal nader worden 
bekeken. 

Kunststofmandjes en palen: Hierover wordt nadere informatie gedaan. 
Topsport:  Eerdaags is er een bijeenkomst met de complete selectie. 

Over A1 en het 2e team zal een evaluatie worden gedaan betreffende de 
begeleiding. 

Senioren:  Geen nieuws. 
Jeugd:  De topsportcommissie betreurt het dat zij niet op de hoogte zijn 
gebracht over het aanstellen van een jeugdcoördinator. De jeugdcie. biedt 

haar excuses aan en zegt dat dit niet bewust is gebeurd. 
Het jeugdbestuur bestaat op dit moment uit twee leden en het voorstel is ze 

samen met de activiteitencie. te laten vergaderen. 
Sinterklaasfeest was een succes. De disco was wat de jongste jeugd betreft 

geslaagd, met de oudere jeugd iets minder. 
 
 

Actie- en besluitenlijst 
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PR en Sponsoring:  In januari gaat de commissie verder met bordsponsoring en 
advertenties. 

Naar de Twentse Courant is een brief uitgegaan met de vraag “Waarom zo 
weinig aandacht voor A.K.C.” 

Activiteiten:  In januari wordt een gesprek met deze cie.  gepland over de 
financiën. 

 
 
 
 
 
 

 
IN MEMORIAM LAURENS DE HESSE 

 
Op 5 januari jl. overleed in het ziekenhuis te Enschede ons lid 

Laurens de Hesse op de leeftijd van 70 jaar. 
 
 

Als schooljongetje van een jaar of tien meldde hij zich in 1945 direct na de oorlog aan 
als lid van A.K.C. en was hij lange jaren actief als speler, later poolophaler en 
scheidsrechter en stond hij altijd klaar als er iets voor de club gedaan moest worden. 
Door zijn verhuizing naar Enschede werd het contact met A.K.C. wat minder, maar 
omdat hij toch graag bij de korfbalsport betrokken wilde blijven werd hij in de jaren ’70 
lid van de zaterdagvereniging WIK waar hij zich ook op velerlei gebied verdienstelijk 
maakte. 
Maar omdat A.K.C. toch zijn grote liefde bleef, kwam hij enkele jaren geleden terug bij 
de club waar hij veel vrienden en kennissen had en waar hij zich toch het meest thuis 
voelde. 
Een talentvolle korfballer is Laurens nooit geweest, maar hij stond bekend om zijn 
enorme inzet en werklust. Hij gaf zich altijd voor 100% en was wat dat betreft een 
voorbeeld voor zijn teamgenoten. Ook als scheidsrechter was hij een zeer bekende 
figuur in de Twentse korfbalwereld. Nooit liet hij het afweten, in weer en wind en op de 
onmogelijkste uren was hij paraat. Als 66-jarige floot hij zijn afscheidswedstrijd, op 
zijn verzoek op het veld van A.K.C. waar hij ruim 55 jaar eerder aan zijn korfbal 
carrière begonnen was. 
Trouw bleef hij de thuiswedstrijden van A.K.C.1 op het veld en in de zaal bezoeken, op 
zondag 12 december 2004 voor de laatste keer. 
A.K.C. verliest in hem een goed lid met hart voor de vereniging. 
Wij wensen zijn vriendin en de familie sterkte toe om dit verlies te verwerken. 
Laurens rust in vrede! 
 
HK 
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IN MEMORIAM Iny Reuten-Edens 
 
Als dertienjarig meisje meldt Iny Edens zich aan als lid van A.K.C. 
Eigenlijk is zijn nog te jong, want de leeftijdsgrens voor junioren was toen nog 15 / jaar. 
 
Maar Iny valt op door haar sportieve instelling en al gauw wordt zij in een jeugdploeg 
opgenomen. 
Haar spelinzicht voor het korfbal blijft bij haar leider en de juniorencommissie niet 
onopgemerkt, en zij wordt in de junioren A – ploeg opgesteld. 
 
Na in het derde, en later in het tweede gespeeld te hebben, verovert Iny een plaats in 
het eerste van A.K.C. Haar spel valt zo op dat zij door de keuze – commissie van de 
O.K.B. gekozen wordt in het Overijssels twaalftal. 
 
Iny wordt een bekend A.K.C- ster en in de vriendenkring van A.K.C opgenomen. Samen 
met A.K.C- vrienden gaat zij dan ook ´s zomers op vakantie en gezellig kamperen. 
 
Iny Reuten – Edens , 1924 – 2005. 
Alleen de ouderen van A.K.C weten haar nog te herinneren. 
 
Het blijft niet alleen bij korfballen. Ook op toneel speelt zij haar rol danig mee.  
Wordt lid van de jeugdcommissie en brengt haar korfbalervaring over op de A.K.C jeugd. 
 
Zoals al zo vaak bij A.K.C is gebeurd. Iny krijgt verkering met Johan Reuten, ook A.K.C.- 
er, en na enige tijd geven zij elkaar het jawoord. 
Als Johan dan een baan aanvaardt bij een ministerie in Den Haag, verhuizen ze ook naar 
Den Haag. Maar het contact met A.K.C blijft altijd bestaan. 
 
Het was bij de oudere leden van A.K.C al enige tijd bekend dat Iny ziek was.  
Dit belette Johan niet om samen net Iny toch op de receptie van “hun” 90 – jarig A.K.C 
te komen. 
 
De geestelijke toestand van Iny verslechterde aanzienlijk, waardoor opname in het 
verpleeghuis “Sammersbrug” onvermijdelijk was. 
 
Op 12 Januari 2005 is Iny overleden. 
 
Zij,die Iny hebben gekend, zullen blijven herinneren als een sportieve, innemende vrouw. 
En bewaren aan haar de beste herinneringen. 
 
Wij, als ouderen van A.K.C wensen Johan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het 
verlies van Iny, moeder en oma. 
 

Elbert de Wilde 
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Op zaterdag 5 februari organiseert het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond in 
samenwerking met korfbalvereniging DOS-WK en de Gemeente Enschede de 
zaalinterland tussen Nederland en België. In Enschede zullen de junioren- en 
seniorenselecties van beide landen tegen elkaar strijden. Een dag later, op 6 
februari, volgt de return in België.  
 
De Pathmoshal zal deze keer in Nederland het toneel vormen voor dit jaarlijks 
terugkerend evenement. Om 16.00 uur spelen de junioren en om 18.00 uur 
betreden de senioren de speelvloer. Vorig jaar wonnen de junioren (15-14) en 
senioren (15-10) in ‘eigen huis’, in België moesten de senioren met 16-11 de winst 
aan de zuiderburen laten. De junioren speelden hun wedstrijd niet uit wegens 
water op de speelvloer. 
Tijdens de beide wedstrijden zal er ook sprake zijn van enige Twentse inbreng. 
Kristel Meijer, speelster van het Wierdense Blauw-Zwart, is door junioren 
bondscoach Kees Vlietstra geselecteerd voor het Nederlands junioren team. Bij 
de senioren maakt DOS-WK speelster Wendy Burchartz deel uit van de selectie 
van bondscoach Jan-Sjouke van den Bos.  
 
De arbitrage tijdens de junioreninterland zal in Engelse handen zijn. Philip Allen 
zal bij zijn taak geassisteerd worden door Steve Jones. De seniorenwedstrijd zal 
worden geleid door een Tsjechisch duo; Lukas Filip en assistent Tomas Voda. 
 
De voorverkoop begint op 1 januari. Kaarten zijn te bestellen door overmaking van 
het totaalbedrag, verhoogd met € 2,50 verzend- en administratiekosten per 
bestelling, op postbankrekening 64046 t.n.v. het KNKV evenementenrekening te 
Bunnik, onder vermelding van NL-B, het aantal en de soort van de gewenste 
kaarten. 
 
Toegangsprijzen: 
Volwassenen   € 7,50 
Jeugd t/m 15 jaar / 65+ € 5,00 
 
U kunt ook kaarten verkrijgen aan de kassa. U betaalt daar de vermelde prijzen 
in de genoemde categorieën verhoogd met € 1,00. Om er zeker van te kunnen zijn 
dat u van deze wedstrijden kunt gaan genieten adviseren wij u de kaarten via de 
voorverkoop te bestellen. 
De voorverkoop sluit op 27 januari 2005.  
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Internationaal jeugdkorfbaltoernooi 
MONUTA Youth World Cup 2005 

 
 
Op 4 en 5 februari 2005 zijn de selectieteams onder 23 jaar van diverse landen weer te 
gast in Apeldoorn, want dan wordt er voor de 14e keer gestreden om de Monuta Youth 
World Cup. Het toernooi wordt niet zoals voorgaande jaren in Zuid gehouden maar in 
Sporthal Mheenpark.  Monuta Uitvaartzorg- en verzekeringen heeft zich voor de 
eerstkomende jaren verbonden aan het toernooi als hoofdsponsor. 
 

Deelnemers 
De deelnemers zijn bekend en de vrijwilligers van Regio’72, Steeds Hooger en Atalante 
zijn weer benaderd, alles is in gang gezet om er weer een goed toernooi van te maken. 
Dit jaar zullen Tsjechië, Engeland, Duitsland, Hongarije, Chinees Taipei, Nederland Oost 
en natuurlijk de winnaars van vorig jaar; België strijden om de beker.  
De werkgroep is blij dat Chinees Taipei -  het is tenslotte een wereldcup   na twee jaar 
afwezigheid weer aan het toernooi deelneemt. In 2002 eindigden zij op de vijfde plaats, 
de derde plaats is ook al eens gehaald (1997).  
 

Team Monuta 
Door de onverwachte afzegging van Portugal op het laatste moment zal er weer een 
team Apeldoorn - nu omgedoopt tot team 
Monuta – deelnemen aan het toernooi. Met 4 
spelers per vereniging (Regio’72, Steeds 
Hooger en Atalante) en onder leiding van 
Erwin Stander zullen zij deelnemen aan het 
toernooi. Nog een hele goede reden dus om 
op 4 en 5 februari naar de Mheenhal te 
komen!  

 
Het KNKV-toernooi is geadopteerd door de 
IKF en wordt weer georganiseerd in 
samenwerking met de Apeldoornse 
verenigingen Steeds Hooger en Atalante en 
Regio’72 uit Vaassen. Er wordt gespeeld op 
de nieuwe kunststof korven. Ook zal een 
spelregelexperiment niet ontbreken; 
afhankelijk van de zwaarte van de 
overtreding zal een vrije worp gegeven 
worden door een inworp of vanaf de 
strafworpstip. Dit experiment wordt al 
enige jaren toegepast in de competitie van 
de hoofdklasse van het KNKV. 
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The World Games 2005 – Sport en meer 
De wereld zal te gast zijn in Duisburg en haar partnersteden Bottrop, Oberhausen en 
Mülheim an der Ruhr. 500.000 Toeschouwers, 40 sporten, 177 onderdelen, 3000 

sporters uit 100 landen, 27 locaties – The World Games zullen het 
sportieve hoogtepunt van 2005 zijn. Van 14 t/m 24 juli kun je de 
fascinatie van sport ontdekken. Maar naast het gevecht om de 
gouden medailles valt er meer te ontdekken! Sport en kunst, 
lichaam en geest – alles in de traditie van de Olympische Spelen. 
The World Games houden vast aan deze traditie en bieden naast 
het sportieve element  een zeer gevarieerd cultureel programma. 
De opening en sluiting uiteraard, maar ook dagelijks een feestelijk 
programma op The Plaza met o.a.theater, muziek en dans. Naast 

twee grote tenten ook twee open podia met ongebruikelijke maar populaire activiteiten. 
Het promotieteam van The World Games 2005 zal aanwezig zijn tijdens het MONUTA 
Youth World Cup toernooi in Apeldoorn. Wil je meer informatie, kijk dan op 
www.worldgames2005.de 
 
 

Verkoopstand JEKU-SPORT 
Tijdens het MONUTA Youth World Cup Tournament zal JEKU-SPORT uit Hapert 
aanwezig zijn met een verkoopstand. Bij dit  familiebedrijf uit Hapert kunt u voor al uw 
sportartikelen terecht, maar het bedrijf is gespecialiseerd in korfbalmaterialen - 
gericht gemaakt op duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid voor de korfballer.  
Onder andere: palen - manden -  ballen - rokjes - shirts - sokken uit eigen atelier, etc. 
Op www.jeku-sport vind u alle informatie en kunt u bestellingen plaatsen. 
Komt u naar het internationale korfbaltoernooi in Apeldoorn? Geef dan nu uw bestelling 
door en Jeku-sport neemt uw bestelling op 4 of 5 februari mee naar Apeldoorn. Op deze 
manier bespaart u de verzendkosten! 
JEKU-SPORT, Hoogakker 2, 5527 AE Hapert, Tel: 0497-388482, E-mail: info@jeku-
sport.nl 
 
Aanvangstijden en toegangsprijzen 
De wedstrijden beginnen op vrijdag morgen om 10.30 uur en 
duren 2 x 20 minuten. Evenals in voorgaande jaren zal de 
officiële openingsceremonie weer prachtig spektakel worden. Dit 
zal gebeuren op vrijdagavond om 19.30 uur. De officiële 
openingshandeling zal worden verricht door de heer Jaap 
Wortman, wethouder Gemeente Apeldoorn. Op zaterdag beginnen 
de wedstrijden om 09.30 uur. Zaterdagavond om 16.35 is de finale 
om de World Cup waarna om ongeveer 17.20 de prijs uitreiking 
gedaan zal worden door de heer Cors Hage, directeur van 
MONUTA Uitvaartzorg en -verzekeringen. Toegangsprijzen 
bedragen 3,00 euro per dag voor volwassenen en 1,50 euro per 
dag voor jeugd (t/m 12 jaar). 
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Poules en programma 
Group 1   Group 2 
Czech Republic  Belgium 

Germany   Chinese Taipei 
Netherlands East  Great Britain 

Team Monuta   Hungary 
 
 

Friday February 4 2005 
1.  10.30 – 11.15 Czech Republic  - Team Monuta 

2.  11.25 – 12.10 Netherlands East  - Germany 
3.  12.20 – 13.05 Belgium   - Hungary 

4.  13.15 – 14.00 Chinese Taipei - Great Britain 
5. 14.10 – 14.55 Germany   - Czech Republic 

6. 15.05 – 15.50 Team Monuta  - Netherlands East 
7. 16.00 – 16.45 Great Britain  - Belgium 

8. 16.55 – 17.40 Hungary  - Chinese Taipei 
9. 17.50 – 18.35 Team Monuta  - Germany 

10. 18.45 – 19.30 Netherlands East - Czech Republic 
19.30 – 20.10 Official opening ceremony 

11. 20.10 – 20.55 Belgium  - Chinese Taipei 
12. 21.05 – 21.50 Hungary  - Great Britain 

 
 

Saturday February 5 2005 
13. 09.30 – 10.15 4th group 2  - 3rd group 1  A 
14. 10.25 – 11.10 4th group 1 - 3rd group 2  B 
15. 11.20 – 12.05 2nd group 2 - 1st group 1  C 
16. 12.15 – 13.00 2nd group 1 - 1st group 2  D 

 
 

17. 13.20 – 14.05 Loser A - Loser B 
18. 14.25 – 15.10 Winner A  - Winner B 
19. 15.30 – 16.15 Loser C - Loser D 

20. 16.35 – 17.20 Winner C  - Winner D 
 

17.20 – 18.00 Price giving and closing ceremony 

Journaal Almelose Korfbalclub  69e jaargang 1 3 



 

 
 

De AKC Ouderavond 
 
Maandag 10 januari 2005 was de AKC Ouderavond. Na een lange voorbereiding gingen, 
nog net in het oude jaar, de brieven op de bus met de uitnodiging voor deze avond. Alle 
ouders / verzorgers van alle jeugdleden van AKC werden met deze uitnodiging 
persoonlijk door onze voorzitter uitgenodigd en geïnformeerd over deze avond.  
 
 
Het zou geen echte formele avond worden. Gewoon een samen zijn met het bestuur van 
AKC, een paar verschillende commissies en de ouders. En dat in het kader van de 
samenwerking tussen AKC en de ouders van jeugdleden.  
Wij als AKC zijnde waren benieuwd naar de meningen en suggesties van ouders met 

betrekking op onze vereniging. Wat konden we nog 
verbeteren, wat deden we heel goed? Misschien waren 

er nog ouders met leuke ideeën of liepen er nog 
verborgen bestuurders talenten rond onder de 

ouders. Wie weet? 
 
 
´s Avonds om 8 uur zou iedereen in de 
kantine aanwezig moeten zijn en zouden we 

met een kop koffie of thee beginnen. Even voor 
achten werd het drukker in de kantine. Maar 

helaas geen ouders. Alleen mensen die 
kwamen doordat ze zitting hebben in een           

                                                            commissie          
 
 
en die avond wel  bereid waren om wat extra informatie over hun commissie te geven aan 
de ouders lieten zich zien. Ze stonden we met ongeveer 15 AKC-ers aan de bar te 
wachten op de eerste ouders.  
 
Om 8 uur kwamen ze dan. Welgeteld 4 ouders van 3 verschillende kinderen.  
Omdat we de hoop op meer ouders om kwart over 8 echt opgeven hadden begonnen we 
vol goede moed aan de avond. 
 
Eerst vertelde Jeffrey als voorzitter een korte inleiding. Hierin werd in het kort de 
bedoeling van die avond uitgelegd. 
 
Daarna was het de beurt aan mij, om door middel van een mooi gemaakte power-point 
presentatie de ouders te vertellen over AKC en over het reilen en zeilen binnen de 

Jeugdjournaal 

Er kwamen weinig ouders 
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vereniging. Ook kwamen de verschillende aanwezige commissie nog even aan het woord. 
Op deze manier hebben we geprobeerd om de ouders een zo compleet mogelijk beeld te 
geven over ons cluppie.  
 
Volgens mij is dat wel gelukt, want na de presentatie werd er nog even door gepraat en 
kwamen er verschillende interessante ideeën en opmerkingen naar boven. 
Zodoende gingen de eerste mensen pas om half elf weg.  
Naar mijn mening was het wel een geslaagde avond. Natuurlijk hoop je als organisator 
van zoiets dergelijks dat meer ouders zich verantwoordelijk en betrokken voelen bij de 
club van hun kinderen. Het is niet alleen het wegbrengen en het ophalen van de kinderen. 
Het gaat ook om de relatie tussen de club en de kinderen en de ouders.  
 
Een vereniging besturen kun je niet met 5 mensen, maar doe je met de hele club. 
 
Voel je betrokken bij AKC. 
 
Misschien volgende keer beter. 
 
Manon Kroeskop 
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AKC-Toto 
 
In iedere Journaal voorspelt een AKC-er 10 
korfbalwedstrijden die er voor de komende periode zitten 
aan te komen. Dit zijn voornamelijk wedstrijden die van 

belang zijn voor AKC, maar ook wedstrijden uit de hoofdklasse en uit de regio. 
 
De Toto zit heel makkelijk in elkaar. De 10 aangegeven wedstrijden kun je een 1, een 2 
of een 3 geven. Deze cijfers houden verband met de uitslag. Namelijk: 
1 = een thuis overwinning 2 = een uit overwinning 3 = een gelijk spel  
 
Onderaan de Toto  wordt een stand bij gehouden. Dat is de stand van het aantal goed 
geraden uitslagen van iedereen die meegedaan heeft. 
Vorige keer mocht Jeffrey Hinnen, onze voorzitter de spits afbijten. Hij deed dit lang 
niet onverdienstelijk, want van de 10 uitslagen had hij er 5 goed voorspeld.  
Deze week is het de beurt aan Manon Kroeskop. Zij speelt in AKC 1 en traint en coacht 
daarnaast de D1.  
 
Wedstrijden in het weekend 19 en 20 Februari 2005. 
 
Poule AKC 
LDODK AKC    2 
Hoogkerk Wordt Kiek    2 
Zwart Wit  Oerterp    1 
Sparta (Ze) Atalante    2 
Hoofdklasse 
DOS - WK Meervogels    1 
Dalto / HumanNet Fortuna / Tempus    2 
Regionaal 
Achilles OVVO    2 
Rheko Amicitia    1 
NKC ‘51 Antilopen    1 
AKC 2 
HKV / Ons Eibernest 3 AKC 2    2 
 
 
STAND  
 
1.  Jeffrey Hinnen    5 goed 
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In het seizoen 1951 / 52 komt A.K.C. met 4 senioren en 3 junioren 
twaalftallen uit in de competitie van de KNKB en OKB.  A.K.C. heeft 117 leden, t.w.: 77 
senioren en 40 junioren. Aspiranten, pupillen en welpen kenden men toen nog niet. 
 
Intensieve trainingen en mentale begeleiding, heeft er toe geleid dat zich een groep van 
oudere en jongere spelers heeft gevormd, die onder de leiding van Gerrit Berfelo van 
DOS, Enschede, serieus trainen om tot goede resultaten te komen. 
 
En het resultaat kom ter inderdaad in 1952. Voor de eerste 
keer in het 39- jarig bestaan van A.K.C. wordt het eerste 
kampioen in de eerste klasse Oost van de KNKB. 
Men moet daarbij bedenken , dat de overgangsklasse en de 
hoofdklasse nog niet waren ingesteld. A.K.C. bereikte dus 
het hoogste wat er te behalen viel op korfbalgebeid. 
A.K.C. ging spelen om het Kampioensschap van Nederland. Op 
zondag 14 April 1952 speelde A.K.C. dan haar eerste 
wedstrijd en wel tegen het zeer gerenommeerde 
`Westerkwartier´ uit Amsterdam. 
 
Voor deze wedstrijd bestond zeer grote belangstelling, 
zowel vanuit Almelo, maar ook ver daar buiten. De vraag 
naar kaartjes was zo groot, dat men in allerijl 
groentekistjes moest charteren die als `tribune´ dienst 
moesten doen, zodat iedereen de wedstrijd goed kon volgen. 
 
De opstelling van de A.K.C.- ploeg was als volgt: 
Verdediging:  Diny Veldhuis    Henk Praas (aanv.) 
   Mannie van Dalen (Haghuis)  Henk Schipper 
Middenvak:  Cobi v.d. Linde (Struik)  Ben Smit 
   Jannie de Jong   Jan Lempersz 
Aanval:  Jo Knapen    Jan ter Braak 
   Wies van der Vlught   Nico van der Vlught 
 
Uitslag: 3 – 12 
Het verloop van deze kampioenscompetitie was voor A.K.C. nou niet bepaald 
bemoedigend. Er werd slechts een wedstrijd gewonnen. A.K.C. – Deto: 4 – 2. 
A.K.C. eindigde dan ook op de laatste plaats, maar was een enorme ervaring rijker 
geworden. 
 
Elbert de Wilde 

Uit oude archieven 
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NIEUWS VAN HET KNKV 
Registratie gele kaarten:  
Wanneer een scheidsrechter bij  een wedstrijd één of meerdere gele kaarten trekt 
maakt hij hiervan melding op de ruilwedstrijdformulieren. Tevens stuurt de 
scheidsrechter ter bevestiging een zogenaamd “geel  kaartje”aan het bondsbureau. 
Tot en met de eerste helft van de veldcompetitie 2004/2005 werden de gegeven 
kaarten, die met het meldingskaartje werden bevestigd, maar waarvan geen aantekening 
op het ruilwedstrijdformulier werd gemaakt toch in de 
administratie verwerkt. Aangezien het meldingskaartje 
geen reglementaire status heeft bleek dat dit een 
onjuiste handelswijze was en op grond hiervan is 
besloten om met ingang van de zaalcompetitie 
2004/2005 alleen de gele kaarten te verwerken wanneer 
er daadwerkelijk een aantekening is gemaakt op het 
ruilwedstrijdformulier.  
Wel wordt het eventueel niet vermelden van gele 
kaarten op het ruilwedstrijdformulier door de 
scheidsrechter door het bondsbureau gemeld aan de 
desbetreffende scheidsrechterscommissie. Deze 
commissie zal normaal gesproken contact opnemen met de 
 desbetreffende scheidsrechter. De scheidsrechter wordt alsnog in staat gesteld om 
via een officiële aangifte te doen, waarna de gegeven gele kaart de daarvoor geldende 
procedure zal doorlopen. Uiteindelijk wordt daarmee bereikt dat gegeven gele kaarten 
in alle gevallen worden afgehandeld in de geest van het huidige boekingssysteem. 
 
BEACHKORFBAL TURKIJE 2005  
Na de succesvolle Beachkorfbalvakantie van afgelopen jaar wordt er deze zomer 
wederom een korfbaltrip naar Alanya georganiseerd. Er zal weer gebruik worden 
gemaakt van het prima bevallen hotel Golden Dreams. Er is al veel animo voor de 
komende sportieve vakantie, niet alleen van korfballers die vorig jaar zijn afgereisd 
naar Turkije, maar ook van andere korfballers die hebben vernomen dat de 
Beachkorfbalvakantie meer dan de moeite waard was. 
Het is mogelijk om voor jezelf te boeken, maar ook groepen zijn van harte welkom. 
Vraag binnen de vereniging eens rond of er interesse is en maak  er een leuke vakantie 
van met je korfbalvrienden! 
De Beachkorfbalvakantie is dit jaar van 26 juli t/m 09 augustus 2005. 
De kosten zijn:  8 dagen  € 535,00 
                         15 dagen € 735,00 
Wil je meer weten over deze sportieve manier om de zomer door te komen? Mail dan 
Info@robbrouwer.nl 

KNKV nieuws 

Oppassen voor de gele kaart 
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13 AKC jeugd toernooi. 
 
We hebben het 13de AKC jeugdtoernooi er al weer op zitten. We wouden dit jaar het 
iets anders doen dan normaal daarom hebben we ervoor gekozen om alleen de A junioren 
te laten deelnemen. De deelnemend ploegen waren: AKC, TOP, Amicitia, ASVD, 
Rigtersbleek, Juventa, SDO (veldhoven) en NKC'51. Ook hebben we de punten verdeling 
aangepast. Tijdens het toernooi was het verschil in doelpunten de wedstrijd punten voor 
de winnende partij. Zo kon je dus van iedereen winnen en nog niet eerste worden. Zo 
blijkt het altijd maar weer dat je dus zoveel mogelijk moet scoren. 
 
We begonnen de eerste dag al om 9.00 uur voor ons was het dus vroeg het bed uit om 
ook nog het een en ander klaar te zetten. Iedereen begon fanatiek aan het toernooi en 
zo ontstonden er leuke wedstrijden. De eerste wedstrijd was die tussen AKC  tegen 
Juventa deze werd helaas door AKC verloren met 8-11. De tweede was die tussen 
NKC'51 en ASVD deze werd met 11-13 gewonnen door ASVD. Het toernooi werd 
vervolgd met Rigtersbleek tegen TOP in deze wedstrijd was Rigtersbleek duidelijk de 
sterkste en won met 11-3. Hierna speelde Amicitia tegen NKC'51, NKC'51 moest deze 
wedstrijd eerder spelen dan gepland was in het programma doordat SDO door het 
slechte weer iets vertraging had opgelopen. Amicitia won deze wedstrijd. Ons A1 moest 
optreden tegen Rigstersbleek en deze verloren ze met 8-17. Toen was het de beurt aan 
ASVD tegen SDO hierin was ASVD de sterkste en won met 12-8. Toen kwam de 
wedstrijd met de minste doelpunten op de eerste dag deze ging tussen Juventa tegen 
Top hier werd het 5-8 voor de Toppers.  
 
Intussen hebben de meeste teams gebruik van het 
zwembad gemaakt. Sommige teams hadden dit ook wel nodig 
om 's middags beter te presteren. SDO mocht het duel wat 
's morgens gepland stond inhalen en trad op tegen Amicitia, 
Amicitia was met 8-14 in deze wedstrijd de sterkste. Voor 
ons A1 kwam de laatste wedstrijd van de eerste dag eraan 
deze was tegen Top A1. Veel AKC- ers hadden hier de hoop 
liggen dat ze nog een punten zouden pakken. Ze kregen nog 
wat hulp van Manon Kroeskop, maar helaas mocht het niet 
baten en werd er verloren met 11-7. Toen kwam er een 
wedstrijd waar twee partijen aan elkaar gewaagd waren. ASVD 
mocht tegen Amicitia. Amicitia verloor hier met 14-15. De ene laatste wedstrijd van dag 
1 was die tussen Juventa en Rigtersbleek, deze werd met 13-9 gewonnen door Juventa. 
 
Ondertussen waren de eerste teams al naar de kantine gestuurd want hier stond een 
heerlijk bakje patat met een frikadel en een glaasje fris op hun te wachten. 

Het jeugdhonk 
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Ondertussen werd er SDO en NKC'51 nog hard gevochten voor de laatste punten die 
dag. NKC'51 won die laatste puntjes. Nadat alle ploegen gegeten hadden kon 
langzamerhand alcohol geschonken worden. En er barste een waar feest los in onze 
kantine. Dit feestje duurde tot een uur of twaalf en toen werden de eerste teams weg 
gebracht naar de overnachtingplaats. De leiding had ondertussen al gezorgd dat de 
tassen er stonden. Voor sommige was dit maar goed ook want als die nog met een tas 
moesten lopen………………Maar goed het stroomde lekker vol op de overnachtingplaats en 
op het laatst een beetje te vol helaas. Maar sommige wisten dit goed op te lossen om bij 
elkaar in de slaapzak te gaan liggen. Na een gezellige nacht te hebben gehad en weinig 
slaap was het eindelijk 8.00 en mochten wij het leuke werk doen….iedereen wakker 
maken dit werd niet door iedereen gewaardeerd, maar er moest die dag nog wat 
gebeuren dus werd het vervoer naar de kantine langzaam op gang gezet.  

 
In de kantine was er weer gezorgd voor een heerlijk ontbijt en 
een bakje koffie. De slaapgelegenheid moest ook weer netjes 
achter worden gelaten en dat is met dank van een aantal 
personen ook weer gelukt. Ondertussen werd er alweer 
begonnen met het toernooi, Juventa moest nog eerst 
strafworpen nemen tegen Top, Juventa won met 4-3, daarna 
werden de wedstrijden hervat en begon Rigtersbleek tegen 
ASVD en deze werd gewonnen door ASVD met 9-10. Amicitia 
tegen Juventa volgde en dit werd 8-12. Top zorgde voor een 
verrassing tegen SDO en won met 9-8. NKC'51 was ook te sterk 

voor ons A1 en won met 12-6. Ons A1 moest helaas twee wedstrijden achter elkaar 
spelen de tweede was tegen SDO en deze werd verloren met 14-7. NKC'51 tegen 
Amicitia werd 7-9. In de wedstrijd Top tegen Rigstersbleek werden de tweede dag de 
minste doelpunten gescoord hier werd het 5-6 voor Rigtersbleek. En na al het leuks 
kwam dan toch de laatste wedstrijd deze werd gespeeld tussen ASVD en Juventa, hierin 
was ASVD de sterkste. 
 
Hierdoor ontstond na twee dagen de volgende eindstand: 

1. ASVD 
2. Juventa  
3. Rigtersbleek 
4. TOP 
5. Amicitia 
6. NKC'51 
7. SDO (veldhoven) 
8. AKC Almelo 

Jeffrey Hinnen heeft aan de winnende teams de prijzen uitgereikt en het toernooi 
afgesloten. 
 
Natuurlijk was dit toernooi niet mogelijk zonder de medewerking van scheidsrechters, 
verzorgster, wedstrijdleiding en alle mensen die achter de bar hebben gestaan en voor 
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het eten hebben gezorgd. Ook wil ik de sponsoren en particulieren die dit toernooi 
financieel ondersteund hebben hartelijk danken.  
 
Verder op in het journaal zult u verslagen aan treffen van wat deelnemende 
verenigingen. 
 
We hopen dat we volgend jaar weer een mooi toernooi zullen krijgen. 
 
De Jeugdtoernooi commissie. 
 

Reacties van de andere verenigingen op het AKC 
jeugdtoernooi 

 
Het was 28 december en het AKC toernooi stond weer voor de deur. We hadden 
schriftelijk bericht gekregen om ook weer op het akc toernooi aanwezig te zijn. We zijn 
om 8 uur vertrokken uit Vriezenveen om de opening bij te wonen. Na de opening hadden 
we de 1e wedstrijd tegen Sdo Veldhoven, maar door het slechte weer zaten de heren en 
de coach van Sdo vast in de sneeuw en hebben we de wedstrijd verplaatst. Dus de 
eerste wedstrijd hadden we nu tegen Nkc. We begonnen deze wedstrijd goed en gooide 
de ballen erin, deze wedstrijd eindigde in 13-7 in het voordeel van Amictia. De tweede 
wedstrijd moesten we tegen Sdo. Deze wedstrijd wonnen we met 14-8. De derde en 
laatste wedstrijd voor de poule moesten we tegen Asvd. Deze wedstrijd ging gelijk op 
en een paar keer liepen we achter de feiten aan. We mochten deze wedstrijd met 6 
doelpunten verliezen en dan nog werden we 1e uit de poule. Een minuut voor tijd stond 
het score bord op 14 14 maar in de laatste minuut werd er nog gescoord door Asvd. 
Deze wedstrijd werd dus verloren door ons, maar we werden toch nog 1e in de poule. 
 
Het feest was natuurlijk zoals altijd heeeel gezellig. En voor het eerst sliepen we een 
keer niet in de gymzaal, deze keer sliepen we in kleedkamers in Almelo. Alle teams 
sliepen allemaal bij elkaar in de kleedkamers, maar wij waren als laatste en hadden geen 
plek. Dus we moesten ons splitsen en overal even een plekje 
zoeken. Zo sliepen er wat  van ons bij Akc, Juventa en Top. Maar 
we hebben ons allemaal uitstekend vermaakt.  
 
De volgende ochtend moesten we er weer vroeg uit. We gingen 
even wat eten, even onder de douche. En moesten daarna alweer 
een wedstrijd tegen Juventa. Die verloren we met 11-8. Dit kwam 
bij sommige van ons goed uit, want nu hoeven we niet zolang te 
wachten voor de volgende wedstrijd. Als we deze wedstrijd 
gewonnen hadden stonden we namelijk in de finale. We moesten 
de volgende wedstrijd tegen Nkc om de 6e en 5e plaats. 
 
Deze wedstrijd wonnen we ook. Dus we werden 5e van het 
 toernooi. Het toernooi zit erop voor ons en we gingen weer naar huis.  

Een enkeling sliep op 
de bank 
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We vonden het allemaal een geslaagd toernooi. 
 
Amicitia A1…. 
 

 

Na een lange reis zijn we eindelijk in Almelo aangekomen. Door een ingesneeuwd 
verkeersbord waren we verkeerd gereden en zouden we te laat komen voor onze eerste 
wedstrijd. Deze wedstrijd werd verschoven zodat we nog genoeg tijd hadden om ons 
voor te bereiden. De wedstrijden verliepen niet echt zoals het zou moeten gaan, omdat 
het team niet helemaal compleet was. Maar buiten dit alles was het toch een gezellig 
dagje. 
 
Na de wedstrijden gingen we natuurlijk even lekker douchen en ons klaar maken voor het 
feest. Toen we gedoucht hadden zijn we wat gaan eten in de kantine waar ook het feest 

werd gehouden. Iedereen had het erg naar zijn zin.  
Het was een heel gezellig feest alleen jammer dat 
het zo vroeg afgelopen was. 
Om kwart over 1 stapten we het busje in op weg 
naar de slaapplaatsen.  Iedereen was erg vrolijk in 
de bus en waren dan ook zeker nog niet moe. Bij de 
slaapplaatsen aangekomen duurde het ongeveer 2 
uur voordat iedereen een plekje had gevonden. Na 
die 2 uur lag iedereen, nou bijna iedereen , te 
slapen.  
 
Om 8 uur ging de wekker alweer af omdat we om 9 
uur het ontbijt hadden. 
Na het ontbijt zijn we met z’n allen terug gelopen 
en hebben onze laatste 2 wedstrijden gespeeld.  Na 
de laatste wedstrijd ging iedereen weer douchen. 

 
De heren wilde zo snel mogelijk naar huis en waren dus al om 14:00 uur weg. 
De dames deden rustig aan en werden uiteindelijk rond 15:30 weggebracht door iemand 
uit Almelo( nogmaals bedankt hiervoor). 
Het was een zeer geslaagd toernooi en hopen zeker volgend jaar terug te mogen komen. 
 
Groetjes SDO A1 uit Veldhoven 
 
 
Na de zomervakantie werden wij uitgenodigd om deel te nemen aan het AKC-toernooi, 
dit lieten we dan ook niet aan onze neus voorbijgaan en hebben met het hele team 
ingestemd. Een toernooi is namelijk altijd leuk, en met de faciliteiten die we bij dit 
toernooi aangeboden kregen helemaal zin. We begonnen het toernooi met een wedstrijd 
tegen TOP die goed verliep, net zoals de rest van het toernooi! 
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Na 2 wedstrijden te hebben gespeeld zijn we gaan zwemmen en 
lekker aan het uitzweten geweest in het Turkse stoombad. Na 2 uur 
in het zwembad gezeten te hebben zijn we weer naar de zaal gegaan 
voor opnieuw een wedstrijd. Deze viel ons wat zwaarder als de eerste 
twee want dat zwemmen maakte ons nogal lam. Na deze wedstrijd 
zijn we gaan douchen en mochten we gaan eten in de AKC- kantine. 
Wij vinden dat er gezegd mag worden dat het eten heel goed 
verzorgd was op het toernooi!  
 

Vervolgens kwam het mooiste gedeelte van het toernooi, namelijk de avond brak aan en 
dat betekende maar 1 ding “FEEST!!!!”. Een feest met andere clubs is altijd mooi, je 
hebt er namelijk veel lol en doet er veel contacten op die altijd leuk zijn voor als je ooit 
nog een keer tegen mekaar moet spelen. Na dus lekker gefeest te hebben werd je met 
busjes per team naar je slaapplek gebracht, aangezien wij als eerste werden 
weggebracht hadden we alles voor het uitkiezen. Dit hebben we dan ook gedaan en nadat 
iedereen al zijn slaapspullen had klaarliggen zijn de meesten dan ook gaan slapen, op 
Martijn en Frank na, die zijn nog ene beetje gaan ronddwalen in de andere kleedkamers. 
 
Toen iedereen wakker was de volgende ochtend kwam de klap voor sommigen een beetje 
hard aan, de meesten waren hartstikke lam en moesten vervolgens nog twee wedstrijden 
spelen. Nadat we de kleedkamer netjes hadden achtergelaten werden we weer met de  
busjes terug gebracht en kregen we ontbijt. 
 
De eerste wedstrijd die we speelden bleek achteraf nog 
wel mee te vallen, ondanks dat die verloren ging. 
Vervolgens mochten kregen we nog een keer eten namelijk 
lekkere soep met brood. Vervolgens moesten we een 
wedstrijd spelen tegen TOP, waar we ook het toernooi 
tegen moesten beginnen. Hier kon je meer zien dat er een 
paar helemaal op waren zowel bij Rigtersbleek als bij TOP, 
dit werd dan ook een hele gezellige wedstrijd die minder 
aantrekkelijk was voor het publiek. Uiteindelijk zijn we 
derde gewonnen en gingen we nog naar huis met een mooie beker. 
 
Als we met het gehele team terugkijken op het toernooi hebben we echt super veel lol 
gehad. We vonden dan ook dat alles goed geregeld was, er leuke teams zijn uitgenodigd, 
het feest super was en ook het eten goed geregeld was.  
 
We hopen dan ook dat we volgend jaar weer van de partij mogen zijn. Ook willen wij 
iedereen nogmaals bedanken die ervoor hebben gezorgd dat dit toernooi zo super is 
gelopen. 
 
ASVD A1 

Sommigen waren lam 
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Let’s play darts 

 
In aanloop op het worlddarttoernooi en de Lakeside world professional darts 
championships (voorheen de Embassy) is het fameuze AKC darts toernooi. Hoewel we 
hier niet de namen als Taylor, Loyd, Barneveld, Stompe, King, Hankey, Walton en noem 
maar op niet tegen komen, zijn hier toch ook veel bekende namen aanwezig. De 
organisatie is er alles aangelegen om van dit toernooi en even prestieus 
toernooi te maken als van de twee andere toernooien. Er wordt dus met 
wat geld gestrooid en dan kan men dus ook de namen tegenkomen als 
Gert Schorn, Bert Hellweger, GertJan Zalm en Peter Soer. Natuurlijk is 
ook Jacco, de winnaar van vorig jaar aanwezig.  Helaas was het geld niet 
toereikend om ook de absolute topper Tom Schorn na dit toernooi te 
halen. Aldus Tom. Uit zeer betrouwbare bron van de organisatie heb ik 
gehoord dat niet het geld maar faalangst een zekere factor speelde bij 
het wegblijven.  
 
Maar goed met toch een hele goede bezetting zal er zeker een zeergoed 
 toernooi worden neergezet. Als eerste heeft de organisatie de deelnemers ingedeeld in 
drie poules. Hierbij wordt ik helaas gelijk gekoppeld aan Bert en is een ding zeker een 
zware wedstrijd staat mij zeker te wachten in de voorrondes. Gelukkig gaan de nummers 
een en twee over en moet het mij lukken om een van deze plaatsen te halen.  Verder 
zitten bij ons in de poule Marcel, Hans, Gerald en Linsey.  Tegenstanders die ik eigenlijk 

zal moeten kunnen verslaan. 
 

Mijn eerste partij moet ik tegen 
Gerald. Gelijk een moeilijke partij. Ik 
kan natuurlijk beter darten maar het 
blijft natuurlijk wel de hoofdsponsor 
en zo iemand stuur je niet na twee 
keer zes pijlen na huis. Voor je het 

weet heeft een en het ander 
financiële gevolgen voor de club. Ik 
begin dus langzaam rustig gooi ik de 

eerste leg uit en win deze. Dan begint 
het grote rekenen. Hierbij concludeer ik als ik nog van Bert verlies kan ik wel een leg 

verliezen. De tweede leg laat ik Gerald dus winnen. De derde leg is van mij en de eerste 
partij is binnen. Mijn tweede partij speel ik tegen Marcel en daar hier geen financiële 

gevolgen op het spel staan win ik deze partij met twee nul. Concurrent Bert wint 
ondertussen ook zijn eerste  twee spellen. Dan de derde poulewedstrijd. Tegenstander 

Bert, een partij waar het er dus omgaat.  Ik begin en besluit deze partij gewoon te 

De verhalenbundel van Peter Soer   

Barney 
komt niet 
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winnen. Feilloos stuur ik mijn pijlen richting het bord en na een tweetal minuten is het 
gebeurt. Een 2-0 overwinning voor mij staat er op het bord. Bert is door mij gewoon 
vernietigend geslagen. Als Bert daarna ook nog van Hans verliest kan ik het rustig 

aandoen de laatste twee partijen zijn niet meer interessant. Ik ben zeker van een plaats 
bij de laatste acht.  

 
 
Dus ik heb even tijd om te neuzen bij de andere 
tafels en wat schetst mijn verbazing de 
favorieten doen het niet zo goed.  Zowel Gert 
als Gertjan hebben beiden al een partij 
verloren en het is maar de vraag of ze de 
laatste acht halen. Ze kunnen zich in de laatste 
partijen geen fout veroorloven. Over de 
winnaar van vorig jaar Jacco kan ik alleen maar 
zeggen dat het voor hem niet meer uit maakt 
wat hij de laatste partijen doet. Met 
nederlagen tegen Cynthia en Debby is een ding 

zeker hem zien we niet terug bij de laatste acht. In ieder geval een concurrent minder. 
De poulewedstrijden worden uitgegooid en dan is het tijd voor de kwartfinales. Zonder 
meer gaan de nummers 1 en 2 over van de poules en de twee beste nummers 3. Dit zijn 
de volgende spelers. Bert Hellweger, Gert Schorn, Martijn Slagter, Gertjan Zalm, Thijs 
van de Barg, Manon Kroeskop, Henkie.NL en natuurlijk ondergetekende.  
Daar ik ook de laatste twee poule wedstrijden heb gewonnen ga ik ongeslagen deze 
kwartfinales in. De wedstrijdleiding heeft een opzet gemaakt over de te spelen 
wedstrijden. Helaas zijn enkele van de spelers hier niet mee eens en willen deze dat er 
gelood wordt. Ze zijn natuurlijk bang dat ze tegen mij moeten. Helaas weten deze 
spelers de wedstrijdleiding te overtuigen en moet er worden geloot. Hierbij komen de 
volgende partijen uit de bus. Gert-Martijn, Thijs-Manon, Gertjan-Roman, en opnieuw 
Peter tegen Bert. De eerste drie partijen worden gewonnen door respectievelijk Gert, 
Gertjan en Thijs. Ik kan u weinig vertellen over deze partijen daar ik zelf aan het gooien 
was tegen Bert.  
 
Deze zenuwslopende partij had het 
volgende scenario. Om een en ander 
onpartijdig te laten verlopen vraag ik de 
enige wetsdienaar in de zaal om te tellen. 
Rob neemt deze taak dus op zich. Ik mag 
beginnen en wordt gebroken door Bert 
een 0-1 achterstand. De tweede leg moet 
ik Bert dus breken. Dit doe ik op zeer 
professionele wijze en breng de stand 
dus terug naar 1-1. Het komt dus aan op 
de laatste partij. Ik begin en bouw een 
voorsprong op en sta naar een 9 pijlen op 73. Bert moet er nog 151. En gooit de volgende De wetsdienaar gaat tellen 
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worp trippel 20, trippel 17 en dubbele boulle. Totaal onverwacht verlies ik deze partij 
toch nog. Kan zo een klasse finish mag dat ook wel. 
 
Aan de bar bekijk ik daarna teleurgesteld de halve finales. Gert wint de eerste halve 
finale met 3-2 van Bert en Gertjan wint de tweede halve finale van Thijs.  
 
De finale gaat nu tussen Gert en Gertjan. Deze maken er een waar 
spektakel van en uiteindelijk wint Gert met 4-3. Gert is dus de 
winnaar van het tweede AKC darttoernooi. 
De tweede plaats is voor Gertjan  en bij de dames wint Manon.  
 
Van mijzelf kan ik zeggen dat ik goed gegooid heb en door een 
subliem moment van Bert uit het toernooi ben gegooid.  
Die avond in bed speel ik de partijen nog even na in mij hoofd en bekijk nog een keer de 
151 uitgooi van Bert. Trippel 20, trippel 17 en dubbele boulle. Een fantastische worp, 
alleen als ik er nu wat over nadenk is dit geen 151. Nogmaals reken ik de worp na in mijn 
hoofd en kom tot de volgende verassende conclusie. Bert gooit geen 151 maar 161 
punten, geen check maar gewoon teveel. Onze trouwe teller kijkt dit niet eens na, maar 
neemt zomaar maar aan dat ik heb verloren. Ik ben opgelicht. Ik ben niet uitgeschakeld 
maar had gewoon mogen checken op 73. dus het toernooi had een heel ander verloop 
kunnen hebben. 
 
Kijk die 73 check ik natuurlijk altijd. Het gevolg is dat ik dus doorga na de halve finale 
en tegen Gert uitkom. Voor Gert ben ik al jaren de angstgegner en van hem had ik zeker 
gewonnen met het gevolg dat ik in de finale sta tegen Gertjan. Deze partij hoef ik niets 
eens te spelen. Als Gertjan tegen mij had gemoeten had hij zich zeer zeker 
teruggetrokken en was ik zonder een pijl te gooien winnaar van het toernooi geworden. 
Nu sta ik met lege handen. 
 
Het lijkt mij het beste dat we het volgende doen. Op zeer korte termijn spelen we de 
volgende partijen overnieuw. Ik begin met het checken op 73. Win ik deze leg speel ik 
dus tegen Gert de halve finale. Win ik deze halve finale speel ik tegen Gertjan de finale. 
Win ik deze finale krijg ik van Gert de beker en het geldbedrag wat op deze overwinning 
staat. De auto mag Gert houden ik heb toch geen rijbewijs.  
 
Gaat de wedstrijdleiding hier niet mee akkoord dan zal een rectificatie eisen in het 
volgend journaal en een schadevergoeding welke het prijzengeld sterk zal overstijgen. 
 
Over de teller nog eventjes dit het lijkt mij het beste dat we deze persoon volgend jaar 
niet meer vragen om te tellen of hem een telraam cadeau doen. 
 
Een teleurgestelde feitelijke winnaar 
 
Peter  
 

De prijzen 
worden 

verdeeld 
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STANDEN EERSTE HELFT ZAALCOMPETITIE 
 
A.K.C. 1      A.K.C. 2 
1. A.K.C.    07 – 13  1. HKV/Ons Eibernest3 07 - 11 
2.  Hoogkerk   07 -  09  2. Groen Geel 4  07 - 09 
3.  Atalanta   07 -  08  3. WION 2   07 - 08 
4.  Oerterp   07 -  08  4. Fortuna/Tempus 4 07 - 08 
5.  Wordt Kwiek  07 -  06  5. Atalante 2   07 - 06 
6.  LDODK   07 -  06  6. Steeds Hooger 2  07 - 06 
7.  Zwart Wit   07 -  04  7. Amicitia 2   07 - 05 
8.  Sparta (Ze)  07 -  02  8. A.K.C. 2   07 - 03 
 

A.K.C. 3      A.K.C. 4 
1. Rigtersbleek 3  07 – 12  1. GZ/Ara  Borne 2  06 - 09 
2. Juventa/Notule 2  07 – 10  2. HKC (He) 4   06 - 09 
3. DOS-WK 4   07 – 08  3.AKC 4   06 -08 
4. Zwart Wit (D) 2  07 – 08  4. Rigtersbleek 4  06 - 06 
5. Synergo 4   07 – 08  5. WIK (E) 1   06 - 04 
6.A.K.C  3   07 –06  6. WIKO 2   06 - 03 
7. Zwaluwen 2  07 – 02  7. EKC Nääs 2  06 - 01 
8. HKC (He) 3   07 – 02 
 
A. K. C.  5      A. K. C.  6 
1.AKC 5   04 –08  1. Rigtersbleek 5  07 - 12 
2. Aladna 2   04 – 06  2.AKC 6   06 -10 
3. Atalante 6   04 – 04  3. Olympia ’22 3  06 - 08 
4. Olympus’58  06 – 04  4. GZ/ARA Borne 4  05 - 06 
5. De Issel 1   04 – 02  5. Ons Clubje 3  06 - 06 
6. Turbulas   04 – 02  6. De Eibers 2  07 – 02 
       7. Phenix ’72 3  07 - 00 
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Een man loopt over straat. Daar ziet hij opeens een cabriolet staan met 3 
pinguïns achterin. Hij loopt naar de bestuurder en vraagt: "Hoe komt u in 
godsnaam aan die pinguïns?" Zegt de man: "Oh, die heb ik op de kermis 

gewonnen." Waarop de eerste man vraagt, "Zou u dan niet met die 
diertjes naar de dierentuin gaan?" "Ja," zegt de man, "dat is eigenlijk 
wel een goed idee." De volgende dag ziet de man echter weer de drie 
pinguïns achterin de cabriolet zitten met alledrie een zonnebril op. 

"Zeg meneer, bent u niet naar de dierentuin geweest?" 
  "Natuurlijk," zegt de andere man, "maar vandaag gaan we naar het strand!"  
 
 
Een pasgetrouwde boer en zijn vrouw werden 
uitgenodigd door de moeder van de bruid. Deze 
wilde meteen de boerderij komen bekijken. De 
boer probeerde oprecht vriendelijk te zijn 
tegenover zijn schoonmoeder, hopende dat hij 
een vriendschappelijke relatie met haar zou 
kunnen krijgen. Bij elke gelegenheid die zich 
voordeed zat ze zonder doel te zeuren, 
veranderingen te vragen, ongevraagde adviezen te 
geven en maakte ze het leven van de boer en zijn 
bruid ondraaglijk. Terwijl ze door de schuur 
liepen, sprong de ezel van de boer plotseling naar 
voren en stootte de schoonmoeder voor haar 
hoofd, waardoor ze ogenblikkelijk stierf. Op de begrafenis een paar dagen later, stond 
de boer naast de kist en begroette de mensen die langsliepen. 
De pastoor zag dat wanneer er een vrouw langsliep die iets tegen de boer fluisterde, hij 
ja knikte  met zijn hoofd en iets terugzei. Wanneer er een man langsliep die iets tegen 
de boer fluisterde, schudde hij nee en mompelde hij iets terug. 
De pastoor, die dit toch wel een beetje merkwaardig vond, vroeg na afloop van de 
begrafenis waarom hij toch telkens ja en nee schudde. 
De boer antwoordde: "De vrouwen zeggen: 'Wat een verschrikkelijk drama.' en ik knik ja 
en zeg: 'Ja, dat was het zeker.' De mannen vragen: 'Kan ik jouw ezel lenen?' en ik schud 
nee en zeg: 'Dat kan niet, hij is al voor een heel jaar volgeboekt.'"  
 
Drie poezen zitten te fantaseren over wat ze zouden doen met een miljoen. De 
Belgische poes zegt: "Ik zou een melkfabriek beginnen." De andere Duitse poes zegt: 
"Ik zou een kattenvoer-fabriek beginnen." Zegt de andere Nederlandse: "Ik ga een 
bierbrouwerij beginnen!" Zeggen de andere twee: "Hoezo nou een bierbrouwerij?" Nou, 
zegt de Nederlandse, Dan heb ik elke dag een kater. 

Moppentrommel 
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De eerste “Kollum”van het jaar 2005 wil ik beginnen met even stil te staan bij het 
overlijden van Laurens de Hesse (een “in memoriam” kunt u elders in dit journaal 

aantreffen). Persoonlijk ken ik Laurens al zo’n 55 jaar, wij waren bevriend en hadden 
een bepaalde band met elkaar. Het was zeker een behoorlijke schok toen ik zijn 

overlijdensadvertentie in Tubantia las.  Natuurlijk was mij bekend dat hij een zwakke 
gezondheid genoot en veel lichamelijke problemen ondervond. Desondanks klaagde hij 
niet en kwam hij trouw alle thuiswedstrijden van ons eerste bezoeken. Tijdens de rust 

was er dan altijd gelegenheid om een praatje te maken en wisselden we de laatste 
(korfbal) nieuwtjes uit. Toen wij op 12 december 2004 na de wedstrijd A.K.C.-LDODK 

samen de sporthal uitliepen kon ik natuurlijk niet vermoeden dat dit een definitief 
afscheid zou zijn. Ik, en met mij anderen zullen hem zeker missen langs de lijn en op de 

tribune van het sportpark.  Op 11 januari 2005 namen we afscheid van hem in het 
crematorium te Usselo en eigenlijk vond ik het een beetje beschamend dat slechts drie 
A.K.C.-ers de moeite hadden genomen om aan zo’n trouw lid de laatste eer te bewijzen, 

een slechte beurt ten opzichte van de familie en A.K.C. onwaardig! 
 
Als je zoals ik (door omstandigheden) niet op de laatste ledenvergadering in juni 2004 
bent geweest, zijn een aantal belangrijke zaken voor de vereniging, die daar toen ter 
sprake kwamen, je ontgaan en kom je daar in januari 2005 na het lezen van de notulen 
pas achter. Om te beginnen de mededeling dat onze voorzitter Jeffrey aan het einde 
van dit seizoen uit het bestuur treedt nadat hij 6 jaar lang zitting in het A.K.C. college 
heeft gehad, eerst als penningmeester en de laatste jaren als eerste man. Er is een tijd 
van komen en van gaan dat weet iedereen, maar het is wel erg jammer dat een jonge, 
dynamische en enthousiaste voorzitter er binnenkort een punt achter zet. Het zal niet 
meevallen een waardig opvolger(ster) te vinden. En het is niet te hopen dat A.K.C. 
opnieuw lange tijd, zoals voor de periode Jeffrey Hinnen het geval was,  een 
voorzitterloos tijdperk tegemoet gaat.  Zeker niet gezien de onderbezetting waar het 

bestuur nu al mee te kampen heeft. 
 
Ook ben ik geschrokken van de “leegloop” bij A.K.C., 
want zo kun je een verlies van 30% van het 
ledenbestand binnen enkele jaren toch wel noemen!  
Ook het feit dat een aantal jonge talentvolle spelers 
en speelsters aan het eind van het seizoen 2003-2004 
zijn overgestapt naar andere clubs is een kwalijke 
zaak. Ik neem aan dat het bestuur geprobeerd heeft 
deze dissidenten op andere       gedachten te brengen 
en gevraag heeft naar het hoe en waarom. Daar zullen 
 verschillende oorzaken voor zijn die ik natuurlijk niet  

De Kollum van Harrum 

Wordt er wel genoeg gedaan om 
de leegloop te voorkomen??? 
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ken, maar jammer blijft het. Je praat wel over 5 of 6 korfballers (red. 4) die over een 
paar jaar rijp zouden zijn voor A.K.C. 1. En als ik dan in de krant van maandag 10 januari 
2005 lees dat volgens de trainer er via de overgangsklasse op termijn al weer gelonkt 
wordt naar de hoofdklasse en dat daarom voor aanvoer van buitenaf gezorgd moet 
worden dan kun je je het verlies van belangrijke jeugdspelers niet permitteren. Zeker 
niet als je naar de leeftijd van het nu nog elke wedstrijd uitblinkende echtpaar Schorn 
kijkt, die hebben ook niet het eeuwige (korfbal) 
leven, als die twee stoppen lever je wel heel 
veel kwaliteit in! 
 
Ala “korfbal fossiel”, zo moet ik mezelf toch 
wel noemen want het is al meer dan 40 jaar 
geleden dat ik zelf in A.K.C. 1 (toen nog 12-tal) 
speelde, verbaas ik met elke keer weer over de 
ontwikkelingen in onze sport. Ontegenzeggelijk 
zijn er veel zaken ten goede veranderd, daar 
ben ik niet blind voor, maar ik kan beslist niet 
alle vernieuwingen toejuichen en dan heb ik het 
niet over de spelregels. 
 
Het zg. coachen van de spelers onderling b.v. in 
het verdedigingsvak zal misschien op een 
bepaalde manier van nut kunnen zijn, maar het 
overmatige geschreeuw zoals: 
VOOR…………..VOOR…….VOOR……….ACHTER…….. 
ACHTER…………ACHTER……….SLUITEN…….. 
SLUITEN………..EEN OP EEN………..EEN OP EEN………en weet ik veel welke kreten nog 
meer, vind ik zwaar overdreven om niet te zeggen belachelijk. Als dat dan ook nog in een 
zwaar Twents accent geroepen wordt zoals ik onlangs bij een wedstrijd in de regio 
meemaakte, t.w. geen VOOR maar VOOAA……..VOOAA……VOOAA….. dan denk ik bij 
mezelf, je moest jezelf eens horen, wat een stupide geschreeuw! 
 
En dan verlang ik soms wel terug naar vroeger toen we heel beschaafd “partij” riepen als 
we als verdediger de bal veroverd hadden en nog nooit van 
voor,voor,voor,achter,achter,achter hadden gehoord. Als ik in mijn tijd zo’n 
schreeuwlelijk bij mij in het vak had gehad zou ik hem dringend verzocht hebben zijn 
muil te houden want dit gekrijs zou mij het plezier volkomen bedorven hebben, maar ja 
vroeger was vroeger en de tijden zijn veranderd, daar moet ik maar genoegen mee 
nemen. Het zij zo! 
 
 
HARRUM 
 

Harm juicht niet alle vernieuwingen 
toe.  
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Jarigen in de maand Januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Overzicht activiteiten seizoen 2004/2005 
 

Maand Dat.                            Activiteit 
Februari 18 Kinderdag voor alle jeugdleden 
Februari 18 Kaartavond 20.00 uur clubgebouw 
Maart 19 Playbackshow 
Maart 25 Paaskaarten 20 uur clubgebouw 
Maart 28 ’s ochtens eieren schilderen en zoeken. ’s Middags eieren gooien 
April 08 Vrijwilligersavond 
April 29 Kaartavond 20.00 uur clubgebouw 
Mei  Jeugdkamp 
Juni 20 Jaarlijkse Algemene Vergadering, aanvang 20.00 uur 
   
 

 
Jarig in de maand 
Januari  
 
15 Puck Uitslag 
21 Sander Jonkman 
27 Nienke Haselbekke 
 

… 
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