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Blijkbaar zijn de weken tussen het zaalseizoen en het veldseizoen rustige 
weken. Er wordt niet gekorfbald. De meeste ploegen liggen stil en alleen 
de selectie traint nog door of zijn alweer op het veld begonnen. Stille 
weken waarin dus ook weinig gebeurt. Tijd dus om een stukje voor het 
journaal te schrijven zou je denken. Maar ook daar is blijkbaar geen tijd 
voor. De binnengekomen kopie is erg weinig. Het gevolg is dat er nu een 
matig gevuld clubblad bij u op de mat valt.  Wat me tegen valt is dat we 
van de jeugdcommissie weinig horen. Maandelijks ruim ik voor deze 
belangrijke groep een pagina in, maar helaas blijft deze meestal leeg. Van 
andere commissies hoor je nog minder. Het gevolg een dun Journaal, we 
zullen het er maar mee moeten doen.  
 
Het zaalseizoen was voor de overige senioren niet slecht. Van de zes 
seniorteams werden er twee kampioen namelijk het eerste en het vijfde. 
Het vierde en het zesde stranden allebei net met de haven in zicht. Toch 
voor deze ploegen een dik verdiende tweede plaats. Het jonge derde 

eindigde in de middenmoot en helaas degradeerde het 
tweede. Dit valt mij zelf een beetje tegen want 
volgens mij hebben we een van de beste tweede 

teams sinds jaren maar op een of nader manier 
komt het er niet uit.   
 
Voor het veld zijn de verwachtingen hoog 
gespannen. Ons eerste staat in de 
overgangsklasse  op een goede tweede plaats. 
Drie april aanstaande is dan ook gelijk en 
belangrijke wedstrijd. Ze moeten dan 

 
 
 aantreden tegen Blauw wit  een wedstrijd die thuis kansloos werd 
verloren. Blauw wit was toen dan ook de titelkandidaat bij uitstek. Dat dit 
niet zeker is blijkt wel uit het feit dat Blauw wit nu gelijk staat  met AKC, 
gedeeld tweede. Een spannende tweede helft van de veldcompetitie staat 
ons nog te wachten. 
 
Begin April staan er nog twee leuke evenementen op de agenda. De 
playbackshow en het eiergooien. Ook hoop in het aprilnummer hier kopie 
over te kunnen plaatsen. Er is vast en zeker wel iemand bij die hier een 
stukje over kan schrijven. 
Peter   

Voorwoord 

Helaas komen we niet 
 om in kopie 
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In de afgelopen maand is het redelijk rustig geweest op A.K.C. gebied. In de overgang 
van de zaal naar het veld zijn er maar weinig wedstrijden en dat is ook wel eens lekker. 
Toch zijn er vele andere A.K.C. zaken die dan de aandacht vragen en tijd kosten die ik 
deze maand wat minder heb gehad door mijn werk. 
Maar het is Lente en dus gaan we weer naar buiten. Weer in ons eigen clubgebouw. 
Rondom de selectie is de begeleiding voor het komende seizoen al rond, dus de 
topsportcommissie kan verder kijken zodat er volgend seizoen een sterke selectie staat 
om de uitdagingen aan te gaan. In ieder geval in de Overgangsklasse en op het veld is 
het nog afwachten welke uitdaging ons staat te wachten. Hopelijk mogen we nog van 
enkele spannende wedstrijden genieten en kunnen we mee blijven doen om de hoogste 
plek. De eerste wedstrijd uit naar Blauw Wit in Heerenveen is gelijk een goede 
graadmeter, immers die wedstrijd hebben wij thuis verloren. Op 10 april de eerste 
thuiswedstrijd tegen VDW/OLS uit Assen. Als er net zoveel publiek komt als tegen 
Atalante en iedereen is net zo enthousiast, dan moet een goed resultaat mogelijk zijn. 
Goed om ook te noemen is dat de Club van 100 ook het komende seizoen doorgaat zodat 
zij de vele activiteiten bij A.K.C. kunnen ondersteunen. Mede door de publiciteit die in 
ons plaatselijk dagblad te lezen was hebben een aantal nieuwe deelnemers zich 
aangemeld en hebben diverse leden al hun contributie voor het komende seizoen betaald. 
Mooi. 
Ook goed om te melden is dat op het gebied van sponsoring een aantal successen zijn te 
melden. ABN-AMRO Bank ondersteunt A.K.C. (door de inzet van Greetje Eyke) de 
komende drie jaren met een reclamebord en ook Café het Dopje en Besteman 

Organisatieburo zullen A.K.C. de komende jaren ondersteunen 
middels een reclamebord. Beiden stellen ook inloopshirts voor de 
selectie beschikbaar. Ook voor het Journaal zijn vele nieuwe 
advertenties door Pam Brink opgehaald, perfect dat door zijn 
inzet vele bedrijven een advertentie bij A.K.C. willen plaatsen. Er 
is echter nog beperkt ruimte voor enkele advertenties (wel 
graag op korte termijn, omdat de advertentie bladen gedrukt 
gaan worden). Wellicht dat er nog lezers zijn die contacten  

 
 
 
hebben. Informatie kan bij Ewald Leus of de andere bestuursleden worden opgevraagd. 
Graag wil ik iedereen een mooie voorjaarscompetitie toewensen en een leuke tijd in of 
om ons clubgebouw. 
 
Jeffrey Hinnen 
 

Van de voorzitter 

 

Het grote geld 
komt binnen 
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VERG. D.D BESLUIT 

09.02.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen d. d.  1 7. 01 . 05 
Goedgekeurd. 

Bestuur:  
Eventueel kampioenschap 13 februari a.s.:  Het draaiboek wordt doorgenomen 

en op alle punten zijn wij er klaar voor. 
Jeu de boule: Maandag 7 februari is er een bijeenkomst geweest met enkele 

korfballers, bestuur jeu de boule , 2 bestuursleden A.K.C. en als voorzitter Leo 
Bosch. Over enkele punten zijn afspraken gemaakt. 

Nieuwe bestuursleden: Johan Wessels heeft te kennen gegeven vanwege 
drukke werkzaamheden nog niet in het bestuur van A.K.C. te kunnen 

plaatsnemen. Wel wil hij een aantal dingen voor A.K.C. blijven doen w.o. 
sponsoring. We moeten nog opzoek naar nieuwe bestuursleden. 

Sportraad:  Jeffrey en Grada hebben een informatieavond bijgewoond van de 
sportraad over de nieuw te bouwen sporthal. Alle verenigingen is gevraagd mee 

te denken en suggesties hierover bij de sportraad aan te geven. 
In de wedstrijdwijzer wordt een oproep naar de leden gedaan met de vraag 

wie er belang heeft bij een informatieavond bij A.K.C. over de nieuw te bouwen 
sporthal. Zij kunnen zich hierbij aanmelden bij het bestuur. 

Topsport:  
Op dit moment niets. 

Senioren:   
Geen nieuws. 

Jeugd:  
Bij A1 zal Han de training voor dit seizoen afmaken en zal er naar een verdere 

oplossing worden gezocht. Op het veld komt er een F2 bij. 
PR en Sponsoring:  

In het journaal zal nogmaals aandacht worden besteed aan de 10% regeling bij 
het aanbrengen van een reclamebord of advertentie. 

Activiteiten:  
18 januari  is er een gesprek geweest met de activiteitencie. Het loopt hier 

nog niet zoals het moet. Weinig mensen nemen het initiatief een vergadering 
te beleggen. Voor het houden van een bingo was een afspraak gemaakt maar 
kwam uiteindelijk neer op 1 of 2 mensen. Binnenkort gaan ze om de tafel met 
enkele begeleiders van het jeugdkamp om te zien wat de mogelijkheden zijn. 

De welpenmiddag op 16 febr. jl. is verschoven naar een later tijdstip. 
 

Actie- en besluitenlijst 
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Zondag 13 februari 2005 sta ik op met de nodige spanning in mijn lijf. Vandaag is de 
grote dag. Vandaag gaat het gebeuren. Het kampioenschap van het eerste kan een feit 
worden. Vol adrenaline maak ik de ontbijttafel  klaar. De jongens dollen wat aan tafel en 
Brigitte vraagt wat ik vandaag ga doen. Ongelovig kijk ik haar aan. Ik wil er uit. De 
spanning moet uit het lijf. Ik maan de jongens snel te zijn, want ze moeten de bus halen. 
Verschrikt eten ze twee broodjes in plaats van één. Het sneeuwt en de vooruitzichten 
zijn ook niet goed. Om tien voor negen staan we allemaal  klaar om te vertrekken. Het 
onderbuik gevoel blijft. Stel nou dat iedereen bij het eerste een off-day heeft.  De kou 
tempert de warme gloeiende wangen. Daar is de bus al, gelukkig zijn wij de eersten. Bij 
de volgende halte is het dringen en bij derde halte moeten mensen blijven staan. Na tien 
minuten zijn we ter plaatse. De jongens snellen weg. Ze hebben geen notitie wat voor 
belangrijke dag het is. Ik loop met Brigitte terug door het dorp. Weer dat akelige 
gevoel het zou toch niet …. 
 
Bij thuiskomst gauw koffie gezet. Bij de eerste kop gaat de mobiele telefoon. Het is Leo 
Bosch. We gaan vandaag toch wel is mijn vraag. Zeker over een half uur ben ik bij je 
zegt hij. Rond de klok van elf uur verzamelen we ons. We kijken 
elkaar aan en weten dat ook het eerste zo ongeveer aan haar 
voorbereiding begint. Wellicht een kop koffie of brood met 
soep. Dan een tactische bespreking. Wij stappen in ieder geval 
in de lift. Het sneeuwt nog steeds en er staat een harde wind. 
Boven gekomen stelt Leo voor om gelijk maar weer af te dalen 
naar het dorp. Ik vind het goed. Als ik maar niet aan de 
wedstrijd hoef te denken. Onderweg komen we vrienden tegen 
en we babbelen over koetjes en kalfjes. Weten zij veel dat het 
eerste kampioen kan worden. 
  
Na vijf keer naar boven te zijn geweest en evenzo veel keren 
te zijn afgedaald besluiten we wat te gaan drinken en eten. De 
goulashsoep en het mineraal water smaken goed. Nuchter blijven als je aan het werk 
bent is het devies. Aan tafel  kijk ik op mijn horloge half drie. Potverdorie de wedstrijd 
begint. Gauw zet ik de mobiele telefoon aan. Afspraak met pa dat hij mij zal bellen zo 
gauw het rust is. Om drie uur wil het gezelschap weer afdalen. Ik treuzel wat. Immers 
pa zal wel gauw bellen. Ik bedenk een smoes en zeg dat ik naar het toilet moet. Ik moet 
ook wel want er staat door de spanning veel druk op de blaas. Nog steeds geen telefoon. 
Leo staat naast me en vraagt heeft hij al gebeld. Nee mompel ik. Geen bericht goed 
bericht zegt Leo, maar ik zie aan zijn gezicht dat hij zich ook zorgen begint te maken. 
Ook op weg naar het dal gaat de telefoon niet over. 

Nog een verhaal over het 
kampioenschap 
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 Bij de lift aangekomen stel ik voor dat we maar naar ons huis gaan om een biertje te 
pakken. Zo gezegd zo gedaan. Hoeveel zou het zijn. De spanning neemt toe. Niemand 
heeft het nummer van de hal. Nerveus nippen we aan ons bier en knabbelen we aan onze 
pinda’s. Brigitte zet van allerlei lekkers op tafel. De gehaktballen smaken goed en ook de 
broodjes met gerookt spek zijn lekker. Toch eten we matig. We hebben nog geen 
honger. De jongens wel. Zij voelen geen spanning en vragen zich hardop af waarom wij 

niet zoveel eten.  We leggen uit dat het komt door de 
spanning. Ook de jongens kijken elkaar nu aan. Oh ja helemaal 
vergeten. De anderen zijn nu allemaal gesminkt en er zullen 
spandoeken zijn gemaakt. Spontaan beginnen ze teksten te 
verzinnen in van zin van: “Banaan banaan Atalanta gaat er 
aan”. Ik heb er nog steeds geen goed gevoel over. Ook Leo 
kijkt wat bleekjes. Waarom belt hij nou niet. Is het mis 
gegaan of denkt hij door het feestgedruis er niet aan. Rond 
de klok van 16.00 uur rinkelt de telefoon. Daar zul je hem 
hebben. Vol verwachting nemen we op. Helaas het is iemand 
anders die deze dag met ons geskied heeft. Hij komt er aan 

met zijn vrouw om ook een biertje te drinken. Een half uur verder, het krat bier met 
halve liters is bijna leeg. Weer telefoon en ja hoor daar is mijn vader. Ik hoor aan zijn 
stem dat het gelukt is. Ik vraag waarom hij niet gebeld heeft. Hij gaat ouderwets 
tekeer, maar dat geeft niet. We lopen polonaise en we roepen Yes, yes yes. Ze hebben 
het hem geflikt. Iemand haalt nog een krat bier op. Er komen nog meer hapjes op tafel. 
We besluiten  na twee uur het feest maar voort te zetten in het dorp.  In polonaise 
lopen we door de dorpsstraat. We 

worden nagekeken door andere toeristen, want we zitten in Oostenrijk ruim 100 km van 
Almelo, het kan ons niet meer schelen want we hebben het gehaald. Ik kan jullie 
verzekeren dat ook in Oostenrijk het feest lang heeft geduurd. 
 
HJV 
Oh ja mijn vader had me wel bereikt, maar op het andere toestel, dat niet opgeladen 
was,  bleek later toen ik de voice-mail afluisterde.Ik zal u de woorden besparen wat hij 
allemaal heeft geroepen, maar ik wil maar gezegd hebben dat hij een man van zijn woord 
is. 

 

 

Het is iemand anders die een  
biertje komt drinken 
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Eindstand zaalcompetitie 2004/2005:  
A. K. C.  1 :       A. K. C.  2:  
1.A.K.C.  14 – 27  KAMPIOEN 1. HKV/Ons Eibernest 3 14 – 20 
2. Atalante  14 – 19    2. Groen Geel 4  14 – 20 
3. Hoogkerk  14 – 14    3. Fortuna/Tempus 4 14 – 18 
4. LDODK  14 – 13    4. WION 2   14 – 18 
5. Wordt Kwiek 14 – 12    5. Steeds Hooger 2  14 – 10 
6. Oerterp  14 – 11    6. Amicitia 2   14 – 10 
7. Zwart Wit (D) 14 – 10    7. Atalante 2   14 – 09 
8. Sparta (Ze) 14 – 06   8. A.K.C.   14 -07 
 

A.K.C. 3:      A.K.C. 4 
1. Juventa/Notule 2 14 – 23   1. HKC (He) 4   12 – 20 
2. Rigtersbleek 3 14 – 16    2. A.K.C. 4   12 – 19 
3. Zwart Wit (D) 2 14 – 16    3. GZ/ARA Borne 2  12 – 14 
4. DOS-WK 4  14 – 14    4. Rigtersbleek 4  12 – 13 
5. Zwaluwen 2 14 – 14      2. WIK (E) 1   11 – 08 
6. A.K.C.  14 – 14   6. WIKO 2   11 – 05 
7. Synergo 4  14 – 12    7. EKC Nää3 2  12 – 03 
8. HKC (He) 3  14 -  03 
 
A. K. C.  5:       A. K. C.  6:  
1. A.K.C  10 – 18  KAMPIOEN 1. Rigtersbleek 5  12 - 20 
2.  Aladna 2  09 -  13   2. A.K.C.   12- 19 
3.  Olympus’58 3 09 -  08   3. Olympia’22 3  12 - 18 
4.  Atalante 6  10 -   07   4. Ons Clubje 3  12 - 11 
5.  Turbulas 3 08 -  04   5. GZ/ARA Borne 4  12 - 10 
6.  De Issel 1  08 -  04   6. De Eibers 2  12 – 06
       7. Phenix’72 3  12 – 0 
    

Standen  
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Het sneeuwt. Het is begin Maart en het sneeuwt. Niet zomaar een paar verlate 
vlokjes die lustig naar beneden dwarrelen. Nee het is een complete sneeuwstorm. 
Zo een onvervalste blizzard die je maar eens in de honderd jaar tegenkomt. 
Daarnaast vriest het ook nog dat het kraakt en ik vraag mij af waar de 
weergoden in hemelsnaam mee bezig zijn. 
 
Afgelopen maandag zag ik menig sneeuwklokje en krokusje al hun tere blaadjes 
naar het ontluikende zonlicht strekken en had ik het idee de lente komt er aan. 
Een en ander werd nog bevestigd door het NOS journaal waarin de weervrouw 
ons vertelde dat de meteorologische lente is begonnen. Ik dus mijn handschoenen 
op geruimd, de das in de was en de ijsmuts kan weer aan de kapstok. De komende 
maanden zie je mij niet fietsen met mijn “Hij is fijn”muts. De lente komt eraan. 
Goed ik weet wel dat er uitdrukkingen zijn als: Maart roert zijn staart en April 
doet wat het wil. Maar deze oude, door types als Klazien uit Zalk verzonnen, 
spreuken maken mij niets wijs. Het wordt lente. God wat zat ik fout. Donderdag 
dus een echte onvervalste sneeuwstorm. Bij mij achter thuis ligt al gauw enkele 
meters sneeuw. Ik bedoel hier natuurlijk vierkante meters mee en niet de 
hoogte. Deze was ongeveer twintig centimeter.  
 
Goed veel sneeuw en kou dus en nogmaals vraag ik mij af waar de weergoden mee 
bezig zijn. Ze weten toch dat het donderdagavond is en dat ik deze avond train. 
Ik moet dan naar de korfbal. Nu ik de veertig gepasseerd ben begin ik aan een 
kwalijke familiekwaal te lijden, namelijk de vorming van 
een buikje en wil ik deze uitdijende massa nog 
enigszins onder controle houden dan moet ik wel een 
keer in de week trainen. Uit recente berichten in het 
nieuws blijkt dat deze kwaal bij steeds meer mensen 
voorkomt en de overheid denkt aan strenge 
maatregelen om dit in de hand te houden. Ik moet dus 
trainen en dat is toevallig donderdag. En nu ligt er 
gewoon een gigantisch pak sneeuw. Ik denk dus dat ik 
maar niet ga. 
 
Tien minuten later zit warm ingepakt toch op de fiets. 
Een blik op mijn buik heeft mij over weten te halen. Ik 
ga. Dus ik duik de zware sneeuwstorm in en probeer te fietsen. Helaas kunnen de 
sneeuwruimers en strooiwagens deze extreme weersomstandigheden niet aan en 
is het fietspad achter mijn huis niet schoon gemaakt. Dus het is spekglad. De 
eerste 50 meter ga ik dan ook 4 keer onderuit. Een verstandig mens zou omkeren 

De verhalenbundel van Peter Soer   
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en niet het risico lopen om ingesneeuwd te raken maar niet ik. Ik zal en moet 
trainen. Na een honderdtal meters weet ik op de fiets te klimmen. Stevig op de 
pedalen trappend kom ik dichterbij het Sportpark. 
 
Halverwege wordt ik ingehaald door twee ijsberen. Uit hun gesprek verneem ik 

dat ze uit de dierentuin uit Emmen komen. Ze zijn 
de bare poolomstandigheden die thans heersen 
zat en trekken naar het warme zuiden. 
Verstandige beesten denk ik zou ik ook moeten 
doen. Maar helaas moet ik iets aan mijn buikje 
doen. 
 
Na een tocht van zo een anderhalf uur, kom ik 

eindelijk bij het Sportpark aan. Bijna had ik het niet gehaald. Gelukkig was een 
Eskimo met een slee en veel sledehonden ervoor zo vriendelijk om mij het laatste 
stukje een lift te geven en mij bij het Sportpark af te zetten. Binnen gekomen 
gauw een kopje koffie om warm te worden. Ik zie als ik rond kijk dat ik alleen 
ben. De rest zit natuurlijk nog vast in de sneeuwstorm. Maar als echte sporters 
zullen ze wel komen. De selectie is ondertussen druk bezig en traint dat het een 
lieve lust is. Deze hebben de weg naar het clubgebouw weten te vinden dus het 
zal de rest ook wel lukken. 
 
Ondertussen wordt het later en later. De rest is er nog steeds niet en ik ben 
bang dat ze ook niet meer komen. Ingesneeuwd of verstandig genoeg om thuis te 
blijven. Om negen uur zit ik nog alleen. De selectie is uit getraind en komt naar 
boven. “Train je niet”: wordt er mij gevraagd. Geduldig leg ik uit dat ik alleen ben 
en dat ik geen zin heb om alleen te trainen. 
 
Vijf minuten later zit ik aan een tafeltje met drie anderen te kaarten. Een 
borreltje, een hapje glijdt makkelijk naar binnen. Aan het buikje wordt niet 
gedacht. Tot in de late uurtjes gaan we door.  
 
Als ik naar huis fiets denk ik nog 
eventjes aan mijn buik. 
Hoogstwaarschijnlijk is deze afgelopen 
avond weer iets in omvang toegenomen. 
Maar dit is niet mijn fout denk ik nog. 
Dit is de fout van de anderen, als zij 
waren komen trainen had ik ook 
meegedaan en was ik niet gaan kaarten. Jullie worde dus bedankt. De overheid 
met een steeds groter probleem op zadelen en mij met een uitdijend buikje, door 
niet te komen.  
 
Peter 
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Activiteiten Jeu de Boule:  

2005  
 
 
Twente Cup: 
Dinsdag 19 april:  bij de Toss 
Dinsdag 03 mei:  bij OJBV  Oldenzaal 
Dinsdag 17 mei:  bij JBV Enschede 
Dinsdag 24 mei:  reserve dag, mocht er een toernooidag afgelast worden. 
Zaterdag 28 mei:  finale op ons veld. 
 
Nationale competitie: 
Zondag 17 april :  L Équipe Enschede 
Zondag 01 mei:  Bij ons op het veld 
Zondag 22 mei:  bij De Toss 
Zondag 05 juni 
 
Open Overijssels Kampioenschap: 
Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni: op ons veld  
 
Recreanten toernooi: 
Zondag 3 juli : op ons veld  
 
Zomer toernooi: 
17 juli:   op ons veld 
 

 
Zondag 31 juli 
Boule dag voor alle A.K.C.-ers 
 
 
 

Jeu de Boule 
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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 was het de beurt aan Manon Kroeskop. Zij had in die ronde 6 van de 10 
uitslagen goed voorspelt. Daarmee neemt zij de koppositie over van Jeffrey Hinnen die 
nog alleen in de lijst stond met 5 uit 10 uitslagen goed. 
 
Deze keer wordt het grote AKC Journaal Toto dubbel ingevuld. 
De eerste die hem invult is Rob Snellink. Hij is op dit moment actief bezig met fluiten 
op hoog niveau. Rob is verder ook nauw betrokken bij onze jeugd. 
 
De tweede die hem invult is de redacteur van dit Journaal. Peter Soer. Hij is momenteel 
druk om iedere keer het journaal op tijd en goed gevuld bij de AKC-ers thuis te krijgen. 
Verder korfbalt hij nog een beetje en heeft hij de “leiding” over AKC 4. 
 
Wedstrijden in het weekend 2 en 3 April 2005. 
 
Poule AKC 
        Rob      Peter 
Blauw Wit (He) AKC 2 1 
LDODK SCO 2 2 
VDW / OLS Rodenburg 2 2 
Refleks HKV / Ons Eibernest 2 2 
 
Regionaal 
 
Achilles Naas 1 1 
Amicitia DKOD 2 2 
TOP (V) Dindoa 2 1 
Zwart Wit BEP 1 1 
 

Het grote AKC Journaal Toto 
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AKC 2 
 
Rigtersbleek 2 AKC 2 2 2 
 
AKC A1 
 
Dindoa A1 AKC A1 1 1 
 
STAND  
1.  Manon Kroeskop   6 goed 
2.  Jeffrey Hinnen    5 goed 

            
 
 

14 femmes in Parijs 
 
Weet je het nog ? We zaten bij een prijzig cafeetje aan de Champ. (weet je het niet 
meer, lees dan even het journaal van de vorige keer). 
                                                                                       
Nadat we erg genoten hadden van onze koffie en warme chocomelk 
stonden we weer buiten. De winkels zijn nog open en sommige ogen 
beginnen te glinsteren. Maar enkelen onder ons willen graag rusten en 
zij besluiten dus ook om alvast naar Planet Hollywood te lopen en 
gezellig daar wat te gaan drinken. De rest loopt via de winkels ook die 
kant op. 
Omdat we eerder bij het restaurant zijn dan we hebben geboekt geven de actieve 
dames aan dat er geen plek is. Ook niet aan die twaalf tafels waar niemand zit. 
Maar na enig aandringen was er toch plek voor de 14 femmes. 
 
W hebben heerlijk gegeten. En zijn na het eten moe maar voldaan naar het hotel gegaan. 
Half elf kwamen we in het hotel. En we vonden dat we nog wel even een afzakketje 
nemen in het hotel. We mogen vast wel ergens zitten, in de lobby of zo…….Iedereen vond 
het een goed idee. Wij zochten even contact met Maxim (onze nachtportier). Ook 
Maxim leek dit wel gezellig. Natuurlijk veertien vrouwen en een man.  Dus wij snel naar 
de kamer en de drank kwam tevoorschijn. Even passen en meten en iedereen 

had een plekje in de lobby. Voor het raam mochten we geen plaats nemen 
omdat we alcoholische drankjes nuttigden. 
                                            
Wij bespreken de dag nog even met elkaar en vinden het heel gezellig. 

We vertellen ook wat we mee hebben genomen.  M.L., Smokey en 
Mona zitten gezellig op en rij. En de een praat meer dan de ander. 
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Totdat wij een enorme knal horen………………………………..we schrikken ons rot 
……………………..maar zodra we zien dat niemand gewond is moeten we enorm lachen. En als 
ik schrijf enorm dan kun je er vanuit gaan dat de tranen over de wangen rollen. Lachen, 
gieren en brullen. Mona loopt erg rood aan en is de enige die niet zo hard lacht. Maxim 
komt vragen wat er aan de hand is en wij geven aan dat er niets is gebeurt. We kijken 
angstig naar de grond want als we naar boven kijken dan moeten we weer lachen. Aan het 
plafond zit een grote vlek. Cola wel te verstaan. Er zat namelijk koolzuur in de cola. Tja 
en als dat gaat schudden…………….dan weet je wel wat er gaat gebeuren. Mona vond het 
toch erg vervelend en wilde haar zonde opbiechten aan Maxim. Dus zij loopt naar Maxim 
en vraagt of hij one minut heeft. En ja hoor hij had wel oren naar een goed verhaal. Hij 
kwam erbij staan en Mona deed haar verhaal als volgt: “I shook (met de beweging) and 
than I spote on the plafond en now coke on the plafond” 
 
Dertien dames vielen vervolgens weer in een deuk. En Maxim haalde een zwabber om het 
plafond schoon te vegen. En helaas wilde hij dit zelf schoonmaken en mochten wij niet 

helpen.  
Zijn we aan het bijkomen van het lachten, roept Maxim dat we snel 
naar buiten moeten komen. En dat laten wij ons geen tweede keer 
zeggen. Dus wij zo snel als we konden naar buiten. Daar schaatsten 
wel honderden mensen mee met de vrydayeveningskate. 
 Dit was mooi om te zien en natuurlijk hebben wij van ons laten 
horen. We hebben de skaters hard aangemoedigd. Met als gevolg 
dat het hele skate event in duigen viel want binnen de kortste 

keren stonden alle politie begeleiders bij ons (in de rosse buurt). Dat was 
even een leuk verzetje. Maar ondertussen liep de klok maar door en gingen we ons klaar 
maken voor de nacht want een goede nachtrust hadden we wel nodig.                                                    
      
 

                                                                                
 
 
 
En wat we zaterdag beleven……………………………………………….dat zal je de volgende keer lezen. 
 
 
                                                                                        Groetjes de meisjes  
                                                                                                 uit Parijs 
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Oma is honderd jaar geworden. Voor die gelegenheid komt de burgemeester bij haar op 
bezoek. "U leeft nu honderd jaar," zegt de burgemeester, "wat is in al die honderd jaar 
nu de grootste verandering in uw leven geweest?" Zonder een seconde na te denken, 
zegt oma: "De dokter." "De dokter?" vraagt de burgemeester verbaasd. "Ja," zegt oma: 
"Toen ik twintig was, zei de dokter: helemaal uitkleden en ga maar liggen. Toen ik 
veertig was, zei de dokter: bloesje uit en ga maar zitten. En toen ik tachtig was, zei de 
dokter: steek je tong maar uit en blijf maar staan."  

Een man komt bij de dierenarts met een goudvisje in zijn handen. 
"Dokter, wat zou er mis zijn?" "Ah, ik zie het al", zegt de dokter, 
"uit de kom, hé". 

Henk moest voor zijn nummer worden gekeurd voor militaire dienst. 
Bij de ogentest vroeg de arts hem wat er op de kaart stond. Henk, 
slechte ogen simulerend, "welke kaart?" Toen de dokter een 
bezemsteel omhoog hield zei Henk dat het een potlood was. Hij werd 
natuurlijk afgekeurd voor militaire dienst. Om dat te vieren ging Henk 's avonds naar de 
bioscoop. Toen de film was afgelopen en het licht weer aanging zag Henk tot zijn schrik 
dat hij naast de arts zat. Hij boog zich naar de arts en vroeg: "Weet u of dit de bus 
naar Den Haag is?" 

Een man klaagt bij zijn huisarts: "Steeds als ik een kopje koffie drink, doet mijn 
rechteroog zeer." De dokter geeft hem wat pijnstillers mee. Een week later is de 
patiënt terug en meldt: "De pijn is geen haar minder geworden als ik koffie drink." De 
arts begrijpt hier niets van en stelt voor: "Drinkt u hier maar eens een kopje koffie, dan 
kijken we wat er gebeurt." Nauwelijks had hij de eerste slok genomen of de arts zegt: 
"Ik zie het al. Haalt u, voordat u verder drinkt, eerst eens het lepeltje uit het kopje." 

Het zeventienjarige meisje heeft net van de dokter vernomen dat ze zwanger is. "Oh, 
jee," zegt ze, "had ik die avond maar met mijn ouders kunnen meegaan naar de 
bioscoop." "Waarom heb je dat dan niet gedaan?" vraagt de dokter. "De film was voor 
boven de achttien." 

Een patiënt is vreselijk bang voor de operatie. De chirurg stelt hem echter gerust: hij 
zal er helemaal niets van merken. De patiënt krijgt een spuitje en als hij wakker wordt 
is alles voorbij. Aan de wat oudere man die zich over hem heen buigt, vraagt hij: "En 
dokter, is alles goed gegaan?" "Dokter?" zegt de ander, "noem me maar gewoon Petrus." 

 

 

Moppentrommel 
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Zijn ze nou helemaal gek geworden? Met "ze" bedoel ik de Rijks- en Gemeentelijke 
overheden die de clubgebouwen, kantines, sportvelden, etc. zo opgewaardeerd hebben 
dat alle sportverenigingen een aanslag voor de O.Z.B. (onroerend zaak belasting) in de 
brievenbus kregen die soms 100% hoger bleek te zijn dan in voorgaande jaren. 
Voor A.K.C. betekent dat er i.p.v. zo'n 700 euro nu bijna 1400 euro betaald moet 
worden. Andere Almelose clubs zoals SISU atletiek en MHC Almelo hockey die over 
nieuwere c.q. duurdere clubhuizen beschikken moeten 4 tot 5000 euro ophoesten En dat 
voor amateurclubs waar het meestal geen vetpot is. Eigenlijk een grof schandaal en ook 
heel onverstandig omdat dit voor sommige verenigingen de doodsteek en dus opheffing 
kan betekenen. Aan de ene kant wordt het deelnemen aan sport in clubverband door de 
overheid gestimuleerd en aan 
de andere kant wordt dit door 
deze maatregelen 
(geldklopperij!) de nek 
omgedraaid!  
Het is een goede zaak dat de 
hele Almelose 
sportgemeenschap door 
middel van de Sportraad een 
krachtig protest heeft laten 
horen, maar of dat iets uit zal 
halen? Het Gemeentebestuur 
wast de handen in 
onschuld........voorschriften van 
hogerhand...... wij kunnen er 
niets aan doen.........Befehl ist befehl! 
 
Als dit Journaal verschijnt ligt de zaalcompetitie al ruimschoots achter ons. Maar 
omdat voor A.K.C. de herinneringen zo zoet zijn wil ik er toch graag nog even op terug 
komen. Met de eindstanden van alle vier overgangsklassen en acht 1e klassen voor mijn 
neus is het fantastisch om te constateren dat geen enkele van de 96 teams het 
resultaat van ons Eerste t.w. 27 punten uit 14 wedstrijden heeft kunnen evenaren, ook 
hoofdklassers als PKC en Fortuna kwamen daar niet aan toe. Ook met het aantal 
gescoorde doelpunten van 295 zaten onze schutters hoog in de boom, alleen Oost 
Arnhem was schotvaardiger met 316 treffers. Verdedigend waren we met 218 
tegendoelpunten niet de beste, Koog Zaandijk kreeg er in de overgangsklasse slechts 
161 om de oren. Daar steekt de lekke verdediging van Stadskanaal die 325 keer moest 
vissen wel heel schril tegen af. 
Met het doelsaldo van + 77 staat A.K.C. van de overgangs- en 1e klassers op een mooie 
zesde plaats, op zich allemaal niet zo belangrijk maar wel leuk voor de statistiek. 

De Kollum van Harrum 

De gemeente neemt en geeft…….  
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En nu maar afwachten welke tegenstanders ons Eerste het komende zaalseizoen zal 
tegenkomen. Het zal beslist niet zo gemakkelijk gaan als in de 1e klasse maar handhaving 
is toch wel het minste waar we op rekenen. Door de versterkte promotie i.v.m. het 
instellen van de Topliga zijn er uiteraard veel sterke teams naar de hoofdklasse 
verhuisd, waardoor A.K.C. veel gelijkwaardige opponenten zal treffen, maar dat is 
allemaal voor later zorg. 
  
Nu eerst de blik naar het veld richten waar best nog hele mooie dingen kunnen gebeuren 
als het een beetje meezit! 
 
Als korfballiefhebber probeer ik elk seizoen kaartjes te bemachtigen voor de 
kruisfinales van de zaal hoofdklasse en uiteraard voor de grote finale in Ahoy. 
Op het moment dat ik deze kollum aan het papier toevertrouw zijn de kruisfinales in 
Groningen al gespeeld en staat Rotterdam nog te gebeuren. 
 
Met niet al te hoge verwachtingen zocht ik op zaterdag 12 maart mijn plekje in de grote 
Martini-Plaza op, dit in de eerste plaats omdat ik door alle tactische vondsten van de 
laatste jaren het korfbal niet meer zo aantrekkelijk vind als vroeger (maar daar heb ik 
het tot vervelendst toe al over gehad), maar ook omdat ik net als de meeste van de 

andere 4000 toeschouwers er van overtuigd was dat de 
grootmachten PKC en Fortuna zich gemakkelijk zouden 
plaatsen ten koste van resp. NIC en DOS '46. Voor de tweede 
wedstrijd van de avond PKC - NIC ging dat ook absoluut op 
omdat de superieure Papendrechters het armoedige NIC alle 
hoeken van het veld lieten zien en met een eindstand van 18-8 
nog genadig waren voor de thuis spelende Groningers!  

 
Hoe anders ging het tussen Fortuna en DOS. Een 

fantastische pot korfbal, ouderwets zou ik haast zeggen, heel 
weinig geklooi in de paalzone, prachtig open en snel 
aanvalsspel, schitterende doelpunten, laaiende spanning tot de 

 
laatste seconde en last not least een overwinning voor underdog DOS '46 dat met 15-17 
won en  daarmee Ahoy verdiende. 
 
In jaren heb ik niet zo'n geweldige wedstrijd gezien, echt op het puntje van de stoel 
gezeten, en als oosterling natuurlijk blij met dit noordelijke succes. Prachtig voor de 
fantastische Drentse supporters en zeker ook voor onze ex-trainer Herman van Gunst. 
Als dit Journaal verschijnt is de finale al lang achter de rug en zullen we weten of DOS 
'46 opnieuw heeft kunnen stunten. Van mij mag het ! 
 
HARRUM. 
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Jarigen in de maand …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Advertenties:  Bij deze willen wij Pam Brink hartelijk danken voor het binnenhalen van 
diverse advertenties voor ons journaal. In korte tijd haalde hij voor € 422,00 aan 
advertenties op. Hulde!!!!!!!!!!!! Goed voorbeeld,  doet goed volgen.  
 
 
 

Overzicht activiteiten seizoen 2004/2005  
 
   Maand Datum Activiteit 
April 02 Playback-show 
April 08 Vrijwilligersavond 
April 29 Kaartavond 20.00 uur clubgebouw 
Mei/Juni  Jeugdkamp 
Juni 20 Afsluitende Algemene Vergadering 
 
Copy inleveren volgend clubblad: 20 april 2005 
 
 

 
 Jarig in de maand April:  

2        Romie Pas 
2   Naro Lazaryan 
05        Anthony v.  
             Zaltbommel 
05   Marc Hazelaar 
15   Daan Hazelaar 
20        Anne Li Eyke 
24        Maureen  
             Rozemuller  
 

… 
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