VAN UW VOORZITTER
Het zijn de kleine dingen die het doen…….en wat een zaterdag
in De Spont zo leuk maakt !

Op het moment dat je kampioen van Nederland wordt na een
jarenlang traject met een jeugdploeg laat je alle emoties de vrije
loop. Je valt elkaar in de armen, je daalt neer op de sporthalvloer
en weet van vreugde niet hoe je daar moet bewegen om uiting te geven aan je blijdschap.
Dit maak je maar enkele, zoniet een keer mee in je sportleven. Mocht je het al meerdere
keren meemaken dan nog blijft de eerste maal het langst in het geheugen staan.
Maar afgelopen zaterdag waren er veel van dit soort momenten. Een stak er toch wel
bovenuit. Plaats van handeling was onze thuishal De Spont.
Het G toernooi was neergestreken in Stadskanaal en dat was genieten geblazen.
Onbevangen spel. 4 tegen 4 en we gaan ervoor. De ploegen kwamen uit Friesland , Groningen
en Drenthe. De tribunes goed gevuld en om elk doelpunt werd gejuicht.
Maar dan het moment. Een speler van het Friese De Granaet uit Dokkum scoort op een van
de 2 palen die op verschillende hoogten staan opgesteld.
Er gaat gejuich op en de speler begint aan een juichronde langs het publiek en de
spelersbanken, trekt het shirt over het hoofd en gaat knielend op de vloer juichen.
Daarna rolt hij op de rug en stak de armen meerdere malen omhoog.
Weer opgestaan, springt hij in de armen van zijn coach voordat er weer bezinning optreedt.
Geweldig wat een beleving bij zo’n speler. Ik kon mijn ogen er niet vanaf houden.
Vele doelpunten volgden tijdens dit geweldig toernooi en op diverse manieren werd er uiting
gegeven aan de intense vreugde van een doelpunt tijdens het korfballen.
Hierna was De Spont een uur vrij maar ontstond er spontaan een leuk schouwspel.
Op de ene helft van de zaal kreeg de B1 een extra training van Kees wat gewoon leuk was om
te zien. Er werd (voor een flink aantal dus de 4e training in een week !) uitstekend getraind.
Op andere helft van de zaal ontstond een spontane training gegeven door Jesper aan de
overige jeugdspelers die aanwezig waren. En ook gastspeelster Demi Wetsema van Nic./Alfa
College deed weer vrolijk mee net zoals de vrijdagavond ervoor. Een veld vol met
jeugdspelers die allemaal gek zijn van het spelletje en niets liever doen dan korfballen.
Geweldig toch !
Daarna de B2 die het opnam tegen streekgenoot W.S.S. De wedstrijd werd verloren maar er
waren beste leuke dingen te zien en aan het eind van de wedstrijd kwam de B2 toch stiekem
dichterbij het sterk spelende W.S.S. Er werd hard gewerkt en men had plezier in het spel.

Tot slot de A2 die aantrad tegen het sterke Vitesse A1. Een zinderende wedstrijd waarbij het
talrijke publiek van de eerste tot de laatste minuut op het puntje van haar stoel zat.
De strijd ging (net zoals in de uitwedstrijd) gelijk op en met nog een minuut op de klok en de
stand 12-12 kreeg Vitesse een mooie kans. De bal ging mis en 10 seconden voor het eind wist
onze A2 de 13-12 overwinning uit het vuur te slepen. Weer een juichmoment.
De A2 vierde deze mooie winst op een leuke manier en hand in hand stormde de ploeg op het
klappende publiek af dat de ploeg een staande ovatie gaf.
Een mooie dag korfbal in Stadskanaal. De dag was ook leuk omdat er bij 2 verenigingen oud
leden als begeleider optraden en trots kwamen melden dat zij 21 juni al vastgezet hadden in
hun agenda. Dat is mooi om te horen want zoals u wellicht weet of heeft gelezen vieren wij
op zaterdag 21 juni ons 40 jarig jubileum met een combinatie slotdag/jubileumdag.
Het programma staat inmiddels op de website en op facebook. Oud-leden kunnen zich reeds
aanmelden. Uiteraard willen ook alle huidige leden hierbij zijn, maar die kunnen zich over
een poosje regulier opgeven en een jubileumboek en/of jubileum shirt bestellen via het
slotdag opgave formulier.
Het bestuur is in overleg met het Noorderpoort en de gemeente over ons nieuw clubhuis.
Eind april gaat het Noorderpoort opgeleverd worden en gaat men alles verder inrichten.
Bij die inrichting zijn wij als hoofdgebruiker nauw betrokken en we doen ons best om van de
nieuwe accommodatie weer een eigen “Hok” te maken.
Ook zijn we langzaam weer onze veldcompetitie aan het voorbereiden. Van de bond is het
ruwe programma binnengekomen en achter de schermen wordt getracht om onze
thuiswedstrijden op de juiste momenten in te plannen. Ook op ons veld willen we alles
aantrekkelijker maken. Zo wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het terras. Er zullen
nieuwe coachbanken komen en nieuwe duidelijker scoreborden.
We proberen ook mooi weer te regelen, maar daar hebben we geen invloed op.
Ons Stadskanaal’74 leeft op alle fronten en afgelopen zaterdag bewees maar eens te meer dat
we een geweldige vereniging zijn waar erg veel gebeurt en dat we gek van het spelletje zijn.
Deze zaterdag was er een zoals er velen zijn bij onze vereniging.
Tussendoor ging thuis de telefoon. Een enthousiaste vader. Mijn dochter van 9 jaar wil graag
op korfbal. A.s. maandag traint er dus weer een potentieel nieuw lid mee in De Spont.
Het gaat goed met onze vereniging. Houden zo !
Atte van Haastrecht
voorzitter KV Stadskanaal’74

