De laatste loodjes,
De leukste loodjes.
De gebeurtenissen bij korfbalverenigingen zijn in het algemeen genomen vrij identiek in de laatste 2
maanden voor de zomervakantie. Voor de leden en/of jeugdleden worden kampen georganiseerd.
Zo is onze jeugdcommissie op pad geweest om ons kamp voor te bereiden. Ook hier wordt op de
kleintjes gelet en om reiskosten te besparen is men in een busje van Boxem op pad geweest. Boxem
heeft het busje gratis ter beschikking gesteld. Dank daarvoor.
Aan prik, pjuk (Fries voor prik) of schutterstoernooien kun je bij vrijwel elke korfbalvereniging in
Nederland meedoen en er zijn zelfs koppels die op die manier hun vakantiegeld bij elkaar proberen
te scoren. Prijzen van 250 tot zelfs 500 euro voor het winnende duo zijn geen uitzondering.
Verder hebben veel verenigingen een slotdag, en/of een BBQ of een mixtoernooi ter afsluiting.
Uiteraard wordt er in laatste wedstrijden overal afscheid genomen van spelers en trainers die
stoppen of bij een andere club gaan spelen.
Voor enkele clubs is het een bijzonder seizoen. Net zoals Stadskanaal’74 vieren enkele andere clubs
ook hun jubileum. Zo bestaat Wordt Kwiek uit Jubbega dit jaar 100 jaar. SVAP’74, Meko’74, ODOS,
HILKO, Harga, Fortuna’74, ESDO, Emergo en Aladna zijn opgericht in hetzelfde jaar als wij.
Komend weekeinde gaan Marjan en ik naar Hillegom om mee te doen aan een schutterstoernooi en
een buffet ter ere van het 60 jarig jubileum van onze oude club S.D.O. Hillegom.
Onze jubileumdag combineren we dit jaar met de slotdag. Het belooft grootser en drukker dan ooit
tevoren te worden. Dit mede door de opgave van een groot aantal oud-leden die heeft ingeschreven
voor de jubileumfestiviteiten. Verder is deze week het jubileumboek eindelijk af gekomen.
Er zijn nog 2 pagina’s gereserveerd voor de 5 kampioenen van 2014 en dan kan het maar liefst

180 pagina’s tellende boek naar de drukker.

Dat mag je niet missen !

Denk eraan bij voorintekening 10 euro en daarna 17,50.
Maar we blijven niet stilstaan. We zijn achter de schermen druk bezig met het nieuwe seizoen. Zo
komt de toernooicommissie volgende week weer bij elkaar. Al of niet traditioneel in een wok
restaurant. Hoewel we het zelf betalen geeft het wel aan hoe leuk het is om in zo’n geoliede
commissie te werken voor de vereniging.
Volgend jaar gaan we in bijna alle leeftijdscategorieën aan de competitie meedoen.
Van senioren t/m E pupillen, recreanten, midweek, kangoeroes en G korfballers. Mooi is dat we bij
de jeugd weer enkele teams hebben met zowel jongens als meisjes zodat we voorzichtig naar
wedstrijdkorfbal toe kunnen gaan werken.
De senioren gaan na hun kampioenschap waarschijnlijk een stapje hoger spelen en ondanks het
helaas uiteenvallen (na 8 jaar) van het dreamteam zal de nieuwe A1 een kwalitatief goed team
blijven.
Daarnaast hebben we 2 B teams en een C1 dat als enige ploeg wedstrijdkorfbal zal gaan spelen.
Verder kunnen we weer genieten van onze D en E pupillen teams en gaan de kangoeroes weer naar
speldagen en toernooien toe. Om dit voor elkaar te krijgen is er achter de schermen hard gewerkt.
Ploegsamenstelling, gesprekken gevoerd, overleg met de bond, teamindelingen en straks weer de
wedstrijden plannen op zo gunstig mogelijke tijden.

Ook staat onze verhuizing voor de deur. Het Noorderpoort is bijna klaar en ook de omgeving krijgt
steeds meer structuur. We gaan er dan ook weer ONS HOK van maken.
Het tegelplateau voor de bergingen is bijna klaar en er komt ook een wateraansluiting bij het veld.
Clinics op scholen in Stadskanaal, Alteveer en Nieuw Buinen hebben de kinderen weer warm
gemaakt voor het schoolkorfbaltoernooi dat in september weer plaats gaat vinden.
Ook voor de 40e keer !
Ik ben trots op onze vereniging die het goed doet en bruist van de activiteiten.
Ik hoop u allen te mogen begroeten op onze geweldige jubileum/slotdag op 28 juni !
Atte van Haastrecht
Voorzitter KV Stadskanaal’74

