VAN DE VOORZITTER
Het is alweer een tijd geleden dat u een berichtje heeft gelezen van uw voorzitter.
Gelukkig is het niet zo dat er niets gebeurde in die periode binnen onze geweldige
vereniging. Stadskanaal’74 leeft en gaat met nieuwe elan het komende seizoen in.
De afgelopen periode is er veel gebeurd. Ook achter de schermen zijn vrijwilligers van de
vereniging hard bezig om alle teams weer compleet en op de juiste plek op de velden te
krijgen. In de zomervakantie al moeten traditiegetrouw de wedstrijd ingepland worden als
de indeling door de bond is vrijgegeven. Dit is een enorm gepuzzel en zelfs vlak voor de
deadline veranderen verenigingen nog hun tijden zodat het af en toe spannend is wat het
resultaat zal zijn. Uitwedstrijden kunnen we namelijk niet zelf inplannen en dan is het
maar afwachten hoe alles te combineren is.
Voor het eerst sinds jaren gaan we weer met een F pupillen team wedstrijden spelen. En
ook hebben we weer een A junioren team. Jammer is het dat we op het laatste moment de
E ploeg hebben moeten terugtrekken. We hopen dit in de zaal weer in te kunnen schrijven.
We starten dit jaar met wat minder jeugdteams, maar de jeugdteams zijn wel veel minder
krap bezet en dat biedt met enkele nieuwe leden wel meer mogelijkheden.
Senioren 1 heeft vorig jaar de weg omhoog gevonden en zal na de promotie naar de 3e
klasse proberen het goede spel voort te zetten. Als enige wedstrijdkorfbalteam krijgen zij
te maken met de verder doorgevoerde regel van het 8 maal wisselen. Hier verschillen de
meningen nog wel over maar het biedt toch ook kansen om spelers meer in te zetten in
hun specialiteit. De tijd zal het leren.
In het voorjaar is er weer wat beweging gekomen in overleg met de gemeente om onze
vereniging te compenseren voor het enorme (financiële) verlies na de gedwongen overgang
naar het Noorderpoort. Rapporten, cijfers en uitleg daarbij vliegen heen en weer en
binnen korte tijd zal er een hopelijk gunstig en afrondend gesprek gaan plaatsvinden.
Zaterdag 9 september begint de competitie en het is direct volle bak op ons sportpark.
Maar liefst 5 thuiswedstrijden kunt u bewonderen. Om 10.00 uur verwachten we een
uitverkocht huis als de F pupillen hun eerste wedstrijd gaan spelen. Hierna volgen om
10.30 uur de A1, om 11.00 uur de C1, om 12.00 uur de D1 en als afsluiting probeert het 1e
team haar eerste punten in de 3e klasse te gaan pakken om 15.30 uur.
Iedereen een sportief seizoen 2017-2018 en tot ziens bij Stadskanaal’74 !

Atte van Haastrecht

