Van uw voorzitter.
De zaalcompetitie zit er weer helemaal op. Althans, voor 3 Stadskanaal’74 spelers
komt er nog een heel leuk toetje in de zaal op 13 juni. Maar later in deze column
meer daarover.
Als ik deze rubriek schrijf zit ik nog na te genieten van Ahoy. Het was weer
fantastisch om dit evenement mee te maken. Voor de 29e keer alweer in Ahoy en
25 jaar achter elkaar.
Ik heb er zelf 3 gemist van de 29. Voor het vaste contract met Ahoy werd de finale elk jaar in een
verschillend complex gespeeld. Dat had ook zijn charmes maar dan hield het wel op met 4000
bezoekers.
Onder de 10.000 bezoekers gisteren toch weer 15 personen van Stadskanaal’74. En dat is toch mooi
meer dan 10% van de hele club. Twee hele bijzondere bezoekers van onze vereniging waren
aanwezig. Wouter en Marieke. Zij hadden een wedstrijd gewonnen met het inmiddels honderden
malen bekeken filmpje en mochten met vlaggen zwaaiend de erehaag vormen van TOP en PKC die de
grote finale speelden. Nadat de A1 van DOS´46 kampioen van Nederland werd en Fortuna de
wedstrijd won om de 3e en 4e plek ging het echt los. Onze Wouter en Marieke deden met 18 andere
winnaars hun uiterste best om de toppers een onvergetelijke entree te bezorgen. De foto´s staan
inmiddels op onze website en facebook pagina. De finale werd zinderend spannend. Met nog enkele
seconden te spelen scoorde TOP de 20-21 waardoor zij landskampioen werden.
Wij hadden ook een kampioen deze zaalcompetitie. De E1 was verreweg de sterkste en werd dan ook
kampioen in haar klasse. De andere teams deden goed mee in hun competitie maar konden geen
kampioenschap behalen. Het 1e seniorenteam bleef lang in de race in een bijzonder spannende
competitie. Helaas lukte het net niet. Op het veld maar weer proberen.
Op het veld zijn de eerste wedstrijden alweer gespeeld en hebben we geluk gehad met het weer.
Ons terras op het veld bij de berging vordert gestaag en de nieuwe scoreborden en banken bevallen
goed. Ook ons nieuwe onderkomen in het Noorderpoort krijgt steeds meer gestalte.
Achter de schermen wordt er veel overleg gepleegd over alle facetten van onze overgang.
De sfeer zullen we straks zelf weer moeten opbouwen en hoewel iets groter moeten we er allemaal
voor zorgen dat het ons Hok weer wordt.
Het jubileum nadert ook snel. Op 28 juni gaan we dit vieren en de eerste opgaven van oud leden zijn
al binnen. Ook zijn de eerste jubileumboeken al besteld. Onze eigen leden krijgen op de
trainingsavonden de inschrijfformulieren voor deze geweldige dag uitgereikt. Op het veld staan nog
een heleboel wedstrijden op het programma voor onze teams en 4 spelers van Stadskanaal’74 zullen
op 21 juni hun beste beentje voorzetten op het D.P.T. waar de selectieteams van de 3 provincies hun
krachten meten. Ylva, Nadine, Tessa en Sylke gaan de eer van onze club verdedigen. Verder staat de
avondvierdaagse weer gepland en ook het kamp komt steeds dichter bij. Een aantal jonge
scheidsrechters is met de cursus begonnen o.l.v. Henk Meesters want scheidsrechters hebben we
nog steeds hard nodig.

En dan nog even terug de zaal in. Op de vrijdag dat ons kamp begint gaan 3 spelers van
Stadskanaal’74 (die deel uit maken van de korfbalklas van de RSG Ter Apel) spelen om het
Nederlands Kampioenschap zaalkorfbal in Amsterdam. Marylin, Lysanne en Kevin (en Jesper) gaan
daar hun beste beentje voorzetten om de beker mee naar huis te nemen in de hoogste poule dit jaar.
Na een spetterende opening in het Olympisch Stadion gaan de honderden bussen zich verspreiden
over Amsterdam om de spelers van de 21 verschillende sporten naar hun N.K. locatie te brengen. In
deze 21 sporten worden alle N.K.’s gespeeld voor voortgezet onderwijs. Ruim 6000 finalisten zullen
deelnemen aan deze finalerondes in Amsterdam. Wij wensen onze Knoalsters ook daar succes.
Maar geniet er ook weer van, want dit is toch een evenement dat zijn gelijke niet kent in jeugdsport.
Kortom nog veel activiteiten waar we allemaal veel plezier aan gaan beleven.
Tot ziens op het veld !
Atte van Haastrecht
Voorzitter KV Stadskanaal’74

