VAN UW VOORZITTER
Met enige trots toch wel, schrijf ik mijn laatste column
van dit seizoen.
Over een kleine 4 maanden zal ons jubileum
toernooi gespeeld gaan worden. Voor de 15e keer
alweer. Het is lastig om iets bijzonders te bedenken.
Het toernooi is alom bekend en veel ploegen staan te
dringen om mee te doen. Toch kan ik u vertellen dat ons 15e toernooi specialer wordt dan ooit
tevoren. Uit maar liefst 2 andere werelddelen zullen teams zich melden.
Uit Azië zal de nationale ploeg komen van Macau (administratieve zelfstandige provincie van China)
en uit Zuid Amerika zal het Colombiaans nationaal team haar opwachting maken.
Nooit eerder speelden deze teams in Nederland. Ons Stadskanaal’74 heeft de primeur. Ook Ierland
zal voor het eerst spelen op ons toernooi en ook de Grieken komen wederom naar De Spont.
Kortom iets om naar uit te kijken.
Maar er is meer om naar uit te kijken. Op 8 september zullen ruim 400 tot 500 kinderen op ons
korfbalveld meedoen aan de Kangoeroe dag waar al een dik half jaar voorbereidingen voor getroffen
worden. I.s.m. de gemeente, KNKV en het Noorderpoort belooft het een geweldige dag te worden.
De tot nu toe landelijk gehouden Kangoeroedagen laten zien dat er gemiddeld 5 tot 10% van de
deelnemertjes lid gaat worden van de korfbalclubs. Dat belooft wat.
A.s. zaterdag 27 juni vindt weer ons jaarlijks spektakel plaats; De Slotdag.
Sport en spel voor de jongsten en na de lunch het schutterstoernooi.
Hierna samen opruimen en daarna BBQ en de feestavond. Ruim 100 mensen hebben zich al
opgegeven. Heeft u dat nog niet gedaan, neem contact op met Henk Meesters.
De afgelopen periode is er veel gebeurd.
Bij de jeugd werd een aantal kampioenen op het veld verwelkomd. Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Dus dat zit wel goed bij ons.
Verder wisten een flink aantal jeugdleden hun scheidsrechters diploma te behalen en afgelopen
donderdag kreeg ook nog eens een aantal leden van Stadskanaal’74 en van SPES hun KT2
trainersdiploma uitgereikt.
Clinics en sportdagen op de scholen werden door Stadskanaal’74 verzorgd en afgelopen week
volbracht een groep dappere lopers de avondvierdaagse.
Achter de schermen is het wedstrijdsecretariaat weer volop bezig met het plannen en regelen van de
competitie. Een hele klus die zelfs in de vakantie nog even doorgaat.
Afgelopen zaterdagavond zat ik op ons korfbalkamp te genieten van het kampvuur en gitaarmuziek.
Ik werd uit de droom gehaald door een zacht getik op mijn arm. Een E pupil vroeg: “Atte hoe oud ben
jij eigenlijk?”. Ik antwoordde in alle eerlijkheid; 57. “Dat is best oud, en weet je; dan ben je al over
de helft”. Ik wist niets te zeggen, maar gelukkig was hij nog niet klaar. “Je bent over de helft want de
meeste mensen worden 100”.
Dit stemde mij enorm gerust. Want met nog 43 jaar voor de boeg gaan we nog veel genieten van ons
korfbalspel en Stadskanaal’74 in het bijzonder.
Allemaal tot op de slotdag !
Atte van Haastrecht
Voorzitter KV Stadskanaal’74

