Redactiesmoezel
Het krantje is terug! Terug van nooit weggeweest. De redactie heeft zichzelf
opgepoetst en is klaar voor een heuse doorstart. We hebben een soort vergadering
gehouden met twee bestuursleden. Dat het een serieuze aangelegenheid was, bleek wel
uit het feit dat Manon binnen vijf minuten prijs had in de lulkoekbingo.
LULKOEK! riep ze. De woorden draagvlak, communicatie, kortstluiten, naar jou toe en
afstemmen had ze toevallig alle vijf op B horizontaal staan. Gratis bier voor de hele
redactie natuurlijk. En van gratis bier worden we overmoedig. Zes krantjes dit seizoen,
dat is ons target, ongeacht de olieprijs of de uitwerking van het nieuwe zorgstelsel.
Wij durven! Nu de rest nog. De pen wordt weer gepasst gelukkig. Het zal verslagen
regenen.Van de voorzitter (en haar vrouw) zal elk nummer een column verschijnen,
over het voorzitterschap, hoewel de werktitel "op weg naar ons huwelijk" luidde. Ik
verheug me er enorm op.
Verder kondigen we met trots de comeback aan van de rubriek "de eenmalige rubriek".
Overigens heb ik ook al enkele geenmalige rubrieken in gedachten (gaat een hoop tijd
in zitten), met veelbelovende titels als: De zaterdagochtend, Dagdromen van een
scheidsrechter, Gat in 't net, Hoe gaat het met Irene en Het bezoek aan Sjoerd van de
Baan.
Er is bestuursnieuws. Geen nieuws is goed nieuws als het op bestuur aankomt, maar als
er niets is, voelt het toch kaal en is de redactie bang dat er mensen steken laten vallen.
En dat kan niet bij zo'n kleine club als de onze met nauwelijks leden en nog minder
liquide middelen.
Mocht je ideeën hebben, stop ze in de ideeënbus in kleedkamer 10. Er wordt zeker wat
mee gedaan. Je kunt ook melen, schrijven of bellen. Doe het vóór 9 november.
Kusjes

Kopijsluiting ‘t Krantje nummer 2
woensdag 9 november
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Bestuursnieuws
REDES VAN DE NIEUWE BESTUURSLEDEN OP DE ALV VAN
30 MEI 2005
Yvonne spreekt

Corry spreekt
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ALV
Maandag 31 oktober is er weer een ALV in de koningin voor alle Diva’s. Aanvang 20.00
uur in de Koningen, O.ude Boteringestraat 60. Komt allen!
Besluiten laatste ALV
Op de redelijk bezochte ALV van 30 mei jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen en
besluiten genomen.
M.b.t. de zaal is de vergadering akkoord gegaan met een contributieverhoging voor
zowel de vaste als de invalleden.
Er wordt contact gezocht met de frisbee vereniging om te kijken in hoeverre zij
geïnteresseerd zijn in overname van de zaal op moment dat wij als club niet hoeven te
voetballen. Dit scheelt ons in zaalhuur en juist deze zaalhuur drukt op de begroting.
Tijdens de ALV is afscheid genomen van twee bestuursleden, Jinke en Sigrid. Ze zijn
opgevolgd door Corrie en Yvonne.
Er is reeds een toernooicommissie gevormd met als leden: Mintsje, Alice en Marjan.
Ook hebben enkele leden aangegeven best iets te willen doen in de voorbereiding. Heb
je interesse om mee te helpen bij het organiseren van een toernooi in 2006 neem dan
even contact op met Marjan (5774127)
BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Contributie seizoen 2005-2006
De contributie voor dit seizoen dient voor 1 november betaald te zijn. Lukt het je niet
om het volledige bedrag in 1 keer te betalen dan kan je in overleg met de
penningmeester (050-5893732) het bedrag ook in termijnen betalen. Bij te late betaling
wordt 2,50 euro extra per maand in rekening gebracht. We doen nog steeds niet aan
acceptgirokaarten dus graag zelf het bedrag overboeken. Betalingen kunnen gedaan
worden op gironummer 3985544, ter name van DIVA'83, Groningen. Indien je in het
bezit bent van een stadjerspas dan kan je het bedrag zelf verrekenen, de couponnetjes
C3 en C5 graag z.s.m inleveren.
Contributie lidmaatschappen
Euro
Veld ................................................................. 135
Veld + zaal ..................................................... 185
Veld + inval zaal ............................................ 155
Zaal ................................................................. 100
Zaal + trainen ............................................... 110
Zaal + inval veld + trainen ......................... 120
Trainen ............................................................. 60
Trainen + inval veld ....................................... 80
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Voorzitvoor
En daar sta je dan…
Zaterdagochtend 24 september j.l om 09.00 uur bij het veld 3 op Kardinge. Ja wel, bij het
nieuwe kunstgrasveld. Hoe kon het zover komen dat je daar op een zaterdagochtend gaat
staan??
Zo af en toe hebben de gebruikers van het sportpark een overleg. Na aardig wat e-mailtjes
was het dan eindelijk gelukt om een datum en tijd te vinden voor dit overleg.
Woensdagavond 21 september bij GVAV. En toch was het niet helemaal goed gegaan want
twee gebruikers waren niet aanwezig.
En waar hebben we het dan over?? Over bijvoorbeeld de hoge energierekening die de
verenigingen hebben gekregen, de OZB die de verenigingen niet willen betalen, over de
kleur van de ballen-container, over het huurcontract welke de verenigingen niet willen
ondertekenen etc etc etc.
Af en toe komt er een punt voorbij welke voor ons interessant is... Toernooi aanvragen. Wie
heeft wanneer een toernooi gepland. Ach jammer dat Dio niet aanwezig is; zij bestaan 35
jaar en willen 10 dagen achtereen een toernooi organiseren. Ach jammer de rest weet de
data ook zo niet te melden. Dan maar via de e-mail elkaar op de hoogte brengen.
Nog een interessant punt: de mogelijke komst van v.v. Lewenborg naar ons sportpark. Ook
daar kan niets concreets over worden gezegd; gaat bijvoorbeeld Oosterparkers weer terug
naar de wijk en komt Lewenborg dan in de kantine van Oosterparkers. En zo kan ik nog wel
wat vragen bedenken.
Wel concreet is: GVAV gaat bij grote drukte op de zaterdag kleedkamers huren bij
Oosterparkers.Vooral de A en B teams van GVAV gaan daar gebruik van maken.
Vlak voordat ik naar de training van Diva kon gaan kijken kwam de klapper van de avond.
“Zaterdag 24 september a.s wordt het nieuwe kunstgrasveld officieel geopend door de
wethouder en bij deze zijn alle gebruikers van het sportpark uitgenodigd”. GVAV regelt
ontvangst met koffie en na de tijd een hapje en een drankje, de gemeente regelt ballonen en
geluid en of we allemaal willen komen. Jippie!!!! Lekker vroeg naar een voetbalveld.
Gelukkig heb ik een erg lieve vriendin en was zij bereid om ook vroeg op te staan en mee
te gaan naar deze geweldige spectaculaire opening.
Dus fiets je met zijn tweeën op een zaterdagochtend naar Kardinge. Zo halverwege onze
fietstocht werden we ingehaald door een jonge vrouw. Gelukkig herkende ik haar als de
wethouder die de opening zou verzorgen. “Weet je wie dat is sis ik tegen Miranda. “Nee”
“De wethouder van de opening” “Ohhh”.
Terwijl wij rustig doorfietsten had de wethouder flink de vaart erin. Viaduct over en dan
linksaf, busbaan over en rechtdoor. Opeens stokt het tempo van de wethouder en kijkt ze
verschrikt om zich heen. ‘Ze is de weg kwijt!!’
Wat zal de wethouder blij zijn geweest dat er twee fris uitziende dames haar achterop
kwamen fietsen en konden vertellen dat ze gewoon rechtdoor moest fietsen, rechtsaf en
dan weer links om bij het sportpark uit te komen.
Bij de officiële kennismaking even later in de kantine van GVAV kon er gelukkig wel een
lachje bij haar af.
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Ach en de opening... een wethouder op hoge hakken op een kunstgrasveld met een
gashoorn in haar hand.
Marjan
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Geachte dames,
Dit jaar sponsoren wij het eerste veldvoetbalelftal van Diva '83 en we willen u graag een
mogelijkheid bieden om uw clubkas te laten groeien.
Voor ieder lid, die bij ons een nieuwe klant aanbrengt waar wij één of meerdere verzekeringen
sluiten, storten wij €50,- in de clubkas. Daarnaast storten wij €100,- in de clubkas voor
een ieder die via jullie bij ons kantoor een hypotheek afsluit.
Mochten jullie iemand weten die graag geadviseerd wil worden op het gebied van
verzekeringen, pensioenen en/of hypotheken, neem dan contact op met ons kantoor. Wij zijn
te bereiken op telefoonnummer 0513-645455.
En wie weet, misschien helpen jullie de club aan extra financiële middelen voor een dagje uit of
aanschaf van nieuwe materialen.
Graag horen wij van jullie! Met vriendelijke groeten,
Pinkster en van Barneveld assurantiegroep

Burgemeester Falkenaweg 58-4
8442 LE Heerenveen
Postbus 372 8440 AJ Heerenveen
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Veldvoetbalverslagen
ZATERDAG 8 OKTOBER, DIVA 1 - ON 3, 3 - 3

Alice was jarig. Vreselijk jarig. Ze ging zwaar gebukt onder het gewicht van de
zeventien boeken die ze in de kantine voor haar verjaardag van Yvonne had
gekregen. Yvonne overdrijft altijd met alles. En wat de invloed daarvan was op de
wedstrijd, dáár mocht niet over gesproken worden, want Alice was jarig en ik nog
lang niet want ze gaf mij de schuld van alles, terwijl ik, zoals altijd als ik niet
scoor, de sterren van de hemel speelde. Maar ja, zo vaak is Alice niet jarig, dus hoe
kon ik dit weigeren. Het maakt het me in ieder geval makkelijker te bedenken hoe
Sandra zich gevoeld moet hebben. Sandra speelde een dijk van een wedstrijd maar
werd niettemin vervangen. Foutje. Mijn schuld, sorry San. Coralie die de hele
wedstrijd weergaloos stond te keepen maar als aan de grond genageld stond bij een
onhoudbare terugspeelbal van Anita, dé gelijkmaker. Ook mijn schuld, stom van
me. Die meteoriet die Josse’s rug voor de kiezen kreeg waardoor ze zich
gedwongen voelde er tussenuit te knijpen, die andere tegendoelpunten, de
collectieve paniek die uitbrak toen Oranje Nassau de 3-2 scoorde en de talloze
missers van Alice, Elly, Yvonne en de anderen. Allemaal mijn schuld. Hoe kan ik
dit ooit nog goedmaken...
Manon
ZATERDAG 8 OKTOBER, DIVA 2 - DE PELIKANEN 2

Een nieuw fenomeen lijkt zich aan te dienen binnen Diva 2. En dan doel ik niet op
de grote hoeveelheid gewonnen wedstrijd achter elkaar (yeah!) maar op het feit dat
de wedstrijd al begint via de gastenboeken of sites van de volgende tegenstander.
Vooral Mathilde lijkt wel een wandelend feitjes-vat aan het begin van de wedstrijd
('je hebt ene Denise, die heeft de vorige keer in eigen doel geschoten', en ' let op
Linda die heeft tegen Holwierde 2 keer gescoord, op aangeven van Sieta' etc etc).
Ik kreeg als verwijt van Mathilde dat ik veel te vriendelijk ben, nadat ik enkele
beleefdheden had uitgewisseld via de Basisplaats met Liny en Denise.
Persoonlijk vind ik dat we van onze eigen kracht moeten uitgaan. Mathilde
beaamde dit en ging op mijn aanwijzingen, als warming-up, balletje hoog-houden
voor het oog van de tegenstander.
We begonnen goed, hadden veel mooie combinaties en na een minuutje of vijf lag
de 1-0 er al in, van Nonna. De keep ging niet helemaal vrijuit, maar goed.
Na een vloeiende combinatie en een mooie voorzet van Nonna vond Marjolein ook
het net, 2-0!! Ondertussen leek het wel een praatclubje om mij heen. De vlagster
van de Peli-dames snapte namelijk het fenomeen buitenspel niet, en vlagde op de
meest merkwaardige momenten (bij een ingooi, als de bal aan het andere eind van
het veld was of als ik mijn neus snoot, het maakte allemaal niet uit). Dit
veroorzaakte nogal wat protest, en vooral veel gebabbel en gezeur van de kant van
de Peli's.
Jammer genoeg konden we de nul niet houden, en gingen we met 2-2 de rust in.
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De tweede helft was amper een minuut oud toen Nonna de 3-2 maakte! Het ging
goed! Verdedigend kwamen we er steeds beter uit en de Peli's kwamen tot een paar
afstandsschoten, maar waren niet echt meer gevaarlijk. Hun gebabbel nam
ergerlijke vormen aan, tot het punt dat ze zelfs stonden te kleppen toen een van hen
op de grond lag met pijn aan de enkel, en niemand de waterzak ophaalde.
Nonna kreeg het op haar heupen, en ze scoorde nog een keer, en een Peli heeft nog
een eigen doelpunt gemaakt, Mathilde, was het weer Denise?
Ons optimisme is grenzeloos, ons geloof in eigen kunnen nog grenzelozer en
volgende week weer een mooie wedstrijd tegen The Knickerbockers. Mathilde, hoe
heet hun laatste vrouw ook alweer? En waarom heten de Peli's nou de Peli's??
Kiki
ZATERDAG 1 OKTOBER, DE VOGELS - DIVA 1, 2 - 1
Kijkje in de kleedkamer

“ 1-1 zou al geflatteerd zijn”.
“ Ik ga een brief schrijven naar de KNVB!!! Dit kan toch niet”.
“ Het leven is niet altijd eerlijk”
“Godverdegodverdegodver”
“Toch maar niet fuseren met het reli-team”.
“Het doet ook wel wat vrezen voor..., wanneer gaan we dan wel winnen bedoel je...
“Anita, kom eens hier, ik wil met je vechten...”
“Ooooooh wat erg”
“Dan voel ik weer die HAAT, HAAT, HAAT voor de tegenstander”
“Waarom reageer ik eigenlijk op jou”
“ Godverde godverdegodver, zo’n stukje”
“Zeg, ga jij die stomme shirts wassen. Of gooi ze uit het raam, ook goed”
“ Die handschoenen kunnen ook wel weg, oude troep. En die broek kan er ook wel
uit.”
“Er moet toch iemand de stad in”
“Zo’n stukje maar..., binnenkant paal er weer uit...”
“ Ja hoor, is die lul ook nog jarig”
“Kom we gaan zuipen”
Josse

Steun onze adverteerders,
zij steunen ons ook
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Divaleden ontvangen tien procent korting op aankopen bij Sjoerd van der Baan

Lambik sponsort het eerste futsalteam van VVV DIVA '83

CAFÉ LAMBIK
dagmenu, vlees of vegetarisch

€ 6,25

keuken open van 17.30 tot 21.00 uur

Grote kruisstraat 73, hoek Noorderbinnensingel, tel 3144360
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Uitslagen en standen

www.knvb.nl

Diva 1 veld
Uitslagen 8 oktober
DIVA '83 - Oranje Nassau 3 3 - 3
Helpman - De Vogels 2 - 2
Viboa - zeester 6 - 0
Lycurgus - Haulerwijkse Boys 3 - 1
Opende - Amicitia Haren 2 - 4

Helpman DA1
Oranje Nassau DA3
De Pelikanen DA1
Hunsingo DA1
Haulerwijkse B. DA1
Lycurgus DA1
De Vogels DA1
Amicitia/Haren DA1
Viboa DA1
DIVA'83 DA1
Opende DA1
Zeester DA1

G
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

W
4
3
2
2
2
2
1
2
1
0
1
1

GL
1
2
2
1
1
1
3
0
2
3
0
0

V
0
0
0
1
2
2
1
3
2
2
4
4

P
13
11
8
7
7
7
6
6
5
3
3
3

DPV
16
16
11
10
16
11
10
12
13
9
8
6

DPT
5
7
5
7
11
10
11
18
15
12
17
20

GL
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

V
0
1
0
2
2
3
1
2
4
4
4

P
15
12
9
9
7
6
7
3
0
0
0

DPV
34
29
13
26
27
16
11
13
7
3
1

DPT
6
15
2
18
9
12
8
13
26
30
41

Diva 2 veld
Uitslagen 8 oktober
DIVA ‘83 - De Pelikanen 5 - 2
Middelstum - De Heracliden 2- 1
CVVB - The Knickerbockers 12 - 1
Lycurgus - ‘t Zandt 5 - 2

CVVB DA1
DIVA'83 DA2
CSVH DA2
The Knickerb. DA4
De Pelikanen DA2
De Heracliden DA1
Lycurgus DA4
Middelstum DA1
Holwierde DA1
't Zandt DA1
Harkstede DA1

ALV
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G
5
5
3
5
5
5
4
4
4
4
4

W
5
4
3
3
2
2
2
2
0
0
0

Maandagavond 31 oktober
20.00 uur opening, 19.30 uur koffie
in de Koningin
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31/10

Topscoorder Diva 2 per 08-10
Nonna
Jenny
Esther T.
Jinke

13
5
3
2

Mathilde
Marjolein
Rachel
e.d.

2
1
1
2

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Diva 1 en 2 futsal
WMC DA1
G.S.F.V. Drs.Vijfje DA2
Helpman DA2
Corenos DA1
Wagenborger B. DA1
Gieten DA2
DIVA'83 DA2
DIVA'83 DA1
Zandpol DA1
Helpman DA1
Eenrum DA1
Noordpool UFC DA1

G
4
3
3
3
2
2
2
2
2
0
1
4

W
4
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

GL
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

V
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
4

P
12
6
6
6
3
3
3
1
1
0
0
0

DPV
51
34
26
25
12
7
6
9
7
0
3
5

DPT
11
16
9
14
8
8
17
14
15
0
11
62

Programma futsal
19/10
21/10
28/10

DIVA DA1 – Helpman DA2 20.00
Helpman – DIVA DA2
21.45
Helpman – DIVA DA1
19.55

De Wijert
BEA
BEA

Je wilt heel graag voetballen, maar niet op zaterdag? Wordt futsaller!
Bel Jeannette: 3126189
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Wat moet ik aan vandaag?
Na anderhalf seizoen kledingadviezen, vond de redactie het mooi geweest. "Bonny", zeiden
ze, "leuk hoor, die meermalige rubriek, maar wordt het niet eens tijd voor een andere
invalshoek?" Dat vond ik zelf ook, want eerlijk is eerlijk, hoe rijk het thema ook is, op een
gegeven moment raak je uitgeadviseerd. En ach, ik schrijf zo makkelijk weg, het maakt
eigenlijk niet uit waar het over gaat. Ik schud wel wat uit mijn mouw. Dacht ik. Tientallen
rubrieken had ik in gedachten, alle direct of zijdelings verbonden met voetbal. En ik begon te
schrijven. In het begin, als het niet liep, maakte ik nog opgewekt een prop en probeerde ik
wat anders. Na 6 dagen (ik heb het echt geprobeerd) werd ik moedeloos. En pas nu durf ik
er echt voor uit te komen: ik mis de kledingrubriek. Stof, kleur, snit dat is waar mijn hart in
zit. Zo lang de redactie het goed vindt, blijf ik adviseren.
Om jullie te overtuigen, hier enkele fragmenten uit de mislukte rubrieken:
Mijn goal (van Bonny dus) Scoren is het moeilijkste dat er is, zegt Alice altijd, vooral als ze er
zelf net één of twee heeft ingepist. Bij scoren moet je niet nadenken, maar dom rammen is ook
niet aan te raden (sorry, voor de verwarrende zin). Bekeken goaltjes krijgen de meeste lof. Als
achterhoedespelers de doelpunten maken, is het team armoedig, als alleen de spitsen scoren is
het team kwetsbaar en afhankelijk. Aan elke goal gaat een fout vooraf. Zeker aan tegengoals.
Dan heb je nog de idioten die een bal op lat of paal prefereren boven een doelpunt. Die bal
van Rensenbrink bla bla bla
Mijn tegenstander Mijn tegenstander van afgelopen zaterdag kon niet alleen niet voetballen,
maar had ook een afgrijselijk kapsel. En dan te bedenken dat ze niet de enige van haar team
was met die haardracht. Haar tweelingzus...
De zaterdagochtend Een normaal mens heeft de hele zaterdag om zijn huis vol te stouwen
met levensmiddelen. De voetballer moet zien dat hij (of in ons geval zij) in alle vroegte markt,
kruidenier, souk en boekhandel afstruint. Pfff.
Dit moet jullie toch ook doen terugverlangen naar een onvervalste kledingtip voor de
eerstvolgende training. En die tip is een mooie. De inspiratie ervoor heb ik opgedaan bij het
kijken naar herhalingen van mijn vroegere lievelingsserie The dukes of Hazard. Die energieke
neven die hun wagen in- en uitglijden door het raam, sherrif Roscoe altijd te slim af zijn, die
zo veel mooier en frisser zijn dan de andere inwoners van hun desolate dorp. Die neven
dus, die dragen ruitjesoverhemden. En strakke spijkerbroeken, maar daar gaat het mij niet
om. Die ruitjesoverhemden, zijn leuk, zorgeloos, fris. En je koopt ze bij het prijzenparadijs,
echt geen geld. En ze zitten heerlijk. Waarom zou je er niet in kunnen trainen, het is
reuzesterk spul. Mijn tip dus:

DRAAG EENS EEN RUITJESOVERHEMD OP DE TRAINING
Wat zul je een plezier hebben. Net als Luke en Bo en hoe heet die blonde vrouw ook
alweer?
Bonny
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Veldvoetbalverslagen
ZATERDAG 24 SEPTEMBER, HELPMAN 1-DIVA 1
OF WAAROM EEN OVERWINNING GEEN GARANTIES GEEFT.
Een analyse volgens het OE2R-model.

Orientatie-fase
1. Wat is sexy?
2. Wat is juist niet sexy?
Maak een brainstorm, vergelijk de gevonden antwoorden met die van je
buurvrouw, partner, teamgenoot of ieder ander die in de buurt is. Probeer tenslotte
tot een gezamenlijk antwoord te komen waar jullie je allebei in kunnen vinden.
Exploratiefase
A Welke van deze stellingen hebben betrekking of Diva’s en welke slaan op
Helpvrouwen?
B Bedenk vervolgens voor elke stelling of er inderdaad sexy kan blijven staan of
dat het woordje niet moet worden toegevoegd
1. Een aktie waarmee je gevaar in de ‘16’ voorkomt is sexy (ookal betekent dit
dat je geel krijgt).
2. De muur van de tegenstander op 9 meter zetten is sexy.
3. Een goed fluitende scheidsrechter met humor is sexy.
4. Zingen ookal heb je verloren is toch sexy.
5. De schoenen van Femke zijn sexy.
6. Zonder onderbroek toch je spijkerbroek aantrekken is sexy.
7. Bier, chips en bitterballen zijn sexy.
8. Als enige van je team in de kantine zitten is sexy.
Evaluatiefase
Kijk het werk van je buurvrouw, partner, teamgenoot na met behulp van de
antwoorden die op de volgende pagina staan.
A
B

Diva: 1,3,4,5,6,7
Helpman: 2,8
Alle stellingen die betrekking hebben op Diva’s zijn sexy, de stellingen die
slaan op Helpvrouwen zijn zeker niet sexy.

Reflectiefase
1. Welke conclusies kun je trekken als je de antwoorden vergelijkt met de uitslag
van de wedstrijd?
13

2. Ga je het als Diva anders doen voor, tijdens en na de returnwedstrijd? Hoe dan?
Waarom?
3. Welke tips wil je nog meegeven aan de Helpvrouwen voor het volgende treffen?
Mocht je meer willen weten over het OE2R-model en de onderwijskundige
theorieën die daaraan ten grondslag liggen, dan kun je contact opnemen met de
schrijfster van dit stuk:
Clelia van Moerle, docente
ZATERDAG 17 SEPTEMBER, DIVA 1 - VIBOA
Lieve Coco,

Ik zou je smsen na de wedstrijd om te vertellen hoe het gegaan was. Ik weet dat je
hele dagen op bed ligt (die ledenlijst wordt hem niet zeker a.s. woensdag?) en dat
een beetje afleiding dan welkom is, al is het maar een smsje. Het is er niet van
gekomen. Ik heb er wel even aan gedacht en toen heb ik het uitgesteld. "En als ik
er niet meer aan denk, is het ook zo erg niet. Coco vergeet ook wel eens wat, nu
helemaal met die hersenschudding", redeneerde ik.
Wat zou ik je gesmst hebben?
"3-3, de beste kansen waren voor ons. Je wordt verschrikkelijk gemist."
Hypocriet natuurlijk. Niemand wordt ooit verschrikkelijk gemist. Zelfs Elly niet. Je
doet het met de mensen die er zijn. En dan win je of verlies je en de afwezigen
hebben daar niets mee te maken.
Sommigen hebben wel naar je gevraagd. Ze vinden het zielig voor je, maar
niemand begon over een bloemetje of fruitschaal. Wel voor Heleen. Je moet er toch
minstens een maand uit zijn om die te verdienen. Alice is met terugwerkende
kracht verschrikkelijk boos geworden op Saar. "Dat ze niet eens een kaart kreeg,
dat is toch bespottelijk. Ze hoeft hier nooit te komen voetballen", zei ze met
verstikte stem. Dat zal je goed doen.
"Wie is Corry?" vroeg Pascalle nog. Daar moet je maar niet te zwaar aan tillen, jij
vergeet ook wel eens wat. Bovendien bedoelde ze misschien: waar is Corry.
Alice heeft één keer en Manon heeft twee keer gescoord. "Toch heb ik niet zo goed
gespeeld", zei Manon na afloop. Hoe vind je dat? Deze wedstrijd wordt de maat
voor de rest van het seizoen. Als het niet beter wordt, heeft Manon niet goed
gespeeld. Sandra heeft drie keer bijna gescoord. Ze is zelden zo dicht bij een
doelpunt geweest en dat belooft ook wat voor dit voetbaljaar.
Coralies vinger zat weer strak in de kom. Miranda zei dat dat kwam omdat die zo
vakkundig was teruggezet door Joke. En Miranda kan het weten, want die heeft een
EHBO diploma. Daarom beheert ze de waterzak. Alleen toen Ardine op de grond
lag, was het Marjan die kwam aandraven. Ik vraag me af wat dat te betekenen
heeft. Marjan zegt trouwens dat je best een hersenschudding kan hebben ook al ben
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je niet buiten westen geweest. Zo'n huisarts is ook maar een allrounder die nergens
echt verstand van heeft.
Zo heb je wel een goed beeld van de wedstrijd, lijkt me. Twee uit twee, staan we nu
op. Het lijkt me leuk als we alles gelijk spelen dit seizoen. Dan komen we vast in
de krant.
Veel beterschap met je hoofd.
Ik smeer 'm d'r van door.
Bonny
ZATERDAG 17 SEPTEMBER, DIVA 2 - CVVB

Vandaag hebben we verloren.
De vraag is wat is verlies.
Het is een belangrijke vraag want anders worden we nooit kampioen.
(als winnen betekent meer doelpunten maken dan de tegenstander)
We hebben n.l. o.a. de tweede helft rond de drie-vier met mooi spel “gewonnen”.
En wat heet we.
Want ik wilde graag ook in dat veld, maar was verstandig met de resten van mijn
hersenpudding en heb niet mee gedaan.
Ik heb gegild langs de kant. Ik geloof niet dat ik gehoord werd.
Als ik roep iemand bij de eerste paal!!! Echt heeeel hard roep ik dat dan.
Gebeurt er niks, maar ik weet dat geluid iets doet, ik weet niet wat, maar er valt
beter mee te leven en opgefokt naar huis dan die stilte want dan weet je zeker dat je
niet gehoord wordt.
En ik weet ook flarden van anderen aan de kant als ik zelf in het veld sta en niet
reageer
Mijn lichaam reageert dan toch. Ik wil, want ik hoor de wind geluid ketsen van
gewenstheid het spel echt te spelen.
Als ik dan toch een beetje coach was deze dag;
Voor de volgende keer;
Ben Kruif.
Speel je spel.
Je spel spelen betekent; voelen
Nee, ik bedoel niet huilen en van dat soort, maar voelen
Voelen hoe groot het veld is
Voelen waar je diva is
Voelen dat het gras onder je geworteld is in de aarde
Voelen dat jij de lengte en het gewicht hebt die je hebt.
15

Dat ben jij; in de ruimte van groen tussen de wit gekalkte lijnen.
Voelen en denken;
Zoals Kruif
Simpel zoals het is op dat moment.
Met bijvoorbeeld “de tegenstander in je rug” niet denken;...
Zijn dus
Niet denken:
Ik kan dat beter
Zij kan dat beter
Ik had het beter gekund etc.
Laat je lichaam (en daar hoort ook je hoofd bij die hoef je niet af te schaffen)
Er varen.
Zo denk ik worden we kampioen;
Als we: ZIJN!
Marjolein

Kopijsluiting ‘t Krantje nummer 2
woensdag 9 november

Autobedrijf

Klok & Smit B.V. is een autobedrijf dat
gespecialiseerd is in de in- en
verkoop van ex-leaseauto's aan
particulieren, handelaren en
dealerbedrijven. Omdat wij onze
auto's rechtstreeks bij lease-

Klok & Smit B.V.

maatschappijen kopen, kunnen wij

Marconistraat 15 - 17

deze aanbieden voor scherpe

7903 AG!!Hoogeveen

handelsprijzen.

Tel.: 0528 - 37 22 04

Voor onderhoud en reparatie bezitten

Fax: 0528 - 37 41 69

wij een eigen werkplaats en een APK-

www.kloksmit.nl

keuringsstation voor alle merken.
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WOENSDAG 14 SEPTEMBER, ON 3 - DIVA 1

ALV

Maandagavond 31 oktober
20.00 uur opening, 19.30 uur koffie
in de Koningin
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ZATERDAG 10 SEPTEMBER, LYCURGUS 1 - DIVA 1

“Ben je moe?”, vroeg Thea aan mij na de wedstijd.Ik moest even nadenken en kon
de vraag toen wel bevestigend beantwoorden.
Het was warm de 10e september. We begonnen met een teambespreking bij
Yvonne. Alle taakjes zijn weer verdeeld en de competitie kan beginnen. Over de
doelstelling dit seizoen zijn we het allemaal eens, lekker voetballen en handhaven
in de derde klasse. Indien we die middag zouden winnen,dan wellicht bijstelling
van die doelstelling. Corry, waar blijft Corry. Na 1 telefoontje,bleek dat ze op
Kardinge was. Wat zenuwen al niet met je doen.
Half 3, de scheidsrechter fluit. Na een kwartier vette pech. Coralie raakt
geblesserd, een vinger uit de kom. Elske vervangt haar in het doel en Gerkina
komt het veld in op de voorstop positie. Bij Coralie wordt de vinger weer gezet en
de eerste verwachting van niet kunnen spelen is 4 week (Dit is volgens het
gastenboek inmiddels bijgesteld naar 2 week.) Balen, eerste competitie wedstrijd
en direct alweer een blessure.
Na een half uur spelen nog een wissel, Elly vervangt Anita. Nu gaat Elly in de
spits, Corry gaat naar de rechtsvoor en Sandra komt op de linksback. Een paar
minuten later. Corner voor Lycurgus en ze scoren. Ook wij hadden onze kansjes in
de eerste helft maar dit resulteerde nog niet in een doelpunt.
Na de korte break vingen we vol goede moed de tweede helft aan. Er werd goed
gevoetbald en we zouden zeker nog kansen creeeren.
Bij een vrije trap van Yvonne die door de keepster werd losgelaten had Corry een
kans op de gelijkmaker. Jammer genoeg kwam de bal op haar knie. Een doelpunt
hing in de lucht. Yvonne ging alleen op de keeper af, de bal ging rakelings naast.
Aanval Lycurgus waarbij de bal door een spectaculaire duik van Elske uit het doel
werd gehouden. Anita, inmiddels weer in het veld voor Josse, probeert haar eerste
doelpuntje van het seizoen weer mee te pikken, maar helaas. Uitval Diva, pass op
Elly die de bal beheerst in de verre hoek schiet. De verdiende 1-1 was gevallen.
We hadden nog een moeilijke kans op de overwinning, een harde voorzet van Elly
die maar net naast werd geschoten door Manon.
1-1 uit tegen Lycurgus, een mooie start van de competitie. Ik voelde me een beetje
moe, voelde me vandaag coach, best vermoeiend.
Op naar de bekerwedstrijd tegen ON
Heleen

ZATERDAG 10 SEPTEMBER, HOLWIERDE – DIVA 2, 4 - 13

Eindelijk, we mochten weer: de eerste wedstrijd van het seizoen!! De vakanties, de
terrasjes, de biertjes: alle goede voorbereidingen zouden zich gaan uitbetalen. VV
Holwierde had het genoegen om als eerste kennis te maken met de voetbalmachine
Diva 2. Als bijzondere tactiek hadden we besloten om Nonna alvast vooruit te
sturen om de boel een beetje te verkennen en een beetje op te naaien. En inderdaad,
de meisjes van Holwierde hapten gretig toe: hoe oud is jullie oudste speler? En de
jongste? Met de antwoorden 45 en 18 stonden we al met 3-0 voor!
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Onze tegenstander was nieuw in de competitie; het was een meisjeselftal dat nu bij
de senioren mee doet. Ondanks dat ze leuk voetbal speelden en een paar aardige
voetbalsters in de geledingen hadden, bleken ze toch geen partij voor ons te zijn.
Na een wat aarzelend begin, met goede kansen voor vooral Holwierde, kwamen we
toch op voorsprong. En we bleven maar op voorsprong komen: met rust stond het
maar liefst 7-1 (of 2). Esther T., Nonna en Mathilde hadden twee keer het net
gevonden, Jinke één keer. In de rust ging het dan ook vooral over het briljante spel
en wie er als eerste drie keer zou gaan scoren. Dit betaalde zich dan ook direct uit
in het begin van de tweede helft. Holwierde scoorde direct twee keer.
Na te zijn wakker geschud door deze goals, begon het weer lekker te lopen bij ons.
Nonna scoorde nog vier keer, Jinke maakte nog een doelpunt en we kregen nog een
strafschop, die door Rachel feilloos werd benut. Omdat Holwierde ook nog eens
wist te scoren, werd na 90 minuten de eindstand 13-4 bereikt.
Ondanks het warme weer en met dank aan Annelies, die ons kwam versterken, was
het weer heerlijk om te voetballen. De kop is eraf en volgende week tegen CVVB
gaan we verder op jacht naar het kampioenschap!
Mathilde

Uit de media

Ingezonden
Barbara en Peter
Steentilstraat 26a
9711 GM
050 311 53 85 / 06 46 255 102
Bel je even als je langs wilt komen?
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Dinsdag 10 augustus 2004
We doen de kleuren.
Ik heb een krokodil gekocht dwz een plastic schep in de vorm van een krokodil.
Een groene.
“Wat voor kleur heeft de krokodil, Kaj?”
-“Rood.”
“Nee, dat is fout.”
Nog een keer.
“Wat voor kleur heeft de krokodil?”
-“Rood.”
“Nee, dat is fout.”
Nog een keer proberen maar nu met illustratie.
Ik mime met m‚n lippen groen en vraag:
“Wat voor kleur heeft de krokodil?”
Ook Kaj tuit z’n lippen tot een flinke tuit en zegt moeilijk:
-“Rood.”

Citatenhoekje
• "Het gros van de profvoetballers, zeg maar zo'n driekwart, is gewoon stom."
Foppe de Haan
• "Of ik verder nog iets opgestoken heb op de trainerscursus? Ja, een paar
sigaretten." Willem van Hanegem
• “Ik doe nooit voorspellingen en dat zal ik ook nooit gaan doen." Voormalig
Engels international Paul Gascoigne
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