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Formanden har ordet!
Sikken et begivenhedsrigt efterår det også har været her i 2013.
Efter at vi havde haft et fantastisk år med PGT, arrangeret af Hakoah
i Gladsaxe, en Maccabiadedelegation, bestående af fodboldspil-
lere og en enkelt svømmer i Israel, så fortsatte de mange hold de
mange aktiviteter for ung og gammel i løbet af efteråret på de
københavnske baner. Det er vist godt, at vi snart kan geare lidt ned
og nyde de dejlige og hyggelige stunder med indendørsaktiviteter, som heller ikke bliver
påvirket af vores omskiftelige danske vintervejr, inden vi glæder os til de mange ting,
der venter os  i 2014.

Over sommeren var Verdensmaccabiaden i Israel i juli 2013 en stor begivenhed for
Hakoah. Klubben havde sørget for, at danske atleter endnu engang kunne repræsentere
de danske farver til åbningsceremonien i Jerusalem og til legene. Det blev ikke til den
store succes for fodboldholdet, men veteransvømmeren Carmit bragte ære og medaljer
med hjem til Danmark. Her vil jeg gerne takke Promoters og de mange andre sponsorer
og navnehilsner, der var med til at give alle deltagerne en oplevelse for livet. Læs meget
mere om Maccabiaden inde i bladet.

Selv om de fleste måske tror det, så handler det ikke kun om fodbold i klubben, da vi
også har en aktiv bordtennisafdeling. Mens fodboldspillerne holder pause over vinteren
fra turneringerne, så spiller hele tre bordtennishold rundt omkring i københavnske
haller i denne sæson. Vores bordtennisleder, Simon, har nu været drivkraften bag
denne afdeling i fire årtier. Godt gået, Simon!
(Læs tidligere formand Bennys hyldest inde i bladet).

Af de mange fodboldhold, som vi har både i senior- og ungdomsafdelingen, er der to
hold, som har skilt sig særligt ud i det forgangne efterår. Først var det u/13-holdet, der
helt suverænt vandt sin række og behørigt blev fejret på Wizo-basaren med overræk-
kelse af præmier af radioværten Dan Rachlin. Endelig er der seniorafdelingens flagskib,
1. holdet, som efter et fantastisk efterår med 8 sejre, 3 uafgjorte og blot et enkelt neder-
lag topper serie 3. Det er første gang i mange år, at 1. holdet overvintrer på førstepladsen
og det bliver spændende at følge holdet i 2014. Endnu engang tak til Uri og Tage for
deres utrættelige arbejde med spillerne.

Mange andre hold har også spillet deres sæson færdig her i efteråret, desværre ikke
alle med lige gode resultater. I efteråret havde vi hele to 7-mandshold i seniorrækkerne,
da der var så mange spillere om buddet udover dem, der er plads til på 1. holdet.
Holdet i rækken 7MH2 røg desværre ud af sin række, mens holdet i 7MH3 buldrede der
ud af og var tæt på oprykning i første forsøg. Vi forventer igen at tilmelde en masse
hold til forårsturneringen 2014, og superveteranerne kommer også igen til foråret, på
trods af deres nedrykning i det forgangne efterår. På ungdomssiden stjal Mortens U/13
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hold som sagt billedet, men også andre hold har gjort det flot på både pige- og drengesiden.
Læs meget mere om de enkelte hold inde i bladet.

En af de helt store begivenheder for klubben i 2014, bliver fejringen af vores 90-års
jubilæum i det kommende efterår. Bestyrelsen er allerede i fuld gang med planlægningen
og I kan godt begynde at glæde jer til en forrygende aften. Lige nu og her skal I dog huske
at sætte kryds i kalenderen den 19. marts 2014, hvor vi afholder vores årlige generalfor-
samling. Som det er blevet tradition for, inviterer vi til mad, generalforsamling og fodbold
på storskærm i Krystalgade.

Skulle du forresten ikke allerede være klar over det, så har Hakoah en yderst populær
Facebookside og hjemmeside på nettet. Førstnævnte har snart mere end 300 "followers",
så skynd dig ind og følg med i de mange ting, der rører sig på daglig basis i klubben.

Jeg håber alle har haft en god Chanukkah med venner og familie og håber samtidig, at I
alle kommer godt ind i 2014.

Med sportslig hilsen
Formanden

PGT 2014 Gøteborg
Torsdag d. 29/5 (Kr. Himmelfartsdag) – søndag d. 1/6

Vi har nu åbnet for tilmeldingen til PGT
2014, som kommer til at foregå i
Göteborg.
Vi regner med, at følgende aldersgrupper
kommer til at deltage: 

Girls  98/99         Boys   98/99
Boys   00/01

Girls  02/03   Boys   02/03
Boys   04/05
Mixed 06/07

Afrejse:         Torsdag d. 29/5 ca. kl. 08:00
Hjemkomst: Søndag  d.   1/6 ca. kl. 19:00
Vi rejser med egen bus.

Priser: Hakoah-medlemmer: Kr. 600,- 
(med egen transport til og fra Gøteborg,
vil prisen være Kr. 300,-)

Ikke-medlemmer: Kr. 800,-  (med egen
transport til og fra Gøteborg, vil prisen
være Kr. 500,-)
Supporterbus: Kr. 400,-

Tilmelding er først gældende efter
indbetaling af deltagerprisen til
Giro-nr: 907-5496, bank 4180-3307-
075911 senest d. 15. april!!

Kampprogram, indkvarteringsliste,
pakkeliste, lederliste m.v. kommer senere.
I kan orientere jer om den forsikring, der
dækker alle Hakoahs medlemmer under
rejser (og under kampe) på:
www.idraettensforsikringer.dk
Vælg først punktet Fællesforsikringer og
derefter Rejse.
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MIDDAG, GENERALFORSAMLING OG FODBOLDKAMP

BESTYRELSEN INVITERER TIL EN LET BUFFET
I DET JØDISKE HUS KL. 18.00,

UMIDDELBART FØR GENERALFORSAMLINGEN,
SOM STARTER KL. 19.00.

DER VIL OGSÅ VÆRE MULIGHED FOR AT HYGGE SIG SAMMEN
OG SE EN AF FORÅRETS STORE FODBOLDMATCHER
PÅ STORSKÆRM EFTER GENERALFORSAMLINGEN -

CHAMPIONS LEAGUE (2. KVARTFINALE).

FOR AT DELTAGE I MIDDAGEN, BEDES DU TILMELDE DIG PÅ
martin.norden@tdcadsl.dk SENEST ONSDAG DEN 12. MARTS.

VI BYDER ALLE VELKOMNE TIL
GENERALFORSAMLING, MIDDAG OG FODBOLDKAMP.

O R D I N Æ R  G E N E R A L F O R S A M L I N G
Onsdag den 19. marts 2014 KL 19.00 i Det Jødiske Hus, Krystalgade 12.

D A G S O R D E N :

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Formandens beretning
4) Regnskabsaflæggelse
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse:
a) kasserer
b) 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8) Eventuelt
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1. holdet topper serie 3
Ikke siden år 2000 har 1. holdet været
placeret i toppen af 1. holdsrækken. I dette
efterår overvintrer vi med det yngste 1. hold
siden 1997, med en gennemsnitsalder på
blot 23 år.
Hvad er årsagen til, at vi pludselig ligger i
toppen? Der er flere. Dels er spillerne blevet
mere modne efter at have spillet på 1. holdet
nogle år, dels er der kommet nye spillere
til, og så er træningsmængden blevet for-
øget. Den største forskel skal nok findes i,
at vi har været til Maccabiaden, hvor holdet
har trænet meget hårdt under vores kyndige
træner, Uri og stort set ikke har ligget stille
siden holdet kom hjem. Det betød, at vi var
et stort skridt foran vores konkurrenter, da
vi startede turneringen i august. Vi havde
forberedt dem på, at vi nok ville starte
efteråret godt, hvilket heldigvis holdt stik,
men, at det skulle gå os så godt, havde vi
dog ikke regnet med. Der skal dog ikke
herske tvivl om, at spillerne, under Uri’s

hårde træning og hans taktiske indlæring
under træningen, har givet spillerne større
forståelse for spillet og de er blevet meget
mere boldsikre.
Vi har vundet 8, spillet 3 uafgjort og blot
tabt een, men målscoren har bestemt ikke
været formidabel med kun 36 mål. Til gen-
gæld er der kun gået 14 mål ind hos os.
Spillet har i efteråret været utroligt sevær-
digt og mange supporters er kommet ud for
at følge dette unge mandskab og har efter-
følgende nikket anerkendende til spillets
udførsel.

Kan vi så holde stillingen? Det kan hverken
jeg eller andre give garantier for, da mange
faktorer spiller ind, f. eks. hvis rækkens
øvrige hold bliver forstærket, om vi kan
undgå skader og om vi har alle spillerne til
rådighed samt vigtigst af alt, kan spillerne
træne lige så ihærdigt? Hvis alle disse
faktorer bliver til vores gunst, så er jeg

Foto: Kenneth Guttermann
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sikker på, at vi vil blande os i opryknings-
striden, men det bliver ikke nemt, da de
andre hold puster os i nakken.

Nu er vi gået indendørs og hyggetræner,
men fra slutningen af januar, går det løs
igen.

Vores nye 2. hold sluttede i toppen.
Da der fra efterårets start var rigtig mange
spillere i seniorafdelingen, besluttede vi at
efteranmelde et ekstra 7-mandshold, som
skulle være tæt forbundet til vores 1. hold.
På blot en måned skulle holdet igennem 8
kampe, hvilket næsten tog pusten fra os.
Det blev hurtigt klart, at vi ville blive en af
rækkens stærkeste hold, da en stor del af
spillerne var 1. holds reserver. Holdet
sluttede som nr. 3 med 4 sejre, 2 uafgjorte
og 2 nederlag. Målscoren var så god som
42-21.
Det vigtigste med dette hold var at give de
spillere, som der ikke var plads til på 1.
holdet, en mulighed for at spille kampe.

Dette unge mandskab, som var endnu yngre
end 1. holdet (ca.21 år), fik stor ros af
modstanderne for det flotte spil, der blev
leveret. Som modstanderne ofte sagde til
mig, så blev de helt rundtosset af det tempo,
som vores hold leverede.

Vi håber at kunne tilmelde et 11-mandshold
til den kommende sæson, i stedet for oven-
nævnte 7-mands, men i skrivende stund
kunne vi godt bruge et par spillere mere, så
vi kan komme helskindet igennem turner-
ingen. Hvis I kender nogen, så send dem ud
til os. Alderen er fra 16 og opefter.
Dette hold bliver meget tæt forbundet med
1. holdet.

Når du læser dette, har vi afholdt vores
afslutningsfest, som var den største siden
vores oprykning i 2001. Den blev afholdt i
Det Jødiske Hus. Læs herom på næste side.

Godt Nyt År!
Tage

BREDGADE 23
1260 KØBENHAVN K

TELEFON 33 14 19 40
TELEFAX 33 13 30 35

E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET



8        Hakoahneren nr. 2 2013

KLIK ind på www.hakoah.dk

Hakoah's fodboldafdelings afslutningsfest
Årets senior- og Maccabiadeafslutnings-
fest foregik den 7. dec. i Det Jødiske Hus
med Prebens lækre buffet. Hele senior-
afdelingen var samlet for første gang i rigtig
mange år. Vi gik alle mætte derfra og stem-
ningen var som den skulle være blandt de
ca. 40, som havde meldt sig til med et
generøst tilskud fra bestyrelsen. Enkelte
sponsorer deltog også, hvilket glædede os
meget.

De sædvanlige taler blev holdt af Tage, for-
mand Martin N., Poul Abrahamsen, Uri, Emil
Polny og anføreren Simon Reuveni.

Poul A., som igen i år var i hopla, leverede
atter en af sine rigtig gode taler, hvor der
var masser af humor, blandet med alvors-
ord til de mange unge deltagere. Ligeså blev
svømmeren Carmit Romano Hviid hyldet
for sin præstation ved sommerens Mac-
cabiade, da hun præsterede at hjemkomme
med 2 sølvmedaljer og 1 bronze i master-
svømning.

Udover dette, var der 4 pokaloverrækkelser
samt en quizkonkurrence.

Stor tak til festkomiteen, Simon R. og Jano.

BERNHARD BODNIA’s ÆRESPOKAL tilfaldt
Philip Blüdnikow for hans store indsats ved
årets Maccabiade og for hans altid store
engagement samt hjælpsomhed i senior-
afdelingen. Philip var meget overrasket, rørt
og taknemmelig for denne pokal. Han blev
forøvrigt også vinder af quizzen, så det blev
helt klart Philips aften.

GODT GÅET PHILIP OG TILLYKKE!

MACCABIADEPOKALEN blev ikke over-
raskende givet til 2 primus motorer af årets
Maccabiade,  Simon Reuveni og David Jano,
for deres kæmpeindsats før og under Mac-
cabiaden. Uden Simon’s store indledende
arbejde, var vi nok ikke kommet til Mac-
cabiaden og David var bl.a. den som klarede
medieverdenen, så alle var godt informeret
om årets begivenhed.

TAK TIL DISSE 2!

FLIDSPOKALEN 2013: Proportionerne for
flidspokalen er den spiller, som møder
flittigst til træning samt går op i træningen
og er en god kammerat. Mange spillere var
tæt på at opnå den, men det blev Simon
Reuveni som snuppede den, selv om Daniel
Sandler havde trænet 2 gange mere i hele
kalenderåret 2013. Forklaring står at læse
under årets spiller.

Simon, som er 1. holdets anfører, har gen-
nem årene altid vist et stort hjerte for
seniorholdet og for  klubben. Han har
tidligere prøvet lykken som ungdomsspil-
ler i Brønshøj, B1903 og Skjold og har i
disse klubber altid spillet på deres bedste
ungdomshold, men hjertet bankede mest for
hans barndomsklub, hvor han har spillet
hele sin seniortid, dog med en kort afstikker
til Hjørring.

Simon blev i øvrigt kåret som årets spiller i
2011.

STORT TILLYKKE!

ÅRETS SENIORSPILLER 2013: For at opnå
status som årets spiller, der er afdelingens
højeste udmærkelse, skal man have opnået
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Øverst fra venstre: Daniel Sandler - Tage Skolnik - Poul Abrahamsen - Simon Reuveni og Martin Norden
Forrest fra venstre: Uri Krivaa - Philip Blüdnikow og David Jano

Årets spiller, Daniel Sandler og Poul A,
som har skænket denne pokal.
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DJUS ønsker alle et
Godt Nyt År!

Følgende hilsner manglede at komme med i Maccabiadebladet:

Dansk Israelindsamling
Dan Schefte

højeste gennemsnit pr. kamp samt deltaget
i 85 % af disse. Dette følger kalenderåret.
Samtidig skal man være en god kammerat
samt en god repræsentant for klubben, såvel
udenfor som indenfor på banen. Man skal
også have mødt flittigt til træning.

Valget faldt atter i år på Daniel Sandler,
som altid har spillet i klubben og blev ryk-
ket op på seniorholdet 2 år før tid. Han har
udviklet sig til at være krumtappen i vores
midterforsvar. Selvom han er meget tynd og
ranglet, står han utroligt godt fast og mange
mærker ham, når de kommer ind på krop-
pen af ham. Han er altid rar og behagelig at

omgås og siger aldrig nej, når man beder
ham om noget.

Faktisk er Daniel den, som har trænet flest
gange (2 gange mere end Simon), men da
han blev årets spiller, kunne han ikke også
få flidspokalen.

Det er fuldt fortjent og glædeligt, at Daniel
atter er blevet årets seniorspiller.

STORT TILLYKKE!

Tage
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Hvor
talent
møder

motivation

www.mwblaw.dk

Moalem Weitemeyer Bendtsen
Advokatpartnerselskab
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Danmark kom, så og havde en fantastisk tur!
Den 19. udgave af Verdensmaccabiaden
fandt sted i dagene mellem den 18. og 30.
juli 2013 i Israel. Som altid var der en dansk
delegation tilstede ved den store begiven-
hed, der denne gang slog alle rekorder med
over 10.000 deltagende atleter fra mere end
70 lande. Med et seniorhold i fodbold og
en mastersvømmer sørgede de 16 danske
atleter for, at Danmark også denne gang
havde deltagere med i Israel, noget Dan-
mark har haft lige siden Abraham Kurland,
Hermann Leiserowitz og Josef Silbermann
tog af sted til den første Maccabiade i 1932.

I 2013 var åbningsceremonien henlagt til
det nyrenoverede Teddy Stadium i
Jerusalem, opkaldt efter den mangeårige
tidligere borgemester i byen, Teddy Kollek.
Showet var et OL værdigt, med fyrværkeri,
balloner, flag og de mange atleter, der gik
ind, land efter land. Helt som OL er det dog
ikke, da man til Verdensmaccabiader i
Israel benytter det hebræiske alfabet til at
bestemme rækkefølgen for hvilke lande der
træder ind på stadion, hvorfor Danmark
derfor blev kaldt op mellem de store
delegationer fra Tyskland og Sydafrika.
Danskerne blev dog behørigt tiljublet, da
Danmark altid er en populær deltager-
nation til Maccabiaden. De glade danske
atleter glemmer næppe foreløbig det brøl
der lød fra de mere end 35.000 tilskuere,
da de trådte ind på det mægtige stadion.

Efter den imponerende åbningsceremoni
var blevet fordøjet, var det blevet tid til det
det egentlig handlede om, nemlig de sports-
lige opgaver for danskerne. Det danske
fodboldhold var på papiret kommet i en
vanskelig pulje ved fodboldturneringen,
der denne gang talte 17 lande. Danmark var

blevet parret med USA, Mexico og Uruguay.
Det danske hold bestod hovedsagligt af
spillere fra Hakoahs hjemlige seniorhold,
som frister en tilværelse i serie 3. Derfor
var forventningerne ikke store mod
historisk stærke modstandere fra USA og
Mexico, men der var håb om, at man kunne
levere et godt resultat mod Uruguay.

Det danske hold lagde ud mod Mexico på
en lille græsbane i kvarteret Kiryat Yovel i
Jerusalem. Mexicanerne stillede op med et
stærkt mandskab, hvor to af spillerne var i
midt 30’erne, men tidligere havde spillet
som professionelle i den bedste mexicanske
fodboldrække. Det blev en flot spillet kamp
af begge mandskaber, hvor danskerne
virkelig kæmpede alt hvad de havde lært,
hvilket alligevel ikke rakte mod den langt
stærkere modstander. Danskerne var tæt på
at ryste den hårde modstand med et skud
på stolpen ved stillingen 0-0, men efter 90
minutter var stillingen 5-0 til Mexico. Et
skuffet dansk mandskab fik ros af de grøn-
blusede mexicanere, der, på trods af den
store sejr, følte de havde kæmpet virkelig
hårdt mod det danske mandskab. Kampens
spiller for danskerne blev den omskolede
venstreback David Altschuler, der ikke lod
noget tilbage hvad angår hurtighed overfor
modstanderne.

To dage efter kampen mod Mexico var
danskerne igen i ilden på banen i Kiryat
Yovel, hvor modstanderen denne gang var
stormagten USA. De mange danske tilskuere
fra første kamp havde igen fundet vej til
tribunerne, noget som virkelig glædede de
danske spillere. Der var langt flere danskere
på tribunen, end hvad der plejer at være
hjemme på Ryparken i serie 3. Den danske
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AISENS ØNSKESKABE A/S
GL. Kongevej 89 * 1850 Frederiksberg C.

Tlf. 33 21 12 08

E-mail: aisen@aisen.dk
Website: www.aisen.dk

træner. Uri Krivaa stillede op i samme
formation mod amerikanerne med et defen-
sivt udgangspunkt, som havde en trup
udelukkende bestående af spillere, som
dyrker elitefodbold på diverse amerikanske
universiteter. Modstanden viste sig igen at
være alt for hård, da også USA tildelte
Danmark et nederlag på 0-5. Efter kampen
mod mexicanerne var stemningen dog god,
da Danmark trods alt havde spillet sig til
et par chancer, mens mexicanerne var et
ganske sympatisk bekendtskab. Det samme
var ikke tilfældet for USA, der ikke vandt
nogen nye fans hos de danske spillere.
Hårdt spil og hånende amerikansk attitude
overfor en modstander som indrømmet var
dårligere end dem, men gjorde det så godt
som muligt. USA var dog et stærkt mand-
skab og andre hold tabte senere større til
dem i deres succesrige jagt på guldet.
Kampens spiller for danskerne mod
amerikanerne blev det unge stortalent,
Matias Gabay-Larsen, som er blot 17 år og
spiller midterforsvarer. Til daglig spiller
han for B1903, men er endnu ikke senior-
spiller.

Danskernes sidste kamp i turneringen var
henlagt til Jerusalems universitetsstadion
i Givat Ram, hvor også finalen i turneringen
mellem USA og Argentina senere blev
afviklet. Opgøret mod Uruguay blev som
forventet et hårdt spillet opgør, men
danskerne faldt igen med ære. Fodbold kan

nogen gange være et ubarmhjertigt spil,
hvilket det danske Maccabiadehold måtte
lære i kampen mod Uruguay. Efter en
mandfolkeindsats fra hele holdet, stod det
stadig 0-0 efter 90 minutter. Desværre er
der også tillægstid i fodbold og i de fire
ekstra minutter blev der scoret to mål, givet
et rødt kort og dømt et straffespark. Det røde
kort blev givet til Uruguay, som midt i
forvirringen dog også scorede til 1-0. Lige
efter blev der dømt et mystisk straffespark,
som Uruguay også udnyttede til slut-
resultatet 2-0. Noget af en mavepuster til
alle spillerne, som virkelig havde fortjent
at få et point med hjem fra Israel. I stedet
blev det til tre kampe uden mål og point,
noget man måske havde frygtet hjemmefra,
men som alligevel gjorde ondt på spillerne,
der havde trænet hårdt op til turneringen.
Holdet må bare fortsætte de trods alt flotte
takter hjemme i serie 3, hvor modstanden
på ingen måde er ligeså hård som den man
oplevede i Israel. Ligesom i de foregående
kampe blev en forsvarsspiller valgt for
danskerne som kampens spiller, hvor æren
denne gang tilfaldt viceanfører Daniel
Sandler.

Det blev altså som forventet ikke til sejre
og medaljer til det danske fodboldhold,
men hæder blev der alligevel endnu engang
til Danmark ved en Verdensmaccabiade.
Veteransvømmeren Carmit Romano-Hvid
hentede metal med hjem fra Israel.
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 Smoking fra 999.-
Smoking sæt:
Smoking · Smokingskjorte · Butterfl y

Wool-blend kun 1.199.-
Luksus Super100 uld kun 1.999.-
Hvidt sæt   kun 2.399.-
Føres også i Cerruti Superissimo, 
samt Zegna metervare.
Danmarks største udvalg i størrelser, 
fra 44 til 136. Føres også i korte og lange.

Jakét Inklusiv stribet buks 

Før pris 3.599.-  2.599.-
Silke vest, Kravat/Pyntetørklæde samlet 799.-
Lang selskabshabit
i skyggestrib., fås i sand og sort. 2.999.-

Vort speciale er fest og selskabstøj! 
Se vort store udvalg på Jardex.dk

Lyngby Hovedgade • Roskilde Algade
Rødovre Centrum

Kjole og hvidt sæt
Super 100 Wool. Inklusiv: 

Skjorte 599.- 
Sløjfe 99.- 

Hvid vest 599.-
Normal pris 4.796.-

3.999.-

Sort vest 799.-
Playboy Laksko 1.299.-

Svømmeren lagde ud med at vinde bronze-
medalje i disciplinen 100 m fri. Dette flotte
resultat blev siden fulgt op af endnu flottere
præstationer, da Carmit hentede to sølv-
medaljer i hhv. 4x50 m medley og 4x50 m
fri. Alle svømmekonkurrencerne blev af-
holdt på det imponerende Wingate-center.

Traditionen tro blev Maccabiaden i Israel
afsluttet med en imponerende afslutnings-
ceremoni, som arrangørerne også havde
valgt at henlægge til Teddy Stadium i
Jerusalem. Som altid var det blandt de
mange deltagere blevet tid til det store
bytteshow, hvor atleterne bytter trøjer med
hinanden, så man kan få en spændende

souvenir med hjem fra et af de mange
deltagende lande.

En særlig tak skal lyde til Dansk Israelind-
samling og DJUS, som beklageligvis ikke
kom med som sponsorer i det store Mac-
cabiadeblad i sommer. Tak til dem og alle
de andre, der var med til at gøre Mac-
cabiaden 2013 mulig for de danske atleter,
en oplevelse de aldrig glemmer.

David Jano
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Fyrre, fed og færdig – eller
frisk, fræk og formidabel?

Udtrykket med de 3 f’er er en kendt sag, når nogen runder de 40 år, men det
velkendte udtryk gælder på ingen måde for et 40-årigt Hakoah-jubilæum.
Det er nu 40 år siden, en af foreningens profiler gjorde sin entré. Kort tid efter,
at Simon Fish kom til Danmark med sin Malka i december 1973, var han at finde
på Hakoahs træningsanlæg. Det var salige Jacob Kurland, der først tog Simon
med til bordtennislokalerne i januar 1974, og kun et halvt år senere var han
afdelingens leder, hvilket han har været lige siden. I dag går det ikke helt så
stærkt som den gang, men vi, der har fået lov til at følge hans arbejde gennem
alle årene – ja næsten overalt i foreningens virke, er stolte over at kende ham.
Kender du Simon, har du en ven for livet.

Den røde tråd har været bordtennisbolden, men også i bestyrelsen har forening-
en så sandelig nydt godt af Simons altid positive indstilling til at gøre en indsats
for andre.

Jeg vil aldrig glemme vores tur med toget til Antwerpen eller Maccabiaderne i
Israel, hvor vi sammen havde nogle oplevelser for livet eller de mange bordten-
nisturneringer rundt om i landet, da foreningen fostrede landets bedste junior-
piger i bordtennis. Det er så afgjort din fortjeneste, at Hakoah har så godt et
rygte i de kredse.

Hvorfor det lige blev bordtennis, ved jeg ikke, men mon ikke det er en blanding
af talent og lederegenskaber, der har drevet værket igennem nu 4 årtier.

Simon, din gamle „bat“mand! Det kan kun siges på én måde: Tak for en formidabel
indsats!

B.U.



16        Hakoahneren nr. 2 2013

KLIK ind på www.hakoah.dk

U13 hold rækkevindere i 9M efter flot efterår

I et hidsigt kapløb, hvor det længe så ud til,
at afgørelsen skulle falde på målscoren,
lykkedes det til sidst vores skrabede 9M-
hold i U13-rækken at vinde turneringen
foran Vanløse.

Fra starten af efteråret kunne vi godt se, at
det ville blive noget af en udfordring for
vores U13-trup med 10 faste spillere at gen-
nemføre 9 kampe i en 9-mands-række.
Allerede i første kamp mod FA2000 måtte
vi stille op med en 10-mandstrup uden en
eneste decideret forsvarsspiller. Heldigvis
var det i den anden ende af banen, at al
aktivitet foregik, og samtlige 9 markspillere
nåede at komme på scoringslisten i rekord-
sejren på 15-1!

Ugen efter var udfordringen endnu større
med kamp mod GVI søndag og mod Fix
mandag – og det stadig uden nogen af
forsvarsspillerne Simon og Jonathan A til

rådighed. Med Jonathan E og Julian små-
skadede, men uden udskiftningsmuligheder,
gjaldt det om at få hvilet spillere i løbet af
kampene, og midtbanespillerne Gabriel,
Adam, Jonathan R og Jonathan E måtte agere
skiftende makkerpar i forsvaret.

Kampen mod GVI blev afgjort allerede i 1.
halvleg, hvor vores spil blev fremragende
styret af Gabriel og Adam, og ved sidebyttet
var vi foran 5-0. I anden halvleg blev der
mulighed for at hvile Julian på målet, mens
målmand Ruben, den eneste af holdets spil-
lere, der endnu ikke havde scoret i efteråret
(det gjorde han i foråret i PGT), kunne få
spilletid i marken, uden dog at komme på
tavlen. Sejren kom på ingen måde i fare og
endte med at lyde på 6-2.

Dagen efter rendte vi ind i nye skade-
problemer, da vi kun havde 9 spillere med
til kampen mod Fix, og Jonathan R måtte
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udgå midtvejs i 1. halvleg ved stillingen 2-
0 til os. Trods træthed og med en mand i
undertal, viste holdet klassen i det defen-
sive og formåede samtidig at skabe rigeligt
med chancer i den anden ende til at køre en
sikker 6-0 sejr hjem.

Godt og vel midtvejs i turneringen mødte vi
i 4. runde rækkens eneste andet hold med
maximumpoints, Rødovre, og selv om
Jonathan R ikke var blevet klar endnu, kunne
vi glæde os over at have fået forsvarsspil-
leren Jonathan A med. Efter en lige åbning,
satte vi os mere og mere på spillet, men ved
pausen havde vi kun fået en 1-0-føring ud
af dominansen. Stadig uden udskiftnings-
muligheder og i en periode, hvor lejrskole
og helligdage havde lagt en dæmper på
vores træningsmuligheder, frygtede vi, at
kræfterne ikke ville slå til, men 2. halvleg
blev vores flotteste i år, og Rødovre blev
kørt over med 6 mål og en samlet Hakoah-
sejr på 7-0!

Eneste nederlag i efteråret kom i næste
kamp, da vi på Damhusengens forfærdelige
baner skulle møde Vanløse. Vi stillede med
nøjagtig de samme 9 spillere, som i ugen
forinden mod Rødovre, men i de afgørende
perioder af kampen lavede vi nogle for-
færdelige fejl. Jonathan E bragte os foran
med 1-0 i første minut efter godt bandespil
med Noah, men Vanløse scorede to gange
på to minutter midtvejs i halvlegen og
udnyttede, at vi løb dårligt hjem efter et
hjørnespark i halvlegens overtid til en
scoring til 3-1. To mål skulle vi sagtens
kunne vende, men situationen blev kraftigt
forværret, da vi med elendigt forsvarsspil
slap 3 mål ind i starten af anden halvleg,
bl.a. i forbindelse med to hjørnespark. Vi
brugte masser af kræfter på at kæmpe os
ind i kampen igen og fik reduceret til 4-6,
men Vanløse lukkede kampen med to
contrastød, mens vi satsede fremad for at
få udlignet i slutfasen.

Foto: Kenneth Guttermann
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Nederlaget rystede os lidt, og da vi til
kampen ugen efter mod Skjold måtte
undvære topscorer Benjamin B (14 mål i
de første 5 kampe) og midtbanedirigenten
Adam samt forsvarsspiller Jonathan A,
lugtede det faktisk af krise. Heldigvis var
truppens anden forsvarsspiller, Simon,
endelig blevet sin skade kvit, og da Benjamin
og Adam selv havde skaffet et andet broder-
par, David og Simon K, samtidig med, at
Jonathan R meldte sig klar igen i sidste
øjeblik, endte vi endda i en luksussituation
med en enkelt udskiftningsmulighed, og
Skjold måtte betale prisen og lægge ryg til
en 9-1 øretæve, med debutanten Simon K
som topscorer med 4 mål.

Rækken var efter vores nederlag til Vanløse
ved at udvikle sig til et parallelløb mellem
os og dem, og meget tydede på, at målscoren
i sidste ende ville blive afgørende. Vi lå

klart bedst på den front, men Vanløse havde
fordel af at afvikle deres sidste kampe efter
os og ville have mulighed for at spille på
vores resultater, så det var særdeles
frustrerende for os, at vi ikke fik særligt
meget ud af en parade af kæmpechancer i
udebanekampen mod AB Tårnby. Med David
K tilbage igen på holdet for første gang,
siden han havde tegnet sig for tre mål i
sæsonåbningen mod FA 2000, var vi helt
oppe på 11 spillere, men en 4-0 sejr frygtede
vi kunne vise sig utilstrækkeligt i sidste
ende.

Næstsidste kamp stod mod et ambitiøst
Dragør-mandskab, der ellers ikke havde
haft resultaterne med sig hidtil i turnering-
en. Vi måtte se bort fra de faste stamspillere
Benjamin W, Adam og Jonathan E, og havde
debutanterne Anton og Yunus med i stedet,
men fik en kaotisk optakt, da personalet på

Foto: Kenneth Guttermann
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Ryparken ikke havde tjek på banefordeling-
en, og vi endte med at aftale at afvikle
kampen som en 7mands-kamp. David bragte
os med et hattrick på 3-0, men Dragør kom
noget ufortjent tilbage og fik udlignet, inden
Yunus kort før pausen bragte os tilbage på
sejrskurs. I anden halvleg fik vi sat sagerne
på plads, og kampen endte med en 8-4 sejr
til os, og da Vanløse samtidig satte points
til, behøvede vi blot en sejr i sidste kamp
mod Jægersborg for at vinde rækken.

Det blev en kamp, hvor spændingen meget
hurtigt forsvandt. Vi havde alle 11 stamspil-
lere til rådighed, men kun én forsvarsspiller
i form af Simon. Vi valgte at lade ham og
målmand Ruben passe defensiven mere

eller mindre alene, mens resten af holdet
gik på måljagt. Det blev til en enkelt flot
første halvleg i kollektivets tegn, hvor vi
scorede 7 mål, der alle blot skulle sendes
over stregen af målscoreren. I anden halvleg
blev det mere Hawai-bold, ikke mindst da
vi også lod Simon gå med frem, og Ruben
måtte ryste op med flotte fødselsdags-
redninger, men blev passeret to gange. I den
anden ende tegnede 2 x Benjamin sig for 10
mål tilsammen og da resten af holdet
scorede 7 mål, blev sæsonen afsluttet med
en 17-2 sejr, der kunne matche den
indledende 16-1 sejr mod FA 2000.

Morten

U13 drenge:
Stående fra venstre: Gabriel, Benjamin B, Jonathan R, Benjamin V W, Adam og Morten

Siddende fra venstre: David, Simon, Ruben, Julian, Noah og Jonathan E
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Men vi stiller os da rigtigt! Gør vi ikke?

Kan I huske den gang – den gang helt tilbage
til tiden, hvor man løb ud i gården, når man
havde frikvarter? Man havde 25 minutter
ud i luften, i livet, til at finde på en leg,
samle en tilpas størrelse gruppe til legen
og eksekvere på legen. Kan I huske, hvor
travlt man havde? Det hele foregik i løb,
altid i løb. Man løb ud til frikvarteret, man
løb rundt i stuerne. Senere blev det til, at
man løb ud til fest, man løb efter bussen,
for hvis man ikke nåede den, så kom man
for sent til festen, og så kunne det være, at
hun havde kysset med en anden.

Hvor var man dog i god form af al det løberi!

En af de gode ting ved at være voksen er, at
man kommer til at lære tips og tricks at
kende. I stedet for at finde på legen ude i
skolegården, finder man på den i timen.
I stedet for at finde de rigtige mennesker at
være med til legen, så samler man dem på
sms. Legen eksekveres stilsikkert. Man
behøver heller ikke løbe til festen, man
dukker derimod op casually late, man
behøver ikke løbe efter bussen, for hun
kysser da selvfølgelig ikke med en anden,
og hvis hun gør det, så gør det ikke så meget,
fordi man ved og har hørt, at der bliver
sunget om, at der altid kommer en bus og
en pige til.

Man kender altså gærdet, og man finder
det sted, hvor man kan springe over det,
hvor det er lettest. Man stiller sig rigtigt. At
være voksen er at være i stand til at stille
sig rigtigt, men det koster på formen og på
villigheden i at løbe.

Da vi startede vores 7-mands hold for otte
år siden, var vi ret gode til at løbe. De fleste

af os havde brugt vores gymnasietid til at
løbe efter bussen (hvis I forstår) og nu var
vi klar til at løbe ud i livet. Vi havde endnu
ikke fundet det laveste sted på gærdet, så
vi løb og vi løb, men det var som om, at vi
ikke vandt fodboldkampene alligevel. Små
tre sæsoner skulle der gå, før vi rykkede
op, men derfra gik det også hurtigt. Vi endte
i den næstbedste Københavner-række og
havde på vejen leveret nogle gedigne over-
raskelser i pokalturneringen. Vi var – så at
sige – i vores prime. Som da David slog
Samson ihjel. Vi havde lært at stille os
rigtigt på banen (på trods af, at vi blev kendt
som "boldmongolerne"). Nogle onde tunger
kaldte og kalder vores spillestil "ekstrem
defensiv", og "ødelæggende for fodbolden",
men vi kaldte den realistisk og vores taktik
var såmænd også at spille den fremad til
vores bedste spiller, der herefter fik lov til
at udføre mirakler. Men vi kunne dække op
og vi kunne tackle og vi kunne trække tiden.
Vi stillede os så at sige rigtigt.

I fjor rykkede vi ned. Vi forstod det godt. Vi
var ikke så gode mere. Vi havde lært at stil-
le os for godt på banen, så vi løb overhoved-
et ikke – og så vinder man ikke fodbold-
kampe. Desuden havde 1. holdet støvsuget
vores hold for spillemæssige talenter (dette
blev vist et mantra for vores hold, som
Cato's "Desuden mener jeg, at Karthago bør
ødelægges") – menorah'en var taget af
romerne. Heldigvis var der nogle farisæere,
som fortsatte. Vi samlede os og forsøgte
skridt for skridt at opbygge Jerusalem og
vores kære, gamle hold.

På trods af disse farisæeres indsats, stolt
anført af Emil 'Bar Kochba' Polny, formåede
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de efterladte og udstødte, (men trods det,
ganske festlige) ikke at overleve i rækken,
og måtte sande, at endnu en nedrykning var
i hus. Sæsonen kunne have gået bedre, men
den kunne ganske vist også have endt
værre. Det var vist nok først i sidste spille-
runde, at nedrykningen blev en realitet.

Men det er jo kun godt, som optimisten
siger, mens huset brænder. For det første
findes sagnet om fugl Phoenix, (som også
er beskrivelsen på en ganske interessant
juridisk husmandsfinte, (men det er en
anden historie)) og for det andet spiller
farisæerne jo alene med det formål, at vi
skal mødes, spille det bedste vi har lært og
herefter håbe på det bedste. Nederlag og
sejre bliver altid fejret på den lokale
shawarma beværtning, så nedrykningen

giver os en ny chance til at smage en nr. 3
med ekstra chili til foråret.

Det bliver også en ny chance til at stille sig
endnu rigtigere på banen - og måske løbe
en lille smule mere end vi gjorde her i
efteråret.

Centermidt/højre forsvar/målmand/
farisæer

Ted Rosenbaum

PS: Vi starter indendørs (som er hammer-
sjovt) og en ny sæson til foråret. Hvis der
er nogle, der har lyst til at være med på et
hyggehold, hvor alle spiller rigtig meget,
men ingen spiller rigtig godt, så giv lige lyd
eller duk op til indendørstræningen.
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Hakoahs superveteranhold ser op til 1. holdet
Det var også på tide efter en del år, at første-
holdet nu placerer sig bedre end super-
veteranerne.

Hakoahs superveteranhold har i flere år
ligget i toppen af tabellen, også i den bedste
række, men desværre ikke i år.

I år har vi haft det svært. Der var kun syv
hold i rækken. Vinderen af rækken var i en
klasse for sig og holdet, som endte på
sidstepladsen, var logisk nok det svageste
hold i rækken. De øvrige hold, inklusive
Hakoah, var meget lige. Motivationen og
viljen var der og vi kunne stille med ti mand
hver gang. Vi kæmpede som vi plejer, men
desværre var vores kendetegn i år, at vi ikke
kunne udnytte vores chancer og det kneb
gevaldigt med pasningsspillet. Da det ende-
lig lykkedes os at komme foran, kunne vores
midtbane og forsvar ikke holde modstand-
erne fra at score. Det skal også nævnes, at
vi har spillet alt for mange uafgjorte kampe.
Vi var det hold, som spillede flest uafgjorte
kampe! Vi spillede faktisk lige op med de to
tophold. Et stort aktiv på vores hold, er
Gustavo, vores målmand. Han er stærk og
har reddet os i mange situationer. Faktisk
fik han en henvendelse fra ét af mod-
standerholdene om at skifte over til dem,
men vi vil ikke sælge ham!

Vi er stadigvæk meget motiveret og stoler
på vores evner til at komme tilbage på top-
pen igen.

Indtil videre er vi meget glade for, at vores
drenge på 1. holdet viser vejen, og som man
siger på hebraisk, de viser os alle hvor
"fisken tisser" fra (underforstået, at
Hakoahs 1. hold kan gå på vandet).

Det blev til 18 kampe, dvs. vi mødte hin-
anden tre gange i løbet af sæsonen. Vores
hjemmebane er i Valby, men vores udebane-
statistik er lidt bedre. De fleste point er
hentet på udebane. Den endelige stilling
kan ses under denne artikel.

I år har vi haft den luksus, at det har været
et problem at udtage holdet. Stammen på
holdet udgør 12 spillere og alle har stort
set kunnet spille i hver kamp. Hvis man
meldte afbud til en kamp, blev man ikke
udtaget til næste kamp. Man måtte således
vente til en anden meldte afbud. Amnon var
den som deltog i flest kampe, nemlig 17 og
blev igen i år topscorer med 15 mål, efter-
fulgt af Gili med syv mål.

Vi er nu rykket ind på Carolineskolen, hvor
vi vil gå i skarp træning for igen at opnå en
topplacering.

Amnon Salimanov

DAI VETERAN (7M – SUPER M)
 K  V   U    T SCORE     P

1 Fox United 18 15   3    0 89-39 48
2 Røde Stjerne 18 11   1    6 74-56 34
3 SBV09 18   9   2    7 62-49 29
4 Tempo 18   6   4    8 53-47 22
5 B 1984 18   7   1  10 57-81 22
6 Hakoah 18   5   5    8 41-48 20
7 Firkanten 18   1   2  15 27-83   5
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SENIOR 1 (11M SERIE 3)
K V U T SCORE P

  1 JIF Hakoah 12 8 3 1 36-14 27
  2 FC Nyhavn 12 8 2 2 40-17 26
  3 Bispebjerg Bk. 12 7 3 2 33-20 24
  4 CBS Sport 12 7 2 3 50-24 23
  5 PI Fodbold 12 6 1 5 37-28 19
  6 Bk. Vestia 12 5 2 5 39-31 17
  7 Sundby KFUM 12 5 0 7 17-26 15
  8 Nørrebro Bk. 12 4 3 5 35-45 15
  9 ØKF 12 4 2 6 23-23 14
10 AIK Frederiksholm 12 3 3 6 33-54 12
11 TKC 12 4 0 8 18-39 12
12 Bk. Volvox 12 3 1 8 11-29 10
13 Bk. Pioneren 12 2 2 8 23-45   8

SENIOR 2 (7M SERIE 2)
K V U T SCORE    P

  1 KB (2) 9 7 0 2 42-25 21
  2 Nørrebro United (1) 9 6 2 1 46-36 20
  3 1Way FF 9 6 1 2 46-30 19
  4 GVI (2) 9 5 1 3 30-25 16
  5 LKV 9 5 0 4 34-21 15
  6 FC Nanoq 9 4 1 4 35-39 13
  7 Dynamo FC 9 3 0 6 17-26   9
  8 JIF Hakoah 9 3 0 6 23-41   9
  9 Sønderbro Fight 9 2 1 6 19-31   7
10 Kastrup Bk. 9 1 0 8 15-33   3

SENIOR 3 (7M SERIE 3)
K V U T SCORE     P

1 Tårnby FF 8 8 0 0 97-  3 24
2 FB 1 8 6 1 1 29-18 19
3 JIF Hakoah 8 4 2 2 42-21 14
4 Sundby KFUM 8 4 2 2 30-29 14
5 Brødrenes IF 8 4 1 3 30-36 13
6 Nørrebro United 8 2 2 4 22-34   8
7 ØKF 8 2 1 5 20-49   7
8 FC Papegøjerne IF 8 1 1 6 18-58   4
9 KB 8 0 0 8    5-45   0
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U13 DRENGE (9M)
K V U T SCORE           P

  1 JIF Hakoah 9 8 0 1 77-18 24
  2 Vanløse 9 7 1 1 54-18 22
  3 GVI 9 6 1 2 27-21 19
  4 Bk. Rødovre 9 5 0 4 37-32 15
  5 AB Tårnby 9 3 2 4 21-32 11
  6 Dragør Bk. 9 3 1 5 30-26 10
  7 Jægersborg BK 9 3 1 5 19-47 10
  8 FA 2000 9 2 2 5 27-52  8
  9 Bk Fix 9 1 4 4 17-31  7
10 Bk. Skjold 9 1 0 8 13-45  3


