Een zucht van verlichting:

De bal rolt weer

Het is maandenlang oorverdovend stil geweest op de Nederlandse
voetbalvelden. Waar je er eerder vergif op kon innemen dat er in ieder
geval wel ergens gevoetbald werd, lag dit plotseling stil. Kleedkamers
bleven schoon, dug-outs leeg en de biertap in de kantines onaangeroerd. Vanaf juni mogen de meeste clubs alweer trainen en inmiddels
zijn er ook alweer wedstrijden mogelijk. Langzamerhand komt het
publiek weer op gang, zij het met voldoende afstand tot elkaar. Dat
het amateurvoetbal weer is begonnen, is een opluchting voor menig
liefhebber. Want eigenlijk is amateurvoetbal veel leuker dan de Eredivisie. De gezelligheid, het ons-kent-ons gevoel en de onvoorspelbaarheid maken dat een wedstrijd tussen twee zesdeklassers zomaar tot
een waar spektakel kan uitgroeien. Lokale helden worden geboren op
de vertrouwde velden, om zich na de wedstrijd weer te richten op een
week lang buffelen bij de plaatselijke bakker, de autogarage of op het
boerenland. In het weekend lijkt de werkweek zo ver weg en de eeuwige roem zo dichtbij. De voetbaltrein dendert na een veel te lange
stop verder. Vergeet u niet een kaartje te kopen?

SEIZOEN 2020 - 2021
BIJLAGE

CLUB

Bombay 16, 9866TR Lutjegast
Telefoon: 0594-613950
Mobiel: 0650508011

BIJLAGE SEIZOEN 2020 - 2021

FC. GROOTEGAST
Tweelingbroers Bert en Johan Beute
voorop in de strijd bij Fc. Grootegast
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Tel. 06-46524475
Ambacht 2
9861 AM Grootegast
Tel. 0594-613818
Mob. 06-21222994

www.installatiebedrijf-buma.nl

Dak- en zinkwerkzaamheden
CV installaties
Ketelvervanging en onderhoud
Gas installaties
Water installaties
Elektrische installaties
Sanitair
Onderhoud bestaande installaties
en keuren

Hoeksema
Administratiekantoor
Hoflaan 1 | 9861 BN | Grootegast
Tel.: 0594 - 61 20 47 | Fax: 0594 - 61 43 21
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GROOTEGAST – In Grootegast gaan de tweelingbroers Bert en Johan Beute alweer het twaalfde seizoen in bij de plaatselijke Fc. Ze
maakten met hun club de opmars vanuit de 5e klasse naar de 2e
klasse mee en twee seizoenen geleden ook de degradatie naar de
3e klasse. Ze zagen in die jaren een groot aantal spelers komen en
gaan, waaronder spelers, die op enig moment hun heil zochten bij
een naburige club in een hogere klasse. De broers kunnen daar wel
begrip voor opbrengen, maar zelf zijn ze hun club Fc. Grootegast
altijd trouw gebleven. In het verleden heeft zich wel eens een club
gemeld voor beide broers, maar ook toen was de clubliefde al sterker dan de uitdaging om het hogerop te proberen.
Intussen hebben de gebroeders
Beute de status van routinier
bereikt en spelen ze met veel
spelers die allemaal een jaar of
tien jonger zijn dan zij. Vooral de
laatste seizoenen zag Fc. Grootegast zich genoodzaakt om veel
jonge spelers door te schuiven
naar de eerste selectie. Bert vertelt daarover: “Vanuit de jeugdafdeling is er een goede aanvulling op de selectie gekomen en
ik vind dat een aantal van deze
spelers nu al goed genoeg is
om het niveau van de 3e klasse
aan te kunnen. In het voorbije
halve seizoen is dat al gebleken
en ze zullen zich alleen maar
verder gaan ontwikkelen. Zonder
anderen tekort te doen vind ik
daarbij vooral Ivo van Woudenberg en Rowan Top spelers die tot
een vaste waarde kunnen gaan
uitgroeien. Zijn broer Johan vult
aan: “We hebben ook een periode
gekend dat er spelers van buitenaf bij ons in het eerste elftal
speelden en dat spelers uit eigen
dorp daardoor op het tweede plan
belandden. Ik heb niets tegen
spelers van buitenaf en als ze
bewust voor Fc. Grootegast kiezen, dan zijn hier zeker welkom.
Je ziet alleen vaak dat het zich tot
één of twee seizoenen beperkt en
dan kan het ten koste gaan van
de ontwikkeling en motivatie van
de spelers die voor hen moet wijken”.
Het handelsmerk van beide broers
is vooral strijd en inzet. Beiden

zoeken daarbij geregeld de grens
op: “En dan ga je er ook wel eens
overheen”, aldus Bert. Beide
broers belandden dan ook regelmatig op het wedstrijdformulier
met een kaart op hun naam. Bert
vervolgt: “We hebben de afgelopen seizoenen regelmatig punten
verloren in de laatste minuten van
de wedstrijd en dat is volgens mij
ook een kwestie van mentaliteit.
Ik mis dan wel eens in ons team
de absolute wil om de wedstrijd
ten koste van alles over de streep
te trekken”. Strijd en inzet is beide
broers met de paplepel ingegoten. Samen met vader Harm zijn
de broers ieder voor een derde
deel eigenaar van een agrarisch
loonbedrijf, waarbij hard werken
en passie voor de zaak voor hen
vanzelfsprekend is. Weken van
100 werkuren zijn daarbij geen
uitzondering. Regelmatig wordt
er extra personeel ingehuurd, zodat ze geen verstek laten gaan op
de training. Het gemak waarmee
anderen wel eens een training
afzeggen is voor hen dan ook wel
eens een kleine bron van ergernis. Maar daar weten ze wel mee
om te gaan, want ze kijken vooral
naar wat er goed gaat bij hun club
en beiden kijken met veel vertrouwen naar het komende seizoen.
Binnen de jonge talentvolle selectie doet iedereen zijn best om
zo goed mogelijk te presteren.
Zorgen voor degradatiegevaar
hebben de broers op voorhand
dan ook niet. Gevraagd naar el-

kaars kwaliteiten en sterke punten wordt als volgt gereageerd.
Johan: “Bert is verdedigend erg
sterk en wint vooral in één tegen één situaties vrijwel elk
duel. Verder is hij in staat om
zich helemaal te focussen op
het uitschakelen van één man.
Die man heeft dan een hele vervelende middag”. Bert oordeelt
als volgt over Johan: “Het sterke
punt van Johan is dat hij nooit opgeeft en over veel loopvermogen
beschikt”. Johan vult daar zelf
over aan: “Ik heb elf jaar geleden een zwaar bromfietsongeluk
gehad, waarbij ik onder andere
een gebroken bekken opliep. Dit
is met twaalf schroeven gerepareerd, welke er nog steeds inzitten. Dat ongeluk heeft me toen
wel geremd in mijn ontwikkeling
en misschien was ik zonder dat
ongeluk wel verder geweest dan
nu”. Ook Bert heeft te kampen
gehad met een zware blessure.
Hij scheurde twee jaar geleden in
de voorbereiding zijn enkelbanden volledig af. Het was toen de
vraag of hij ooit weer zou kunnen voetballen. Opgeven is bij de
Beutes echter geen optie en na
een operatie en langdurige revalidatie staat hij weer zijn mannetje. Op de slotvraag wat voor hen
belangrijker is, hun bedrijf of het
voetbal zijn ze duidelijk. “Ons bedrijf staat op één”. Ze leven beide
mee met de agrarische sector en
staan achter de boerenprotesten.
Johan daarover: “Wij hebben zelf
aan de protesten deelgenomen.
Helaas moeten er steeds meer
boeren noodgedwongen stoppen met hun bedrijf. Dat is meer
dan vervelend”. Bert vult aan:
“Regelgeving is nodig, maar een
boer moet wel zijn mest kunnen
uitrijden. Het boerenleven was
eerder een vrij leven, maar veel
boeren gaan in deze tijd gebukt
onder spanningen. Verder is het
net voetbal. Je moet hard werken
en je stinkende best doen”.
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VV NIEKERK

Rozema
Niekerk

WWW.ROZEMANIEKERK.NL
Voor al uw:
• Bruilo�en
• Recep�es
• Vergaderingen
• Teambuilding
• Buur�eesten
• Vrijgezellenfeesten
• Bedrijfsfeesten
• Feesten op maat

Aldringastraat 13 • 9822 AM
Niekerk • Tel. 0594-502969
e-mail: info@dehalteniekerk.nl

Spel ac�viteiten
• Minute to win-it
• Ik hou van Holland
• Shoo�ng gallery
• Wie is de mol?
• GPS-tochten
• Pubquiz
• Apri Sky Party
• Disco-/Karaokeparty

Voor al uw grondwerken
Voor
grondwerken
www.dehalteniekerk.nl
groot en klein
klein

Voor al uw grondwerken groot en klein

Kraanverhuur ,, Grondverzet
Grondverzet ,, kabelKraanverhuur
kabel- LeidingLeiding- en
en straatwerk
straatwerk

Langewolderweg 37
37 A
A 9821
9821 PN
PN Oldekerk,
Langewolderweg
Oldekerk, tel.
tel. 06-23933665,
06-23933665,
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Zand en Grind Handel Faan
Millinghaweg 50, 9822 TE Niekerk 06 - 46 28 27 15
De Schuit 49
9974 ND
Zoutkamp
06 536 533 36

smitfood.nl
Oorburg Installa�e Techniek Zoutkamp

Gas, water, electra,
dak en zinkwerken,
cv, zonnepanelen,
waterontharders,
Zonneboilers en hout
en pelletkachels

Werfstraat 12 | 9974RD | Zoutkamp | 0623956383
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Lauwersoog-Harlingen
CIV Lauwersoog
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.15 – 17.00 uur
Zaterdag 08.15 – 12.00 uur

www.civ-lauwersoog.nl

PROFESSIONELE
UITRUSTING
VOOR SCHEEPVAART,
INDUSTRIE EN
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Contactinformatie:
Haven 16
9976 VN Lauwersoog
Tel:
0519-349291
Fax:
0519-349350
E-mail: info@civ-lauwersoog.nl
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Gebroeders Zuidersma gaan voor
promotie naar de derde klasse
NIEKERK – “We gaan ervan
uit dat er een dag komt dat we
alle drie tegelijk bij vv Niekerk
in de basis staan”, klinkt het
vastberaden uit de mond van
de broers Stef (22), Jort (20) en
Twan (18) Zuidersma. “Maar”,
zo stelt Stef: “De concurrentie
is ten opzichte van vorig seizoen
in aanvallend opzicht sterk toegenomen”. Zelf speelt Stef zoals
dat heet ‘op zes’, dus als verdedigende middenvelder.
Stef geeft aan: “Als er nu een wisselspeler wordt ingebracht, dan worden
we daar vaak alleen maar beter van.
Dat is met een smallere selectie en
minder concurrentie vaak niet het
geval”. De voorlopige selectie van
Niekerk wordt nog naar ongeveer
achttien spelers teruggebracht.
Vooral voor Twan is het afwachten
of hij bij de definitieve selectie zit.
Twan zelf: “Ik speelde vorig jaar nog
als spits in onder 19 en mocht toen
al een paar keer bij het eerste aanhaken. Er is veel concurrentie, maar
ik ga mijn uiterste best doen en dan
komt mijn kans vanzelf. Die zal ik met
beide handen aangrijpen”. Jort gaat
zijn derde seizoen als selectiespeler
in. In het afgelopen halve seizoen
werd hij met zeven goals topscorer.
Hij hoopt dat aantal dit seizoen ruim-

schoots te overtreffen en zegt daarover verder: “Het scorend vermogen
zit bij ons team wel goed, dus als we
het achterin goed dicht houden gaan
we hoge ogen gooien”.
De broers zijn het erover eens dat
Niekerk voor promotie naar de 3e
klasse moet gaan. Als concurrenten noemen ze unaniem het kleurrijke Mamio en Lycurgus. Aanvaller Jasper Siepelinga (vv Marum)
keerde terug bij Niekerk, evenals
Ger Ausma (VEV’67). Verder is ook
Jeroen Beerlings weer aangehaakt
bij de selectie. Hij koos er eerder
voor om in een lager elftal te gaan
spelen, maar is nu op die beslissing teruggekomen. Als Beerlings
ook maar in de buurt komt van zijn
oude niveau, dan is hij een regelrechte versterking met een onCLUB

gekend scorend vermogen. Stef
benadrukt daarom nog maar een
keer het belang van het voorkomen
van tegengoals: “Onze trainer (Joey
Witte) heeft vorig jaar veel aandacht
besteed aan de verdedigende organisatie. Het aantal tegengoals is
daardoor aanzienlijk verminderd”.
Jort vult aan: “Vorig jaar speelden
we drie keer gelijk met 0-0. Die uitslag was bij Niekerk al jarenlang
niet meer voorgekomen”.
Wat de steeds beter wordende
randvoorwaarden betreft, verdient
volgens de broers vooral materiaalman Edwin Boshart een grote pluim.
Verder laten ze weten ervan uit te
gaan dat er het komend seizoen bij
vv Niekerk ongetwijfeld een feestje
gevierd zal worden. Ook daar zijn
Niekerkers volgens hen erg goed in.
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Marinus Siekman opnieuw trainer VV Zeester
ZOUTKAMP – Ondanks dat hij de
afstand tussen zijn woonplaats
Groningen en Zoutkamp meer
en meer als een probleem ervaart, heeft Marinus Siekman
zich opnieuw voor één seizoen
verbonden aan Zeester. Hij heeft
het in het vissersdorp uitstekend naar zijn zin en dat maakt
de afstand gevoelsmatig weer
wat kleiner. Het was de bedoeling dat Siekman de training van
de selectie op de dinsdagavond
aan Dylan Smit zou overlaten,
maar dat pakte anders uit.
“Dylan Smit woont in Zoutkamp
en speelt in de beloften van Cambuur”, vertelt Siekman. “Hij volgt
daarnaast een sportopleiding en hij
zou dus op de dinsdagavond de selectie gaan trainen. Hij kreeg echter
bij Cambuur een contract en een
appartement aangeboden en daar
is hij op ingegaan. Ik ga daarom toch
weer ook dinsdagavond de eerste
selectie trainen. Om er een goed
seizoen van te maken ben ik wel van
mening dat sommige dingen wat
anders zouden moeten. Daar hebben we ook naar gehandeld en ik
heb al gemerkt dat het effect heeft.
Ik wil er met de spelers een goed
seizoen van maken”.
Afgelopen seizoen presteerde Zeester beneden verwachting. Volgens
Siekman was dat mede te wijten
aan de naweeën van de nacompetitie van het seizoen daarvoor. Een

aantal spelers liep blessures op en
waren daardoor vorig seizoen niet
helemaal fit. Ook kon er bij het ontbreken van kunstgras in Zoutkamp
niet altijd getraind worden. Bestuurslid technische zaken Sjoerd
Steegstra daarover: “We willen bij
Zeester graag in ieder geval een
half veld dat uit kunstgras bestaat,
zodat er altijd getraind kan worden.
Het is op dit moment financieel nog
niet haalbaar, maar we blijven er
mee bezig”. Over de verplaatsing
van Zeester van 5D naar 5C zegt
Steegstra het volgende: “We hebben een voorkeur voor 5C, waarin
vooral ook clubs uit Friesland zijn
ingedeeld. Het levert meer publiek
en beleving op dan bij clubs uit de
stad Groningen, waarvan er meerdere in 5D spelen”.
Over het verdere reilen en zeilen bij

Zeester merkt Steegstra nog op:
“We boeken vooruitgang bij Zeester. Het meest trots ben op het feit
dat we het komend seizoen voor
het eerst met een damesteam aan
de competitie deelnemen. Eerder
konden we jonge meiden niets bieden en stapten ze op enig vanuit de
jeugd vaak over naar EKC (Eenrum
Kloosterburen Combinatie). Bij EKC
spelen 5 dames in het eerste die in
Zoutkamp wonen. Het zou mooi zijn
dat ze terugkeren naar Zeester en
het damesvoetbal hier een stevig
fundament krijgt. De tijd zal het leren”.
Siekman geeft tot slot aan dat hij in
ieder geval voor een prijs wil gaan.
Hij verwacht dat clubs als Surhuisterveen en Noordbergum mee gaan
doen om de titel, maar daaronder
ziet hij kansen voor Zeester.

CLUB
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AUTOVERHUUR
GRONINGEN
Tel. 050-5410665
Info? kijk op
www.krentcarrent.nl
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V.o.f. Kamperman &
Kamperman Poeliers
Burg. Seinenstraat 33
9831 PT Aduard
Tel: 050-403 1323
E-mail: Alie-kees@hetnet.nl

Edwin Prins vol vertrouwen
aan de slag bij Aduard 2000
ADUARD – VV Aduard 2000 wordt het komend
seizoen getraind door de 55-jarige Edwin Prins,
die zowel als speler en als trainer kan bogen
op een lange en vaak ook succesvolle staat van
dienst. Prins speelde als doelman in het betaalde voetbal voor Go Ahead Eagles, Emmen,
Veendam en FC Groningen. Bij ‘de Trots van
het Noorden’ was Prins in het seizoen ’95-’96
tweede doelman achter de onomstreden Patrick
Lodewijks. In totaal keepte Prins bij genoemde
clubs honderd wedstrijden.
Prins begon in 1997 met zijn carrière als trainer. Drie
seizoenen geleden werd Prins in zijn woonplaats
trainer van zondagclub ZFC Zuidlaren. Een jaar later
maakte hij de fusie met de zaterdagtak mee, waarna
onder de naam FC Zuidlaren meteen het kampioenschap van de 4e klasse op zaterdag werd binnengehaald. Hoewel FC Zuidlaren wel met hem door wilde,
besloot Prins ervoor om voor een andere club te kiezen. Aangezien zijn gezinsleden ook actief zijn bij FC
Zuidlaren zal er zeker binding blijven.
Dat Aduard 2000 zijn nieuwe club als trainer is geworden, noemt Prins een bewuste keus. Hij vertelt
daarover: “Ik heb met FC Zuidlaren het afgelopen seizoen twee keer tegen Aduard 2000 gespeeld en zie het
als een club met potentie en mogelijkheden. Ik heb
vrijblijvende en relaxte gesprekken gevoerd met bestuurders van de club, maar ook met een vertegenwoordiging van de spelersgroep. Het goede gevoel
wat dit over en weer heeft opgeleverd gaf de doorslag.
Dat de eerste selectie wel aan kwaliteit ingeleverd
lijkt te hebben, zie ik daarbij niet als een probleem
maar juist als een uitdaging. Er is sprake van een enCLUB

thousiaste en hechte groep, waarbij de één het wat
meer van techniek moet hebben en de ander meer
van hard werken. Ik zie het als mijn taak om daar een
goed draaiend team van te maken, waarbij ik vooral
het collectief zal benadrukken. Ik hoop terug te zien
wat ik als trainer voor ogen heb, maar het zijn de spelers die het op het veld moeten doen. Een goede sfeer
en plezier in voetbal zijn daarbij onontbeerlijk. Ik heb
de beschikking over een groep van 20 á 22 spelers,
waaruit ik kan putten en elke speler krijgt van mij de
kans zich te bewijzen. Een doelstelling hebben we niet
uitgesproken en daar ben ik ook niet zo van. Uiteraard
is het de bedoeling om in de 3e klasse te blijven. Daarnaast ben ik tevreden als we met elkaar iets positiefs
neerzetten en terugzien wat we gaan afspreken. Ik
heb uiteraard goed zicht op de krachtsverhoudingen
in 3C. Ik verwacht dat Be Quick 1897 en Groen Geel
weer hoge ogen gaan gooien. Ik ga er met mijn spelers alles aan doen om met Aduard 2000 zover mogelijk van de degradatiestreep verwijderd te blijven”.
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Hernieuwd dienstverband Wierd Kuipers bij VV Opende
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T.H. van der Tuin

Parkweg 23 – 9865 VN Opende –Tel. 0594-658177

OPENDE – In de zoektocht naar
een nieuwe trainer kwam vv
Opende in de persoon van Wierd
Kuipers uit Surhuisterveen, bij
een oude bekende terecht. Kuipers had in de periode 2010 –
2012 Opende namelijk al eerder
onder zijn hoede. Opende kwam
destijds uit in de 3e klasse. De
laatste seizoenen eindigde Opende telkens ergens in de middenmoot van de 4e klasse B. Club en
trainer weten wat ze aan elkaar
hebben en er is over en weer
veel vertrouwen in opnieuw een
goede samenwerking.
“Opende is een warme club met
heel betrokken mensen”, vertelt
Kuipers. “Dat is ook terug te zien
bij de supporters, die altijd achter
de ploeg blijven staan. Verder weten ze bij Opende waar ze staan
en er is sprake van een reële verwachting. Vorig seizoen was ik, na
meerdere seizoenen bij verschillende clubs als hoofdtrainer te
hebben gewerkt, als jeugdtrainer
bij ’t Fean ’58 actief. Opende wist
dat ik weer ergens hooftrainer
wilde worden en meldde zich bij
mij. De eerste selectie werd ook
bij de gesprekken betrokken en we
gaan de uitdaging graag met elkaar aan”. In het spoor van Kuipers
komen er twee spelers over van ’t
Fean ’58, waaronder zijn zoon Jorn,
die naar aanleiding van kruisbandletsel een operatie en een lange

herstelperiode achter de rug heeft.
Hij is tijdens de voorbereiding weer
aangehaakt en is weer op het niveau gekomen om wedstrijden te
spelen. De andere speler die van
’t Fean ’58 overkomt, betreft Chiel
de Jong, die met Jorn bevriend is.
Chiel is een linkspoot, die volgens
Kuipers bij ’t Fean wat tegen het
eerste elftal aanzat. Andere nieuwelingen zijn Joep van der Haar
(doelman/ONS Sneek) en Dennis
Gaastra (Drachtster Boys). Dennis
heeft vanwege een blessure meerdere jaren niet gevoetbald, maar
ook hij lijkt weer fysiek in orde te
komen. Tot slot is ook het jeugdige
talent Roan Alssema uit eigen gelederen aan de eerste selectie toegevoegd. Vooruitkijkend naar het
komende seizoen stelt Kuipers het
volgende: “Ik denk dat er meer in

de ploeg zit dan er uitkomt. In vergelijking met mijn eerdere periode
bij Opende, zit er nu meer voetbal
in de ploeg; de spelers zijn vaardiger. Maar de spelers zullen vooral
zelf daarvan doordrongen moeten
zijn. Ze zullen daarbij ook kritisch
naar zichzelf moeten kijken. Mijn
uitdaging is om de spelers individueel beter te maken en voor
evenwicht in de ploeg te zorgen. Er
zijn enkele spelers gestopt en we
moeten uiteraard ook afwachten
hoe iedereen uit de coronaperiode
komt. Een harde doelstelling is mij
niet opgelegd, maar ik vind dat we
naar het linker rijtje moeten streven. En verder is het een kwestie
van afwachten, want in voetbal is
altijd sprake van verrassingen. Ik
hoop uiteraard met Opende in positieve zin te kunnen verrassen”.
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VVOPENINGS
Grijpskerk wil er geen kleurloos seizoen van maken
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Vorig jaar zakten we na een goede
start terug naar de onderkant van
de middenmoot en dat moeten we
dit jaar zien te voorkomen. Of dat
lukt is onzeker, maar we moeten er
met elkaar wel naar streven”.
Van de Kamp gaat bij Grijpskerk
zijn vijfde seizoen in. Hij kwam in
 terecht nadat hij beroeGrijpskerk
pen werd om predikant bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV)
in Grijpskerk-Niezijl te worden. De
in stad Groningen geboren Van de
Kamp belandde tijdens zijn studie
aan de Theologische Universiteit
in Kampen als voetballer bij voetbalvereniging Go Ahead Kampen.
Zowel het wonen, werken als voetballen in Grijpskerk bevalt hem uitstekend: “In vergelijking met mijn
eerdere woonplaatsen leven we
hier in een kleinere gemeenschap.
Hierdoor ben je toch meer betrokken bij elkaar en moet je samen

Grijp



inspannen om de voorzieningen in
stand te houden. En dat geldt ook
voor de voetbalclub Grijpskerk. Je
hebt daar goede en betrokken mensen voor nodig. Onze leider Jeen
Broeils is daar een schoolvoorbeeld
van. Hij is een echte clubman en
‘het cement’ binnen het eerste elftal. Hij is fanatiek en daarnaast ook
een echte liefhebber. Maar dat geldt
eigenlijk voor de hele staf”.
Op zijn beurt oordeelt Broeils over
Van de Kamp als volgt: “Pieter Kars
is zowel binnen als buiten het veld
een echte leider. In de huidige tijd
ontberen voetbalteams vaak een
CLUB

echte leider, maar ik ben blij dat wij
er met Pieter Kars wel één hebben”.
De selectie van Grijpskerk veranderde niet veel ten opzichte van het
vorige seizoen. Flankspeler Brian
Tefi keerde terug van een uitstapje
naar Zuidhorn en enkele spelers
van het team onder 19 werden aan
de selectie toegevoegd. Erik ’t Hoen
is vanuit een lager elftal bereid gevonden om de plaats van de langdurig geblesseerde doelman Dirk-Jan
Postma voorlopig in te nemen. Als
de voortekenen niet bedriegen, belooft het in Grijpkerk een mooi seizoen te worden.

BIJLAGE SEIZOEN 2020 - 2021

ASC

geawei 1, 9284 ta augustinusga
tel: 0512-352425 fax: 0512-352444
email: info@nicolaiverzekeringen.nl
voor al uw verzekeringen !!!!

KRAANVERHUUR- EN GRONDVERZETBEDRIJF

BOOM

Heawei 4, Augustinusga
Tel.: 0512-352 666, Email: kraanverhuurboom@hotmail.com
www.kraanverhuurboom.nl

nicolai verf
sinds 1930

DHZ-verven, bouwverven,
behang, vloercoatings,
jachtlakken, tractorverf,
autolakken, spuitbussen,

Alles op verfgebied

landbouw- en industrieverf

Gealstrjitte 40, 9289 HV Drogeham
tel. 0512 - 331233 fax.
0512-331350 zaterdag na 12.00 uur gesloten

WWW.FAS-BOUW.NL
Newtonstraat 9 9285 XX Buitenpost

Nieuwe trainer Arend de Boer
positief gestemd over ASC’75
AUGUSTINUSGA/SURHUIZUM – Aangezien Cor Elzinga het na één voortijdig beëindigd seizoen weer
voor gezien hield bij ASC’75, moest de club uit Augustinusga/Surhuizum op zoek naar een nieuwe
trainer. Na een paar plezierige gesprekken kwam
men uit bij de 36-jarige Arend de Boer, die woonachtig is in Opeinde. De Boer doorliep bij ONT alle
jeugdelftallen en speelde meerdere seizoenen in
het eerste elftal. Vervolgens vond hij in WWS (Wirdum Wytgaard Swichum) zijn eerste club als hoofdtrainer. Hij werkte er twee seizoenen en besloot
zijn contract niet te verlengen en een nieuwe club
te zoeken.
De Boer heeft een goed gevoel bij ASC’75 en kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. Na een lange stilstand dankzij het coronavirus, heeft De Boer zodra het
weer was toegestaan, de trainingen bij zijn nieuwe club
opgepakt. Er zit volgens De Boer voldoende potentie in
de selectie. De Boer daarover: “Het afgelopen seizoen
werd ASC’75 eigenlijk nooit weggespeeld en stond het
ergens in de middenmoot geklasseerd. Ik heb gemerkt
dat de spelers bereid zijn om energie te leveren om tot
prestaties te komen en daar begint het mee. Ik probeer
door middel van gevarieerde trainingen en spelvormen
de spelers daarnaast ook vooral plezier in voetbal te laten hebben. De spelers zijn nieuw voor mij en iedereen
moet zich weer gaan bewijzen. Dat geldt ook voor de
vraag wie eerste doelman wordt. Wellicht komen spelers op andere posities terecht als ze daar beter tot hun
recht komen of als het in het belang van het team is.
Dat gaan we wel zien, het team is belangrijker dan het
individu. Ik ga werken met een groep van circa 25 spelers en daar zitten dus ook de spelers van het tweede
elftal bij. ASC’75 ontbeert helaas een team onder 19

jaar, maar dat is het lot van een kleine dorpsclub. De
jeugd kiest dan geregeld voor een grotere club uit de
omgeving, om hopelijk later terug te keren en in beeld
te komen voor het eerste elftal van ASC ’75”.
Een harde doelstelling heeft De Boer van zijn nieuwe
werkgever niet meegekregen, maar hij vindt wel dat hij
zich met zijn team op het linker rijtje moet gaan richten.
De Boer vindt ook het ontwikkelen van een teamgevoel
belangrijk. Hij licht dat als volgt toe: “Dat houdt voor
mij onder andere in dat iedereen op wedstrijddagen in
dezelfde outfit gekleed is en zo uitstraalt dat er sprake
is van een team. Ook dienen spelers zich medeverantwoordelijk te voelen voor het klaarzetten en opbergen
van het materiaal wat bij trainingen wordt gebruikt. De
Boer vertelt verder over zichzelf: “Ik ben geen trainer
die langs de lijn tekeergaat. Ik verwacht dat spelers ook
zelf weten en zien wat er goed of fout gaat en daarnaar
handelen. Daar coach ik hen wel in. Mijn rol op het veld
is duidelijk, daar ben ik trainer en sta ik boven de groep.
Maar in de kantine zijn we gelijkwaardig en ben ik voor
iedereen gewoon Arend”.
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DE LAUWERS
Gebroeders Nieuwenhuis kijken uit
naar nieuwe seizoen bij De Lauwers
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WARFSTERMOLEN – De broers
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Nieuwe trainer OKVC wil degradatiespook
het komende seizoen weghouden

www.riemersmatransport.nl
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OLDEHOVE – Bij OKVC staat het komende seizoen
een voor het zaterdagvoetval relatief onbekende
trainer aan het roer. De club uit Oldehove-Kommerzijl ging namelijk in zee met Ghallid El Baroudi, die
als speler en als trainer zijn sporen vooral in het
zondagvoetbal heeft verdiend.
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OKVC

Arctic Road Transport

-

de stap naar de 4e klasse te maken
is er wel degelijk en dan gaan we
proberen om in die klasse te blijven.
Mochten we komend seizoen de nacompetitie halen, dan zou dat een
prachtige bonus zijn”. Thomas is
het helemaal met zijn broer eens en
hij roemt daarbij ook het thuispubliek, dat altijd achter de ploeg blijft
staan: “We hebben een prachtige
indeling, met veel derby’s”. Thomas
kijkt met name uit naar de confrontaties met het Zoutkamper Zeester:
“Dat zijn altijd speciale wedstrijden,
waarbij de onderlinge verstandhouding heel goed is”. Beide broers
zijn het erover eens dat hard trainen en plezier in het voetbal het
belangrijkst zijn: “Dan komen de
punten vanzelf wel”.
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El Baroudi licht zijn overstap naar het zaterdagvoetbal
als volgt toe: “Ik heb een gezin met drie kinderen en voor
mij was de zaterdag altijd voor het gezin. Maar de mogelijkheden om met je gezin iets te ondernemen zijn op
zondag toegenomen, zeker doordat er dan ook veel winkels open zijn. Het is dan ook best fijn om op de zaterdag
met voetbal bezig te zijn en de zondag vrij te zijn om dan
wat met je gezin te doen. En ik kan er nu ook voor kiezen
om op zondag ergens gewoon naar voetbal te kijken”
 Dat OKVC zijn nieuwe club is geworden, is op zich niet
vreemd. El Baroudi over deze keuze: “Ik heb een voorkeur voor de wat kleinere clubs, waar de mensen wat
dichter bij elkaar staan. Op de zondag heb ik bijvoorbeeld
gewerkt bij clubs als Bedum, Haren en Gruno. Aanvan kelijk wilde ik het komende seizoen een jaar geen club
trainen. Dit vooral met het oog op het feit dat we een huis
laten bouwen in de Groninger wijk Meerstad, waar we
in januari vanuit Hoogkerk naar toe hopen te verhuizen.
Omdat ik voorvoelde dat ik spijt zou krijgen van een jaar
zonder club, besloot ik te solliciteren. Voetbal is een deel
van mijn leven. Ik ben gelukkig getrouwd, maar heb

daarnaast ook een huwelijk met het voetbal. Dit heb ik
mijn vrouw verteld voordat we gingen trouwen. Ik solliciteerde bij het voor mij onbekende OKVC en werd uitgenodigd voor een gesprek. Dat eerste gesprek was meteen heel plezierig en het leek me meteen ook een leuke
vereniging. En ze zeggen dat de eerste indruk vaak de
beste is, dus ik ben de uitdaging bij OKVC aangegaan”.
El Baroudi realiseert zich terdege dat hij bij een club

terechtgekomen is, welke vorig seizoen in de 4e klasse
geen potten kon breken en waarschijnlijk dankzij de
coronacrisis niet naar de 5e klasse is gedegradeerd.
Maar hij ziet wel degelijk mogelijkheden om het degradatiespook niet terug te laten keren aan de Boventilsterweg. El Baroudi daarover: “Op de trainingen heb ik
al kunnen zien dat er potentie in de groep zit. Ze hebben alleen wel wat sturing en vertrouwen nodig. Vorig
seizoen werd er keer op keer verloren en dan gaan
op een gegeven moment de ‘koppies’ naar beneden.
Naast vertrouwen is ook plezier een belangrijke factor. Een mooie opsteker is het feit dat Jasper Ludema,
na jaren in de hogere klassen van het amateurvoetbal
te hebben gespeeld, bij de club waar hij ooit begon is
teruggekeerd. Zijn ervaring op hoog niveau en inbreng
maken het elftal vooral in aanvallend opzicht sterker.
Verder maken ook Martijn Delies en Sander de Boer
weer deel uit van de selectie, nadat ze er eerder voor
kozen om voor een lager team te gaan spelen. Hoewel
de 4e klasse C voor El Baroudi nieuw is, weet hij al wel
dat het een sterke klasse is. Ik durf uit te dat we met
OKVC voor het linker rijtje moeten gaan. Als we dat halen, dan hebben we het heel goed gedaan”.
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Drachten | Buitenpost
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VV BUITENPOST
Aanvoerder Berend Schootstra wil zich
met Buitenpost in de Hoofdklasse bewijzen
BUITENPOST – VV Buitenpost zal het de eerste
competitiewedstrijden moeten stellen zonder
aanvoerder en steunpilaar Berend Schootstra, die
nog herstellende is van een knieoperatie. Schootstra is vastberaden om zo snel mogelijk in de
hoofdmacht terug te keren, om met zijn medespelers en de technische staf te bewijzen dat Buitenpost een waardige Hoofdklasser kan zijn.

Voorstraat 47 | 9285 NP Buitenpost
Tel: 0511 541 237 / Fax: 0511 - 543950
info@wiersmaﬁetsen.nl | www.wiersma-ﬁetsen.nl

VOOR AL UW REPARATIES VAN PERSONENAUTO’S
VERKOOP VAN VRACHTWAGENSTOELEN
dĞ<ŽŽƉtŽŶŝŶŐ
Ğ>ĂƵǁĞƌƐϭϬƚĞ'ĞƌŬĞƐŬůŽŽƐƚĞƌ͘
Franklinstraat
8a 9285 WT Buitenpost tel: 0511-728030
dĞů͘ϬϲͲϱϱϯϯϲϴϯϵ
mobiel: 06-12267147, email: info@renaautoservice.nl
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• Boekhoudingen
• Belastingzaken
• Voor middenen kleinbedrijf
Renskje Top
Verlaatsterweg 10
9873 PA Gerkesklooster
Tel. 0512-740740/06-50441229
info@topadministraties.nl

Kuipers Financiële Diensten:
• Deskundig en doelgericht advies aan bedrijven en ondernemers.
• Effectieve ondersteuning (fiscaal,administratie & organisatorisch).
• Goede, structurele oplossingen voor allerlei vraagstukken.
• Een absoluut baken in het steeds wisselende financiële landschap.
Verlaatsterweg 10 • 9873 PA Gerkesklooster • T (0512) 35 11 14
F (0512) 35 16 90 • E info@kuipersfd.nl

Plantinga

v.o.f.

LOONBEDRIJF EN KRAANVERHUUR

Kolonelsdiep 8a | 9873 TJ Gerkesklooster
Telefoon 0512 - 35 1474 | loonbedrijfplantinga@planet.nl

Verkoop van alle soorten gevelsteen, kalkzandsteen/blokken,
dakpannen, cement, kalk, bigbags zand, grind en metselmortel
Miedweg 15a 9872 TJ Stroobos T 0512-351930 M 06-23136951
F 0512-351811 E admin@bronsematransport.nl
www.bronsematransport.nl

Adres:
Friese Streek 33,
9872 PP Stroobos
Contact: 0512-777987 / 06-21667458
Mail: autoservicestroobos@hotmail.com

Vorig seizoen leek Buitenpost, dat stijf onderaan
stond, deze status te gaan verliezen. Het coronavirus zorgde ervoor dat de competitie niet kon worden
uitgespeeld. Buitenpost had vervolgens kunnen aanvragen om vrijwillig te degraderen, maar volgens Berend is dat nooit een optie geweest. Strijdbaar geeft
hij daarover het volgende aan: “In het eerste jaar in
de Hoofdklasse viel het regelmatig onze kant op en
sloten we het seizoen af met 29 punten. Met vrijwel
dezelfde selectie viel het vorig jaar juist vaak de verkeerde kant op. We krijgen gelukkig de kans om het
recht te zetten. Ik realiseer me terdege dat Buitenpost niet het beste voetbal uit de Hoofdklasse speelt,
maar wij zijn wel in staat om door keihard te werken
en als collectief te strijden, degradatie te voorkomen.
Er is meer dan een handvol spelers gestopt, maar de
selectie is met twee nieuwe spelers en een aantal
talenten uit de eigen jeugdopleiding aangevuld. Buitenpost heeft een aantal jaren geleden besloten om
fors te investeren in een goede jeugdopleiding en dat
begint zich intussen uit te betalen. De jeugdspelers,
die zijn aangesloten spelen stuk voor stuk met flair
en beschikken naast talent ook over voldoende basiskwaliteit. Met de komst van aanvaller Erolind Derguti
(Oranje Nassau Groningen) en verdediger Wessel van
der Galiën (VEV’67) is er daarnaast sprake van twee
regelrechte versterkingen. Dat het ook nog eens twee
CLUB

sociale jongens zijn, maakt dat ze hier goed passen”.
Berend zelf werd als jeugdspeler gescout door Heerenveen en maakte daar vervolgens tien seizoenen
deel uit van de diverse jeugdselecties. Tot een doorbraak als prof kwam het niet. Vervolgens speelde
hij nog twee seizoenen bij Cambuur. Ook in Leeuwarden kwam het niet tot een debuut in het betaald
voetbal. In 2016 keerde hij terug naar zijn jeugdliefde
Buitenpost. Een maatschappelijke carrière kreeg
vervolgens ook de aandacht. Berend werkt als commercieel medewerker niet geheel toevallig bij hoofdsponsor De Haan Westerhoff en zegt daarover: “Een
prachtig bedrijf, waar ik het ook prima naar mijn zin
heb. Dat het bedrijf als hoofdsponsor een sterke binding heeft met de club Buitenpost maakt het voor mij
extra mooi”. Op de vraag of Buitenpost zich aan het
einde van het seizoen nog steeds Hoofdklasser mag
noemen antwoordt hij: “We moeten gewoon van eigen kracht uitgaan en zorgen dat we van de onderste
plaatsen wegblijven. Ik heb er veel vertrouwen in dat
het ons gaat lukken”.
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GSVV

GSVV wil zich gaan bewijzen in de vierde klasse
GERKESKLOOSTER/STROOBOS
– Vader Pieter en zoon Lars Niewijk zijn het over één ding volledig eens. Beiden vinden dat
GSVV het komend seizoen iets
heeft recht te zetten. Hun club
GSVV lijkt dankzij de uitbraak
van het coronavirus en daardoor
stilleggen van de competitie,
ontsnapt te zijn aan degradatie
uit de 4e klasse.. Met slechts
één overwinning en drie gelijke
spelen sprokkelde de club uit
Gerkesklooster onder leiding
van trainer Theo Alink slechts
zes punten bij elkaar.
Pieter Niewijk (54 jaar), die als
grensrechter nauw betrokken is
bij het team, stelt dat GSVV wel
degelijk perspectief heeft om in
de 4e klasse te blijven. Hij licht
dat als volgt toe: “We waren in het
halve seizoen meestal niet minder dan onze tegenstander, maar
waren vaak wat ongelukkig in die
wedstrijden. Het viel allemaal net
de verkeerde kant op en dat doet
iets met het vertrouwen. Maar we
hebben aldoor de moed erin gehouden en we hadden ons ook nog
niet bij de dreigende degradatie
neergelegd. Ik ben blij dat we een
herkansing krijgen om te bewijzen
dat we in de 4e klasse mee kunnen
komen. We hebben een relatief
jong team, waarin diverse spelers
nog verder tot bloei zullen komen”.
Lars Niewijk (21 jaar) is het volle-

dig eens met zijn vader. De lange
centrale verdediger maakte al op
zijn vijftiende jaar zijn debuut in
het eerste elftal en is daarin sinds
zijn zeventiende een vaste waarde
geworden. Volgens Lars is het
gat tussen de jeugd en de senioren eigenlijk te groot is. Hij vertelt
daar verder over: “Bij GSVV moet
de jeugd soms versneld over naar
de senioren, omdat we geen team
onder 19 hebben. Dit wordt overigens goed opgelost door spelers
van deze leeftijd zich in het derde
elftal te laten ontwikkelen. Oud
eerste elftalspeler Lammert-Jan
Brandsma fungeert bij het derde
als speler-coach en doet dat zeer
goed. Hij werkt er naar toe om
jongere spelers te laten doorstromen naar de eerste selectie. Ook
is het positief dat bij de eerste se-

lectie. Onze selectie is wat breder
nu ook de broers Wietse en André
Laanstra vanuit een lager team
weer zijn aangesloten. Ik heb er
vertrouwen in dat we boven de degradatiestreep kunnen blijven”.
Vader en zoon benadrukken tot
slot de grote saamhorigheid bij
hun club. Lars daarover: “We realiseren hier met elkaar en de
steun van onze sponsoren de nodige verbeteringen op en rond ons
complex. Ook de spelers van de
selectie helpen daarin mee. Daar
mogen we best trots op zijn”. Zijn
vader vult daarover nog aan: “Bij
GSVV overheerst het ‘wijgevoel en
dat maakt ons sterk. De derde helft
is daarbij ook erg belangrijk . Maar
we moeten komend seizoen vooral
ook laten zien waartoe in de 1e en
2e helft in staat zijn”.

Albert Heijn
GEMAK

Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN

Autoschade Minno van der Werﬀ
Telefoon: 0512-363955
Zoom 15a
E-mail: info@minnovanderwerﬀ.nl
9231 DX Surhuisterveen
Geopend: maandag tot vrijdag 08:00 tot 17:00

M EU BELEN

Lauwersweg 4 | 9231 GR Surhuisterveen
Tel. 0512 360248 | Fax 0512 360135
Mob. 06 51 42 54 48 | Email: info@jafo.nl

T

0512 820 221

W w w w.notebomersurhuisterveen.nl

BOUWEN OP ERVARING
GAZELLE | BATAVUS | SPARTA | VICTORIA | CORTINA | SENSA
GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

E-BIKE EN FYTS SPECIALIST
SURHUISTERVEEN
dr. van Kammenstraat 2
Surhuisterveen
Telefoon 0512 - 221 912
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‘T FEAN 58

Promotie voor Minno van der Werff bij ’t Fean ’58
SURHUISTERVEEN – Bij ‘t
Fean’58 promoveerde assistent-trainer Minno van der
Werff enkele maanden geleden
nogal onverwacht tot hoofdtrainer bij de club uit zijn woonplaats. Van der Werff vertelt
daarover het volgende: “Ik zou
het komende seizoen als assistent samenwerken met Jan
Mulder. Hij gaf echter te kennen
dat hij van het dienstverband af
wilde zien en daar heeft het bestuur mee ingestemd. Ik werd
vervolgens benaderd voor de
positie van hoofdtrainer. Ik heb
er niet lang over na hoeven
denken. Ook mijn uitdrukkelijke wens om dan André van der
Molen als assistent naast mij te
krijgen is snel rondgemaakt”.
André was vorig jaar nog selectiespeler en heeft bij ’t Fean verder zijn sporen als jeugdtrainer
al verdiend. “Ik ben eerder hoofdtrainer geweest bij Rijperkerk en
Rottevalle en heb vervolgens bewust gekozen voor een rol als assistent. Mijn drive en energie voor
het hoofdtrainerschap waren toen
even wat minder. Begin dit jaar
ben ik geopereerd en heb ik een
nieuwe knie gekregen. De drive
en de energie zijn terug. Als dan
de club waar je bent opgeroeid en
waar hart ligt je vraagt, is er maar
één antwoord mogelijk. Ik ben er

ook klaar voor. De club kent voor
mij geen verrassingen. Over en
weer weten we wat we aan elkaar
hebben en dat voelt gewoon goed”,
aldus Van der Werff.
’t Fean gaat de nieuwe competitie in met een nogal verjongde
selectie. Een aantal oudere spelers is gestopt of vertrokken en
dat is vooral aangevuld met jong
talent. De gemiddelde leeftijd is
nu slechts 21 jaar. Bij de vertrokken spelers zit ook doelman Jelmer van der Meer, die al in Sneek
woonde, maar daar nu ook gaat
spelen. Van der Werff daarover: “In
de persoon van Hessel Huisman
hebben we er een nieuwe doelman bijgekregen. Hij heeft in het
verleden bij de Feanstars gekeept,
daarna bij BCV en vervolgens bij
Buitenpost. Verder is er vanuit de
CLUB

jeugdafdeling een aantal spelers
bijgekomen. Ook kwamen er twee
talentvolle jeugdspelers over van
Drachtster Boys, die al een binding
hadden met ’t Fean”.
Van der Werff ís bewust van het feit
dat een jonge en deels onervaren
selectie wisselvallig kan presteren en oordeelt verder daarover
volgt: “Ik heb er alle vertrouwen
in dat het goed komt. We spelen
de eerste competitiewedstrijd uit
tegen VEV ’67. Een mooie testcase
om te bepalen hoe we er dan ongeveer voorstaan”. De 47-jarige
Van der Werff noemt zichzelf ‘een
jongen van de club’ en is nu ook de
hoofdtrainer van zijn zoon Wibo.
Dat laatste ziet hij niet als een probleem. En met een knipoog: “Ik
denk dat ik op hem net iets kritischer zal zijn dan op rest”.
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voor al je broeken en vrijetijdskleding
De Dellen 16d
Surhuisterveen
tel.

0512-362622

ook
lengtematen
ook uw adres
voor de stomerij

HET BROEKENHUIS VOF
www.broekenhuissurhuisterveen.nl
KLOEZEN - DE BOER

TRANSPORT - OP- EN OVERSLAG
Koel - Vries - Huif - Open
Benelux - Duitsland - Frankrijk
voor al uw logistieke oplossingen
www.kdbtransport.nl - tel. 0512 - 361553
Dalweg 5 - SURHUISTERVEEN

Grensweg 7-9

Grensweg 7-9
9231 HT Surhuisterveen
9231 HT Surhuisterveen
Tel: 0512 361693
Tel: 0512 361693
Fax: 0512 361010 Fax: 0512 361010
info@autoschade-vankammen.nl
info@autoschade-vankammen.nl

www.autoschade-vankammen.nl
www.autoschade-vankammen.nl

De Kolk 44a 9231 CX Surhuisterveen
Tel: 0512-361709

Tobi Nijboer met Surhuisterveen
van de zondag naar de zaterdag
SURHUISTERVEEN – VV Surhuisterveen staat op het punt
om voor het eerst in haar clubbestaan een officiële competitiewedstrijd op de zaterdagmiddag te spelen. Dit als gevolg
van de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal.
Een overstap waar de 27-jarige
Tobi Nijboer zich helemaal in
kan vinden. De controlerende
middenvelder hoopt zelfs dat
het de opmaat is naar een fusie
met buurman ’t Fean ’58 om zo
te komen tot één grote sterke
zaterdagclub in het dorp Surhuisterveen.
Tobi maakte destijds als A-junior de
overstap naar het eerste elftal en is
daarin tot een vaste waarde uitgegroeid. Een vrij recent hoogtepunt
vormde het kampioenschap en de
promotie naar de 3e klasse van
twee seizoenen geleden. Deze promotie werd gevolgd door een moeizaam ‘coronaseizoen’. Surhuisterveen bivakkeerde op het moment
van stilleggen van de competitie
maar net boven de degradatiestreep. Tobi vertelt daarover: “We
hadden inderdaad een moeizaam
seizoen. Een echte verklaring heb
ik daar niet voor. Wel ben ik van
mening dat we ons wel veilig hadden gespeeld. We hebben er kwali-

teit genoeg voor”. Op de vraag hoe
hij tegen de 5e klasse C, waarin
Surhuisterveen is ingedeeld, aankijkt antwoordt hij als volgt: “Het
is een prachtige indeling, met veel
ploegen uit onze regio. Ik verwacht
dat er daardoor veel meer publiek
op onze thuiswedstrijden afkomt.
Ik verheug me er op”.
Over de doelstelling is Tobi duidelijk: “Ik vind dat we voor het kampioenschap moeten gaan, maar
met sterke clubs als Westerkwartier, Noordbergum en outsider
Eastermar zijn er meer kandidaten. Onze selectie is er breder
en sterker op geworden. Om te
beginnen zijn er vier jonge talenten vanuit de Feanstars aan de
selectie toegevoegd. Verder keren

Fokko van der Veer (Rottevalle) en
Robert-Jan Vos (’t Fean ’58) terug
bij Surhuisterveen. En wat ik ook
heel leuk vind, is dat er nu drie
broers Bottema in de selectie zitten. Jelte speelde al bij ons, maar
ook Tjerk (eerder uitkomend voor
vv Drachten)en Gerben-Jan (ONT
) zijn er nu bij. Hun wens om ooit
nog eens samen in één elftal te
spelen in gaat hiermee in vervulling. Verder is Theo de Haan, na
zijn afscheid van een jaar eerder, toch weer eerste doelman
geworden. We hebben dus weer
een heel goed slot op de deur. Het
aanblijven van onze trainer Jacob
Russchen is voor mij ook een belangrijk gegeven om kans te maken op de 4e klasse”.
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Eetcafé en Restaurant

De Opstal
Kerkstraat 4 | Zuidhorn
0594-504937

“heerlijk eten, gezellig genieten
en gastvrij,
dat is

De Opstal”
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Drie broers Kooistra in 1e selectie van VV Zuidhorn

www.deopstal.nl

ZUIDHORN – Het komende seizoen maken maar liefst drie
spelers met de achternaam
MA 1 APRIL T/M ZO 7 APRIL 2019
Kooistra deel uit van de 1e selectie van vv Zuidhorn. Ook de
leider heeft die achternaam.
Het gaat daarbij om vader Matthias Kooistra en zijn drie voetballende zoons Ruben (24), Gideon (23) en Iddo (21).
Noordhorn
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Noordhorn
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Torenstraat 10
Nieuwstraat 1
Torenstraat
10 Zuidhorn 0594-529586
Ezinge 0594-621287

Nieuwstraat 1
Ezinge 0594-621287 Zuidhorn 0594-529586

Aduard
Burg. van Barneveldweg 23c
t (050) 403 14 84

Ezinge
Haven 4
t (0594) 62 13 80

Oldehove
Molenstraat 11
t (050) 403 14 84

een basisplaats is met de komst van
een handvol talenten uit de eigen
jeugdopleiding behoorlijk toegenomen. Gideon, zoals gemeld op de
weg terug van een kruisbandblessure, ziet het als volgt: “We hebben
een goede ploeg, maar we moeten
ervoor zorgen dat we constanter
worden. Persoonlijk doe ik er alles
aan om weer wedstrijdfit en basisspeler te worden”.
Voor moeder Kooistra is het plezierig dat haar zoons nu bij dezelfde
club spelen. Ze hoeft niet meer
naar Aduard en ze zal net als haar
man zeker trots zijn als haar zoons
gelijktijdig binnen de lijnen komen
te staan.
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Gezinus Oosterhuis wil er bij Ezinge
een geslaagd seizoen van maken
EZINGE – “Een gevoelskwestie”. Met deze woorden verklaart oefenmeester Gezinus Oosterhuis
(56) zijn keuze voor vv Ezinge. “Ik heb bij de club
gesolliciteerd, zonder dat ik een beeld had van de
huidige selectie. Volgens mij werd ik na mijn sollicitatie als enige uitgenodigd voor een gesprek en dat
gesprek verliep plezierig. Het leverde mij een goed
gevoel op en dat gaf voor mij al snel de doorslag”.
Het vorige seizoen had Oosterhuis er aanvankelijk voor
gekozen om geen club te trainen. Toen hij in een vrij laat
stadium werd benaderd om de tweede selectie van Be
Quick 1897 te trainen, besloot hij om dat te doen. “Maar”
zo legt Oosterhuis uit: “Ik ben erachter gekomen dat ik
beter pas bij de sfeer en gemoedelijkheid van een wat
kleinere dorpsclub, zoals Ezinge dat ook is”. Als geboren Groninger woont Oosterhuis in het Friese Burgum,
maar hij ambieert geen trainerschap bij een Friese club
dichter bij huis: “Dan hoef ik in ieder geval niet in het
Fries te communiceren”. Oosterhuis was eerder trainer
bij clubs als Zeester en Zevenhuizen en bewaart aan
dit soort clubs goede herinneringen. Hij vindt het op dit
moment nog lastig om het juiste perspectief te schetsen bij Ezinge. Wel is duidelijk dat hij met een vrijwel ongewijzigde selectie gaat werken. Die selectie bestaat uit
zeventien á achttien spelers, waaronder twee keepers.
Ook is duidelijk dat er geen vangnet is voor spelers die
net buiten de wedstrijdselectie gaan vallen. Er is wel
een tweede elftal, maar dat is geen prestatieteam. Ook
ontbeert Ezinge een elftal onder 19. Het is voor Oosterhuis dus nog even afwachten wat de wil en de ambitie
van zijn selectie is.
Volgens Oosterhuis zit er wel degelijk voetballend vermogen in zijn selectie, maar de vraag is of ze ook wekelijks ‘met het mes tussen de tanden’ willen spelen.
Op de vraag wat hij van de komende competitie in 5C

verwacht en wanneer het seizoen voor hem geslaagd is,
reageert Oosterhuis als volgt: “Voor mij is Surhuisterveen de grote favoriet. Die ploeg is vanuit de 3e klasse
op zondag in de 5e klasse op zaterdag ingedeeld. Ik vind
dat de KNVB er beter aan zou doen om een dergelijke
club dan meteen minstens in de 4e klasse in te delen.
Om van een geslaagd seizoen voor Ezinge te kunnen
spreken spelen er meerdere factoren mee. Ik kan op de
trainingen wel gaan roepen wat ik allemaal wel en niet
wil, maar dat heeft geen zin. Ik vind het belangrijk dat
er goed en met plezier getraind wordt. En daarbij is het
belangrijk dat de spelers ook iets willen, want pas dan
kan ik met hen ook iets bereiken. Dat betekent dat er
ook in de winter met een volledige selectie doorgetraind
moet worden en niet met maar acht of negen spelers.
Ik kan zoals gezegd nog niet goed inschatten hoe dat dit
seizoen bij Ezinge zal uitpakken”. Een prettige bijkomstigheid voor Ezinge is het gegeven dat Oosterhuis zijn
eigen elftalleider meeneemt.

