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Na bijna een jaar geen competitievoetbal te hebben 
gespeeld, mogen we bijna weer los! In het week-
end van 25 september staan de eerste competi-
tiewedstrijden in het amateurvoetbal weer op het 
programma. De afgelopen weken hebben de clubs 
uit de regio al warm kunnen draaien tijdens oefen- 
en bekerduels, maar voor de meeste ploegen is de 
competitie toch hetgeen dat telt. Iedereen kijkt dan 
ook reikhalzend uit naar de start van de competitie. 
Die hunkering daarnaar toe is nu misschien ook wel 

groter dan ooit. Door de coronacrisis werd het com-
petitieseizoen 2019-2020 vroegtijdig afgebroken en 
het seizoen 2020-2021 werd na enkele wedstrijden 
eveneens gestaakt. Voor alle clubs reden om van 
het seizoen 2021-2022 een groot succes te maken! 
In de voetbalbijlage laten alle voetbalclubs uit de re-
gio hun licht schijnen op de huidige selectie en het 
komende voetbaljaar. Lukt het alle ploegen om hun 
doelstellingen te behalen? Wij wensen een ieder 
een fantastisch voetbalseizoen toe!  

De bal rolt eindelijk weer! 



De opdracht voor Veenema luidde 
twee seizoenen geleden: bouwen 
aan een nieuw team en het ontwik-
kelen van jonge spelers. De twee 
coronaseizoenen maakten deze 
opdracht lastig. Desondanks ziet 
Veenema progressie binnen zijn 
jonge selectie. “We hebben binnen 
de mogelijkheden zoveel mogelijk 
getraind en ook veel onderlinge 
wedstrijden gespeeld met de spe-
lers van de1e en 2e selectie. Ik 
merk en zie dat de jonge spelers 
steeds beter begrijpen wat er van 
hen wordt verwacht en wat ze in 
bepaalde situaties moeten doen. Ik 
kan en mag dus meer van de spe-
lers verwachten.” Veenema is erg 
benieuwd naar het komende sei-
zoen. “We hebben twee jaar lang 
rond de degradatiestreep gestaan 

en daar willen we nu bij vandaan 
blijven. Omdat voor elkaar te krij-
gen zal de ondergrens omhoog 
moeten. Ik probeer te werken aan 
zekerheden en vastigheden, want 
daar is een jonge groep bij gebaat. 
Gelukkig heb ik ook nog een aantal 
oudere en meer ervaren spelers 
binnen de selectie. Na degradatie 
uit de 2e klasse was er rondom 
het team toch wat sprake van een 
negatieve tendens. Dat werkt door 
binnen de hele club en ook bij de 
supporters. Gelukkig is het positi-
visme teruggekeerd, dat is door de 
hele club zichtbaar. Wanneer we 
de fysieke gesteldheid van de spe-
lers op orde krijgen en gevrijwaard 
blijven van langdurige blessures, 
dan is handhaving in de 3e klasse 
een realistische doelstelling.” Ook 

de 2e selectie bestaat voor het 
merendeel uit jonge en onervaren 
spelers. Krijthe heeft dan ook de-
zelfde doelstelling voor zijn team, 
dat uitkomt in de reserve 2e klasse. 
Ook hij merkt dat zijn spelers het 
allemaal wat sneller oppikken dan 
voorheen. Daar waar Krijthe bij het 
2e team kiest voor het 4-3-3 sys-
teem, houdt Veenema bij gebrek 
aan echte buitenspelers een slag 
om de arm. “Soms kijk je ook naar 
de tegenstander voor wat betreft 
het te spelen systeem”, zo legt hij 
uit en “ik wil de komende tegen-
standers via de Voetbalbijlage ook 
niet wijzer maken dan ze zijn”. Voor 
wat betreft hun eigen ambities kij-
ken beide trainers nog niet heel ver 
vooruit. Veenema daarover: “Net 
als mijn selectie ontwikkel ik me-
zelf ook nog steeds en wat dat be-
treft is Fc. Grootegast voor mij een 
perfecte club. Ik heb het er heel 
erg naar mijn zin.” Krijthe vindt 
zijn huidige rol prima, maar sluit 
niet uit dat hij ervoor kiest om weer 
te gaan voetballen. Vanwege zijn 
blessure kan dat niet als selectie-
speler, maar wellicht wel in een la-
ger team. Beide trainers zijn vooral 
benieuwd naar het nieuwe seizoen. 
De voortekenen zijn niet slecht, 
maar als het echt om de punten 
gaat kunnen ze zien hoe hun teams 
ervoor staan. 

Trainersduo Fc. Grootegast 
gaat voor handhaving
GROOTEGAST – In mei 2019 handhaafde Fc. Grootegast zich op de 
laatste speeldag in de 3e klasse. Er vertrokken of stopten vervolgens 
meerdere spelers, waarna de club de keuze maakte om een vrijwel 
compleet A-elftal vervroegd door te schuiven naar de senioren. Ook 
Johannes Veenema werd doorgeschoven. Hij trainde de 2e selectie 
en ‘promoveerde’ naar de functie van hoofdtrainer. Na twee vroegtij-
dig vanwege corona afgebroken seizoenen hoopt de in Frieschepalen 
woonachtige trainer dit seizoen met de Grootegasters een compleet 
seizoen vol te maken. Stephan Krijthe, die als jeugd- en selectiespeler, 
maar ook als jeugdtrainer al 26 jaren actief is binnen de club moest 
wegens een hardnekkige blessure zijn ambities bijstellen en volgde 
Veenema op als trainer van de 2e selectie. Voor beide trainers geldt 
het komende seizoen dat handhaving de doelstelling is. Alles wat er 
verder haalbaar blijkt, is daarbij uiteraard meer dan welkom.  
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Op enkele routiniers na, beschikt 
Niekerk over een vrij jonge selectie. 
Witte, die met zijn 31 jaar zelf tot de 
jongere categorie trainers behoort, 
heeft nog een tweede doelstelling. 
Hij wil een volledig seizoen uitspelen. 
Witte begon twee seizoenen geleden 
bij Niekerk aan zijn eerste klus als 
hoofdtrainer en dankzij corona heeft 
hij nog geen volledig seizoen op zijn 
naam staan. De twintig jaar oudere 
Visser fungeert als zijn rechterhand. 
Visser kent de club en de spelers 
door en door en is tevens hoofd tech-
nische zaken. Dat valt volgens Visser 
prima te combineren. Op de vraag 

aan Witte hoe de rol van Visser wordt 
ingevuld, geeft hij quasi serieus aan 
dat Visser op zijn aanwijzingen de 
pionnen klaarzet op trainingsavon-
den. Maar vervolgens komt er een 
serieus antwoord: “Sjoerd is keeper 
geweest en doet de keeperstraining. 
Ik overleg veel met Sjoerd en hij heeft 
een duidelijke inbreng. We werken 
prima met elkaar samen, maar als 
hoofdtrainer neem ik de uiteindelijke 
beslissingen”. De selectie kent ten 
opzichte van vorig seizoen een aan-
tal wijzingen. Jasper Siepelinga, die 
vorig seizoen op het oude nest terug-
keerde, is opnieuw vertrokken naar 

Marum, waar hij eerder een suc-
cesvolle periode kende. Elco van der 
Veen is gestopt en Patrick de Pender 
koos vanwege aanhoudende fysieke 
klachten voor een lager elftal. Hier 
staat tegenover dat de talentvolle 
jeugdspelers Wouter van der Heide 
en Arjan Huizinga zijn doorgeschoven 
naar de 1e selectie. Het aantal spe-
lers dat vanuit de eigen jeugd door-
stroomt, neemt hiermee opnieuw 
toe. Een andere wijziging betreft de 
keuze om de competitiewedstrijden 
weer op echt gras te gaan spelen en 
dus niet langer op kunstgras. Deze 
keuze wordt mede ingegeven door 
de ligging van de velden. Het veld met 
‘gewoon’ gras ligt veel gunstiger ten 
opzichte van de kantine (met nieuwe 
overkapping) en garandeert daardoor 
meer sfeer en beleving. Witte en Vis-
ser werken aan een spelstijl, waarbij 
het de bedoeling is, dat hun team do-
minant aan de bal is en ook het spel 
zonder bal belangrijker wordt. De 
verdediging van Niekerk gold voor de 
coronaseizoenen als de achilleshiel, 
maar daarin zijn stappen voorwaarts 
gezet. Met aanvallers als de doel-
puntenmachine Jeroen Beerlings, 
oudgediende Erwin Zwier en met ver-
der onder andere Jort Zuidersma en 
Brian Wiersma, die zich beiden sterk 
ontwikkeld hebben, zijn er geen zor-
gen over het scorend vermogen van 
Niekerk. Kortom de lat ligt dit seizoen 
hoog in Niekerk.  

Op de vraag hoe hij bij Zeester te-
rechtgekomen is reageert van der 
Ploeg als volgt: “Ze hebben me 
gevraagd en ik stond er wel voor 
open. We zijn met elkaar in ge-
sprek gegaan en dat leverde over 
en weer een goed gevoel op. Dit 
heeft geleid tot een contract voor 
twee seizoenen. Daar spreekt ver-
trouwen uit en van mijn kant was 
het ook wel een belangrijke voor-
waarde. Zeester heeft naast rou-
tine namelijk ook veel jong talent in 
de selectie en dat betekent dat er 
gewerkt moet worden aan de ont-
wikkeling van jonge spelers. Voor 
dat proces is één seizoen eigenlijk 
te weinig. Uiteraard gaan we er 
ook het komend seizoen voor om 
zoveel mogelijk winst en resultaat 
te behalen, om vervolgens die lijn 
in het seizoen daarop door te trek-
ken. Van der Ploeg speelde zelf ja-
renlang in het 1e elftal van FC LEO 
in zijn woonplaats. Na zijn actieve 

carrière als voetballer werd hij er 
trainer van de 2e selectie. Vervol-
gens was hij onder meer hoofdtrai-
ner bij clubs als Godlinze, Corenos 
en Noordpool. Op bijgaande foto 
wordt van der Ploeg geflankeerd 
door Arjan Posthumus (assistent-
scheidsrechter) en Vijke Postma 

(leider). Het is een bewuste keuze 
van de trainer om samen op de 
foto te gaan: “Wij doen het samen. 
We zijn met elkaar een team en ik 
verwacht van iedereen inzet, strijd 
en beleving. We gaan zien hoe het 
allemaal uitpakt, maar ik ben po-
sitief gestemd. De sfeer binnen de 
selectie is heel goed en dat zie ik 
als een voorwaarde om te kunnen 
presteren. Zoals ik al zei hebben 
we een selectie met routine en 
jeugdig elan en daar kan iets moois 
uitgroeien. Maar de factor geluk 
speelt in het voetbal ook altijd mee 
en daar kun je weinig invloed op 
uitoefenen. Toch zeggen ze dat je 
het geluk ook kunt afdwingen. Hoe 
dan ook, we gaan er bij Zeester vol-
ledig voor”. 

VV Niekerk zet in op promotie naar de 3e Klasse 

Zoutkamper Zeester mikt op het linker rijtje

NIEKERK - Daar waar andere clubs nog wel eens een voorzichtige en 
wellicht een wat meer veilige doelstelling formuleren, doen hoofd-
trainer Joey Witte en zijn assistent Sjoerd Visser van vv Niekerk dat 
niet. “We willen komend seizoen meespelen voor promotie naar de 3e 
klasse” zo stelt Witte: “Is het niet via het kampioenschap, dan maar via 
de nacompetitie”. Visser is het roerend met Witte eens: “We hebben er 
de selectie voor en de spelers willen er honderd procent voor gaan”. 

ZOUTKAMP – In Zoutkamp is ook dit seizoen weer sprake van gezonde 
ambitie. Binnen alle geledingen van de club uit het vissersdorp wordt 
geprobeerd om stappen voorwaarts te maken. Het feit dat er weer een 
damesteam in competitieverband gaat spelen is daar een voorbeeld 
van en dat brengt ongetwijfeld nog meer sfeer en levendigheid binnen 
de club. Maar de meeste aandacht zal uiteraard uit blijven gaan naar 
het eerste (mannen)elftal, dat altijd het vlaggenschip zal blijven. On-
der leiding van de nieuwe trainer Jaap van der Ploeg uit Leens, wordt 
het vizier voor wat betreft de eindrangschikking gericht op het linker 
rijtje. Van der Ploeg denkt dat de 6e plaats haalbaar moet zijn, maar 
hoopt uiteraard op een nog hogere klassering. 

VV NIEKERK

VV ZEESTER
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Star, die ook nog maar 20 jaar oud is, 
speelt als aanvallende middenvelder 
en draagt de aanvoerdersband. Hij 
is zich ervan bewust dat dit een be-
paalde verantwoordelijkheid met zich 
meebrengt: “Als aanvoerder dien je 
het goede voorbeeld te geven en dat 
probeer ik dan ook te zijn. Naast en-

kele ervaren spelers, hebben we een 
overwegend jonge groep. De instel-
ling en onderlinge sfeer zijn uitste-
kend en het plezier spat ervan af.  We 
spelen ook heel leuk voetbal en dat 
is zeker ook de verdienste van onze 
huidige trainer Edwin Prins. Plezier 
in voetbal gaat volgens Prins hand 

in hand met het behalen van goede 
resultaten. De concurrentie binnen 
de selectie is behoorlijk toegenomen 
en dat geldt voor elke positie. Ik ver-
wacht dat dit ook een positief effect 
op het 2e elftal heeft, dat eigenlijk in 
een te lage klasse speelt”. Aduard 
2000 verwelkomde meerdere nieuwe 
spelers. Jorn Slagter kwam over van 
OKVC en Yvar van Oosten van Lycur-
gus. Ook meldden zich drie spelers 
van Oranje-Nassau, die daar deel 
uitmaakten van de 2e selectie. Dit be-
treffen Wessel Wieringa, Guus Tiche-
laar en Lars ter Veen. Alle nieuwelin-
gen hebben bewust voor Aduard 2000 
gekozen en blijken goed in de groep 
te passen. Star heeft gemerkt dat er 
sprake is van een positieve ‘flow’ bin-
nen de club en verklaart dat als volgt: 
“Vorig jaar is de bouw van een volledig 
nieuw onderkomen afgerond. Dit is 
mede gelukt dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers, waaronder veel spelers 
van de selectie. Ook dit versterkt de 
onderlinge verbinding en het positi-
visme binnen de club. Dit kan volgens 
mij doorwerken op de prestaties bin-
nen de lijnen”. Toch waakt Star er wel 
voor om de verwachtingen te hoog 
op te schroeven. Hij is zich beducht 
van de kracht van de clubs uit de stad 
Groningen in de 3e klasse C. Maar wij 
gaan voor goed voetbal en als we in 
de middenmoot gaan eindigen is het 
seizoen geslaagd. En wie weet zit er 
meer in”. 

Siemon Kuperus (21) steekt niet 
onder stoelen of banken dat het 
verwachtingspatroon binnen zijn 
club hoog is en hij vindt dat te-
recht. De centrale middenvelder 
wijst er daarbij wel op dat succes 
van meerdere factoren afhankelijk 
is en dus niet vanzelfsprekend. Ku-
perus zegt daarover: “We hebben 
een brede en sterke selectie, maar 
we zullen er elke wedstrijd moe-
ten staan. Als jonge ploeg zijn we 
soms nog te wisselvallig. Als we dit 
seizoen stabieler blijken te zijn en 
bij de ondergrens vandaan blijven, 
dan gaan we volgens mij meedoen 
om de prijzen. Iedereen is gretig 
en vol ambitie om dat voor elkaar 
te krijgen”. Kuperus speelde in de 
jeugd van Opende, tot hij op zijn 14e 
besloot om naar Drachtster Boys te 
gaan. Hij wilde zich als voetballer zo 
goed mogelijk ontwikkelen en zag 
daarvoor bij Drachtster Boys meer 
mogelijkheden dan bij Opende. Hij 
maakte aan het einde van zijn laat-

ste seizoen bij Drachtster Boys zijn 
debuut in het 1e elftal. Toch keerde 
hij terug bij Opende. Kuperus licht 
deze stap als volgt toe: “Bij Opende 
zag het er voor de nabije toekomst 
goed uit. Er ontstond een sterke 
en ambitieuze selectie en ik wilde 
daar in mijn eigen dorp met mijn 
vrienden graag onderdeel van zijn. 
De sfeer en beleving zijn bij Opende 

helemaal terug en dat vind ik fan-
tastisch. In Wierd Kuipers hebben 
we een trainer die perfect bij de 
huidige selectie past. Wierd heeft 
oog voor de ontwikkeling van jonge 
spelers en hij brengt meer voetbal 
in de ploeg. Kuperus beseft dat er 
met bijvoorbeeld ploegen als Koot-
stertille, RWF en Dokkum stevige 
concurrentie is voor de bovenste 
plaatsen in de 4e klasse B. “De 
onderlinge coaching zal bij ons 
moeten verbeteren en wij moeten 
daarnaast beseffen, dat we er heel 
hard voor moeten blijven werken. 
Dat laatste geldt zeker ook voor 
mezelf”, zo stelt de zelfkritische 
Kuperus tot slot. Al met al zou het 
wel eens een heel mooi seizoen 
kunnen worden voor Opende. 

Concurrentie in de selectie van Aduard 2000 is toegenomen

Opende gaat gretig en vol ambitie het nieuwe seizoen in

ADUARD -  Binnen Aduard 2000 wordt met positieve verwachtingen 
naar de start van het nieuwe seizoen toegewerkt. Nadat twee seizoe-
nen geleden een zestal wat oudere spelers zijn gestopt, onderging de 
selectie min of meer gedwongen een verjongingskuur. Naast aanvul-
ling van spelers uit de eigen jeugd, meldden zich voor het komende 
seizoen ook een aantal nieuwelingen. Dit levert een selectie op, welke 
gevrijwaard kan blijven van degradatievoetbal en minstens in de mid-
denmoot moet kunnen eindigen. Althans dat is de mening van mid-
denvelder Bart Star, die aan zijn 3e seizoen in de hoofdmacht begint. 

OPENDE -  In voorbeschouwing op een nieuw voetbalseizoen wordt 
vrijwel altijd door clubs een positief en verwachtingsvol beeld ge-
schetst. De vv Opende is daarop ook deze keer geen uitzondering. De 
uitgesproken verwachtingen komen lang niet altijd uit. Bij Opende 
wijst echter veel erop dat het positieve beeld het komend seizoen niet 
naar beneden bijgesteld hoeft te worden. De huidige selectie is jong, 
gretig en bovenal getalenteerd. Opende is van oudsher een ploeg waar 
strijd en inzet voorname wapens zijn, maar het huidige Opende voegt 
daar vooral ook voetballend vermogen aan toe. Alle ingrediënten dus 
voor een succesvol seizoen.

VV ADUARD 2000

VV OPENDE
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Tillema kwam als jongeling ooit van 
OKVC over naar Grijpskerk. Op dat 
moment kwam ook een aantal oude-
re spelers, waaronder zijn broer Mar-
cel, de selectie versterken. Tillema 
daarover: “Het waren stuk voor stuk 
ervaren en gerenommeerde spelers, 
die van een hoger niveau terugkeer-
den bij Grijpskerk. Ik moest mezelf 

nog waarmaken en erg wennen aan 
het hogere niveau. Dat is gelukt en 
lukt nog steeds”. Reker oordeelt over 
zijn veel oudere teamgenoot als volgt: 
“René is nog altijd zeer gedreven en 
een echt leiderstype. Hij maakt an-
dere spelers beter en is daarnaast 
fysiek niet kapot te krijgen”. Op zijn 
beurt oordeelt Tillema ook positief 

over Reker: “Stefan is een kopsterke 
centrale verdediger, die veelal het 
juiste moment weet te kiezen om in 
de bal te komen. Hij is daarnaast fy-
siek sterk en iedere spits heeft ‘een 
zware dobber’ aan hem als hij de di-
recte tegenstander is”. Beide spelers 
kijken vol vertrouwen naar het ko-
mende seizoen, maar spreken geen 
torenhoge verwachtingen uit. Tillema 
vindt de middenmoot zondermeer 
haalbaar en zegt verder het volgende: 
“We zullen stabieler moeten worden 
en de ondergrens moet omhoog”. 
Beiden zijn content over de werkwijze 
van de huidige trainer Rinie Jurna, 
die volgens hen veel voetbalverstand 
meebrengt en zich heeft laten gel-
den als een trainer die ‘vooruit’ wil 
voetballen. Dat is het voetbal wat het 
huidige Grijpskerk het beste ligt. Ze 
verwachten dat de ‘stadse ploegen’ 
Be Quick 1994, Velocitas, Helpman 
en Groen Geel zich bovenin zullen 
melden. Voor Grijpskerk is volgens 
hen het motto: zo lang mogelijk mee-
doen. Welke klassering dat uiteinde-
lijk oplevert zien ze dan wel. Met spe-
lers als Raymond Pietens, Brian Tefi 
en Teije van der Hoek, die niet meer 
tot de selectie behoren, wordt er wel 
wat kwaliteit en ervaring ingeleverd. 
“Maar”, zo stelt Reker, “dit biedt kan-
sen aan talentvolle jonge spelers en 
bij Grijpskerk zijn die er zeker. Het kan 
zomaar eens een verrassend seizoen 
worden”.  

Vorig seizoen werd Arend de Boer 
uit Opeinde als hoofdtrainer aan-
gesteld. Ondanks dat het seizoen 
maar kort heeft geduurd, maakte 
de Boer een prima indruk en is er 
sprake van een goede klik tussen 
trainer en de club. Dit heeft gere-
sulteerd in een contractverlenging 
van twee seizoenen. De Haan is 
daar zeer content mee en licht dit 
als volgt toe: “De Boer is een jonge 
en ambitieuze trainer. Hij heeft een 
duidelijk plan voor ogen, waarbij 
hij vanuit een bepaalde organisatie 
meer voetbal in de ploeg wil bren-
gen. Dat is een proces en daarom 
is het goed dat hij voor meerdere 
seizoenen heeft getekend. Over en 
weer spreekt daar vertrouwen uit. 
Het zal een proces van vallen en 
opstaan worden, maar dus wel met 
de intentie dat de selectie zich ont-
wikkelt naar een wat hoger en sta-
bieler niveau. De Boer lijkt daarvoor 
de juiste man op de juiste plek. De 
selectie is leergierig en gedreven en 
ze hebben er ook plezier in. Verder 
hebben we gewoon resultaat nodig 

om het vertrouwen te krijgen dat 
we ons positief aan het ontwikkelen 
zijn. Maar ook als het wat tegenzit 
raken we bij ASC ’75 niet in paniek. 
Daarin zit vooral onze kracht. We 
geven niet op en blijven vooruitkij-
ken”. De Boer heeft als assistent 
een soort dubbelfunctie. In de se-
lectie spelen leeftijdsgenoten en 
vrienden van mij. Ik voel me met 

hen verbonden, maar zal altijd lo-
yaal aan de hoofdtrainer blijven. Ik 
moet dus kunnen schakelen in mijn 
rol en daarin zit mijn meerwaarde”. 
Voor het komende seizoen heeft 
ASC ’75 volgens De Boer het vizier 
op het linker rijtje gericht. Of dat 
lukt hangt van meerdere factoren 
af. In ieder geval is de selectie er 
niet zwakker op geworden. Welis-
waar heeft Armando Brandsma de 
club verlaten omdat hij in de stad 
Groningen gaat studeren en voet-
ballen. Hier staat de terugkeer van 
Daniël Postma tegenover, die vorig 
seizoen nog bij Harkema Opeinde 
speelde. Hij brengt ervaring mee en 
is alleen daarom al van toegevoeg-
de waarde”. 

Bij Grijpskerk moet de ondergrens omhoog

De kracht van ASC ’75: “we raken hier niet snel in paniek”
AUGUSTINUSGA – Bij ASC’75 gaat Atze de Haan (28) alweer zijn 7e sei-
zoen in als assistent-trainer. De Haan had op jonge leeftijd al heup-
klachten en daardoor eindigde zijn actieve periode als voetballer al bij 
de A-junioren van ’t Fean ’58. Als inwoner van Surhuizum ligt ASC’75 
hem na aan het hart en probeert hij zich binnen de club verdienstelijk 
te maken. De Haan realiseert zich terdege dat bij een kleine club als 
ASC ’75 de ambities en doelstellingen nooit torenhoog zullen zijn. Dat 
wil echter absoluut niet zeggen dat er helemaal geen ambities zijn. 

VV GRIJPSKERK

ASC’75

GRIJPSKERK – Als er één speler is bij Grijpskerk, die de gemiddelde 
leeftijd omhoog brengt, is het wel René Tillema. Tillema viert dit na-
jaar zijn 38e verjaardag, maar maakt nog altijd deel uit van de eerste 
selectie van Grijpskerk. Samen met zijn 13 jaar jongere teamgenoot 
Stefan Reker, die ook tot de meer ervaren spelers mag worden gere-
kend, laat Tillema zijn licht over het komende seizoen schijnen. Reker 
gaat als centrale verdediger al weer zijn 8e seizoen bij de ‘Smalrug-
gen’ in. Tillema speelt op de linksbackpositie, is fysiek in orde en vindt 
het bovenal nog steeds leuk om in de hoofmacht te spelen. 
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Zowel Mathijs als Arjan voetballen 
van kinds af aan al bij De Lauwers en 
wat hen betreft blijft dat ook zo. Ma-
thijs, die in Burum woont, komt uit 
een voetbalfamilie welke nauw ver-
bonden is met de club. Arjan woont 
in Kollumerpomp en ook hij voelt in 
zijn element bij de club. Ze hebben 
duidelijk zin in het nieuwe seizoen en 
zijn erg benieuwd of de investeringen 

door trainer Tinus Bosma zich gaan 
uitbetalen in een hogere klassering 
op de ranglijst. Mathijs licht dit als 
volgt toe: “De Lauwers staat bekend 
als een ploeg van ‘lange halen snel 
thuis’. Tinus probeert meer voetbal 
in de ploeg te brengen en hij wil dat 
elke speler meer vanuit zijn eigen 
positie gaat spelen”. Arjan vult aan: 
“Het hele team wil ervoor gaan en 

iedereen stopt er veel energie in. Ti-
nus investeert veel in de ploeg en de 
speelwijze en ik verwacht dat hij hier 
ook wil gaan oogsten”. Beide spe-
lers hopen en verwachten dan ook, 
dat de huidige trainer langer aan de 
club verbonden blijft. Er zijn maar 
liefst vijf spelers vanuit de jeugd aan 
de selectie toegevoegd, waardoor 
alle posities dubbel bezet zijn. Ma-
thijs moet daarbij onder de lat de 
vorig seizoen naar SC Kootstertille 
vertrokken doelman Marcel Kem-
penaar doen vergeten. Arjan ziet dat 
wel gebeuren: “Mathijs heeft een 
hele goede reflex en door zijn lengte 
is hij in staat om ook de in de uiter-
ste hoek geplaatste ballen te keren”. 
Op zijn beurt oordeelt Mathijs over 
Arjan als volgt: “Arjan is een prima 
middenvelder. Hij is aanvallend in-
gesteld, is balvast en heeft een heel 
goed schot in zijn linkerbeen”. De 
onderlinge sfeer en binding om-
schrijven beiden als zeer goed en 
dat helpt ook enorm mee om goed 
te presteren. Hoewel ze een plaats in 
de middenmoot als reëel zien, hopen 
ze toch stiekem op meer. Ze zien al-
lebei het opnieuw versterkte Noord-
bergum als de gedoodverfde favoriet 
voor de titel. Maar volgens hen kan 
daaronder van alles gebeuren. De 
Lauwers zou zomaar eens voor een 
positieve verrassing kunnen zorgen. 
Aan Mathijs en Arjan zal het in ieder 
geval niet liggen. 

Ludema, intussen 30 jaar oud, is 
weer in Oldehove gaan wonen en 
heeft er een gezinnetje gesticht. 
Een bewuste keuze en daarmee 
lijkt voor hem op voetbalgebied 
de cirkel rond. Gelet op zijn staat 
van dienst werd hij bij OKVC vorig 
seizoen met open armen ontvan-
gen. Ludema heeft zich tot doel 
gesteld om ‘zijn’ club te helpen 
om de spiraal naar boven te vin-
den. Zijn inbreng beperkte zich in 
het coronaseizoen helaas maar 
tot een handvol optredens in het 
1e elftal. Hopelijk komen daar 
nog vele wedstrijden bij. Lude-
ma, die meestal ‘op zes’ speelde, 
verwacht dat zijn huidige trainer 
Galli Baroudi hem centraal ach-
terin zal laten spelen. Ludema 
licht toe: “Baroudi is bezig met 
het proces om OKVC dichter op 
elkaar en dus compacter te laten 
spelen. Doordat ik jarenlang op 
een hoger niveau heb gespeeld, 
kan ik daaraan bijdragen en mijn 
medespelers helpen. Ook op het 
lagere niveau heb ik nog steeds 

veel plezier in voetbal. Zou dat 
niet zo zijn, dan breng ik dat over 
op de groep en krijg je irritaties. Ik 
ben hier gewoon één van de groep 
en heb geen aparte status”.  
Over de verwachtingen voor het ko-
mende seizoen houdt Ludema een 
slag om de arm: “Ik ken de tegen-
standers uit de vierde klasse C lang 
niet allemaal. Ik denk wel dat in ie-
der geval Mamio weer bovenin mee 

gaat doen. Met vier of vijf spelers 
van Mamio heb ik zelf gevoetbald 
en die kunnen echt wel wat. Als 
OKVC zich weet te handhaven, heb-
ben we het gewoon goed gedaan. 
En ik verwacht ook zondermeer 
dat dit gebeurt. Er zit voldoende 
potentie in onze selectie. We zijn 
wel Jorn Slagter kwijtgeraakt. Jorn 
is in Groningen op kamers gaan 
wonen en wilde bij The Knicker-
bockers gaan spelen. Hij zou daar 
op de wachtlijst komen en heeft 
zich vervolgens naar Aduard 2000 
laten overschrijven. Hij wil het 
graag een keer een klasse hoger 
proberen. Maar er is ook weer 
jong talent doorgestroomd. Ook 
zonder Jorn blijven we echt wel in 
de 4e klasse”. 

Een eindklassering in de middenmoot lijkt haalbaar

Volgens Jasper Ludema gaat OKVC zich handhaven in de 4e klasse

WARFSTERMOLEN – Doelman Mathijs van der Laan (18) en midden-
velder Arjan van Straten (19) kijken reikhalzend uit naar het nieuwe 
seizoen. Het jeugdige duo is van mening dat De Lauwers onder leiding 
van hoofdtrainer Tinus Bosma de weg naar boven gaat vinden en mini-
maal in de middenmoot van de 5e klasse C zal eindigen. 

OLDEHOVE - Vorig seizoen keerde Jasper Ludema na vele jaren in de 
hogere klassen van het amateurvoetbal te hebben gespeeld, terug 
bij zijn jeugdliefde OKVC. Ludema werd lang geleden als jeugdspeler 
van OKVC gescout door FC Groningen en doorliep bij de Trots van het 
Noorden de jeugdopleiding. Tot een doorbraak in het betaalde voet-
bal kwam het niet, maar Ludema speelde achtereenvolgens wel voor 
gerenommeerde clubs als Achilles ’94, PKC ’83 en VV Groningen in de 
hogere regionen van het amateurvoetbal. 

VV DE LAUWERS

OKVC
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ergonomie in Nederland en Bel-
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-
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Aangezien Buitenpost de afgelopen 
twee coronaseizoenen steeds in de 
degradatiezone bivakkeerde lijkt er 
sprake van een zware opdracht. Maar 
de opdracht is zeker niet onmogelijk, 
zo oordeelt ook Brouwer: “Ik heb het 
gevoel dat handhaving zeker mogelijk 
is. We weten waar we staan, maar in 
voetbal is niets met zekerheid te voor-
spellen. De wil en de ambitie om dit 
seizoen boven de streep te eindigen 
leeft sterk binnen de selectie en ook 

binnen de hele club. In de Hoofdklas-
se wordt er veel van de spelers ge-
vraagd en de bereidheid daarvoor is 
aanwezig. We trainen drie keer in de 
week en niet alleen omdat het moet, 
de spelers willen het ook graag”. 
Brouwer en zijn assistenten hebben 
geen specifieke spelstijl voor ogen: 
“Dat hangt af van het type spelers 
wat je tot je beschikking hebt en ook 
kan een wedstrijd om een bepaalde 
spelstijl vragen. We werken wel aan 

bepaalde patronen, die er nog verder 
ingeslepen moeten worden”. De se-
lectie van Buitenpost is niet veel ver-
anderd ten opzichte van vorig seizoen. 
Rick Weening vertrok naar ON Sneek, 
maar daar staat de komst van drie 
nieuwelingen tegenover. De 31-jarige 
Rob Schokker (Drachtster Boys) staat 
bekend als een balvaste en regelma-
tig scorende spits. Ook nieuw zijn Max 
Huiskamp (ON Groningen ) en Josha 
Otten (Frisia). Dit drietal heeft in de 
voorbereiding al aangetoond een 
versterking voor de selectie te zijn. 
Belangrijk en ook passend binnen 
het beleid binnen de club is verder 
de doorstroming van een kwartet 
jeugdspelers naar de 1e selec-
tie. Dit betreffen Hans Beute, Jorn 
Jongsma, Eelze Spinder en Mike 
Visser. De resultaten in de voorbe-
reiding vielen over het algemeen 
tegen, maar daar tilt Brouwer niet 
heel zwaar aan: “We moesten dui-
delijk nog wat aan elkaar wennen 
en door vakantie en coronabesmet-
tingen verliep de voorbereiding niet 
optimaal. Met Marcel Hiemstra en 
Jan Faber heb ik prima assistenten 
en met elkaar hebben we naar de 
start van de competitie toegewerkt”. 
Nadat de eerste wedstrijd thuis 
tegen De Dijk een ongelukkige ne-
derlaag opleverde, werd de eerste 
uitwedstrijd tegen Noordscheschut 
uit gewonnen. Dat laatste smaakt 
duidelijk naar meer. 

“We zijn nu een dikke maand be-
zig”, aldus De Vries. “Er zit zeker 
voetbal in de ploeg en de spelers 
zijn technisch goed onderlegd. Ook 
merk ik dat ze wel willen, de inten-
ties zijn goed. Het zijn daarnaast 
ook allemaal leuke jongens. De 
selectie is wat smal, maar als we 
iedereen fit kunnen krijgen en hou-
den, zie ik zeker mogelijkheden om 
deze club in de 4e klasse te hou-
den. Die druk is mij overigens niet 
opgelegd. De voorzitter van de club 
stelde zelfs het behoud van de hele 
club belangrijker te vinden dan 
handhaving van 1e elftal in de 4e 
klasse. Dat laatste is ook van hem 
uiteraard wel een vurige wens. 
GSVV is een kleine vereniging en 
komt voort uit een kleine gemeen-
schap, waarbinnen het bestaan 
van een voetbalclub van groot be-
lang is voor de leefbaarheid in de 
betreffende dorpen. De club heeft 
de randvoorwaarden en faciliteiten 
goed voor elkaar en alles wijst erop 
dat we er met elkaar een goed sei-

zoen van kunnen maken”. De Vries 
en VIOD Driesum besloten begin 
dit jaar na twee seizoenen afscheid 
van elkaar te nemen. De trainers-
carrousel was toen al bijna tot stil-
stand gekomen. Op zoek naar een 
nieuwe uitdaging werd De Vries 
op de vacature bij GSVV gewezen. 
Na een goed gesprek en het goede 
gevoel daarbij werd de zaak snel 

beklonken. Een aantal spelers uit 
de selectie van het vorige seizoen 
heeft besloten om een stapje terug 
te doen. De Vries kent de kwalitei-
ten van die spelers niet en kijkt ook 
alleen maar naar de spelers die hij 
wel tot zijn beschikking heeft. Hij 
zegt daarover: “Het biedt ook ruim-
te aan en kansen voor de jeugdspe-
lers, die aan de selectie zijn toege-
voegd. Het is soms verrassend om 
te zien hoe snel dat soort spelers 
er kan staan en het niveau blijkt 
aan te kunnen. We zullen onze huid 
in alle wedstrijden zo duur moge-
lijk gaan verkopen en voetballen 
naar onze mogelijkheden. Aan het 
eind van de rit zien we wel of dat 
voldoende is gebleken voor hand-
having in de 4e klasse”. 

Hoofdtrainer heeft het gevoel dat handhaving mogelijk is

Doelstelling GSVV ongewijzigd: handhaven in de 4e klasse

BUITENPOST – Met een ongewijzigde doelstelling, maar met een com-
pleet vernieuwde technische staf is Buitenpost intussen begonnen aan 
weer een seizoen in de Hoofdklasse B. De ervaren Willem Brouwer 
werd gecontracteerd als hoofdtrainer. Marcel Hiemstra, die de afge-
lopen seizoenen hoofdtrainer van vv Opende is geweest, is de nieuwe 
assistent-trainer. Jan Faber, eerder als hoofdtrainer actief bij onder 
andere vv Grijpskerk, is in het kader van zijn opleiding tot trainer/ 
coach 1 aan de technische staf toegevoegd. De doelstelling is voor het 
trainerstrio glashelder: handhaving in de Hoofdklasse. 

GERKESKLOOSTER -  Nadat GSVV twee seizoenen geleden via de na-
competitie naar de 4e klasse promoveerde, bivakkeerde het in de twee 
coronaseizoenen onder de degradatiestreep. De club krijgt komend 
seizoen een herkansing om zich in de 4e klasse te bewijzen. Dat zal 
gaan gebeuren onder leiding van de nieuwe trainer Theo de Vries uit 
Dokkum, die als opvolger van de vertrokken Theo Alink werd aange-
steld. De Vries is zich bewust van de moeilijkheidsgraad van de uitda-
ging waar hij en zijn team voor staan, maar ziet zeker perspectief en 
mogelijkheden bij de club uit Gerkesklooster-Stroobos. 

VV BUITENPOST

GSVV
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Hoofdtrainer Minno van der Werff 
en assistent-trainer André van der 
Molen zijn volgens Hamstra heel 
duidelijk in wat ze willen en wat ze 
daarbij van hun spelers verwachten. 
Ze hebben de beschikking over een 
gretige selectie, waarbij de spelers 
bereid zijn om voor elkaar te werken. 
Dat laatste is volgens Hamstra een 
absolute voorwaarde om goede re-
sultaten te behalen. De selectie van 

’t Fean ’58 is intact gebleven en zelfs 
in de breedte wat versterkt. Harrie 
Groen, die eerder deel uitmaakte 
van de 1e selectie, is vanuit het 2e 
weer aangesloten en ook Jurre de 
Haan en Nando de Jong zijn vanuit 
de eigen jeugd naar de 1e selectie 
doorgeschoven. Omdat ook de rand-
voorwaarden rond het 1e elftal uit-
stekend zijn ingevuld, durft Hamstra 
zijn voorspelling voor een plaats in de 

subtop te doen. Hij vertelt daarover 
verder: “Binnen de selectie is ieder-
een gretig en vastberaden om er een 
goed seizoen van te maken. Natuur-
lijk is het zo dat ook details mede be-
palen hoe het seizoen gaat verlopen. 
Je hebt ook altijd een dosis geluk 
nodig. Ik verwacht dat Be Quick Dok-
kum, VEV’67, Marum en toch ook nog 
Zuidhorn zich bovenin gaan melden. 
Als wij rond de 5e plaats weten te ein-
digen, dan doen we het gewoon goed. 
Maar in voetbal is alles mogelijk en 
voorspellingen komen lang niet altijd 
uit. Toch ben ik ervan overtuigd, dat 
wij het komende seizoen niet naar 
beneden hoeven te kijken, maar juist 
omhoog kunnen kijken”. Hamstra is 
zich ervan bewust, dat hij als spits 
vooral zal worden afgerekend op het 
aantal doelpunten wat hij zal gaan 
maken. Hij zegt daarover het volgen-
de: “Het maken van veel doelpunten 
is voor mij niet een doel op zich. Ik sta 
niet alleen in de spits om kansen af 
te ronden. Ook ik moet hard werken 
voor het team, als aanspeelpunt fun-
geren en zorgen dat ook anderen in 
scoringspositie komen. Wie de doel-
punten uiteindelijk maakt is minder 
belangrijk, het gaat om winnen”. 
Hamstra heeft zich voorgenomen om 
alles wat in zijn vermogen ligt aan te 
wenden om zijn voorspelling uit te 
laten komen en heeft er alle vertrou-
wen in dat dit ook voor de technische 
staf en zijn medespelers geldt. 

“We gaan voor het hoogste” aldus 
Russchen, die zijn selectie vrijwel 
intact zag blijven. Alleen Watze 
van Houten heeft ervoor gekozen 
om met zijn vrienden in een lager 
elftal te gaan spelen. Dit wordt ge-
compenseerd door Geert Wim de 
Kleine, die is overgekomen van 
THOR (Lippenhuizen). Door ver-
der ook nog een aantal talentvolle 
jeugdspelers aan de selectie toe 
te voegen, heeft Russchen nu de 
beschikking over maar liefst 22 se-
lectiespelers. De jeugdspelers heb-
ben in de voorbereiding al de nodige 
speelminuten mogen maken, wat 
Russchen prachtig vindt om te zien 
en hij geniet er ook van: “We heb-
ben een leuke en prima selectie en 
daarmee moeten we gewoon een 
rol van betekenis kunnen spelen. 
Maar er zijn meer kapers op de kust 
en zoals altijd het geval is in het 
voetbal, zullen nuances het verschil 

gaan bepalen. Wij moeten er volle-
dig voor gaan en dan zien we wel 
waar dat toe zal leiden”. Russchen 
is uiteraard op de hoogte van de 
mogelijkheden die worden verkend 
om tot een fusie te komen tussen 

vv Surhuisterveen en ’t Fean ’58. 
Hij doet daar bewust geen uitspra-
ken over: “Ik ben 7 jaar trainer ge-
weest van ’t Fean ’58, maar focus 
me nu alleen maar op Surhuis-
terveen. Vanuit mijn positie wil ik 
me er niet mee bemoeien. Ik gun 
beide clubs het beste, los van het 
feit of ze op termijn samen verder 
gaan of juist niet. We zien wel wat 
het uiteindelijk wordt. Ik richt me 
met mijn selectie op het komende 
seizoen, dat hopelijk niet opnieuw 
door maatregelen vanwege co-
rona wordt verstoord. Ik ben heel 
benieuwd naar het verloop van de 
competitie en heb daarbij het volste 
vertrouwen dat mijn spelers goede 
resultaten gaan behalen”. 

Spits Jens Hamstra verwacht plaats in subtop

Surhuisterveen wil een rol van betekenis gaan spelen

SURHUISTERVEEN – Volgens Jens Hamstra (28) die met een onder-
breking van anderhalf jaar al tien seizoenen deel uitmaakt van de 1e 
selectie, hoeft ’t Fean ’58 het komende seizoen niet naar beneden te 
kijken, maar juist omhoog. Volgens de kopsterke spits trekt het hui-
dige trainersduo de opgaande lijn door, welke een aantal seizoenen 
geleden onder leiding van trainer Mark Bosma werd ingezet. 

SURHUISTERVEEN – De kennismaking van vv Surhuisterveen met het 
zaterdagvoetbal heeft vorig seizoen slechts een handvol wedstrijden 
geduurd. Zoals bekend heeft Surhuisterveen ervoor gekozen om de 
zondag als speeldag vaarwel te zeggen en voor de zaterdag te kiezen. 
Dat betekende dat de 3e klasse zondag werd ingeruild de kelderklasse 
5C op zaterdag. Hoewel er supporters zijn die de gang naar sportpark 
’t Ketting op de zondag nog steeds missen, overheerst de tevreden-
heid over de koerswijziging. Trainer Jacob Russchen is zich ervan be-
wust, dat van zijn ploeg wordt verwacht, dat het verblijf in de 5e klasse 
van korte duur zal zijn. De ervaren trainer spreekt dan ook hardop uit 
dat promotie de doelstelling is. Hoewel de wereld volgens hem niet 
vergaat als dat onverhoopt niet mocht lukken.

FEAN’58

VV SURHUISTERVEEN
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Pontjodrikomo zag twee spelers uit 
zijn selectie vertrekken. Wouter de 
Boer vertrok vanwege een verhuizing 
en Stephan Smit gaat bij Velocitas 
1984 met zijn vrienden proberen zijn 
ambities vorm te geven. Tegenover 
dit vertrek staat de komst van David 
Albert Villalta, die bij vv Winsum heeft 
gespeeld. Villalta heeft bij Zuidhorn 

een contract getekend als jeugd-
trainer en in het verlengde daarvan 
maakt hij als speler met Spaanse 
roots ook deel uit van de 1e selectie. 
Hij brengt kwaliteit en toegevoegde 
waarde mee naar het oordeel van 
Pontjodikromo, die verder wederom 
een aantal jeugdige talenten uit de 
eigen gelederen aan de selectie 

heeft toegevoegd. Dat laatste is een 
belangrijk beleidsuitgangspunt bin-
nen de club. Dit neemt niet weg dat 
iedereen welkom is om bij Zuidhorn 
te komen voetballen. Pontjodikromo 
zal geassisteerd worden door Marco 
Zuidberg, die vorig jaar nog deel uit-
maakte van de selectie, maar door 
aanhoudende problemen met een 
knie is afgehaakt als speler. Met te-
genstanders als Be Quick Dokkum, 
FC Wolvega, VEV ’67 en Marum is er 
in de 2e klasse I sprake van zware 
concurrentie. Pontjodikromo is zich 
daarvan bewust en heeft zich ten 
doel gesteld om zo lang mogelijk 
mee te doen om de prijzen en het 
wordt vanzelf duidelijk hoe lang 
dat zal zijn. Een kenmerk van jonge 
spelers is volgens de oefenmeester 
dat hoogte- en dieptepunten elkaar 
geregeld kunnen afwisselen. Van-
daar dat hij wil werken aan stabi-
liteit, waarbij goed voetbal en een 
goede opbouw als uitgangspunten 
gelden. Verder is het volgens hem 
belangrijk de gezondheid en de fit-
heid van de spelers goed in de gaten 
te houden. De afgelopen anderhalf 
jaar was daarvoor vanwege de coro-
naepidemie niet ideaal. De ambitie 
welke Zuidhorn heeft past voor de 
rest uitstekend bij de persoonlijke 
ambitie van de trainer zelf. Ook hij 
wil zich verder ontwikkelen en zo 
hoog mogelijk zien te komen als 
voetbaltrainer. 

Dijkstra, die binnen het huidige 
bestuur van Ezinge de functie van 
penningmeester bekleedt, maakt al 
jarenlang deel uit van de 1e selec-
tie en was in het verleden de vaste 
centrumspits. “In mijn jongere ja-
ren maakte ik geregeld ongeveer 20 
doelpunten per seizoen. Inmiddels 
gaan de jaren wat tellen en speel ik 
nu op posities aan de linkerkant. Het 
gaat bij mij allemaal wat langzamer 
dan voorheen en als spits is snelheid 
nu eenmaal een belangrijk wapen”, 
zo licht Dijkstra toe. Ezinge kwam 
zoals gezegd, twee seizoenen gele-
den uit in 5D, waarin meerdere clubs 
uit de stad Groningen actief zijn. Over 
het algemeen ontbreekt het in wed-
strijden tegen stadse ploegen wat 
aan de echte sfeer en beleving. Dat 
is bij dorpsclubs uit de provincie vaak 
anders. Na 5C, dat vooral Fries getint 
is, wordt het nu dus 5E, waarbij tegen 
clubs als Eenrum, Warffum en Ste-
dum wordt gespeeld. “Het is vooraf 
lastig te bepalen hoe we er ten op-
zichte van de ploegen uit 5E precies 
voorstaan”, aldus Dijkstra. “We heb-
ben een smalle selectie, maar als 
iedereen een beetje fit blijft, hebben 

we best een leuke ploeg. Onze se-
lectie is redelijk intact gebleven. Een 
enkeling is gestopt, maar er is wat 
jeugdig talent bijgekomen. De wis-
selwerking met onze trainer Gezie-
nus Oosterhuis is zondermeer goed. 
Het is nu zaak om naar de start van 
de competitie toe te werken en ho-
pelijk een volledig seizoen uit te spe-
len. Als we in de middenmoot eindi-
gen, dan is het seizoen geslaagd. Als 
het lukt om een periodetitel te halen, 
dan hebben we het super gedaan. In 
voetbal is veel mogelijk, dus mag ook 

Ezinge daar op hopen”.  Voor wat be-
treft de toekomst van zijn club toont 
Dijkstra zich reëel: “Ezinge is een 
kleine club en in de coronaperiode 
is het aantal leden opnieuw terugge-
lopen. We hebben geen jeugdteams 
in de categorie tussen 15 en 18 jaar. 
Spelers uit deze leeftijdsgroep kun-
nen we alleen maar in het 2e elftal 
laten spelen, omdat we maar twee 
seniorenteams hebben. Dat is niet 
ideaal, maar we hebben daarin nau-
welijks keus. Maar we doen er bin-
nen onze beperkte mogelijkheden 
alles aan om Ezinge een aantrek-
kelijke, succesvolle en gezellige club 
te laten zijn”. Aan de kersverse vader 
(Dijkstra werd op 20 juli voor de eer-
ste keer vader) zal het niet liggen. Hij 
blijft daarvoor zowel binnen als bui-
ten de lijnen zijn uiterste best doen. 

VV Zuidhorn werkt aan stabiliteit om zo hoog mogelijk te eindigen

Eerste selectie Ezinge: ‘een smalle selectie, maar leuke ploeg’

ZUIDHORN – Trainer Bob Pontjodrikomo van vv Zuidhorn heeft een 
duidelijk doel voor ogen voor het komende seizoen. “We moeten 
werken aan stabiliteit en zo hoog mogelijk eindigen”, aldus de in 
Hoogezand wonende trainer, die bij de club zijn 3e seizoen ingaat. 
Net als iedereen hoopt hij na twee vroegtijdig afgebroken seizoenen 
dat er nu een volledige competitie afgewerkt kan worden, want zijn 
werk bij Zuidhorn is nog niet klaar. Hij omschrijft Zuidhorn als een 
mooie grote club, met veel kwaliteit in de spelersgroep en veel aan-
komend talent bij de jeugd. Omdat binnen de club verder ook alles 
goed is geregeld en er sprake is van korte lijnen, staat volgens hem 
niets een goed nieuw voetbalseizoen in de weg. 

EZINGE – Na vorig seizoen van de 5e klasse D naar de 5e klasse C 
te zijn overgeheveld, komt Ezinge komend seizoen opnieuw in een 
andere klasse uit. Ezinge is namelijk ingedeeld in de 5e klasse E. 
Routinier Jasper Dijkstra (33) is wel content met de nieuwe inde-
ling omdat er vooral tegen dorpsclubs uit het noordoosten van de 
provincie Groningen zal worden gespeeld. 

VV ZUIDHORN

VV EZINGE

Eetcafé en Restaurant

De Opstal
“heerlijk eten, gezellig genieten 
en gastvrij, 

                  dat is De Opstal”

Kerkstraat 4 | Zuidhorn
0594-504937
www.deopstal.nl
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06 -139 47 521 / 0594 - 506 069
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  - verkoop
  - aankoop
  - taxatie
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9804 TG Noordhorn

telefoon 0594 - 50 30 10

fax 0594 - 50 38 37
info@hoekstrabouw.nl

www.hoekstrabouw.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

24 uurs service

Hoekstra
bouw b.v.

oog voor detail
Industrieweg 32 9804 TG Noordhorn telefoon 0594 - 50 30 10 

info@hoekstrabouw.nl www.hoekstrabouw.nl

Handelsweg 1 - Noordhorn

Houthandel 
F. Veenstra

Tel. 0594-502588  www.houthandelveenstra.nl

Uw adres voor bouwstaal, betonmortel, damwand, dak en pvc materialen
NU OOK ZWART-GRIJS GEÏMPREGNEERD TUINHOUT

ALLE MATEN DOUGLAS HOUT

Schoorsteenveger
Derk Miedema
Nieuwstraat 15 | 9804 PW Noordhorn - Groningen
0594 50 28 30 | 06 30 70 74 25

NU OOK: Installatie , onderhoud en materialen
www.schoorsteenveger-miedema.nl

Torenstraat 10 Nieuwstraat 1
Ezinge 0594-621287  Zuidhorn 0594-529586Torenstraat 10 Nieuwstraat 1
Ezinge 0594-621287  Zuidhorn 0594-529586

Vast en zeker!

Meedenerweg 2 9892 TB Feerwerd
Tel 06 - 539 23 866 www.homanonderhoud.nl
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