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VOOR DE STREEKCLUBS GAAT DE COMPETITIE WEER BEGINNEN
STREEK - Op zaterdag 24 september 2022 wordt in het 
district Noord van de KNVB afgetrapt voor de eerste com-
petitieronde van het nieuwe seizoen. Voor 14 streekclubs 
ontbrandt daarmee weer de wekelijkse strijd om de pun-
ten. Eén club speelt dan overigens alweer de vierde com-
petitiewedstrijd en dat is Buitenpost, dat in de landelijke 
4e divisie uitkomt. Voor Buitenpost staat de teller na drie 
wedstrijden op 4 punten. De Streekkrant blikte met ver-
tegenwoordigers van alle clubs vooruit op het seizoen en 
uiteraard ontbreekt het nergens aan goede bedoelingen 
en zijn de verwachtingen louter positief. Het vorig seizoen 
kon bij ’t Fean ’58 en Niekerk de kampioensvlag in top, 
terwijl er met GSVV en OKVC ook twee clubs degradeer-
den naar een lagere klasse. Zeester en Surhuisterveen 
wonnen een periodetitel, maar slaagden er niet in om via 
de nacompetitie te promoveren.  

Doordat zowel OKVC als GSVV vanuit 
de 4e klasse zijn gedegradeerd, ko-
men er dit seizoen maar liefst zeven 
clubs uit in wat ook wel de kelder-
klasse wordt genoemd. Deze bena-
ming komt wat denigrerend over, 
maar doet niets af aan de gewel-
dige passie en beleving, welke ook 
in deze klasse vaak de boventoon 
voert. Vrij van degradatiezorgen 
kunnen clubs in de 5e klasse ook 
alleen maar naar boven kijken. Net 
als in de hogere klassen wordt er 
bij elke club altijd weer gehoopt en 
in sommige gevallen ook een beetje 
gerekend op een periodetitel. Juist 
de strijd om de periodetitels houdt 

de meeste competities vaak tot de 
laatste speeldag spannend en on-
voorspelbaar. De vraag is hoe ’t Fean 
’58 en Niekerk het een klasse hoger 
zal vergaan. ’t Fean ’58 bekroonde 
een topseizoen met het kampioen-
schap en mag voor het eerst in de 
1e klasse uitkomen. Niekerk maak-
te de sprong naar de 3e klasse en 
speelt daarin meerdere streekder-
by’s. In de indeling van de meeste 
klassen is er voor komend seizoen 
sprake van verassend veel wijzigin-
gen. Er wordt daardoor tegen veel 
nieuwe tegenstanders gespeeld en 
ook dat maakt het seizoen op voor-
hand interessant. Het zijn uiteraard 

niet alleen de spelers en trainers die 
staan te popelen om aan het nieuwe 
seizoenen te beginnen. Dat geldt in 
hoge mate ook voor de vele vrijwil-
ligers en supporters van elke club. 
De volkssport nummer één, welke 
voetbal nu eenmaal is, wordt ook 
wel de belangrijkste bijzaak in het 
leven genoemd. Jong en oud ont-
moeten elkaar rond het voetbalveld 
en uiteraard in de kantine voor de 
3e helft. Het sociale aspect is groot 
en juist in deze tijd ook van groot be-
lang. Hopelijk brengt het lezen van 
deze Voetbijlage iedereen weer in de 
juiste stemming voor de naderende 
aftrap van het seizoen.



FC GROOTEGAST SEIZOEN  ‘22/’23

Pieter Buma, die zijn zesde seizoen 
ingaat als leider knikt instemmend, 
maar schroeft de verwachtingen 
niet al te hoog op: “De doelstelling 
zal opnieuw handhaving zijn. Maar 
stel dat alles meezit, dan kunnen 
we misschien wat meer naar boven 
kijken. Ik denk dat onze selectie er 
wat sterker op geworden is. Dat Rolf 
is teruggekeerd is daarbij van veel 
waarde. Rolf is een heel complete 
voetballer, die het spel goed door-
ziet. Verder heeft Marcel Gelderloos, 
die in Grootegast is komen wonen 
zich als lid gemeld. Hij is 32 jaar oud 
en heeft veel ervaring met het spe-
len op het niveau van de 3e klasse 
bij Wildervank en speelde daarna 
nog voor Kwiek in de 4e klasse. Ik 
zie hem als een versterking. Ook zijn 
de jeugdspelers Nanne van Hielk-

ema en Tjerk Donker aan de selectie 
toegevoegd”. In de persoon van de 
ervaren Sjoerd Rozema staat er een 
nieuwe trainer aan het roer bij Fc. 
Grootegast. Rozema zal ongetwijfeld 
zijn stempel gaan drukken en in de 
loop van het seizoen zal blijken wel 
effect dat op de ploeg zal hebben. In 
vergelijking met het afgelopen sei-
zoen telt de 3e klasse B vier nieuwe 
ploegen. Dat zijn de degradanten 
Veenwouden en Zwaagwesteinde en 
de promovendi Kootstertille en ODV. 
Pieter en Rolf verwachten dat ze-
ker de degradanten zich bovenin 
zullen gaan melden. Verder is het 
toch vooral wat koffiedik kijken. “Je 
weet niet wat er binnen de selecties 
van de andere clubs is veranderd. 
Maar we mogen geen enkele te-
genstander onderschatten”, aldus 

Rolf. Op de vraag of hij als een an-
dere voetballer is teruggekomen na 
zijn uitstap naar VEV’67 reageert hij 
zelfverzekerd: “Ik zal het niet veel 
anders gaan doen. Ik pak mijn rol op 
het middenveld. Ik weet wat ik kan 
en doe gewoon mijn best om dat 
iedere wedstrijd weer te laten zien. 
Zo heb ik het bij VEV ’67 ook ge-
daan. Het is wel even wennen, want 
ik speel voornamelijk met jongens 
die er drie jaar geleden, toen ik ver-
trok niet bij waren. Wie er toen ook 
al bij was is Mike Homan. Hij speelt 
nu veel volwassener als toen en is 
daarmee een voorbeeld hoe een 
ontwikkeling vorm kan krijgen”. 
Daar waar Rolf vooral een rol binnen 
de lijnen gaat vervullen, heeft Pieter 
die buiten de lijnen. Pieter regelt 
veel, zo niet alles rondom de eerste 
de selectie en is daar zeer precies 
in. Hij laat eigenlijk niet aan het toe-
val over. Volgens Rolf is er nog wel 
ruimte voor enige verbetering. Zo 
is hij van mening dat een assistent-
trainer geen overbodige luxe zou 
zijn. Voor de hooftrainer is het fijn 
om een sparringpartner te hebben 
en het is ook voor de totale uitstra-
ling belangrijk. Tot slot maakt Rolf 
duidelijk dat zijn terugkeer vooral te 
maken heeft met verantwoordelijk-
heidsbesef: “De club in je dorp, waar 
je in de jeugd hebt gespeeld, blijft al-
tijd je club. En voor je club voel je je 
verantwoordelijk. Ik woon in Groot-
egast en ben niet zolang geleden 
voor de eerste keer vader geworden. 
Weer op de fiets naar de wedstrij-
den en trainingen. Fc. Grootegast 
heeft een prachtig complex, met 
sinds enige tijd een tribune en veel 
meelevende supporters. Persoonlijk 
vind ik het jammer dat we niet in de 
meer ‘Groninger’ 3e klasse spelen. 
We spelen nu in 3B alleen maar te-
gen clubs uit Friesland.  In 3C spelen 
clubs als Aduard 2000, Grijpskerk, 
Niekerk, TLC, HFC ’15 en ONR. Al-
lemaal binnen een straal van zo’n 
20 kilometer”. Rolf schetst hiermee 
wel iets om na afloop van komende 
seizoen over na te denken voor de 
fusieclub uit Grootegast. Maar zover 
is het nog niet. Eerst maar eens de 
Friezen zo vaak mogelijk verslaan. 

“We mogen geen enkele 
tegenstander onderschatten” 
GROOTEGAST - De op het oude nest bij Fc. Grootegast teruggekeerde 
Rolf Hazenberg (26) is heel duidelijk over het komende seizoen: “Drie 
seizoenen geleden koos ik voor VEV’67 en bij Fc. Grootegast is er toen 
een hele jonge lichting spelers vanuit de jeugd doorgestroomd naar de 
eerste selectie. Er mochten daarom nog geen wonderen verwacht wor-
den. De jongens van toen zijn nu echte mannen geworden en dat moe-
ten ze nu ook gaan uitstralen. We moeten zoveel mogelijk proberen de 
regie in de wedstrijden in handen te krijgen. Eerst mocht Fc. Groote-
gast wedstrijden winnen, nu zijn we zover dat het ook gewoon moet”. 

Hoeksema
Administratiekantoor

Hofl aan 1 | 9861 BN | Grootegast
Tel.: 0594 - 61 20 47 | Fax: 0594 - 61 43 21

Onze kwaliteit 
is uw rijplezier

Wij leveren professioneel 
onderhoud tegen een 

betaalbare prijs!

Ook automaat 
spoelen

Hoofdstraat 55, 9861 AB Grootegast
Tel: 06-15686925

Tel: 0594 - 61 21 35 | info@kpopslag.nl | www.kpopslag.nl
Vanaf € 87,50 per box

- APK-keuringen
- Reparaties
- Verkoop nieuwe auto’s
 en occasions
- Verhuur aanhangwagens
TB Autoservice
Legolaan 2a, 9861 AT Grootegast, Tel: 0594-613865 www.tbautoservice.nl

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

   en keuren

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

   en keuren

Ambacht 2
9861 AM  Grootegast
Tel. 0594-613818
Mob.  06-21222994

www.installatiebedrijf-buma.nl

TANKSTATION VAN DER HEIDE
 GROOTEGAST GROOTEGAST

TANKSTATION VAN DER HEIDETANKSTATION VAN DER HEIDE
GOEDKOOP GOEDKOOP 
TANKEN MET TANKEN MET 
BEDIENINGBEDIENING TANKSTATION VAN DER HEIDE

RONDWEG 5A - GROOTEGAST

U bent van harte welkom

VERTROUWD ALS ALTIJD

Bouwbedrijf Krijthe
Kievit 28, Grootegast

Telefoon: 06 295 50 206 / 06 282 92 080 

info@bouwbedrijfkrijthe.nl

Bouwbedrijf Krijthe
Kievit 28, Grootegast

Telefoon: 06 29 55 02 06 / 06 28 29 20 80
info@bouwbedrijfkrijthe.nl
www.bouwbedrijfkrijthe.nl

 Onderhoud
Verbouw
Renovatie

Uw specialist voor:
Nieuwbouw
Herstel aardbevingsschade
2D/3D tekenwerk

Heeringa Auto’sHeeringa Auto’s
Apk, Reparatie alle merken,Apk, Reparatie alle merken,

 Schade Reparatie,  Schade Reparatie, 
Ruit Reparatie/vervangenRuit Reparatie/vervangen

Legolaan 16 9861 AT Grootegast Tel. 0594 612 226 info@heeringa-autos.nl

Onderhoud / Airco service
Hoofdstraat 20, Grootegast
Voor een snelle respons bel:

06 - 29 08 60 71
info@stefanvisser.nl
www.visserauto.nl

Bereikbaar:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 15.00 uur 



Een topseizoen gewenst namens het team 
van Cafetaria De Rietlanden

Steller Assurantiën & Financiële Diensten
Herestraat 2
9843 AK GRIJPSKERK
T (0594) 21 25 56
E erik@steller-verzekeringen.nl
I www.steller-verzekeringen.nl

Voor alle
soorten banden!

GRIJPSKERK

Van Damstraat 5a - GRIJPSKERK - tel 06 - 41805595  WWW.HALBEBREMER.NL

Wij leveren de hoogste kwaliteit tegen een lage prijs. Ook voor het aankopen van uw 
auto bent u welkom. We hebben altijd een paar jonge occasions op voorraad.Wilt u toch 

wat anders? Dan gaan we voor u op zoek naar de juiste auto.

OCCASIONS
AIRCO SERVICE

APK

Uw g� age �  Grijpsk� k Uw mob� � e� , � ze pa� ie!
Halbe Bremer Autoservice is een jong autobedrijf gevestigd in 

Grijpskerk en het adres voor onderhoud, APK en reparatie van uw auto.

BAKKERIJ JAGER
uw warme bakker

Kerkplein 5, Grijpskerk, Tel. 0594-212492 www.bakkerij-jager.nl

Waar alles 

nog achter de 

winkel wordt 

gebakkeN!

Van Damstraat 11 | 9843 AP | Grijpskerk 
Tel: 06-13874519 | www.bouwenmetwerkman.nl

Voorstraat 21a Postbus 11 9285 ZV BuitenpostVoorstraat 21a Postbus 11 9285 ZV Buitenpost

Herestraat 8 • 9843 AK • Grijpskerk • 0594 - 212553 • info@hermansmedes.nl
www.hermansmedes.nl

Alles voor Wonen!Smedes
IEDERE ZATERDAG OPEN VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

Loop vrijblijvend even binnen

Voor PVC, laminaat, vinyl, tapijt, zonwering kunt u terecht bij

Stationsstraat 25, 9843 AE, Grijpskerk   0594 - 212360

GARAGE
O�iciëel 

Mitsubishi 
Service 
dealer

Stationsstraat 25, 9843 AE, Grijpskerk   0594 - 212360

GARAGE
O�iciëel 

Mitsubishi 
Service 
dealer

>> WWW.TERVELD.NL <<
Diverse occasions op voorraad! Kijk op

>> WWW.TERVELD.NL <<
Diverse occasions op voorraad! Kijk op

APK €3355,,--
i.c.m. onderhoudsbeurt gratis

Volvo Service

Haal en breng service

APK €3355,,--
i.c.m. onderhoudsbeurt gratis

Volvo Service

Haal en breng service

VV GRIJPSKERK SEIZOEN  ‘22/’23

Joost viel het afgelopen seizoen op doordat hij veel 
goals maakte, 32 om precies te zijn. Broer Jelle, die 
meer op de flank speelt legde er ook 9 in. Samen 
waren ze goed voor ongeveer de helft van alle goals 
die tijdens het seizoen ‘21/’22 werden gemaakt. 
Beide aanvallend ingestelde spelers werden op 
basis van hun talent vroegtijdig naar de 1e selec-
tie gehaald. Joost is al enkele seizoenen een vaste 
waarde, terwijl Jelle het afgelopen seizoen definitief 
doorgebroken lijkt te zijn. Spelers die in één seizoen 
meer dan 30 goals maken worden meestal begeerd 
door andere en vaak wat hoger spelende clubs. Die 
interesse is vooralsnog aan Joost niet besteed: “Ik 
heb het bij Grijpskerk perfect naar mijn zin. Ik heb 
hier mijn hele leven gespeeld en voetballen in eigen 
dorp is het mooiste dat er is. Daar komt wel bij dat 
we een prima selectie hebben en er voldoende uit-
daging is. We hebben een hele mooie mix van erva-

ring en jong talent. Daar maak ik graag deel van uit”. 
Jelle beaamt de woorden van zijn broer volmondig: 
“We studeren beide in Groningen, wonen nog thuis 
en gaan met de trein heen en weer naar Gronin-
gen. Op kamers wonen is bovendien zeer kostbaar 
en hebben het bij onze ouders prima naar de zin. 
Grijpskerk is een echte dorpsclub, met een prima 
sfeer. Dus waarom zou je dan naar een andere club 
gaan”. Beide broers vinden dat ze voor wat betreft 
het reilen en zeilen van de club ook een verantwoor-
delijkheid hebben. Zo traint Jelle een jeugdelftal 
en heeft Joost zitting in de Jeugdcommissie. Beide 
broers kiezen hun antwoorden overigens zorgvul-
dig en doen duidelijk niet aan grootspraak. Over de 
kwaliteiten van Jelle is Joost vrij kort van stof: “Hij 
is snel”. Het antwoord van Jelle over Joost is wat 
langer: “Joost heeft een enorm scorend vermogen. 
Verder is het zo dat hij met zijn lange benen in een 
klutssituatie altijd de bal weet te bemachtigen. Ook 
dat is een sterk wapen van hem”. Grijpskerk kan zich 
met de gebroeders Schoenmaker in de gelederen 
weer gaan opmaken voor een goed seizoen in 3C. 
Het is de ervaren en veeleisende trainer Rinie Jurna 
daarbij opnieuw wel toevertrouwd om het maximale 
uit de spelers en het team te halen. Grijpskerk gaat 
ergens tijdens het komende seizoen een fonkel-
nieuw onderkomen in gebruik nemen. Het zou een 
prestatie van formaat zijn, wanneer in hetzelfde sei-
zoen ook afscheid genomen gaat worden van de 3e 
klasse en de club de sprong naar de 2e klasse gaat 
maken. Niets is onmogelijk, ook niet in Grijpskerk. 

“We hebben een mooie 
mix van ervaring en jong talent”
GRIJPSKERK – Het afgelopen seizoen was Grijps-
kerk tot de laatste wedstrijd in beeld voor een prijs, 
maar uiteindelijk werd overal naast gegrepen. De 
titel is voor Grijpskerk niet in beeld geweest, maar 
er werd wel nadrukkelijk aan een periodetitel ge-
roken. De gebroeders Joost en Jelle Schoenmaker 
zijn van mening dat de doelstelling voor het komen-
de seizoen moet zijn om in ieder geval de nacom-
petitie te halen. De sterke stadse ploegen Velocitas 
1894 en Be Quick 1887 zijn gepromoveerd en Glim-
men en SC Stadspark zijn gedegradeerd. Nieuw zijn 
onder meer Niekerk, TLC en ONR. 
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AUTOBEDRIJF ROZEMA

BLOEMERSMASTRAAT 37  9822 AB  NIEKERK

Renkema
Warmtetechniek

Laat ons u adviseren over o.a.:

en ontvang een vrijblijvende offerte

Renkema
Warmtetechniek

Laat ons u adviseren over o.a.:

en ontvang een vrijblijvende offerte

Laat ons u adviseren over o.a.
•  Installatie, onderhoud en vervangen van cv-ketel/wtw-systemen
• Ventilatiekanaalreiniging
en ontvang een vrijblijvende o� erte

www.renkemawarmtetechniek.nl

Renkema
Warmtetechniek

Laat ons u adviseren over o.a.:

en ontvang een vrijblijvende offerte

Voor service, onderhoud en installatie
CV | GAS | WATER | SANITAIR | VENTILATIE | ELEKTRA

Aldringastraat 11

9822 AM Niekerk

(0594) 50 73 00

info@johanwilgenburg.nl

www.johanwilgenburg.nl

• Elektra
• Verlichting
• Gas
• Water
• Zink
• CV
• Sanitair
• Ventilatie

Johan Wilgenburg
Installatiebedrijf

Industrieweg 1, Grootegast. Telefoon (0594) 61 42 56

www.keukencentrumsnip.nl

Keukens van Snip, in het Noorden een begrip!

Vanaf € 4.400,- Vanaf € 6.900,-

Keukencentrum Snip
Prachtige keukens gecombineerd met de beste inbouwapparatuur!

www.dehalteniekerk.nl

Café de Halte voor al uw:

Uut moar toch thuus

•Bruiloften 
•Recepties
•Vergaderingen
•Buurt feesten
•Personeelsfeesten

Zalen tot 175 mensen met binnen 
barbecue
25 meter schietbaan
Diverse activiteiten

café - cafetaria

de Halte

Aldr ingastraat  13 •  9822 AM Niekerk  •  te l .  0594-502969 •  emai l :  in fo@dehalteniekerk .n l

Agrarisch   Recreatie  Transport

Sterk in maatwerk!

Frank Brouwers
Olde Borchweg 32, 9853 TC Munnekezijl 
M 06 47 44 21 15 E info@zeilmakerijbrouwers.nl
I www.zeilmakerijbrouwers.nl

Sterk in maatwerk!

Frank Brouwers
Olde Borchweg 32, 9853 TC Munnekezijl 
M 06 47 44 21 15 E info@zeilmakerijbrouwers.nl
I www.zeilmakerijbrouwers.nlSterk in maatwerk!

Frank Brouwers
Olde Borchweg 32, 9853 TC Munnekezijl 
M 06 47 44 21 15 E info@zeilmakerijbrouwers.nl
I www.zeilmakerijbrouwers.nl

Agrarisch   Recreatie  Transport
Methardusstraat 3, 9853 PC  Munnekezijl

Sterk in maatwerk!

Frank Brouwers
Olde Borchweg 32, 9853 TC Munnekezijl 
M 06 47 44 21 15 E info@zeilmakerijbrouwers.nl
I www.zeilmakerijbrouwers.nl

Sterk in maatwerk!

Frank Brouwers
Olde Borchweg 32, 9853 TC Munnekezijl 
M 06 47 44 21 15 E info@zeilmakerijbrouwers.nl
I www.zeilmakerijbrouwers.nl

Olde Borchweg 23b 
9853 PA Munnekezijl

Telefoon 
0594-688291 / 
06-21858508

Fax 
0594-688740

E-mail
f2hjpaauw085@hetnet.nl

Bouwbedrijf Paauw
-  nieuwbouw  
-  verbouw 
-  onderhoud 
-  groot assortiment bouwmaterialen   
-  hout- en plaatwerk 
- modern machinepark voor 
 het maken van kozijnen, ramen en deuren

RIEMERSMA
Arctic Road Transport

www.riemersmatransport.nl

u i d e m a
agrotrans b.v.

Nittersweg 7, 9853 TE Munnekezijl

VV NIEKERK SEIZOEN  ‘22/’23

Kramer werd naar eigen zeggen tijdens de eerste trai-
ningsweken aangenaam verrast door de energie, welke 
de spelers aan de dag legden en oordeelt verder als volgt: 
“De spelers hebben duidelijk zin in het avontuur in de 3e 
klasse, waarin we tegen sterke tegenstanders gaan spe-
len. Extra leuk en pikant is daarbij het feit dat we tegen een 
handvol clubs uit het Westerkwartier of net daarbuiten 
gaan spelen. De eerste wedstrijd spelen we meteen thuis 
de derby tegen Aduard2000. Maar met Grijpskerk, TLC, 
HFC ’15 en ONR spelen we tegen nog eens vier clubs uit 
de buurt. Het lijkt me logisch om als minimale doelstelling 
eerst maar eens voor handhaving te gaan. We willen ons 
tijdig veilig gaan spelen en ik verwacht ook zeker dat dit 
gaat lukken”. Daarbij is 3C voor Kramer geen onbekende 
klasse. In zijn studietijd woonde hij in Groningen en ging 
hij voetballen bij Gronitas, dat later met De Vogels fuseer-
de tot SC Stadspark. Later werd hij een aantal periodes 
hoofdtrainer bij SC Stadspark, dat vorig seizoen uit 3C is 
gedegradeerd. Kramer had de afgelopen 15 seizoenen 
meerdere clubs onder zijn hoede, waaronder ook TLC, de 
club uit zijn woonplaats. Op de vraag wat men bij Niekerk 
van hem als trainer mag verwachten geeft Kramer een 
helder antwoord: “Ik streef verzorgd voetbal na, waarbij de 
bal zoveel mogelijk één keer geraakt wordt. Op de training 
doe ik dan ook veel aan positiespellen. Natuurlijk zul je ook 
wel eens van spelstijl moeten veranderen als de wedstrijd 

daarom vraagt. Met Jeroen Beerlings, Jeroen Tjoelker en 
Bram Bakker zijn er drie goede spelers gestopt, maar de 
selectie is aangevuld met veelbelovend jong talent. Ik kijk 
ook alleen naar spelers die ik wel tot mijn beschikking heb, 
want daar moet ik het mee doen”. Over de ontvangst en de 
facilitering bij zijn nieuwe club is Kramer zeer te spreken: 
”Alles is tot in de puntjes geregeld. Op mijn eerste werkdag 
lag er niet alleen een kledingpakket voor mij klaar, maar 
ook voor mijn beide kinderen. Het zegt veel over de club, 
dat zelfs daaraan gedacht is. Een prachtig gebaar. Ik ben 
een trainer, die oog heeft voor de gehele club en bereid is 
om daar waar nodig te adviseren of ondersteuning te bie-
den”. Voor de plaatsen bovenin de ranglijst verwacht Kra-
mer dat het danig versterkte Groen Geel en HFC ’15 zich 
zullen gaan melden. Kramer sluit af met: “Er zullen ook 
ploegen positief gaan verrassen en waarom zou dat niet 
mijn ploeg kunnen zijn. Het wordt hoe dan ook een uitda-
gende en pittige competitie, waarin we onze uiterste best 
gaan doen om te laten zien dat we in de 3e klasse thuis-
horen”. 

“We willen ons tijdig veilig 
gaan spelen”
NIEKERK – Na het behalen van het kampioenschap in 
de 4e klasse op de slotdag van de afgelopen competitie, 
mag Niekerk zich het komende seizoen opnieuw gaan 
bewijzen in de 3e klasse. Dat zal gaan gebeuren aan 
de hand van de nieuwe trainer Henry Kramer uit Leek, 
die als opvolger van de succesvolle hoofdtrainer Joey 
Witte werd vastgelegd. 

SV DE LAUWERS SEIZOEN  ‘22/’23

Holtrop heeft zelf van zijn 6e tot zijn 48e jaar de blauwwit-
te clubkleuren van De Lauwers verdedigd en de inwoner 
van Warfstermolen is nog altijd lid en actief vrijwilliger. 
Hij is al sinds jaar en dag actief als clubscheidsrech-
ter en assistent-scheidsrechter bij wedstrijden van het 
eerste elftal. Dat laatste doet hij samen met vier ande-
ren: “We hebben een groepje van vijf man en we vlag-
gen bij toerbeurt. We hebben een app-groepje, waarin 
ook de leider van het 1e elftal zit en regelen onderling 
en vroegtijdig wie er op zaterdag gaat vlaggen. De één 
is wat meer beschikbaar dan de ander, maar dat maakt 
verder niet uit. Doordat ik zelf veel wedstrijden heb ge-
floten, kan ik mij goed verplaatsen in een scheidsrechter 
en weet ik dat de samenwerking en het onderlinge ver-
trouwen belangrijk is. Als grensrechter moet je kunnen 
incasseren, want je krijgt veel commentaar. Is het niet 
van de tegenstander, dan is het wel van je eigen team. 
Voetbal is emotie en ik trek me er zeer weinig van aan. Ik 
probeer zo eerlijk mogelijk te vlaggen, maar als het een 
twijfelgeval betreft, steek ik de vlag uiteraard wel wat 
gemakkelijker omhoog voor buitenspel”. Holtrop is op-
timistisch gestemd over het nieuwe seizoen: “We zaten 
het afgelopen jaar dichtbij een periodetitel en laten we 
hopen dat we er dit jaar één binnenhalen. De selectie is 
wel wat gewijzigd, maar er zeker niet minder op gewor-
den. Sietze Jager, die kortgeleden vader is geworden, 
gaat terug naar Grijpskerk om daar in een lager elftal te 
gaan spelen. Redmar Dijkstra gaat voor stage en studie 

naar het buitenland, maar Robert Osinga keert daarvan 
juist terug. Van buitenaf hebben we Robert Lietmeijer 
erbij gekregen, die een verleden bij vv Kollum heeft. Tel 
daarbij op dat onze ‘jonkies’ een jaar ouder zijn gewor-
den en dus ook weer wat verder in hun ontwikkeling zijn. 
Met Tinus Huisma hebben we een trainer, die perfect bij 
onze club past. We mogen onze handen dichtknijpen, dat 
hij heeft bijgetekend. Ons bestuur is de afgelopen jaren 
wat verjongd en dat brengt nieuwe ideeën en nieuw elan 
met zich mee. Onze club heeft zeer meelevende leden 
en supporters uit de omliggende dorpen in beide provin-
cies. Dat is toch wel redelijk uniek te noemen. We heb-
ben helaas geen jeugdelftallen tussen de 13 en 19 jaar 
en dat is erg jammer. Torenhoge ambities hebben we 
niet, maar we willen wel presteren. Het plezier dat we 
met elkaar hebben is minstens van even groot belang. 
En dat is bij De Lauwers eigenlijk altijd gegarandeerd. 
Dat willen we graag zo houden”. 

De Lauwers gaat volledig op de Groninger toer
WARFSTERMOLEN – Voor De Lauwers het komende 
seizoen geen Friese tegenstanders. De club welke 
haar thuishaven heeft in de buurtschap Halfweg op 
de grens van de provincies Groningen en Friesland, 
is overgeheveld van 5C naar 5D en gaat daarin he-
lemaal op de Groninger toer. Clubgrensrechter Jan 
Holtrop vindt de nieuwe indeling geen probleem, 
maar juist wel interessant. De clubman stelt dat 
aan beide kanten van de grens een aantal clubs 
zijn, waar men graag tegen voetbalt en waarbij ook 
sprake is van een soort derbygevoel. 
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Vacature: We zoeken iemand met twee rechterhanden.
Je werkt 4 dagen per week en krijgt voor 5 dagen salaris!!

Hubo Noordhorn - Transportweg 1  Noordhorn

HUMA 1 APRIL T/M ZO 7 APRIL 2019

* Alleen geldig op zaterdag 6 april 2019. 
Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl.

GRATIS BEZEM
op zaterdag 6 april
bij besteding vanaf 35.-

OP = OP

Noordhorn
HUMA 1 APRIL T/M ZO 7 APRIL 2019

* Alleen geldig op zaterdag 6 april 2019. 
Kijk voor de voorwaarden op hubo.nl.

GRATIS BEZEM
op zaterdag 6 april
bij besteding vanaf 35.-

OP = OP

Industrieweg 32

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

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

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

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

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

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

Uw woning,
onze uitdaging

  - verkoop
  - aankoop
  - taxatie

www.havingamakelaardij.nl 0594 - 500476

Eetcafé en Restaurant

De Opstal
“heerlijk eten, gezellig genieten 
en gastvrij, 

                  dat is De Opstal”

Kerkstraat 4 | Zuidhorn
0594-504937
www.deopstal.nl

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

De Schuit 49
9974 ND 

Zoutkamp
06 536 533 36

smitfood.nl

Spar Zoutkamp is elke 
zondag geopend van 
9.00 tot 16.00 uur

altijd vers gebakken br�d en br�djes!

Spar Bergstra
Dorpstraat 1, 
9974 PN Zoutkamp. 
Tel. 0595 401382
E-mail: bergstra@despar.info

Openingstijden 
het hele jaar 2014...
   Maandag t/m 
   Vrijdag  08:00-19:00
   Zaterdag  08:00-18:00
   Zondag 09:00-16:00

ONTBIJT DEAL

Roomboter croissants
4 stuks vers uit de oven

+
vers geperst sinaasappelsap

fles 0,5 liter

samen voor

299

vers gep

SPAR ZOUTKAMP IS ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 16.00 UUR
Altijd vers gebakken brood en broodjes!

VV ZUIDHORN SEIZOEN  ‘22/’23

Na zijn actieve voetbalcarrière bij ONT, legde Van Wijk 
zich toe op een trainerscarrière. Bij ONT is hij assistent-
trainer geweest van zeer ervaren Uilke Damstra, die voor 
hem een perfecte leermeester bleek te zijn. De afgelopen 
vier seizoenen was Van Wijk hoofdtrainer van ODV (Wijn-
jewoude), waarmee hij het afgelopen seizoen het kampi-
oenschap van de 4e klasse B binnenhaalde. Uit het inter-
view met Van Wijk bleek dat hij een duidelijke en moderne 
voetbalvisie heeft en ook weet wat hij wil. Hiermee maakte 
hij kennelijk indruk tijdens de sollicitatieprocedure bij het 
bestuur, de spelers en de verdere staf van Zuidhorn en 
dat leverde hem dus een contract op. “Wat ik vooral van 
Uilke Damstra heb geleerd is observeren”, zo steekt Van 
Wijk van wal. “Je kunt dan veel doordachter met je spelers 
in gesprek gaan en uitleggen wat goed gaat en wat beter 
kan. Dat neemt niet weg dat je tijdens wedstrijden wel veel 
directer moet zijn in je coaching. Ik vind het belangrijk om 
vanuit een goede verdedigende organisatie te spelen. Dat 
is namelijk nodig om tot aanvallend en frivool voetbal te 
komen. Dat laatste streef ik dus ook na. De selectie van 
Zuidhorn herbergt voldoende kwaliteit om daar invulling 
aan te kunnen geven. Uit die selectie zijn Milan de Koe 
(naar Harkemase Boys) en Martijn Smit (gaat in Utrecht 
wonen) verdwenen. Vanuit een sterke lichting jeugdspe-
lers is er voldoende aanvulling. Ik ben gestart met een se-

lectie van 27 spelers, waaronder 4 keepers. Daar moeten 
dus nog een aantal keuzes in gemaakt worden. Iedereen 
moet maar laten zien wat hij kan. De indeling van de twee 
2e klassen in het district Noord is aanzienlijk gewijzigd. 
Zuidhorn treft in de 2e klasse D het komende seizoen zes 
Groninger ploegen, drie uit Friesland en drie uit Drenthe. 
Vorig jaar werd er nog tegen maar liefst elf Friese clubs 
gespeeld. We gaan zien hoe dat uit gaat pakken, maar ik 
heb er alle vertrouwen in dat Zuidhorn goed mee kan ko-
men”. Van Wijk beoordeelt Zuidhorn als een prima geleide 
vereniging met goede mensen op allerlei posities. Marco 
Zuidberg is aangebleven als assistent-trainer en ook de 
samenwerking met hem ziet Van Wijk helemaal zitten. 
Het is belangrijk dat we met elkaar dat alles ook gaan 
uitstralen, maar ook dat lijkt wel te gaan lukken. Verder 
vooruitblikkend op het komende seizoen zegt Van Wijk 
tot slot: “Het gaat vast een prachtige competitie worden, 
waarin we wekelijks een goed niveau zullen moeten ha-
len om mee te kunnen. Ik verwacht dat Marum en Bedum 
hoge ogen gaan gooien. Waar wij aan het eind zullen staan 
zien we wel. Ik hoop terug te zien wat we vooraf bedacht 
en afgesproken hebben, dan gaat het zeker goed komen”. 

Nieuwe trainer Jeroen van Wijk vol 
vertrouwen aan de slag bij vv Zuidhorn
ZUIDHORN – Waar clubs na het vertrek van de hoofd-
trainer relatief vaak een opvolger zoeken binnen de 
gevestigde orde, deed vv Zuidhorn dat deze keer an-
ders. Nadat duidelijk werd dat het contract met Bob 
Pontjodikromo niet zou worden verlengd, werd een 
vacature verspreid. Als meest geschikte kandidaat 
kwam uit de procedure en bijbehorende gesprekken 
een jonge en daardoor ook minder ervaren trainer 
tevoorschijn. Het betreft Jeroen van Wijk uit Drach-
ten. Zuidhorn is pas de tweede club waar Van Wijk 
als hoofdtrainer aan de slag gaat. 

VV ZEESTER SEIZOEN  ‘22/’23

De 22-jarige Daniël is keeper en de bijna 20-jarige Levi 
speelt rechts achterin. Hun eerste taak is dus vooral het 
voorkomen van doelpunten. Het scoren laten ze vooral 
aan andere spelers over, waarbij het afgelopen seizoen 
vooral Chris Noordhof in positieve zin opviel met maar 
liefst 36 goals. Maar winnen en verliezen doe je vooral 
met z’n allen, zo weet men ook in Zoutkamp. Daniël 
is eigenlijk per toeval keeper geworden. Hij liep in de 
jeugd een zware enkelblessure op en toen hij weer kon 
spelen zeiden ze tegen hem dat hij het maar eens op 
doel moest proberen. Zogezegd, zo gedaan en Daniël 
keept dus nu in de hoofdmacht van ‘zijn’ Zeester. Ge-
vraagd naar de sterke punten van zijn broer, komt Levi 
vrij vlot met een antwoord: “Hij is sterk in het uitko-
men en daarbij zijn doel verkleinen, terwijl hij ook altijd 
goed reageert op afstandsschoten”. Daniël heeft wat 
langer tijd nodig om een antwoord op dezelfde vraag 
te bedenken en geeft dan het volgende antwoord: “Levi 
heeft een prima traptechniek en een goede pass in de 
benen”.  Beide broers kijken positief tegen het nieuwe 
seizoen aan. Zeester speelt al sinds 2014 niet meer in 
de 4e klasse en het wordt eigenlijk tijd dat het er weer 
eens van komt. Dat wordt opnieuw geprobeerd onder 

trainer Jaap van der Ploeg, die zijn tweede seizoen bij 
Zoutkamp ingaat. Het bereiken van de nacompetitie 
heeft duidelijk was losgemaakt binnen de club en bij 
de supporters. “Het is weer meer gaan leven”, aldus 
Daniël. “De publieke belangstelling is toegenomen en 
de club leeft in het dorp. Ook op sociale media wordt 
de club goed gevolgd”. Levi, die zijn tweede seizoen 
bij het eerste elftal ingaat, vult aan: “We spelen ook 
voor de eer van het dorp. Zoutkamp is een hechte ge-
meenschap en we zijn trots op het dorp en de club. We 
hebben grotendeels een jonge selectie en wat zou het 
mooi zijn als we dit seizoen of in de verdere toekomst 
de stap naar de 4e klasse kunnen maken”. Ook in de 5e 
klassen is er qua samenstelling veel veranderd. Zee-
ster verhuisde naar 5D en gaat het in vergelijking met 
het vorige seizoen tegen veel andere tegenstanders 
opnemen. Het derbygehalte is met clubs als FC LEO, 
Eenrum en OKVC daarbij flink toegenomen. De overige 
tegenstanders komen hoofdzakelijk uit het noorden 
van de provincie Groningen, waaronder ZEC (Zande-
weer), waar oud Zeester-trainer Marinus Sikma aan 
het roer staat. Kortom het wordt een interessant en 
uitdagend seizoen voor Zeester en de broers Veenstra. 

“We spelen ook voor 
de eer van het dorp”
ZOUTKAMP – Dankzij het behalen van een periode-
titel mocht Zeester vorig jaar proberen om via de 
nacompetitie een plek te veroveren in de 4e klasse. 
De Zoutkampers wisten zich via een overwinning op 
GSVV te plaatsen voor de finale, maar verloor daarin 
terecht van het sterkere De Fivel. Zeester komt dus 
opnieuw in de 5e klasse uit. De gebroeders Daniël en 
Levi Veenstra maakten het allebei mee en het smaakt 
duidelijk naar meer. Ze zijn van mening dat het berei-
ken van de nacompetitie dan ook de doelstelling voor 
het komende seizoen moet zijn. 



Friesestraatweg 22c | 9831TD Aduard
tel: 06 – 543 130 86 | info@hangar050.nl

Brocante | Ontruimservice
Haal- en brengservice

Hangar 050 is een gezellige winkel. Hier vindt u brocante 
en curiosa die een plekje verdienen in en om uw huis.

Van partijen potten, decoratieve beelden, kasten en 
stoelen tot speelgoed. Nét even iets anders.

Friesestraatweg 22 | 9831 TD Aduard | T 050 - 40 32 124

info@autohuisaduard.nl

AUTOVERHUUR
GRONINGEN
Tel. 050-5410665

Info? kijk op 
www.krentcarrent.nl

Torensmaweg 21-23 • 9892 TD Feerwerd
Telefoon: 0594 621218 

Email: info@keizerfeerwerd.nl
www.keizerfeerwerd.nl

Vast en zeker!

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

Nieuwestreek 13 • 9891 AA Ezinge
Telefoon: 06 51518797 • Mail: info@deelmanstucadoors.nl

www.deelmanstucadoors.nl • www.eco2dekvloeren.nl

Voor uw APK, zomer- en winterbanden, 
reparatie & onderhoud
Garage Molenheem Ezinge

Nieuwestreek 21 • 9891 AA Ezinge
Telefoon: 0594 - 621209 • E-mail: info@molenheem.nl

www.molenheem.nl

ADUARD 2000 SEIZOEN  ‘22/’23

Op enig moment koos Leonard voor een maatschappe-
lijke carrière. Hij betrok met zijn gezin het huis in Aduard, 
dat hij al eerder had gekocht en daarna een periode ver-
huurde. “Er waren voor mij toen twee dingen duidelijk”, 
vertelt Leonard aan het begin van het gesprek. “Ik wilde 
weer gaan voetballen in mijn eigen dorp, maar niet als 
doelman. Ik ging met jongens die ik goed kende voetbal-
len in het 3e elftal. Ik vond het geweldig, maar ik vond ook 
dat ik voor het hoogst haalbare moest gaan. Ik kreeg wel 
een flinke tegenslag, omdat ik in de voorbereiding op het 
seizoen mijn voorste kruisband afscheurde. Maar ik ben 
daar zonder operatieve ingreep volledig van hersteld. In 
het ziekenhuis stelden ze vast dat ik een hele sterke en 
stabiele knie heb en het gemis van een kruisband werd 
daardoor goed opgevangen. Ik heb flink getraind om 
weer helemaal fit te worden en doordat ik nu mijn week-
enddiensten zo heb kunnen regelen dat ik elke zaterdag 
kan voetballen, ga ik ervan uit dat ik dit seizoen alles kan 
meedoen”. De selectie van Aduard2000 kent ten opzichte 
van vorig seizoen enkele wijzigingen. Twee jongens, die 
een jaar eerder vanuit het 2e team van ON Groningen bij 
ons kwamen spelen, hebben er na lang twijfelen voor ge-
kozen om weer in de stad te gaan voetballen. Christiaan 

Usai is overgekomen van OKVC en verder is de selectie 
aangevuld met talentvolle jeugdspelers uit eigen gele-
deren. Vorig seizoen speelde jeugdspeler Lars Bijma al 
geregeld in de hoofdmacht. “Een prima speler, die zich 
nog verder kan ontwikkelen en waar Aduard nog een 
hoop plezier aan kan beleven”, zo oordeelt Nienhuis. Hij 
is eveneens positief over hoofdtrainer, Edwin Prins, die 
ook een verleden heeft als doelman in het betaalde voet-
bal: “Hij heeft een duidelijke visie en kan deze bovendien 
heel goed overbrengen op de spelers. Bij ons staan ‘de 
koppen goed’ en we gaan uiteraard voor het hoogst haal-
bare”. Hoe hoog dat zal zijn is afwachten, maar voor Leo-
nard zal het seizoen al geslaagd zijn als het team en dan 
met name de jonge spelers zich verder hebben ontwik-
keld. Leonard heeft zelf nergens spijt van: “Als betaald 
voetballer heb je veel verplichtingen en wordt er veel 
voorgeschreven waaraan je je moet houden. Maar ik heb 
er veel voor terug gekregen. Ik ben met de Nederlandse 
jeugdteams heel Europa door geweest. Terug bij Adu-
ard2000 is voor mij de cirkel rond. We doen het hier met 
z’n allen en ik maak daar heel graag onderdeel van uit”.  

“Je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan”
ADUARD - Hij werd in de jeugd als voetballer gescout 
en was dus talentrijk. Op een regiotoernooi tussen se-
lectieteams, was er op enig moment geen doelman be-
schikbaar. Leonard Nienhuis (nu 32 jaar oud) had op de 
training wel eens op doel gestaan en bood aan om het 
doel te verdedigen. Een scout van FC Groningen raakte 
onder de indruk van de uit nood geboren doelman en 
haalde hem naar FC Groningen. Tot een echte door-
braak in het betaalde voetbal bij de ‘Trots van het Noor-
den’ kwam het niet, maar een verhuurperiode bracht 
daar verandering in. Leonard Nienhuis uit Aduard 
keepte bij BV Veendam en hij was daarna vijf seizoenen 
lang vaste doelman van SC Cambuur, waarvan drie in 
de Eredivisie. Maar Leonard is weer thuis en voetbalt 
weer bij de club waar het allemaal is begonnen. 

VV EZINGE SEIZOEN  ‘22/’23

Ezinge komt het komende seizoen uit in 5D in plaats van 
5E. Bouwman spreekt van een interessante indeling: “We 
spelen tegen veel clubs uit Noord-Groningen en dat is qua 
afstand aantrekkelijker. Ook is het leuk om weer eens te-
gen een serie andere tegenstanders te spelen. We hebben 
bij Ezinge geen keiharde doelstelling voor het komende 
seizoen. Als we compleet blijven en gevrijwaard van bles-
sures, dan denk ik dat we goed mee kunnen komen in 5D. 
Ik denk daarbij dan zelfs aan de subtop. Maar ik wil vooral 
bij mijn spelers beleving en energie zien, want als dat in 
orde is, blijven resultaten niet uit. Ik ben van mening dat 
er meerdere clubs voor de bovenste plaatsen in aanmer-
king komen. Ik noem daarbij De Lauwers, Zeester, FC LEO 
en toch ook ZEC”. In vergelijking met het vorige seizoen 
is de selectie van Ezinge verjongd. Vier wat oudere spe-
lers zijn gestopt, maar daar staat de komst van een aantal 
jongere spelers tegenover, onder wie Niels Giessen uit de 
eigen jeugd en ook Jesper Bouwman, die lid is geworden. 
Laatstgenoemde is een zoon van de trainer, maar hij hoeft 
volgens zijn vader niet op een voorkeursbehandeling te re-
kenen. Nieuw is ook Adem Secer, die in het kader van een 
opleiding c.q. stage Bouwman gaat assisteren. “Daar ben 
ik heel blij mee”, aldus Bouwman. “Met een assistent erbij 
kun je af en toe wat afstand nemen en gaan observeren. 
Mijn intentie is om altijd zoveel mogelijk vanuit balbezit 
aan voetballen toe te komen, maar dat lukt niet altijd en 

dan moet je concessies doen. Ik realiseer me dat Ezinge 
een kleine club is met een dorpse sfeer en dat torenhoge 
ambities niet aan de orde kunnen zijn. Een ambitie die ik 
wel heb is dat we ons voetballend ontwikkelen en wel re-
sultaten gaan halen. Waar we precies gaan eindigen zien 
we wel”. Bouwma prijst verder de zelfredzaamheid van zijn 
selectiespelers. Er is geen leider voor het team beschik-
baar en daarom pakken de spelers hun verantwoordelijk-
heid en regelen ze heel veel randzaken zelf. Bouwman is 
tevreden over de trainingsopkomst en de werklust die hij 
daarbij ervaart. Volgens hem kan dat als een teken gezien 
worden dat de spelers ervoor willen gaan en ook vertrou-
wen hebben in een goed seizoen. Hoe goed het seizoen 
zal worden wordt pas in mei 2023 duidelijk. Er is in elke 
competitie vaak een team dat in positieve zin verrast. En 
waarom zou dat komen seizoen Ezinge niet kunnen zijn. 

“De spelers willen ervoor gaan en 
hebben vertrouwen in een goed seizoen”
EZINGE – Ronald Bouwman werd vorig jaar tussen-
tijds trainer van vv Ezinge. Club en trainer besloten 
na het seizoen met elkaar door te gaan en Bouw-
man kan dus nu Ezinge vanaf het begin klaarstomen 
voor het nieuwe seizoen. Bouwman ziet dat als een 
voordeel en is zich daarbij bewust van het feit dat 
hij bij een kleine club werkt, waarbij het vaak lastig 
is om dragende spelers te vervangen als dat nodig 
mocht zijn. Hij kijkt hoopvol uit naar het nieuwe sei-
zoen en ziet met zijn selectie zeker mogelijkheden 
om verrassend voor de dag te komen. 



Voor een totale haarbeleving

Tiengastraat 13 | 9865 CH Opende | Tel: 06-53900878

PROVINCIALEWEG 64 
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TELEFOON 
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Gespecialiseerd in Mercedes
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www.vanderhoek-alting.nl
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OKVC SEIZOEN  ‘22/’23

Doornbosch ziet het komende seizoen vooral als een 
leerjaar voor zijn overwegend jonge selectie. De selectie 
is bovendien vrij smal. OKVC heeft nog twee senioren-
teams en in totaal zijn daar iets van 35 spelers voor be-
schikbaar. Bij de jeugd is de onder-15 het oudste team, 
dus zicht op veel aanstormend talent is er ook niet echt. 
Dit alles neemt niet weg dat OKVC vol enthousiasme aan 
het nieuwe seizoen gaat beginnen. Dat geldt zowel voor de 
spelersgroep als voor de trainer. Doornbosch zegt daar-
over: “Iedereen is enthousiast en van plan om er een leuk 
van seizoen van te maken. Er ligt totaal geen druk op. Het 
belangrijkste is om na een aantal moeizame seizoenen, 
vooral weer het plezier in voetbal weer helemaal terug te 
brengen. We gaan ervan uit dat we in de 5e klasse meer 
punten gaan pakken dan de laatste jaren in de 4e klasse. 
En meer punten betekent ongetwijfeld ook meer plezier. 
Net als bij een woning moeten we zorgen voor een goed 
fundament. Het voetbal houden we vervolgens vrij simpel, 
maar wel goed georganiseerd. Ik speel het liefst met drie 
spitsen om daar waar het kan de aanval te zoeken. Ik zie 
het komende seizoen vooral ook als een leerjaar voor de 
vele jonge spelers. Enkele vaste basisspelers zijn uit de 
selectie verdwenen, maar ik heb vertrouwen in de jeugd-

spelers die hun plaats hebben ingenomen. Alexander 
Breemhaar, die vorig seizoen interim-trainer was, is mijn 
rechterhand en daar ben ik zeer content mee. We hebben 
goede afspraken gemaakt over onze samenwerking”. De 
56-jarige Doornbosch heeft een lange staat van dienst als 
trainer en werkte vooral bij clubs met een familiaire sfeer. 
Doornbosch daarover: “Bij dat soort clubs voel ik mij thuis 
en ik vind het daarbij belangrijk om verder te kijken dan 
alleen de spelersgroep. Ik maak ook graag een praatje 
met vrijwilligers bij de club. We spelen het komende sei-
zoen tegen veel clubs uit het noorden van de provincie. 
Voor een deel zijn het onbekende tegenstanders. We wil-
len leuk meedoen en een plaats in de middenmoot zou 
al mooi zijn. Misschien zit er wel meer in, maar zoals ik 
al aangaf; we leggen onszelf geen enkele druk op. Met 
plezier voetballen is dit seizoen de hoofddoelstelling. En 
uiteraard ga ik werken aan een fundament voor de sei-
zoenen die volgen. In Mark van der Zijl hebben we een pri-
ma en ervaren doelman en in het veld is routinier Jasper 
Ludema nog altijd een waardevolle speler. Het scorend 
vermogen heeft op dit moment nog niet over, maar daar 
gaan we aan werken. Ik heb er alle vertrouwen in, dat het-
geen we voor ogen hebben ook daadwerkelijk invulling 
gaat krijgen. Laat het seizoen maar beginnen”. 

“Met plezier voetballen is dit 
seizoen onze hoofddoelstelling”
OLDEHOVE - Aan de hand van oude bekende Auke 
Doornbosch wil OKVC vooral het plezier in voetbal 
hervinden. De afgelopen seizoenen waarde het degra-
datiespook steeds nadrukkelijk rond aan de Boventil-
sterweg en vorig seizoen viel het doek en degradeerde 
de oudste voetbalclub uit het Westerkwartier naar de 
kelderklasse. Doornbosch was in het verleden ook al 
eens drie seizoenen lang hoofdtrainer bij de club en 
kennelijk werden aan hem goede herinneringen be-
waard. Dat geldt omgekeerd ook en nadat hij na 15 
jaar telefonisch werd benaderd, besloot Doornbosch 
een contract voor het komend seizoen te tekenen.

VV OPENDE SEIZOEN  ‘22/’23

Wijbenga moest zijn actieve spelerscarrière door een 
knieblessure vroegtijdig beëindigen en koos heel bewust 
voor het trainersvak. Hij begon deze carrière als 2e trai-
ner en als assistent-trainer bij Broekster Boys, de club 
waar hij ook als speler actief was. Ooit werd hij als jeugdig 
talent ontdekt en speelde hij in de jeugd bij Cambuur. In 
Garijp stond hij bij V en V ‘68 voor het eerst als hooftrainer 
aan het roer. Er werd hem contractverlenging aangebo-
den, maar na een aantal seizoenen werd het volgends de 
ambitieuze Wijbenga tijd voor een nieuwe uitdaging. In de 
gesprekken met de beleidsbepalers en spelers van Open-
de was er al gauw sprake van de spreekwoordelijke klik 
en werd het contract getekend. Omdat hij de afgelopen 
seizoenen meerdere keren met zijn club tegen Opende 
heeft gespeeld, zijn er weinig verassingen voor hem. Hij 
komt tot het volgende beeld van de selectie: “Het is een 
leuke groep, waarbij het voetbaltechnische gedeelte van 
een goed niveau is. Wel is het zo links en rechts wat indi-
vidualistisch en ligt er vooral de uitdaging om er een echt 
team van te maken en stabieler te worden in de presta-
ties. Het is ook een overwegend jonge groep en hopelijk 
lukt het om ze de komende jaren bij elkaar te houden. 
Ik zie dan zeker perspectief bij Opende. Doelman Joep 
van der Haar is vertrokken naar Harkemase Boys, maar 
Eppie Pijpker is als doelman weer terug bij de selectie. 
Verder is Sander Postma overgekomen uit de jeugd van 
Drachtster Boys en is Arnold Oosterbaan teruggekomen 

op zijn beslissing om te stoppen bij de 1e selectie. Henk 
Veenstra is wel gestopt en er zijn een paar talenten vanuit 
de jeugd aan de selectie toegevoegd. Ik ben intussen aan 
de slag gegaan met een groep van 20 spelers en ik merk 
dat ze de ‘drive’ hebben om er een goed seizoen van te 
maken”. Dat er in Opende een bepaald verwachtingspa-
troon voor een succesvol seizoen ligt, maakt Wijbenga 
niet ongerust. De top van de hem bekende 4e klasse B is 
gepromoveerd, maar met clubs als Drogeham en Lions 
’66 zijn er ploegen voor terug gekomen, die zich wel eens 
bovenin kunnen gaan melden. “Om mee te gaan doen om 
de prijzen, moet je vaak ook het geluk wat mee hebben” 
zo weet Wijbenga. “De eindklassering is belangrijk, maar 
ik wil ook spelers beter maken en helpen bij hun ontwik-
keling. Saamhorigheid en het teamgevoel zijn daarnaast 
ook belangrijke factoren”. De voortekenen en de voor-
waarden om er een goed seizoen van te maken zijn dus 
goed bij Opende, maar het moet uiteraard straks wel al-
lemaal binnen de lijnen gebeuren. 

Opende houdt de blik naar boven en 
gaat op voor een succesvol seizoen
OPENDE – Het komende seizoen gaat Opende opnieuw 
een poging doen om promotie naar de 3e klasse af te 
dwingen. Het afgelopen seizoen werd deze doelstelling 
niet gehaald. Onenigheid over het al dan niet inzetten 
van jeugdspelers in de hoofdmacht leidde tot strub-
belingen en een tussentijds vertrek van de hooftrainer. 
Aan de hand van de pas 31-jarige nieuwe trainer Albert 
Wijbenga uit Dokkum houdt Opende ook in het jubile-
umjaar (75) wederom de blik omhoog. 
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‘T FEAN ‘58 SEIZOEN  ‘22/’23

Raoul werkt hard aan zijn herstel 
en volgt daarvoor vrijwel dagelijks 
fysiotherapie. “Ik ga ervan uit dat 
ik de tweede competitiehelft weer 
volledig inzetbaar ben”, klinkt het 
strijdlustig. “Ik heb me onder het 
trainersduo Minno van der Werff en 
André van der Molen verder kunnen 
ontwikkelen en ben volwassener in 
mijn spel geworden. De uitverkiezing 
tot speler van het jaar zie ik als een 
bewijs daarvoor en ook dat mijn ma-
nier van spelen gewaardeerd wordt”. 
Feit is dat Raoul met zijn enorme 
‘drive’ en tomeloze inzet model kan 
staan voor het hele team, dat vooral 
ook op basis van deze kwaliteiten 
het kampioenschap behaalde. Raoul 
verhuisde toen hij twee jaar oud was 

met zijn ouders van de stad Gronin-
gen naar Surhuisterveen en is dus 
eigenlijk een ‘import Fries’. Zijn in 
Surhuisterveen geboren en getogen 
moeder wilde graag terug en kreeg 
dus haar zin. Raoul viel in de jeugd 
al op door de tomeloze inzet waar-
mee hij altijd voetbalt. Hij mocht 
meetrainen met Cambuur onder 15 
en sloot op die leeftijd ook al aan bij 
de 1e selectie van ’t Fean ’58. Vanaf 
zijn 18e is hij een vaste waarde op de 
linkerflank, waarbij hij zowel aan-
vallend als verdedigend goed uit de 
voeten kan. Zijn toenmalige mentor 
op school verleidde hem op enig mo-
ment tot een uitstapje naar het op dat 
moment hoger spelende BCV, waar 
zijn mentor trainer was. Het beviel 

op zich wel, maar Raoul ervaarde er 
ook wat hij miste en dat was ’t Fean 
’58. “Er is niets mooier dan voetbal-
len bij de club in je dorp, waar je in 
de jeugd hebt gespeeld en iedereen 
kent. Na één seizoen ben ik daarom 
weer teruggegaan naar ’t Fean. We 
gaan het komend seizoen in de 1e 
klasse gewoon weer ons eigen spel 
spelen en gaan ongetwijfeld de nodi-
ge punten pakken. Handhaving is de 
minimale doelstelling en misschien 
zit er wel meer in. De club leeft als 
nooit tevoren. Er is veel harmonie en 
beleving. Niet alleen rondom het eer-
ste elftal, maar door de hele vereni-
ging heen. Het zou fantastisch zijn als 
we volgend jaar, als de fusie een feit 
wordt de status van 1eklasser nog 
steeds hebben. Op voorhand is dat 
geen eenvoudige opgave, maar we 
zijn voor niemand bang.” De manier 
waarop Raoul deze laatste woorden 
uitspreekt, maakt wel duidelijk dat 
dit ook zeer zeker gaat lukken. 

“We moeten laten zien dat we 
terecht kampioen zijn geworden”
SURHUISTERVEEN – ’t Fean ’58 komt na het behalen van het kampioenschap 
in de 2e klasse I het komende seizoen voor het eerst in de clubhistorie uit in 
de 1e klasse. De tot speler van het jaar gekozen Raoul Dijkstra maakte de 
kampioenswedstrijd tijdens de laatste competitieronde echter niet binnen de 
lijnen mee. In de voorlaatste thuiswedstrijd tegen Marum brak de gedreven 
linkerflankspeler zijn scheenbeen en daarvan is hij nog steeds herstellende.

VV SURHUISTERVEEN SEIZOEN  ‘22/’23

Het interview met Bart stond aanvankelijk gepland op 1 
september, maar werd verplaatst omdat hij op 31 augus-
tus voor de eerste keer vader werd van een dochter. Hoe-
wel ook Bart voetbal een belangrijk onderdeel van het 
leven vindt, gaf hij uiteraard voorrang aan dit veel belang-
rijkere feit. Bart noemt de aanstaande fusie niet meer dan 
logisch. Het zondagvoetbal verliest steeds meer terrein 
en Surhuisterveen besloot enkele seizoenen geleden al 
om de overstap naar de zaterdag te maken. Heel gelei-
delijk is er vervolgens naar een fusie toegewerkt en het 
draagvlak daarvoor is ruim voldoende. Dat Surhuister-
veen op de zaterdag is blijven steken in de kelderklasse 
noemt Cazemier een tegenvaller: “We hadden er meer 
van verwacht en wilden zo snel mogelijk naar de 4e klas-
se promoveren. Vorig seizoen waren we er dichtbij, maar 
we verloren in de nacompetitie van Friese Boys. Er had 
duidelijk meer ingezeten, maar om te promoveren moet 
alles een beetje meezitten. Wat er met ons team volgend 
seizoen gaat gebeuren is nog onduidelijk. Belangrijk is 
wel dat we alles bij elkaar houden en na de fusie blijven 
voetballen. Van de ene kant zou het mooi zijn om met el-
kaar in hetzelfde elftal te blijven spelen, maar we moeten 
geen vereniging binnen de vereniging worden. Voor dat 

laatste ben ik ook overigens helemaal niet bang. Veel 
spelers van beide clubs kennen elkaar goed en hebben 
in de Feanstars al met elkaar gespeeld. Los van het ver-
loop van het seizoen gaan we het hoe dan ook feestelijk 
afsluiten. We blijven ons best doen, want als sportman 
wil je altijd winnen. Er zijn 5 á 6 spelers gestopt, maar 
we houden voldoende spelers over, die gewend zijn om in 
het 1e elftal te spelen. Het is erg fijn dat Jacob Russchen 
ook in dit laatste seizoen onze trainer blijft. We hebben 
een hele goede klik met hem en hij is naast een prima 
en ervaren trainer bovenal ook een ‘mensenmens’. Al-
leen voor hem al zullen we ons uiterste best doen om 
er een goed seizoen van te maken”. Bart waagt zich niet 
aan een voorspelling welke clubs er bovenin gaan mee-
draaien. Hij heeft onvoldoende zicht op de sterkte van de 
andere teams en gaat bovendien liever van eigen kracht 
uit. Hij sluit het gesprek af met de opmerking: “We zijn 
op voorhand niet één van de favorieten, maar als alles 
een beetje meezit hebben we een ploeg die bovenin kan 
meedraaien”. Het zou mooi en ook passend voor vv Sur-
huisterveen zijn, als dit in het laatste seizoen voor de fu-
sie ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Van een kleurloos 
seizoen zal in ieder geval geen sprake mogen zijn. 

Surhuisterveen wil niet afsluiten 
met een kleurloos seizoen
SURHUISTERVEEN – Hoe het seizoen ook zal ver-
lopen, het zal het laatste van vv Surhuisterveen 
worden in de 5e klasse. Volgend seizoen is er in 
Surhuisterveen sprake van één grote voetbal-
vereniging. Surhuisterveen en ’t Fean ’58 gaan 
dan samen onder een andere naam verder en het 
vlaggenschip van de fusieclub zal dan uitkomen in 
de klasse, waar ’t Fean ‘58 na dit seizoen recht op 
heeft. Volgens selectiespeler Bart Cazemier van 
Surhuisterveen, wil iedereen bij de club er een goed 
seizoen van maken om zo op een waardige manier 
het bestaan van vv Surhuisterveen af te sluiten. 

BOUWEN OP ERVARING

T 0512  820  221
W www.notebomersurhuisterveen.nl



GSVV SEIZOEN  ‘22/’23

Volgens de selectiespelers Gerbert van der Heide en Fol-
kert de Boer willen de spelers het komende seizoen vooral 
weer lekker aan voetballen toekomen. De afgelopen sei-
zoenen lukte dat laatste vaak niet, omdat de tegenstan-
ders veel sterker waren en GSVV vooral moest inzakken 
en verdedigen. Zowel Gerbert als Folkert hebben er alle 
vertrouwen in dat het komende seizoen, met opnieuw 
Theo de Vries aan het roer, anders zal verlopen dan de 
voorgaande edities. De tijd van de meeste wedstrijden 
inzakken en elke bal proberen weg te pompen is volgens 
hen voorbij. Gerbert verduidelijkt het als volgt: “Het is niet 
zo dat we het plezier in het voetbal verloren hebben. De 
onderlinge sfeer is prima gebleven en ook de derde helft 
is altijd gezellig gebleven. Maar het is natuurlijk veel leu-
ker als je wedstrijden speelt, waarin je gelijkwaardiger en 
kansrijker bent om deze te winnen. We leggen ons zelf 
komend seizoen geen druk op, voor wat betreft bepaalde 
doelstellingen. Als we al een doelstelling hebben, dan is 
het lekker gaan voetballen”. 
Gerbert maakte als centrale middenvelder de promotie uit 
de 5e klasse mee, hetgeen niet gezegd kan worden van 
Folkert. Het komende seizoen wordt pas zijn tweede sei-
zoen in de plaatselijke hoofdmacht. Folkert, die bijna twee 
meter lang is, speelt centraal achterin. Ook hij kijkt met 
positieve verwachtingen naar het nieuwe seizoen: “We 
hebben gelukkig weer de beschikking over twee doel-

mannen en met Jesse Eghuizen (Feanstars) en Kornelis 
Bosma (Boornbergum) zijn er twee versterkingen bijge-
komen. Lars Niewijk heeft in verband met zijn werk af 
moeten haken. Omdat we geen onder-19 hebben, heb ik 
in een combinatieteam met en in Buitenpost gespeeld. Dat 
beviel redelijk goed, maar ik ben blij weer in eigen dorp te 
kunnen spelen. Ik heb het diploma Uefa-C intussen op zak 
en ben jeugdtrainer van de onder-13 bij Buitenpost. Dat is 
goed te combineren met zelf bij de senioren voetballen”. 
Desgevraagd geeft Folkert over de kwaliteiten van Gerbert 
hoog op: “Hij speelt met heel veel inzet, is overal aanwezig 
en loopt zich helemaal kapot”. Op zijn beurt oordeelt Ger-
bert als volgt over Folkert: “Het is voor een spits vervelend 
om tegen hem te spelen. Hij verdedigt goed en als je denkt 
hem voorbij te zijn komt hij er altijd nog weer bij met zijn 
lange benen. Ook brengt hij aan de bal rust in het spel”. 
Aan een voorspelling voor wat betreft teams, die zich wel 
eens bovenaan de ranglijst kunnen melden wagen bei-
den zich niet. Alle tegenstanders zijn nieuw en hun kracht 
vrijwel onbekend. In elke competitie is er vaak altijd een 
team waarvan het niet werd verwacht, dat het zich bovenin 
meldt. Omgekeerd is er vaak ook altijd een team, waar-
van het niet werd verwacht dat onderin de ranglijst beland. 
Mocht GSVV gaan verrassen, dan is het wel duidelijk naar 
welke van de twee opties de voorkeur van Gerbert en Fol-
kert uitgaat. Laat het seizoen maar beginnen. 

GSVV wil het komend seizoen vooral weer 
lekker gaan voetballen
GERKESKLOOSTER – GSVV heeft weinig plezier be-
leefd aan haar verblijf in de 4e klasse. Na de promotie 
via de nacompetitie naar die klasse, volgden twee coro-
naseizoenen en vorig jaar bleef de ploeg heel lang op 
nul punten staan. Na de winterstop volgde er wel een 
betere periode en mocht er zelfs onverwacht nog na-
competitie voor handhaving gespeeld worden. Daarin 
bleek Zeester te sterk en wat volgde was een zeer 
snelle berusting over het feit dat GSVV komend seizoen 
weer ‘gewoon’ in de 5e klasse uitkomt.

VV BUITENPOST SEIZOEN  ‘22/’23

Robin verduidelijkt dit als volgt: “Naast het feit dat ik op een 
andere manier afscheid wil nemen, speelt ook mee dat ik 
denk nog van waarde voor het team te kunnen zijn. Ik kan 
bogen op veel ervaring en die wil ik graag overbrengen op 
de jongere spelers. Ik probeer uiteraard weer in aanmer-
king te komen voor een basisplaats. Ik moet geduld hebben 
en langzaam maar zeker weer helemaal wedstrijdfit zien 
te worden. Maar als de trainer mij eerder nodig heeft zal ik 
er staan”. Intussen is duidelijk dat Huisman de Jong in de 
eerste competitiewedstrijd op 27 augustus weer ‘gewoon’ 
in de basis stond. Door veel strijd te leveren en als een 
hecht collectief te spelen werd vorig seizoen handhaving 
een feit voor Buitenpost. Het zijn wapens, die vooral door 
trainer Willem Brouwer in de ploeg zijn gebracht. “Willem 
is heel duidelijk in wat hij verwacht en wat hij wil zien, maar 
geeft spelers ook de vrijheid om hun eigen spel te spelen. 
Dat heeft goed uitgepakt”, aldus Robin. Hij speelt al vanaf 
2017 bij vv Buitenpost en kwam daarvoor 5 seizoenen uit 
voor Harkemase Boys. Nadat hij als jong talent bij Sneek 
Zwart-Wit werd gescout kreeg hij met Emmen en Heeren-

veen eerder al twee profclubs achter zijn naam staan. Bij 
Emmen speelde hij 15 wedstrijden in de Jupiler-league. 
Door een knieblessure haalde hij de hoofdmacht van Hee-
renveen net niet. Op enig moment koos Robin bewust voor 
een maatschappelijke carrière. Tijdens zijn opleiding tot 
fysiotherapeut liep hij stage in de praktijk van Allert Poll 
in Buitenpost. Toen hij daar een vaste baan kreeg, werd 
Buitenpost zijn volgende en vermoedelijk dus ook zijn 
laatste club. Robin gaat er het komende seizoen alles aan 
doen om Buitenpost te behouden voor de 4e divisie. Dat 
moet gaan gebeuren met een sterk gewijzigde selectie. 
Er vertrokken een aantal sterkhouders, maar daar staat 
de komst van een aantal ervaren en talentvolle spelers te-
genover. Drie van deze spelers kwamen over uit de jeugd 
van Cambuur en zijn dus wel gewend om verre busreizen 
te maken. Dat staat hun ook bij Buitenpost, dat als enige 
Friese club in de landelijke 4e divisie speelt, te wachten. 
Robin Huisman de Jong verdient hoe dan ook een afscheid 
in stijl. Waarschijnlijk dus aan het einde van het intussen 
begonnen seizoen, al houdt hij toch ook nog wel een kleine 
slag om de arm als het om zijn afscheid gaat. 

“Ik denk nog van waarde voor het 
team te kunnen zijn”
BUITENPOST - Hoewel Buitenpost in de landelijke 4e 
divisie te maken krijgt met maar liefst zeven onbe-
kende nieuwe tegenstanders, gaat routinier Robin 
Huisman de Jong ervan uit dat het wederom een zwaar 
seizoen zal gaan worden. Robin raakte het afgelopen 
seizoen al na een handvol wedstrijden zwaar gebles-
seerd en kwam de rest van het seizoen niet meer in 
actie. Hij brak een nekwervel, moest vervolgens twee 
maanden dag en nacht een brace dragen en daarna 
nog een langdurig revalidatietraject volgen. Hij heeft 
wel met de gedachte gespeeld om een punt achter zijn 
lange en imposante voetbalcarrière te zetten, maar hij 
wil dolgraag op een andere manier afscheid nemen, 
dan na een zware blessure. 
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Voorstraat 21a Postbus 11 9285 ZV BuitenpostVoorstraat 21a Postbus 11 9285 ZV Buitenpost

Renskje Top

Verlaatsterweg 10
9873 PA Gerkesklooster

Tel. 0512-740740/06-50441229
info@topadministraties.nl

• Boekhoudingen
• Belastingzaken

• Voor midden-
    en kleinbedrijf

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
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Plantinga v.o.f.
LOONBEDRIJF EN KRAANVERHUUR

Contact: 0512-777987 / 06-21667458
Mail: autoservicestroobos@hotmail.com

Adres: 
Friese Streek 33, 

9872 PP Stroobos

Kolonelsdiep 8a Gerkesklooster
06 22649536



BOOM
KRAANVERHUUR- EN GRONDVERZETBEDRIJF

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

www.kraanverhuurboom.nl

geawei 1, 9284 ta augustinusga
tel: 0512-352425     06-82574942

email: info@nicolaiverzekeringen.nl
voor al uw verzekeringen !!!!

EMKA-makelaardij
Verhuisd naar
Roazeloane 51 
9271 VT De Westereen
Tel: 0512 350500

mieke@emkamakelaardij.nl | www.emkamakelaardij.nl

ASC’67 SEIZOEN  ‘22/’23

Sietse volgt de verrichtingen van het vlaggenschip van zijn 
vereniging altijd al op de voet en vindt het dan ook een zeer 
welkome uitdaging om echt bij het team betrokken te zijn. 
Hij combineert de functie met die van trainer-coach van het 
onder 19 team. “Ik train en coach deze jongens al jaren”, 
zo vertelt Sietse. “Ook al voordat ze in de onder 19 speel-
den. Ik weet dus wat training geven is en wat daarbij komt 
kijken. Alleen is nu iemand van 18 jaar niet meer de oud-
ste die ik training geef, maar bij de 1e selectie juist de 
jongste” Over zijn rol als assistent-trainer heeft Sietse 
een duidelijk beeld. “Ik zie het als een stap in mijn ont-
wikkeling. Ik kan van de hoofdtrainer veel leren. Ik heb 
niet de eindverantwoordelijkheid en dat vind ik prima. Ik 
kan de hoofdtrainer aanvullen en ondersteunen, waar 
hij dat wil. Ik merk dat de verwachtingen binnen de se-
lectie voor het nieuwe seizoen positief zijn. De selectie 
is er wat sterker op geworden en dat maakt toch wel 
wat los. Zo hebben we er twee doelmannen bijgekre-
gen en dat was ook broodnodig. Henk Witte, die eerder 
in het 1e heeft gekeept, heeft de draad weer opgepakt 
en ook Allard van den Bosch, die bij Harkemase Boys 
en Kootstertille heeft gekeept, maakt nu deel uit van de 

selectie. Verder is ook Timon van den Bosch, de broer 
van Allard nieuw in de selectie evenals Wesley Elzinga, 
die een verleden heeft bij WTOC en Friese Boys. Hier 
staat tegenover dat Jelmer Seyens en Harmen Teyema 
zijn gestopt. We hopen met de nieuwe spelers erbij wat 
constanter te gaan worden en misschien een periode-
titel te kunnen pakken. In de 5e klasse, ook wel kelder-
klasse genoemd kan handhaving geen doelstelling zijn, 
dus mag je hopen op een periodetitel. Dat is dan ook 
meteen onze uitdaging, waarbij we hopen dat de toch 
wel wat smalle selectie gevrijwaard blijft van blessures. 
We zijn nu eenmaal een kleine club en dat zullen we 
ook wel blijven. Helaas kiezen veel jeugdspelers uit het 
dorp Surhuizum voor clubs in Surhuisterveen en Har-
kema en daardoor stokt bij ons de aanwas wat. Maar we 
zijn een gezellige club met een prima sfeer en we willen 
hoe dan ook prestaties gaan leveren. In hoeverre dat dit 
seizoen gaat lukken gaan we zien, maar ik ben heel blij 
dat ik er een bijdrage aan mag leveren. Er zijn meerdere 
nieuwe ploegen in onze klasse ingedeeld en dat maakt 
de uitdaging alleen maar leuker. 

“We willen hoe dan ook 
prestaties gaan leveren”
AUGUSTINUSGA – Blessures als gevolg van een auto-
immuun ziekte noopten hem ertoe om als voetbal te 
stoppen, maar het geven van trainingen vormt voor 
Sietse Hofstede geen enkel probleem. Ondanks zijn 
jeugdige leeftijd van 24 jaar kan Sietse al bogen op een 
lange staat van dienst als trainer. Hij coacht en traint al 
jaren jeugdelftallen bij ASC ’75 en gaat komend seizoen 
Hoofdtrainer Arend de Boer assisteren bij het 1e elftal. 
Die rol werd het afgelopen seizoen vervuld door Atze 
de Haan. Toen hij stopte werd Sietse benaderd en daar 
hoefde hij niet lang over na te denken. 

AAP Verzekeringen zoekt een 

commercieel 
binnendienst-
medewerker
Functieomschrijving
Je gaat potentiele klanten adviseren over een passende verzekeringsop-
lossing. Dit doe je door het uit brengen en toelichten van offertes en een 
actieve benadering van de klant. Je sluit, binnen je bevoegdheid, zelf-
standig verzekeringen af. Je benadert nieuwe relaties naar aanleiding van 
leads, adressenbestanden, web offertes etc.
Verder voer je periodieke gesprekken met bestaande relaties.
Relaties worden benaderd via de mail, telefoon en schriftelijk.

Functie-eisen
Assertief en enthousiaste persoon, die de klant centraal stelt. Je hebt een 
natuurlijke overtuigingskracht en neemt zelf initiatief.
Ervaring in vergelijkbare commerciële functies is gewenst en diploma’s 
schade WFT is een pre, maar geen must. 
Diploma’s; minimaal MBO werk- en denkniveau 
Diploma’s  WFT basis en schade zijn niet nodig, maar er dient wel een 
bereidheid te zijn   om deze binnen afzienbare tijd te halen.
Schoolverlaters worden ook uitgenodigd om te solliciteren.

Wat bieden wij
Een veelzijdige job  met volop ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
Aantal uren in overleg.
Is deze job op je lijf geschreven reageer dan direct 
en mail je cv naar ons of bel !

Wij zijn ook op zoek naar studenten en/of scholieren, 
die een leuke afwisselende bijbaan zoeken. 
(diploma’s en werkervaring zijn niet vereist)

Sollicitaties kunnen gemaild worden naar:

Froling.4@kpnmail.nl

of verstuurd/afgegeven worden bij: 
AAP Verzekeringen Kanaalstraat 60 L ,9301 TL Roden.

AAP Verzekeringen zoekt een commercieel binnendienstmedewerker. 

Functieomschrijving 
Je gaat potentiele klanten adviseren over een passende verzekeringsoplossing. Dit doe je door het uit 
brengen en toelichten van offertes en een actieve benadering van de klant. Je sluit, binnen je
bevoegdheid, zelfstandig verzekeringen af. 
Je benadert nieuwe relaties naar aanleiding van leads, adressenbestanden, web offertes etc.
Verder voer je periodieke gesprekken met bestaande relaties. 
Relaties worden benaderd via de mail, telefoon en schriftelijk. 

Functie-eisen
Assertief en enthousiaste persoon, die de klant centraal stelt. Je hebt een natuurlijke 
overtuigingskracht en neemt zelf initiatief. 
Ervaring in vergelijkbare commerciële functies is gewenst en diploma’s schade WFT is een pre, maar
geen must. 
Diploma’s; minimaal MBO werk- en denkniveau 

Diploma’s  WFT basis en schade zijn niet nodig, maar er dient wel een bereidheid te zijn  
om deze binnen afzienbare tijd te halen.
Schoolverlaters worden ook uitgenodigd om te solliciteren.

Wat bieden wij 
Een veelzijdige job  met volop ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
Aantal uren in overleg.
Is deze job op je lijf geschreven reageer dan direct en mail je cv naar ons of bel ! 

Wij zijn ook op zoek naar studenten en/of scholieren, die een leuke 
afwisselende bijbaan zoeken. ( diploma’s en werkervaring zijn niet vereist)

Sollicitaties kunnen gemaild worden naar: 

Froling.4@kpnmail.nl

 of verstuurd/afgegeven worden bij: AAP Verzekeringen Kanaalstraat 60 L ,9301 TL Roden.
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WSBF: Gymnas� ek, turnen, acrogym en freerunning
Surhuisterveen - WSBF  Surhuisterveen is in Achtkarspelen en omstreken dé plek waar 
je moet zijn voor gymnas� ek, turnen, acrogym en freerunning. De sinds 1911 bestaande 
vereniging is toegankelijk vanaf de lee� ijd van 4 jaar. Enthousiaste trainsters én trainers 
staan voor de kinderen klaar!
Kleutergymnasti ek is voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. 
Op een speelse wijze werken de kinderen aan hun motorische en sociale ontwikkeling.
Vanaf groep 3 kan er gekozen worden voor gymnas� ek/turnen, acrogym en freerunning.
Bij Gymnasti ek worden allerlei toestellen - zoals de brug, balk, sprong, ringen, lange mat 
- gebruikt waarop gegymd kan worden. Het lichaam wordt krach� ger, leniger en 
behendiger. Ook hier blij�  natuurlijk het sociale aspect te alle � jde van groot belang. 
Blijkt uw kind talent te hebben? Dan kan er doorstroming plaatsvinden naar de selec� e, 
o� ewel naar turnen.  De oefeningen worden dan moeilijker, uitdagender en kan er 
deelgenomen worden aan regionale en indien mogelijk, landelijke wedstrijden.
Acrogym is een combina� e tussen gymnas� ek en acroba� ek. Er wordt namelijk geturnd 
mét en óp elkaar. In tweetallen (duo) en drietallen (trio) wordt er gewerkt aan behen-
digheid, kracht, lenigheid, expressie en dans. Op muziek worden prach� ge oefeningen 
gemaakt. Er kan bij acrogym deelgenomen worden aan landelijke wedstrijden.
Freerunning is een spectaculaire sport waar je leert op, over, door obstakels heen bewe-
gen aan de hand van verschillende “tricks”. Hierdoor ontwikkel je een ul� em gevoel van 
vrijheid, kracht en lichaamscontrole.

WSBF is op zoek naar nieuwe leden, nieuwe talenten in alle disciplines. Heb jij of hee�  
uw kind zin om lekker te bewegen in een leuke, gezellige en ontspannen sfeer? Wil jij 
werken aan je condi� e, lenigheid en kracht? Ben jij gek op dansen en/of het uitvoeren 
van spectaculaire tricks?  Kom dan meedoen met onze lessen! Kijk wat er bij jou past, 
gezien je lee� ijd of je interesse! Iedereen mag sowieso eerst 2 lessen gra� s meedoen 
in alle disciplines, waarna je kuntbesluiten om wel of niet door te gaan. Iedereen is van 
harte welkom!

Mocht er in de omgeving van de school geen sportvereniging zijn, dan kunt u al� jd een 
gastles of demo aanvragen die WSBF kan verzorgen op school.

Wij zijn ook op zoek naar een ervaren, enthousiaste en doelgerichte acro trainer
(licen� e 3 is een pré) en naar juryleden voor turnen. Als jurylid kun je als ouder ook zelf 
beoordelen hoeveel punten je kind bij een bepaalde oefening zou kunnen scoren en 
waarom een onderdeel misschien minder werd gewaardeerd. Je speelt een onmisbare 
rol in de ontwikkeling van de sporters. Is uw interesse gewekt voor één van beiden, dan 
kunt u contact opnemen met het bestuur: info@wsbf.nl

WSBF doet ook mee aan allerlei ac� es, zoals de Rabo Clubsupport, Grote Club ac� e en 
de JeugdSponsorAc� e. U kunt nog stemmen op ons bij de Rabo Clubsupport tot 27 
september. Houdt onze Facebook (WSBF Surhuisterveen) en Instagram 
(wsbfsurhuisterveen) in de gaten voor al onze ac� es.

Voor informa� e over trainings� jden of hee�  u een andere vraag, dan kunt u contact 
opnemen met administra� e@wsbf.nl. De lessen vinden plaats in de Surventohal in 
Surhuisterveen.


