Een zucht van verlichting:

De bal rolt weer

SEIZOEN 2020 - 2021
BIJLAGE

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

Kom gezellig eten bij

CLUB

Voor zomaar eens een gezellig avondje uit!

Wij verzorgen ook
bruiloften,
buffetten
Hoofdsponsor
vv.
Westerkwartier
en barbecueparty’s in onze sfeervolle zalen
Tevens afhalen
van snacks,
en maaltijden
Molenweg
2 • Niebert
• salades
Tel. 0594
- 549 104
www.wegrestaurantindeklaver.nl
Molenweg 2 • Niebert • Tel. 0594 - 549 104
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VV WESTERKWARTIER

Fusieclub maakt zich
op voor tweede seizoen

www.wegrestaurantindeklaver.nl

levensmiddelenbedrijf
& partycatering
Hoofdsponsor vv. Westerkwartier
Wij wensen spelers, trainers en begeleiders
veel succes in het seizoen 2019 - 2020

Kornhorn | Noordwijkerweg 21

Carolieweg 1
9365 TC Niebert
Mobiel
06-27574869

BOERAKKER/NUIS - Het seizoen is voor de fusieclub Westerkwartier
niet leuk begonnen. Gerard Beerlings, speler van het eerste elftal, heeft
een ernstig brommerongeluk gehad en zal geruime tijd uitgeschakeld
zijn. Dat is bij spelers en staf behoorlijk binnen gekomen. Het heeft invloed op alles. Zaterdag 15 augustus is dan ook pas de eerste training
van de voorbereiding geweest.

Grondverzet- en
Klussenbedrijf

J. VEENING
Kattenhage 1 • Boerakker • Tel. 06-53398608

Thorbeckestraat 2 | 9363 CA Marum | 06 432 233 22
www.dorsmanschilderwerken.nl

Hee� u nek- of rugklachten?

Misschien kan chiroprac�e dan iets
voor u betekenen!
Chiroprac�e blijkt eﬀec�ef te zijn
voor onder andere:
• nekpijn
• hoofdpijn
• lage rug pijn
• ischias
Ook pijnklachten vanwege slijtage kunnen doorgaans verbeteren
met chiroprac�e!
Benieuwd? Bel ons op 0594-514900 of bezoek onze website www.esphina.nl
De prak�jk is gesitueerd aan de JP Santeeweg 2 9312 PE in Nietap.

Jeroen Bron
Boerakkerweg 22 | 9362 RD Boerakker
T. 06 30090010 | E. info@bron-klus.nl

De selectie zal komend seizoen
bestaan uit 22 spelers. Oud gedienden Wietse Venema en Hans
Wulpstra hebben de club verlaten.
Voor trainer Johannes Noorda
is de selectie wel uitgebreid met
Halbin Wiersema, Wander Balkema, Jurgen van der Veen, Ralph
Twijnstra. Voor Noorda betekent
dit meer keus en meer concurrentie in de selectie. In de breedte is
het team sterker dan vorig seizoen
geworden. Meer kopkracht met
Wiersema en Twijnstra.
Joey Hummel van Zevenhuizen
heeft zich wel overgeschreven,
maar is op afroep beschikbaar.
Zijn werkzaamheden laten niet toe
dat hij kan trainen en voetballen.
Noorda hoopt dit seizoen de strijd
met Surhuisterveen en NoordBergum aan te kunnen gaan. Hij
vindt dat de ploeg een stap kan
maken na een 1e jaar met verkennen van de mogelijkheden.
De “beleefdheidsfase” is voorbij,
zoals Noorda het noemt. Er kan
en zal meer geëist worden willen we met de bovenste plaatsen
meedoen.
De kracht van Westerkwartier is
dat het team in aanvallend opzicht veel te bieden heeft. ‘Met
de al genoemde kopkracht zullen
we ons verdedigend beter kunnen
wapenen. Daarentegen zullen we
het aantal tegendoelpunten dienen te verminderen, want dat is
tot de gedwongen stop te veel geweest’, geeft Noorda aan.
De jeugd is ook in ontwikkeling,
want tot en met de Onder 17 is
in elke categorie een team. Helaas kan er geen Onder 19 team
geformeerd worden. Vanuit de
Onder 19 gaan Remco Boerema
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en Roald Arts proberen een plek
in de basis van de eerste selectie te bemachtigen. Mooi is dat
de jeugdteams allemaal door
spelers van de selectie worden
getraind.
Voor wat dat betreft is Noorda er
niet gerust op. ‘Het is allemaal
erg dun op waar we balanceren.
De jeugd is overmoedig en neemt
geen verantwoordelijkheid ten
opzichte van de ouderen.’ Desalniettemin is Noorda vol goede zin
en wat belangrijk is de spelers
zijn dat ook.
Fusie zonder problemen
Vanaf de zomer van 2019 is de
fusieclub VV Westerkwartier ont-

staan. SVMH en VV Boerakker
zagen de noodzaak om samen
te gaan. Waar emoties en sentiment een soepele fusie nog wel
eens in de weg zitten, is dat bij VV
Westerkwartier niet het geval. Eigenlijk verliep het allemaal zeer
soepeltjes. Op zaterdag speelt
het eerste team in Niebert en
de overige recreatieve teams in
Boerakker. De recreatieve zondagteams spelen wél bij Niebert.
Al eerder gaf Ritske Tuinstra
namens de club aan dat iedereen welkom is bij de jonge club.
‘Van jong tot oud en van goed tot
minder goed. Het niveau maakt
niet uit. We bieden zowel op zaterdag als op zondag voetballen aan. Daarnaast zijn we een
gezellige en veelzijdige club. En
vergeet ons nieuwe tenue niet.
Dat is werkelijk waar prachtig
geworden. Verder zijn we als VV
Westerkwartier midden in de regio aanwezig.’
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Nieuwe speelstijl VV Roden
heeft aanpassingstijd nodig
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RODEN - De nieuwe man aan het roer bij VV Roden heet Freddie Strating. De in Groningen woonachtige trainer is al geruime tijd in de trainerswereld bezig. Dus enige ervaring kun je de man niet ontzeggen.
Het tijdperk na Harry Zwiers bij Roden zal een andere worden met
Strating. Hij ziet Roden als een warme club met mensen uit het dorp,
die veel betrokkenheid hebben met de club. ‘Er straalt een leuke vorm
van gezelligheid uit bij de club. Er heerst wel een mentaliteit van presteren, maar daarvoor wil men niet voor tot het uiterste gaan. Dit gaan
we proberen bij te stellen.’

len, maar dan is het van belang dat
we ons gezonde verstand met elkaar
gebruiken.’
Clubman Willy Schepers: ‘De selectie kan op mij rekenen’
Verstand van voetbal heeft supervrijwilliger en clubicoon Willy Schepers naar eigen zeggen niet. Maar
als het op de voorbereiding van de
accommodatie aankomt, kan VV Roden op hem rekenen. Al meer dan
45 jaar is hij bij de club betrokken,
nadat hij uit Emmer-Compascuum
naar Roden verhuisde. Een aantal
jaren geleden is zijn goede vriend
Piet de Wit overleden. Zij zijn een
goed koppel geweest en na het wegvallen van de Wit heeft Schepers de
taken van hem overgenomen. Elke
maandag en vrijdag werkt Schepers

De eerste weken zijn Strating prima maar tevens betekent het ook dat de
bevallen. ‘Een hele grote groep van staf de teleurstellingen, die er gaan
34 spelers is lastig te handelen. Ie- komen, op een goede wijze dienen te
dereen verdient de aandacht. Dat is managen.
best moeilijk in deze fase’, zegt hij. Strating heeft er een hard hoofd in
Samen met Martijn Groenewold en dat alles voor wat betreft de corona
Simon Bos worden de trainingen goed blijft gaan. Hij hoopt natuurlijk
geleid. ‘Het is nog even afstemmen dat de tweede uitbraak uitblijft. ‘We
hoe de groep het beste kan wor- willen natuurlijk heel graag voetbalden aangestuurd. Er zijn een aantal
nieuwe spelers gekomen. Keeper
Frank Schilstra van Stadspark, Luuk
Jans van Groen Geel, Leon Draisma
van FC Emmen, Patrick Kemkers van
ONR, Nick Griepsma van Roden zaterdag en verder een tiental Onder 19
spelers, waarvan er drie spelers nog
in het hoogste jeugd elftal mogen
spelen.’
De eerste serieuze oefenwedstrijd tegen Marum is verloren gegaan. MaLAPTOP C870D-11M.
rum heeft laten zien duidelijk beter
tFilms en
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te zijn op dit moment. De ploeg van
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is er niet van geschrokken omdat hij
Tel. 050 - 50 16 842, www.liewesroden.nl
bezig is met een andere wijze van
voetballen dan de voorgaande jaren.
Dat vergt tijd en gewenning. Hij is zich
wel terdege bewust van het feit dat er
Ceintuurbaan N 133, Roden
Altijd de laagste prijsgarantie!
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N
133,
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stappen gemaakt moeten worden.
DQPDDQGHQHQNPMDDU+HWWRWDDOYRRUGHHOYDQ÷LVJHEDVHHUGRSPDDQGHQYHUPHQLJYXOGLJGPHWHHQNRUWLQJYDQ÷SHUPDDQGRSGH2SHO.$5/$OOHEHGUDJHQ]LMQPDDQGWDULHYHQLQFOXVLHIEWZ'HJHWRRQGHDIEHHOGLQJHQNXQQHQDIZLMNHQHQRS
Tel. 050 - 50 16 842, www.liewesroden.nl
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Voor gezond eten en sporten download de Jumbo Foodcoach app!
Tel. 050 - 50 16 842, www.liewesroden.nl
Strating wil met Roden zo snel mogelijk
bij
de
onderste
plekken
weg
399.zijn. Hij zal blij zijn in het eerste jaar te
eindigen zo ronde de negende plek.
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www.hvanbergen.nl
Je kunt er verder weinig van zeggen.
Kanaalstraat 55, 9301 LR Roden
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‘We willen wel doorgroeien naar een
www.hvanbergen.nl
050-501 67 94, info@hvanbergen.nl
Wij doen alles voor uw auto
stabiele eerste klasser de komende
Kanaalstraat 55, 9301 LR Roden
jaren.’
www.hvanbergen.nl
050-501 67 94, info@hvanbergen.nl
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STOFZUIGER %$5#-*5;*5
ZUIGER "(
Er is veel concurrentie binnen de
tConstante zuigkracht en schonere uitblaaslucht
t(FFOTUPG[BLNFFSOPEJH
endbaarheid
groep. Veel eigen jeugd en spelers
t;FFSHFTDIJLUWPPS
2 wieltjes
WASMACHINE -"7"."5
mensen met allergie
BBS
van buitenaf hebben dit te weeg get6 kg vulgewicht en 1400 toeren
FMJKLUFMFHFO
t4UBSUVJUTUFMFOSFTUUJKEJOEJDBUJF
bracht. De vaste kern zal zich achter
t&OFSHJFLMBTTF"
de oren dienen te krabben om hun
1 bij u in de buurt!
plekje te behouden. De jeugd ramRODEN
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melt echt aan de deur. Voor Strating
Wilhelminastraat 19 • Tel: 050 - 501 9400
Roden • 050 - 501 80 28 • www.rvandersluis.nl
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zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 18 augustus 2013.
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TLC wil laten zien in de
derde klasse thuis te horen
tige coach. Eerlijkheid boven alles
is zijn credo. Respect over en weer
is noodzakelijk om goed te communiceren. Hij ziet zich bovendien als
een tactische trainer.
Kramer heeft twijfels over de start
van de competitie. ‘De corona leeft
behoorlijk op en dat kan betekenen
dat na de voorbereiding de competitie niet kan gaan starten.’
Hij is het eens met de eerdere
voorspelling van Wardenier in deze
krant over het feit dat TLC gaat
degraderen. Het is mooi te constateren dat dit als prikkelend bij de
trainer en spelersgroep is ervaren.
Wellicht kan uit een negatieve voorspelling een positief eindresultaat
komen. Kramer is blij terug te zijn
en de cirkel is wat hem betreft rond.

Verhuizen is maatwerk; elke klant heeft zijn
Vraag vrijblijvend
offerte!
specifieke wensen
en eisen.eenDeze
koppelen
Hofstede 7 9356 BR Tolbert Tel: 0594-581300

we aan onze vakkennis en ervaring, zodat uw
verhuizing precies zo verloopt als u wenst.
Met extra ondersteuning als inpakken, de- en
montage of tijdelijke opslag voor uw inboedel.
Ceintuurbaan
Noord
105 A | 9301NT
Roden
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is maatwerk;
elke klant
heeft| 06-53572020
zijn
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LEEK - Terug van weggeweest. Zo omschrijft trainer Henry KraMet extra ondersteuning als inpakken, de- en mer het. Zijn benoeming bij TLC voelt voor hem als thuiskomen.
(0594) - 519468
verhuizing precies zo verloopt als umontage
wenst. of tijdelijke opslag voor uw inboedel.Hij heeft bij Tolbert en Leek Rodenburg zich als voetballer ontwikkeld. Na vele omzwervingen is hij dus terug op het oude nest.
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Smilda & Zn. Verhuizingen B.V.
Kapteynlaan 4 / 9351 VG LEEK

Smilda & Zn. is aangesloten bij de
Erkende Verhuizers en ISO 9001 gecertificeerd.

VOOR AL UW SCHUTTINGEN,
PEGOLA’S ETC. OP MAAT

Peter

0594-513395
06-53981949

MULDERSPARK 6b, 9351 NR LEEK

Bouwbedrijf Ter Veen | De Schelp 28 | Leek
info@terveenbouw.nl | www.terveenbouw.nl

Inmiddels zijn er al meerdere
weken van voorbereiding geweest, waaronder een aantal
oefenwedstrijden. Samen met
assistent Martin Siersema heeft
Kramer een grote selectie onder
zijn hoede. De selectie bestaat uit
40 spelers, die op dinsdagavond
met elkaar trainen en donderdagavond worden gesplitst om
specifieker met de teams te kunnen trainen. Kramer wil op deze
wijze het groepsgebeuren terugkrijgen. Het derde team zal uit
routiniers en jonge spelers gaan
bestaan. De eerste selectie traint
dan ook apart.
Ten opzichte van vorig seizoen
heeft TLC aardig ingeleverd door
het vertrek van Mahamed Farhaan, Delano Dussel, Jorn de
Bruin en keeper Tom Degen.
Naast dit vertrek zijn oud speler
en zaalvoetballer Roy de Vries,
Dustin Jansen, Kevin Karst, Malvin Kroese en Roell Elders terug
op sportpark Rodenburg. Elders
is herstellende van een enkelbreuk en zal naar verwachting na
de winterstop voorzichtig weer
kunnen aansluiten. Gydo Jagersma van VVK zondag heeft zich ook
bij de club uit Leek aangemeld.
De zoektocht naar een keeper
heeft drie nieuwe aanwinsten
opgeleverd. Ivo de Groot, Tjeerd
van Dijk en Michael Klomp gaan
strijden voor een plek in het eerste elftal.
Vertrek van goede spelers is inherent aan TLC. Spelers die bovengemiddeld zijn, gaan naar
een buurtvereniging. ‘Individueel

hebben we ingeleverd maar als
team zijn we denk ik sterker geworden’, aldus Kramer. Hij vindt
het jammer dat buurtverenigingen steeds meer spelers benaderen om voor hen te komen spelen.
De kracht van TLC is teamwork.
Voor elkaar werken. ‘Dat is ook
nodig want we hebben individueel geen bovenliggende spelers.
Het doel van de club is een stabiele derde klasser te zijn. Zo snel
mogelijk zorgen voor handhaving,
zodat je misschien nog omhoog
kunt gaan kijken’, zegt de trainer.
Kramer ziet Forward, Groninger
Boys, FVV, ZNC en VAKO als grote
kanshebbers voor de titel.
Kramer ziet zichzelf als een rus-

Jagersma: ‘Pijn is voor even,
opgeven voor altijd’
Nieuw in de selectie Gydo Jagersma. Hij komt over van VVK
zondag. Eerder heeft hij bij Haulerwijk en Waskemeer gespeeld.
De jeugdtrainer van VV Roden wil
graag op niveau blijven spelen
en is op voordracht bij TLC gaan
kijken. Dat is goed bevallen. Een
grote selectie biedt voordelen. In
de jeugdige ploeg is Jagersma de
meest ervaren speler. Hij ziet dat
er veel energie in de ploeg zit. Er
zijn veel middenvelders die meters willen maken en technisch
goed onderlegd zijn. Hij ziet zichzelf als robuuste verdediger die
zijn mannetje staat. Sterke punten
van Jagersma zijn werklust en duelkracht. Hij is minder goed in de
opbouw, vindt hij. Daartegenover
heeft hij een echte winnaarsmentaliteit. Hij speelt zelf het liefst
centraal achterin en gaat er van uit
met TLC in de middenmoot mee
te kunnen draaien. Hij kent weinig
ploegen die bij TLC in de competitie
zitten. Met de tegenstanders in de
beker ziet hij wel mogelijkheden de
volgende ronde te behalen.
Jagersma is begaan met jeugdvoetbal. Voor de jeugd heeft hij dan
ook de volgende quote: ‘Nooit opgeven. Pijn is voor even, opgeven is
voor altijd.’
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VOOR AL UW KUNSTSTOF- EN BITUMINEUZE DAKBEDEKKING,

Autocentrum Norg Eenerstraat
9331
VE Norg
0592
- 482577
LOOD-,65,
KOPER-,
ZINKERWERK,
DAKADVIES
EN DAKINSPECTIE
sibastiaan@autocentrumnorg.nl
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Drent en Van Hoogen
zien GOMOS hoog eindigen
NORG – Bij VV GOMOS is trainer Martin Drent dat
er eindelijk weer serieus kan worden getraind. De
trainingen op 1,5 meter afstand, waren weinig succesvol. Voor komend seizoen staat er een mooie
taak op het programma: GOMOS wil hogere ogen
gooien dan vorig jaar in de eerste klasse. Na een
moeilijk begin zag Drent zijn ploeg vorig seizoen
steeds beter gaan spelen.

‘Het is fijn om met een grote groep van 36 spelers te trainen’, zeg Drent. De staf bestaande uit Drent, Reint Jan Auwema, Markus Rozenveld en Erik de Roode is prima op
elkaar ingesteld. De unieke jonge selectie kan rekenen
op een goede input en aandacht van de staf. Het nieuwe
kunstgrasveld van VV GOMOS biedt ondertussen meer
trainingsmogelijkheden.
GHQ
Bij GOMOS is er weinig nieuwe aanwas in de selectie bijgeBRINK
9331 AA
AA NORG
TEL. 0592-612218
0592-612218 | |WWW.WAPENVANNORG.NL
Brink
4,4,9331
Norg || Tel.
www.wapenvannorg.nl
komen. Wél is de talentvolle Daan Krause vertrokken naar
Be Quick Zwolle. De eerste reeks oefenwedstrijden zitten er
RUGW
Even weten wie U kiest . . . .
inmiddels op. Tegen hoofdklasser VV Hoogeveen speelde
GOMOS zeer knap gelijk en van Peize werd gewonnen.
DOG
RUGW
Drent is vastbesloten op dezelfde wijze door te gaan als vorig seizoen. ‘Een plek bij de top vijf moet mogelijk zijn’, schat
DOG
hij in. ‘Als je bij de top vijf speelt heb je automatisch kans op
een periode titel. Er kunnen zich altijd verrassingen voordoen. Daar behoort GOMOS zeker bij. Bij de top vijf behoren
Sparrenlaan 10 9331 CL Norg
info@makelaardijwijnands.nl
zeker SWZ Sneek, Germanicus, Heerenveen’, meent Drent.
5LMVFKRROYDQ'LMNHQNULMJMHDXWRULMOHVYROJHQV
Telefoon 0592 - 613939
www.makelaardijwijnands.nl
Over de coronasituatie wil Drent niet veel kwijt. ‘Het is
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van het leven voor vele mensen. Wat mij betreft kan de
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competitie starten in september.’
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Theo van Hoogen neemt afscheid
Scheidend leider bij de Norgers is Theo van Hoogen. Een
gemoedelijk en bedrijvige man, die in de loop der jaren
met mannen als Wim Bakering en Martin Drent fijn heeft
mogen werken. Van Hoogen verzorgde jaren het materiaal
van het eerste, zodat de hoofdtrainer daar geen omkijken
naar had. Van Hoogen, zelf uit Leek afkomstig, ziet in Norg
een andere mentaliteit. ‘Hier doen we het meer samen,
stropen we de mouwen meer op’, zegt hij. Voor Van Hoogen was de coronaperiode niet eenvoudig. Het missen van
de contacten, vond hij bijzonder frustrerend. Van Hoogen
is dan ook blij dat het voetbal weer begint. Hij verwacht –
net als trainer Martin Drent – dat GOMOS een goede kans
heeft om in de top vijf te belanden.
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Hendrik Timmer
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zet je bewust in beweging

Annie F briek
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zet je bewust in beweging

VEENHUIZEN - Hendrik Timmer is de nieuwe trainer die aan het roer staat van Veenhuizen. Ambitieus als hij is, zijn ze 4 juni al met de trainingen
begonnen. Waarom? Hij wil een goed beeld krijgen
van de groep en ontdekken welke positie voor de
spelers het beste is. De selectie bestaat maar uit 18
spelers en dat is niet erg veel. De voorhoede zal de
achilleshiel worden. Daar heeft de ploeg behoefte
aan versterking.

(sport)massage en sportverzorging
4KLUEJQQNXCP&KLMGP
(hard)looptraining
coaching
06 46
16 04 65
(sport)massage en sportverzorging
(hard)looptraining
coaching
Veenhuizen
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www.anniefabriek.nl
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Het Hoge Stuk 27, 8431 KL Oosterwolde
Tel. 0516 - 515 717

Hoofdstraat 27, 9342 PB Een • Tel.: 0592-656570
www.hoveniersbedrijfhummel.nl
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Timmer komt van ONR. Het verschil met de ploeg
uit Roden is dat Veenhuizen een beter trainingsveld
heeft. Verder is de sfeer te vergelijken met beide
clubs. Vorig seizoen is Veenhuizen na een slecht
begin goed geëindigd, voordat de corona roet in het
eten gooide. Daar ligt de uitdaging voor de trainer
en zijn team. De opbouw gaat prima. Via de periodisering zijn we prima op weg. Nu is het zaak om in
de oefenwedstrijden het juiste systeem uit te vogelen, waar Veenhuizen hoge ogen mee kan gooien.
‘We zullen eerst toch wel de duelkracht dienen te
verbeteren om vervolgens het voetbal naar ons toe
te kunnen trekken.’
De ploeg bestaat uit een gemixte groep van spelers
uit Veenhuizen, Assen en Groningen. Er is genoeg
concurrentie. Dat is voor de trainer prachtig, want
er wordt fanatiek getraind. Een ieder vecht voor zijn
plekje. In de oefenwedstrijden ziet hij dit dan ook
graag terug.
Veenhuizen wil graag in de top vijf meedoen. Dat is
realistisch gezien het afgelopen seizoen. Dat doel
te bereiken kan alleen met een fitte spelersgroep.
‘Daar zijn we met zijn allen druk mee aan de slag’,
zegt Timmer, die vindt dat de kracht van zijn team

is dat ze elkaar de waarheid durven te zeggen. Er
kan een hecht team ontstaan, waarmee Veenhuizen
dit jaar nog wel eens zou kunnen verrassen. Die bereidheid kan doorslaggevend zijn voor het verloop
van het seizoen. Timmer ziet het als zijn taak omdat
te gaan bewerkstelligen.
‘Ik ben benieuwd hoe een en ander gaat lopen, met
het oog op het coronavirus’, zegt Timmer. ‘Als iedereen zijn gezond verstand blijft gebruiken kan de epidemie gestopt worden.’
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Een complete bank

Kleiker

Samenwerking VEV en
Leekster Eagles verloopt gladjes

assurantiën

klantgericht met een eigen gezicht!

LEEK - Nieuw gezicht, maar ook weer bekend
bij VEV’67, is de nieuwe trainer Kees Pranger. Hij
geeft aan dat hij er samen met zijn staf ontzettend
veel zin in het nieuwe seizoen heeft. De selectie
en staf is prima samengesteld. De samenwerking
met nieuwbakken eredivisionist Leekster Eagles
is prima te noemen. Er is direct contact om elkaar
juist sterker te maken. Beide verenigingen hebben
elkaar nodig. Daarbij is het belangrijk de spelers fit
te houden zowel vrijdagavond als op zaterdagmiddag. Het is voor trainer Pranger en collega Martijn
Alssema een uitdaging om dit te realiseren.

De Dam 58 Tel. (0594) 51 63 33
www.kleiker.nl

!DVERTENTIES
!FFICHES
"OEKEN
"RIEFPAPIER
STUDIO"ERT'ORTGRAFISCHEVORMGEVING
&OLDERS
(UISSTIJLEN
3CHANS $%'RIJPSKERK
*AARVERSLAGEN
4ELEFOON  
-AILINGEN
-OBIEL  
0ERIODIEKEN
INFO STUDIOBERTGORTNL
ENZ
WWWSTUDIOBERTGORTNL
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HOOFDSPONSOR VV ZEVENHUIZEN

De selectie kent een aantal nieuwe gezichten. Jorn de
Bruin en Mohammad Farhaan van TLC. Tom van Leeuwen
van SC Heerenveen. Daarnaast zijn twee jeugdspelers Giacomo Ecca en Jens Poelstra toegevoegd. Pranger ziet dat
de nieuwelingen goed zijn opgevangen door groep. Wilco
Drent, die van Nieuw-Roden zou komen, is inmiddels vanwege privéomstandigheden weer terug bij zijn oude club.
VEV is nu drie weken bezig en op moment van schrijven
bestaat de selectie nog uit 25 spelers, maar die zal de
komende weken naar 21 spelers worden teruggebracht.
Door middel van oefenwedstrijden zullen deze beslissingen zijn beslag krijgen. Het is zoals gezegd lastig de ploeg
fit te krijgen en te houden, omdat er toch veel zaalvoetballers in de selectie zitten. Fysiotherapeut Ronald Sloots is
betrokken bij beide verenigingen zodat er korte lijnen zijn,
waardoor er snel geschakeld kan worden. De samenwerking is nodig om alles goed af te stemmen en dit alles is
natuurlijk in het belang van de spelers. De spelers willen
altijd spelen, maar soms is een pas op de plaats nodig om
blessures te voorkomen.
De afgelopen jaren is Pranger trainer bij NEC Delfzijl geCLUB

De Houthal Bouwmaterialen & Timmerfabriek
totaal bouwmaterialen leverancier
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Wij leveren alle bouwmaterialen van heipaal tot schoorsteenkap aan zowel bedrijven als particulieren. Bij de Houthal bent
u aan het juiste adres voor een scherpe prijs en een goed advies, als het gaat om nieuwbouw, uitbreiding of verbouw.
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VEV’67

een bank waar u terecht kunt voor betalen, sparen,
alles. RegioBank heeft alles onder één dak.

Jan Kamminga
Johan Kamminga

weest. Daar heeft hij het op zich prima naar zijn zin gehad.
Kijkend naar het verschil met VEV’67 zegt de trainer dat
in Leek er een grote aan elkaar gewaagde groep staat,
die gemiddeld gezien een hoger niveau haalt dan bij NEC
Delfzijl. Beide clubs zijn van gelijke grootte en hebben een
familiair karakter.
Bij VEV’67 zijn alle posities dubbel bezet. Dan zijn er dus
ook meer mogelijkheden. Kijkend naar de kansen in de
competitie zegt Pranger dat ze willen meestrijden voor
promotie. De concurrentie ziet hij met name uit de richting
van Be Quick Dokkum en Marum komen.
De coronacrisis heeft veel invloed op de competitie, meent
Pranger. ‘We weten niet waar het op dit moment naar toe
gaat leiden.
We gaan gewoon ons werk doen, dan zien we wel wat er
gebeurt. Voetbal is ondergeschikt aan corona.’
BIJLAGE SEIZOEN 2020 - 2021
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Wie gaat de goals maken
voor Zevenhuizen?
ZEVENHUIZEN - De nieuwbakken promovendus Zevenhuizen is ruim drie weken met de
voorbereiding bezig. Trainer
Jan Kuiper heeft voor het eerste
elftal 17 waardige spelers tot
zijn beschikking. Dat is wel een
beetje krap. Helaas voor Zevenhuizen is topscorer Joey Hummel vertrokken en is spits René
de Vries drukdoende met zijn
huis. ‘Dat is erg spijtig’, zegt de
trainer ‘want je mist direct tussen de dertig en veertig doelpunten.’
Daarentegen komt Dimitri de Jong
weer terug van een langdurige afwezigheid. De ziekte van Crown heeft
hem grote parten gespeeld. Kuiper
hoopt dat spelers, zoals Gert Bruins,
Bernard Dik en Tim Wekema het team
kunnen dragen om in de vier klas een
goede indruk te maken.
De Friese vierde klasse is voor Kuiper
en Zevenhuizen helemaal onbekend.
Lange reizen naar Harlingen en Leeuwarden maken het voor de trainer
lastig om informatie van de komende
tegenstanders te vergaren. Bakkeveen is natuurlijk een mooi affiche.
Terschelling kan ook een mooi affiche
zijn, afhankelijk van de datum van dat
treffen. Voor Kuiper is Harlingen op
papier wel de favoriet. Hij geeft wel

aan dit lastig te vinden daar hij weinig
van zijn tegenstanders weet. ‘Het is
lastig te voorspellen’, concludeert hij.
Zevenhuizen hoopt natuurlijk op
handhaving. Eenmaal in de vierde
klas wil de club graag in deze klasse
blijven. Daar gaan ze met een ietwat
kleine selectie, maar met veel energie aan werken. Kuiper hoopt in de
middenmoot mee te kunnen draaien.
‘We gaan in een ietwat behoudend organisatie spelen. Dat is wel enigszins
ons plan en zo kunnen we dan ook
uitgaan van onze eigen kracht.’
Een grote kracht bij Zevenhuizen is al
jarenlang Klaas Oenema. Op moment
van bellen zit hij in de lappenmand.
Bij een van zijn vele werkzaamheden
binnen de club heeft hij een spier-

scheuring opgelopen tijdens een
wedstrijd waar hij als scheidsrechter
heeft opgetreden. Clubman Oenema
heeft een moeilijke periode gehad tijdens de corona lockdown. Verveling
en zeker voorzichtigheid hebben de
boventoon gevoerd. De promotie
naar de vierde klasse van “zijn” club
heeft hem veel goed gedaan. De bezige bij van de club heeft vele functies binnen de club. Hij is kantinebeheerder, assistent scheidsrechter,
consul, lid van de activiteitencommissie. Een veelomvattend aantal
werkzaamheden zorgt ervoor dat
Oenema elke dag een paar uur met
de club bezig is. Oenema is optimistisch over de handhaving van zijn
club in de vierde klasse.
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Altijd de laagste prijsgarantie!
Voor gezond eten en sporten download de Jumbo Foodcoach app!

www.smildatrucks.nl
smilda bedrijfswagen
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gaat bij aanschaf van
een occasion
zevenhuisterweg 14 nieuw-roden
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Gek op friet?
Probeer onze oerlekkere FRIET SPECIALS.
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....de tweewielerspecialist
van Nieuw Roden
Roderweg 94 | 9311 PB Nieuw-Roden | Tel. 050 - 501 97 42
www.boumatweewielers.nl
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Henry Etten staat voor pittige klus
NIEUW-RODEN - Het nieuwe trainersgezicht van
Nieuw Roden zondag is Henry Etten. Hij is als
ICT’er werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. 4 augustus is de selectie, bestaande
uit 18 man, gestart met de voorbereiding. Tot nu
toe is de trainer tevreden. ‘De selectie is bereid
energie er in te steken en dat vindt allemaal
plaats op een stel prima velden, waar goed op
getraind kan worden’, laat hij weten.
De selectie bestaat uit een stel oudgedienden en
jonge spelers. Een prima mix. Het afgelopen seizoen
zijn er al een aantal junioren de selectie komen aanvullen. Etten hoopt dat deze tweedejaars senioren de
vereiste stappen gaan maken en het oppakken om
zich op het 3e klas niveau te kunnen handhaven. Er
zijn geen spelers vertrokken. Er heeft zich wel een
nieuwe speler aangemeld. Het is Stefan Weij. Hij is
vanuit het westen van het land in Nieuw-Roden neergestreken. Naar wat Etten weet, kan Stefan Weij
Nieuw-Roden van meer voetballende impulsen voorzien.
De 59-jarige Etten vindt het lastig om iets over de tegenstanders in de competitie te zeggen. Hij weet dat
Gieten en Peize weg zijn, maar de rest is Etten een
groot vraagteken.
Op dit moment heeft Nieuw-Roden geen Onder 19
team. Wel zit er in de Onder 17 een goede lichting aan
te komen, die over een paar jaar voor de broodnodige
verjonging kunnen gaan zorgen. Etten vindt het belangrijk om met eigen jeugd verder te kunnen gaan.
‘Een vereniging als Nieuw-Roden dient wel altijd om
zich heen te kijken voor de nodige aanvulling van buitenaf. Er vallen altijd wel spelers bij andere clubs af
die wel bij ons willen komen spelen’, stelt hij.
‘Door de corona regels wordt het moeilijk voor clubs.
Je zult je er als club aan dienen te houden. Iedereen
CLUB

zal zijn/haar verantwoordelijkheid dienen te nemen.
Doen we dit niet met elkaar dan snijden we ons allemaal zelf in de vingers. Voorzichtigheid is erg geboden.’
De spelersgroep heeft lang stil gestaan. Ze zijn dan
ook erg energiek en fanatiek met trainen begonnen.
Zelf staat Etten te popelen met de competitie te beginnen. Zijn team straalt veel dynamiek uit in deze
eesrte weken. Het team zal het ook van een gezonde
dosis karakter dienen te hebben.
De club gaat goed, ondanks er de laatste tijd weinig
geld binnenkwam. Er is een interne noodzakelijke
verbouwing geweest. Voorzitter Van der Vlugt is blij
met trainer Etten. ‘Er waait een nieuwe wind door de
club. De groep heeft behoefte aan een trainer die duidelijk is en zegt waar het op staat.’
BIJLAGE SEIZOEN 2020 - 2021
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Zaterdagtak Nieuw-Roden
mikt op beter tweede seizoen
NIEUW-RODEN - Johan Middel is voor het tweede seizoen trainer van
de zaterdagploeg uit Nieuw-Roden. Vorig jaar was het wennen aan de
nieuwe spelersgroep. Een aantal spelers zijn inmiddels vertrokken en
een viertal spelers heeft zijn opwachting kunnen maken. Zo zijn Daan
Heemstra, Dennis Schepel en Daan Prins vanuit Hoogkerk de gelederen
komen versterken. Daarnaast is vanuit de Onder 17 van Nieuw-Roden bij
de selectie aangesloten.
De selectie bestaat uit vijftien
spelers en er zijn nog twee spelers op afroep inzetbaar. ‘Het is
een smalle selectie’, zegt Middel
‘maar in kwaliteit zijn we er op
vooruit gegaan. Er wordt vanaf
dit seizoen ook tweemaal getraind zodat tijdens de training er
ook meer stappen gezet kunnen
worden gezet.’ Wat erg fijn voor
de trainer is dat er een scorende
spits in de vorm van Daan Prins
is bijgekomen. ‘Hierdoor gaan we
zeker meer punten halen’, zegt
de trainer stellig.
Het eerste seizoen met de nieuw
samengestelde ploeg heeft niet
opgeleverd wat Middel er zich van
heeft voorgesteld. Nu met de ervaring van het afgelopen seizoen
denkt de trainer met zijn selectie
een meer prominenter rol te kunnen spelen. De selectie van vorig
seizoen heeft zich enigszins verkeken op het seniorenvoetbal. De
spelers weten nu wat er zich in de
vijfde klasse afspeelt en wat er

dient te gebeuren om wedstrijden
te winnen.
Uitgangspunt is dat er van achteren zal worden opgebouwd. Vandaaruit lekker gaan voetballen
om tot winstpartijen te komen. De
as van het team ziet er goed uit
en daarnaast zal het collectief de
nodige punten gaan brengen, is
de overtuiging van Middel. VVK en
Groninger Boys zullen de dienst

in de competitie gaan uitmaken.
Nieuw-Roden heeft met Ezinge
geruild van competitie waardoor
Nieuw-Roden nu in de Groningse
klasse is beland.
Middel voorziet met de huidige
trend met coronabesmettingen
dat de competitie niet zal gaan
beginnen. De na te leven regels
zullen nog strenger worden. Nu
is de kantine door de gemeente al
gesloten. ‘We kleden om in twee
kleedkamers per team. Komen er
meer besmettingen dan wordt het
onmogelijk nog te voetballen.’
Middel heeft het naar de zin bij
Nieuw-Roden. ‘Er heerst een goede sfeer. Belangrijk, want het plezier dient voorop te staan’, vindt hij.
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SV MARUM

Marum gaat met brede selectie
voor tenminste een periodetitel
MARUM - Er is dit seizoen een geheel nieuwe staf bij Marum aan het
roer gekomen. Eigenlijk de gehele staf van VEV’67 is overgekomen.
Trainer Johan Pitstra uit Annen en assistent trainer Martin de Vries
uit Nietap gaan de grote selectie van de geel-zwarten onder handen
nemen. Daarnaast is verzorger Marcel Pascal uit Hoogkerk ook met
zijn oud collega’s bij VEV meegegaan.
Pitstra voelt zich thuis bij Marum na
een warm ontvangst. De brede selectie bestaat uit een goed stel voetballers. Vorig seizoen hebben ze tot de
coronastop goed meegedaan in de
competitie. De nieuwelingen Thom
Degen en Delano Dussel van TLC,
Ewart Ottema van SC Cambuur, Kevin
de Vries van VEV’67 en Mathad Aldjejab van Pelikaan S is de selectie verder uitgebreid. Pitstra heeft dus een
luxeprobleem. Daarnaast zal Martijn
Kuiper van zijn langdurige blessure
terugkomen. Op dit moment is Rick
Buma nog afwezig en zit Joery Schuiling in quarantaine in verband met
zijn vakantie naar Ibiza.
Pitstra heeft dus een selectie van 27
bijna gelijkwaardige spelers. Er wordt
goed en scherp getraind en iedere
speler voelt de concurrentie. Iedere
speler heeft zijn voorkeur voor een
positie en daar krijgt elke speler ook
zijn kans. Bij de eerste bekerwedstrijd
zal de eerste schifting gaan komen
en zal de selectie naar 22/23 spelers
worden teruggebracht, inclusief drie
keepers.

In de oefenwedstrijd tegen Roden liet
Marum zien dat er veel voetbal in de
ploeg zit. Er straalt veel energie uit
van de ploeg. De tegenstander krijgt
geen tijd om te handelen. Dat is inherent aan het doorjagen van Marum.
Er zit een behoorlijke vorm van felheid
in. De spelers zijn elkaars concurrenten in de jacht naar een basisplek op
dit moment. Het omschakelen als
team van balverlies naar balbezit en
andersom laat zien dat de ploeg goed
op weg is. Pitstra gaat met zijn ploeg
uit van eigen kracht. ‘Laat de tegenstander zich maar naar ons aanpassen’, zegt hij.
‘In de strijd om iedereen bij de ploeg te
houden, is het van belang dat de spelers zich ervan bewust dienen te zijn
dat we elkaar nodig hebben om iets
te bereiken. Hoe ga je met elkaar als
vrienden met teleurstellingen om?
Hoe sterk is iedereen naar elkaar als
er kritiek naar elkaar gegeven word?
Hoe vang je het als speler op als je
niet speelt? Dit is waar de trainersstaf
terdege rekening mee houdt en mee
aan de slag is om iedereen aan boord
CLUB
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van de groep te houden’, vervolgt Pitstra. Belangrijk in dit verhaal vindt
Pitstra dat de spelers het van elkaar
dienen te accepteren. ‘Terug knokken
bij tegenslag kan je sterker maken.’
Pitstra vindt dat het werken bij Marum anders is als bij VEV’67. ‘De
groep is breder en groter. Dat biedt
ook weer meer mogelijkheden.’ Met
zoveel snelheid voorin en een dynamisch middenveld ziet de trainer dat
zijn ploeg bovenin mee gaat draaien.
Hij vindt dat Marum verplicht is een
periodetitel te pakken. Hij wil niet
zeggen dat een kampioenschap op
voorhand tot de mogelijkheden behoort. Daarvan is zijn kennis van de
andere ploegen te gering. ‘Naarmate
de competitie vordert, kunnen we de
doelen bij gaan stellen. Een favoriet is
nu nog niet aan te wijzen.’

BIJLAGE SEIZOEN 2020 - 2021

DE WILPER BOYS

Wilper Boys wil laten zien dat
het in de derde klasse thuishoort
DE WILP - Theo Donker, de trainer van De Wilper Boys heeft erg genoten van zijn vrije tijd. De accu is weer opgeladen en hij heeft ontzettend
veel zin aan het nieuwe seizoen. ‘Het is weer lekker om op het veld te
staan’, zegt hij. Ondanks het abrupte einde van het seizoen, heeft De
Wilp succesvol promotie weten aan te vragen. Op het moment dat de
competitie stopte, stonden de rood-zwarten dan ook eerste.
De uitdaging is om een goed figuur
te slaan in de derde klasse. Donker
vindt dat zijn team de spelers ervoor
heeft om een woordje mee te spreken in de competitie. De Wilp heeft
zijn voorkeur voor de Friese klasse
kenbaar bij de KNVB gemaakt,
maar helaas is het de Gronings/
Drentse competitie geworden. Dat
betekent dat er wel leuke derby’s
komen, zoals tegen TLC en Nieuw
Roden.
VAKO, ZNC en Siddeburen ziet Donker als concurrenten voor handhaving. Forward, Actief en Actief gaan
in zijn ogen strijden om de titel. De
Wilper Boys moet eerst maar zorgen handhaving te bereiken.
De selectie herbergt 20 spelers. Van
Oerterp is Boyd Weersing over gekomen. ‘Naar lang speurwerk hebben we in keeper Steffan Smit een
ambitieuze speler gevonden, die
zich verder wil ontwikkelen bij De
Wilp. Daarnaast zijn Rick van Dijken,
Gert Jan de Vries en Jens Elzerman
vanuit Onder 19 doorgeschoven.
Ze maken een prima groei door en
kunnen zich in het seniorenvoetbal

nu verder door ontwikkelen’, zegt
Donker.
De Wilper Boys kenmerkt zich als
een ploeg die graag wil aanvallen.
Voor Donker is het nog wel zoeken
naar de ideale organisatie om in de
omschakeling niet zo kwetsbaar te
zijn. Zoals vorig seizoen een paar
keer is gebleken. Een echte doel-

puntenmachine ontbreekt, maar de
middenvelders kunnen ook goed uit
de voeten met scoren.
In de jeugdafdeling gaat het eigenlijk prima. Er is in ieder geval een
Onder 19 team. Dat zorgt voor de
continuïteit in de vereniging. ‘Jammer dat er geen Onder 17 is kunnen samenstellen. Dat is wel het
lot wat een dorpsclub als De Wilper
Boys mee zit opgezadeld. Voor de
club is het belangrijk te zorgen dat
de randvoorwaarden goed worden
gecreëerd, zodat spelers blijven of
spelers van omliggende dorpen willen komen spelen’, besluit Donker.

CLUB
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ONR wil lijn van vóór
de coronacrisis doorzetten
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RODEN - De nieuwe trainer van ONR is Erik Kloosterman. Een man van
de club. De voor werkleerbedrijf Menso te Emmen werkzame Kloosterman is al weken onderweg met zijn team. De eerste selectie bestaat uit 18 spelers en wordt versterkt door het tweede en derde team.
Daarmee komt het totaal op veertig spelers. Mark Vissers en Harm
Gritter maken de staf compleet.
Het voelt goed om als hoofdtrainer
bij zijn club te zijn, geeft de jonge
trainer aan. Het is nog zoeken
naar de balans tussen speler zijn
en trainer. Hij merkt dat hij nog te
veel zelf voetballer is. De groep
gaat er prima mee om tot nu toe.
Hij is benieuwd hoe gaat als spelers teleurstellingen krijgen te
verwerken. Kloosterman wil alleen eerlijk zijn en een goede uitleg geven van zijn keuzes. Spelers
hebben ook hun mening en goed
luisteren en helder communiceren
zal de trainer verder helpen, is zijn
overtuiging.
De selectie is in vergelijking tot
vorig seizoen aangevuld met vier
Onder 19 spelers. Zij rammelen
aardig aan de deur van het eerste
elftal. Tot juli is de groep vooral
met de 1 ½ meter training bezig
geweest. Vanaf juli is op het kunstgrasveld doorgegaan met normaal
trainen. Begin augustus is weer
gestart met de voorbereiding op
het seizoen. Er zijn bijna geen spelers op vakantie geweest, waardoor de groep vrij groot is geweest.
‘ONR staat voor voetbal. In het veld
creatief zijn en oplossingen bedenken. De wil om die oplossingen te
zoeken zit in het spel verweven.
Het team wil baas op het veld zijn’,
meent Kloosterman.
Zaalvoetbal hoort bij ONR. Het
team speelt eerste divisie en zal op
vrijdagavond veel wedstrijden door
het land dienen te spelen. Voor
Kloosterman een uitdaging om
deze spelers fit aan de wedstrijd
op zaterdag te krijgen. Voor een
groot gedeelte is dat de verantwoordelijkheid van de spelers zelf.
De club heeft hier ook afspraken
met fysiotherapeut Bart van Veen-

en om de verzorging van spelers in
de gaten te houden. Kloosterman
zal op donderdag waarschijnlijk de
intensiteit van de training niet zo
hoog hebben als op de dinsdagavond.
Het doel van de trainer met zijn
team is om de lijn van voor de
coronastop van Hendrik Timmer
door te zetten. Een periodeplek
is toen erg reëel geweest. Deze
competitie een plek bij de bovenste vier en een periode behalen is
de insteek. Stiekem een promotie bewerkstelligen zal natuurlijk
erg leuk zijn. De jonge ambitieuze
trainer wil met deze jonge gretige
groep graag verder helpen in hun
ontwikkeling.

Waar Kloosterman veel van op kan
steken is Harm Gritter. Deze clubcoryfee van ONR kan de jonge ambitieuze trainer daar waar nodig
met de nodige ervaring van 40 jaar
goed ondersteunen. Kloosterman
is dan ook erg in zijn nopjes met
Gritter. Door een aantal jaren persoonlijk fysiek malheur te hebben
gehad, heeft hij zijn werkzaamheden de laatste jaren wat afgebouwd. Wel is hij nog teamleider
en luisterend oor bij het eerste
elftal. Daarnaast is het zaalvoetbal zijn kindje. Hij is met een groep
vrienden destijds begonnen en dat
heeft zich opgewerkt tot een eerste divisie club. Gritter is trouwens
een groot voorstander van zaal en
veld voetbal. ‘Dit kan elkaar nooit
bijten’, stelt hij. Hij is overtuigd dat
het elkaar sterker kan maken. Veel
trainers maken zich er druk om,
maar dat vindt hij ongegrond. Verder doet Gritter nog scouting voor
de KNVB.
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Locatie Hoendiep
Hoendiep 221 • 9745 EE Hoogkerk
Tel.: 050 55 300 70

Locatie Ruskenborg
Johan Dijkstralaan 5 • 9744 DA Hoogkerk
Tel.: 050 55 300 70
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HFC’15

Teammanager Ykie
Ypema hoopt op betere tijden
HOOGKERK - Voor de verandering eens een dame aan het
woord. Ykie Ypema is al 38 jaar
aan de club verbonden. In 2015
is de fusieclub HFC’15 tussen
Hoogkerk en CSVH ontstaan. Van
oudsher is ze betrokken bij CSVH
en later bij de jeugdafdeling De
Held genaamd. Vele werkzaamheden heeft ze vervuld. Kantinebeheer, jeugdleider, ouderraad,
gastvrouw voor eerste en eerste
op zaterdag en nu voor het tweede seizoen teammanager bij de
zaterdag 1.
Op sportpark de Verbetering is alles
de afgelopen jaren groot geworden.
Veel jeugdleden, maar door de fusie
in 2015 zijn er ook veel leden vertrokken naar andere verenigingen
in de stad. Er verandert ook veel.
Ouders zijn niet zo veel meer betrokken bij de club. De woonwijken om
Hoogkerk hebben geen gevoel bij
HFC’15, lijkt het. Dat gaat mevrouw
Ypema wel aan het hart. Jammer
want daardoor komt veel op dezelfde
schouders neer. Ze is zelf van het
aanpakken. Als iemand anders het
niet doet, pakt zij het wel op.
Na de fusie is het voetbal minder
geworden. Veel mensen willen niet
mee in de fusie, waardoor veel goede

spelers naar andere clubs vertrokken. Doorstroom is op dat moment
niet, want de kwaliteit spelers die de
jeugdafdeling heeft op dat moment,
zoekt hun heil ergens anders. Nu is
er weer stijgende lijn te ontdekken.
Veel jeugdteams spelen hoofdklas of
hoger.
De huidige selectie bestaat uit 18
spelers, waarin een aantal ervaren spelers, zoals Enrico Maatita,
Marten Wobbes, Stephan Boersema en Sander Mulder de kar
dienen te trekken. Verder is de
selectie met Onder 19 spelers
aangevuld, die goed door de selectie worden opgevangen. De staf
onder leiding van Muhamed Ade
CLUB

hamert ook op spelers om samen
op te trekken. We hebben iederen
en elkaar nodig, zegt Ypema.
Het doel van HFC’15 is op in de
middenmoot te eindigen. In ieder
geval beter dan de afgelopen jaren.
Veel verlies leidt ook tot een mindere stemming in de club. Dat wil
de teammanager graag omzetten
in goede prestaties en goede sfeer.
Ypema is bang dat de competitie
niet gaat beginnen. Alle extra besmettingen maken haar somber
gestemd. Binnen HFC’15 wordt
streng beleid gevoerd voor wat
de coronaregels. Ze is verbaasd
hoe het bij andere verenigingen
toegaat.
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SV HAULERWIJK

Haulerwijk hoopt op
beter seizoen dan vorig jaar
HAULERWIJK - Haulerwijk is al
dik drie maanden onder leiding
van trainer Jelke Nijboer bezig.
Eerst natuurlijk op afstand en later gelukkig weer op de normale
wijze. Het afgelopen seizoen is
nu niet een seizoen geweest,
waar Nijboer met veel plezier
op terugkijkt. Vele blessures en
een te kleine selectie hebben
de ploeg van Nijboer behoorlijk
parten gespeeld.
De selectie is niet veel veranderd. Janus Pol heeft de schoenen aan de wilgen gehangen en
dat is spijtig. Daarentegen zijn er
vier talentvolle Onder 19 spelers
bij de selectie aangesloten. Jens
Douwsma en Wiebe Douwsma,
neven van elkaar, Stijn Heijes en
Jarno Hilhorst krijgen de kans van
Nijboer aan het senioren voetbal
te wennen. Wellicht ontwikkelen
ze zich goed, dan kunnen ze zich
een plekje in het team veroveren.
Tot op heden is Nijboer tevreden
over deze jeugdspelers.
De selectie bestaat uit 18 spelers
en het team heeft al een paar oefenwedstrijden op zitten. Waaronder een verliespartij tegen Gorredijk, een gelijkspel tegen Oerterp
en winst tegen Aduard. De trai-

ner heeft een goed beeld waar
de ploeg op dit moment staat. Hij
constateert een stijgende lijn in
het voetbal. In vergelijking met
vorig seizoen is de selectie veel
meer aan elkaar gewaagd. Er is
concurrentie en iedere speler
moet vechten voor zijn plekje.
Over de prognose van het seizoen
zegt Nijboer dat ze eerst maar
eens starten alvorens een favoriet
of degradant aan te wijzen. De ervaren trainer is wel optimistisch
ten opzichte van vorig seizoen. Hij
ziet zijn ploeg dik in de middenmoot eindigen.
De verbouwing van de kantine en
kleedgelegenheid is in eerste instantie stopgezet. De gemeente
heeft eerst andere prioriteiten
alvorens het multifunctioneel centrum op de huidige plek van de
kantine en kleedkamers te bouwen. Dat is voor Haulerwijk een
dikke streep door de rekening. De
gebouwen zijn erg verouderd en
aan vernieuwing toe. Dit MFC zal
de club en de gemeenschap weer
meer mogelijkheden bieden. Er
zijn op dit moment een aantal initiatieven om te kijken of het MFC
alsnog gerealiseerd kan worden.
Op dit moment heeft de club geen
Onder 19 team. De overgebleven

spelers van Onder 19 zullen worden ondergebracht bij de B-selectie.
Het is voor Nijboer afwachten
hoe het gaat worden met de coronacrisis. Het onverstandige en
onverantwoordelijke gedrag van
die jongen uit Dokkum zet heel
Noord-Friesland op zijn kop. Haulerwijk speelt in de competitie ook
tegen clubs uit deze regio. Nijboer
is wel optimistisch over zijn ploeg
en weet zeker dat het beter gaat
dan afgelopen seizoen.

CLUB
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PELIKAAN S

Pelikaan S gaat voor kampioenschap

ALLES VOOR
SLIMMER BOUWEN
Bornholmstraat 38 Groningen Tel. 050 318 7000
Vossenkamp 11
9351 VR Leek
Tel: 0594-614797
Fax: 0594-614908
Mob: 06-22801121
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Schulting pakt graag de piekmomenten eruit. ‘Het moet geen
sleur worden. Ik probeer er voor
te zorgen dat er vrolijkheid in
komt in wat je met elkaar doet en
dan kun je ook daadwerkelijk iets
bereiken.’
Het beoordelen van spelers vindt
niet alleen plaats tijdens wedstrijden. Schulting doet dit ook tijdens
trainingen. In beide gevallen kun
je spreken van piekmomenten,
maar de spelers moeten het op
dat moment wel aan kunnen.
Trainen op een verouderd kunstgrasveld vraagt meer dan op een
nieuw veld. Medisch gezien houden we hier rekening mee. In samenwerking met fysiotherapeut
Chris Volkers is er een korte lijn
met de medische staf. De selectie
heeft een aantal spelers van 30
jaar of ouder. Fysiek gezien wor-
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Autoverkoop nieuw en gebruikt
Autoschade reparatie alle merken
Ruitreparatie, zonder eigen risico

Gespecialiseerd in Citroën

AUTOBEDRIJF
De Westerd 15, Peize

Tel. (050) 503 38 22 | b.g.g. 503 23 73

Quick-service banden en uitlaten. Erkend APK-station

Kruijer & Kruijer
hoveniers
Aanleg, renovatie en
onderhoud van tuinen,
sierbestrating en beplanting.
Vijverstraat 18-20 ALTENA
tel.: 06 16 13 16 25 | (050) 503 28 06 (na 18.00)

den deze spelers nauwkeurig begeleid om optimaal van hun voetbalkwaliteiten gebruik te kunnen
maken.
Pelikaan S is met vernieuwen bezig. De club aan het heropbouwen.
Elke speler dient zijn plek binnen
de club te vinden en te zoeken.
‘We willen geen eilandjes. Wat
wil je bereiken? Wat heb je daar
voor nodig? Uiteindelijk moet het
ergens toe leiden. Hier voor zijn
er natuurlijk de gedragsregels. Je
hebt ook ongeschreven gedragsregels. Beide dienen te worden
nageleefd. Dat maakt dat het een
team wordt of is’, zegt Schulting.
Nieuwe gezichten binnen de seCLUB
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Car Service

OOSTWOLD - Trainer Jan Schulting is nu 10 activiteiten met zijn
selectie onderweg. Daarin is in
eerste instantie het accent op
trainen gelegd. Schulting vindt
dat je dan beter kunt doseren
en individualiseren. ‘Vanuit de
trainingssituatie kun je spelers
beter doelmatig en doeltreffend begeleiden. In wedstrijden
wordt veelal optimale inzet gevraagd. In tactisch opzicht komt
er dan een dimensie bij’, zegt hij.

lectie van 17 spelers zijn keeper Winand Quartel en Tommy
Wang van Heerenveen, Luuk Kuipers van MSC, Erik Lourens van
Drachtster Boys, Nery Winter van
PKC, Shkodran Metaj van HHC,
Joshua Sion van Be Quick. John
van Dalen en Jos Hooiveld trainen
wel mee, maar zijn zaterdags op
afroep beschikbaar.
Winnen is geen doel voor Schulting, het is een middel. Hij vindt
dat ze te kort bezig zijn om te weten wat er binnen de ploeg mogelijk is. Hij heeft geen zicht op de
tegenstanders in de competitie.
De trainer richt zich eerst op zijn
eigen ploeg en te zien wie ze zijn.
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VV PEIZE

Peize gaat eerst voor
handhaving in tweede klasse
PEIZE - Een nieuw gezicht aan het roer bij vv Peize. Elte Hofman is
zijn naam en in het dagelijks leven eventmarketeer bij de kinderopvangorganisatie SKSG. De 34-jarige trainer is goed ontvangen bij zijn
nieuwe uitdaging. Hofman ziet dat er een gretige groep aan het werk
is. De concurrentie is zeker aanwezig, want de eerste en tweede selectie bestaat maar liefst uit 40 spelers.
Er zijn, op Marten Wobbes na,
geen spelers vertrokken. Vanuit
de Onder 19 zijn keeper Robbert
Mooibroek, Ivar Cats en Wisse
Nomden bij de selectie gekomen.
Van Stadspark is Martijn Vos de
Peizenaren komen versterken.
Hofman en Peize zijn erg blij
met het behoud van Selwyn Slotegraaf. Hij kan de ploeg in de
tweede klasse net iets meer kwaliteit geven om een goed figuur in
de competitie te slaan.
Met zijn nog jonge leeftijd hoopt
de trainer een goede klik met
de ervaren ploeg op te bouwen.
Tot eind juni is hij met de nieuwe
ploeg aan de slag gegaan. Hofman is door de corona niet in de
gelegenheid geweest wedstrijden
te bekijken van zijn nieuwe ploeg.
Dat is een maand van verkenning
en ontdekken geweest. Een groot
gedeelte van de selectie heeft
een leeftijd achter in de 20 jaar.
De trainer gaat wel kijken of er
jonge spelers ingepast kunnen

worden. Lukt dit nog niet dan wil
de trainer de jonge spelers in ieder geval klaarstomen voor het
seniorenvoetbal. Naast de eerder genoemde jeugdspelers, zal
Hofman ook vijf of zes Onder 19
spelers mee laten trainen om zodoende deze spelers te kunnen
door ontwikkelen.
De promotie van Peize naar de
tweede klasse is voor Hofman
een prettige verrassing. Het zal
een mooie uitdaging worden en
hij is dan wel benieuwd hoe de
ploeg zich gaat manifesteren op
dit niveau. De voorbereiding is in
volle gang en spelers laten zien
er erg veel zin in te hebben.
Zoals Hofman nu de ploeg een
beetje heeft leren kennen, is de
kracht van de ploeg de ervaring.
‘Ze zijn bekend met het spelen op
tweede klasse niveau. Het scorend vermogen is het afgelopen
niet erg groot geweest, maar met
Slotegraaf er elke zondag bij is
het scorend vermogen wel toege-

nomen. De groep heeft er veel zin
in en ze willen graag. De motivatie en inzet is voorbeeldig te noemen. Iedere speler vecht voor zijn
plekje’, ziet Hofman.
‘Doel voor dit jaar is handhaven.
Eerst zorgen veel punten te behalen en dan eventueel bijsturen
naar boven’, vervolgt de trainer.
Hij is er van overtuigd dat Peize
niet zoals twee jaar geleden weer
onderin zal gaan eindigen.

