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

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

De bal rolt eindelijk weer! 



Noorda wil snel tot voetbal komen, 
maar de basis dient goed te zijn. 
“Te snel, te veel, levert op dit niveau 
wel blessures op. Dit heeft zeker 
te maken met de afgelopen twee 
jaren. Corona heeft wel een grote 
impact gehad op de spelers. De 
trainingen zijn de afgelopen peri-
ode alleen maar ondergaan, maar 
de echte uitdaging, motivatie heeft 
er wel, begrijpelijk, aan ontbroken.”
De selectie heeft een kwalitatieve 
injectie ondergaan. “Van VEV’67 is 
Renze Dijk overgekomen”, vertelt 
Noorda. “Een ervaren en technisch 
begaafde speler, dát is altijd zeer 
welkom. Daarnaast komt Martijn 
Kuiper terug van sv Marum. Mar-
tijn hoopt na een periode van een 
kniebandblessure weer het niveau 
te halen.” Sale Rozema heeft TLC 
verlaten voor de club uit Nuis/Nie-
bert. De allround voetballer kan 
voor Westerkwartier een prima 
versterking zijn. Jacob de Wit komt 
ook van Marum over. De robuuste 
verdediger kan voor de verdediging 
een mooie aanvulling zijn. Martijn 
Bralts (tweede elftal) en Wander 
Balkema (trainer Waskemeer) 

hebben de selectie verlaten. Terug 
van een militaire missie is de snelle 
aanvaller Ton Koster. 
Noorda is blij met de nieuwe aan-
winsten. “Het betekent dat er 
meer concurrentie in de selectie 
en dat zweept het niveau omhoog. 
De selectie bestaat uit twintig 
man en elke speler moet voor 
een plek in het team knokken.” 
Voor trainer Noorda zal het een 
uitdaging worden om het team 
te managen. Hij krijgt nu meer 

dan andere jaren te maken met 
teleurgestelde spelers. “In ver-
gelijking met de afgelopen sei-
zoenen zal het allemaal scherper 
worden en wordt het allemaal 
minder vrijblijvend. De club en ik 
als trainer willen nu een volgende 
stap na het fuseren van de club, 
nu twee jaar geleden.” Noorda is 
bij dat de club een zeer represen-
tatief Onder 19 team te forme-
ren. “Dat betekent dat er voor de 
toekomst ook aanvoer van jonge 
spelers aan zit te komen.”
Westerkwartier heeft zelf bij de 
KNVB een overstap naar de Gro-
ningse 5e klasse aangevraagd. 
Noorda ziet in VVK en VAKO, deze 
club is naar de zaterdag overge-
stapt, de grote favorieten. Noorda 
vindt dat met de huidige selectie 
zijn team voor het hoogste dient te 
gaan. Dus meedoen voor het kam-
pioenschap. 

“Meer concurrentie in de selectie 
zweept het niveau omhoog”
BOERAKKER - De voorbereiding van VV Westerkwartier is op 21 au-
gustus begonnen. Voor trainer Johannes Noorda geen probleem. 
Veel jongens hadden pas laat een vakantie geboekt. Zelf is de trai-
ner op Mallorca geweest. Wel heeft de trainer een beroep op de 
spelers gedaan om voor zichzelf te trainen. Het wordt een magere 
voorbereiding, maar te veel doen is ook niet goed, is de mening 
van Noorda. De eerste weken richt hij het vizier op plezier, team-
building en hard werken. De bekercompetitie gebruikt Noorda als 
mooie oefenwedstrijden. 

VV WESTERKWARTIER

VV Westerkwartier klaar voor volgende stap
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Roden zal het dit jaar zonder een 
aantal spelers dienen te doen. Rou-
tiniers Guido Bos en Bert Roede zijn 
gestopt. Robin van der Tuin heeft de 
overstap naar VVG gemaakt en zal 
daar zijn kunsten ongetwijfeld tonen. 
Een scorend gemis voor Roden. Kee-
per Frank Schilstra is vertrokken.  
Strating heeft wel een viertal jong-
senioren bij de selectie getrokken. 
Hugo Steenbergen, Leon de Rink 
(foto), Rowan Been en Mettari van 
der Graaf. Niels Willems, die in de 
wedstrijd tegen Helpman zijn debuut 
heeft gemaakt, zal als stand-in kee-
per fungeren naast zijn keeperwerk 
bij de JO 19. Willems is een talent-
volle keeper. “Het zal anders zijn dan 
bij de JO 19”, meent hij. “Het niveau 
is sowieso hoger. De intensiteit in de 
trainingen en wedstrijden vragen 
toch meer dan je vooraf denkt. Het 
tempo van handelen is aanmerkelijk 
sneller.” De Rink hoopt in ieder geval 
aan spelen toe te komen. Het spelen 
van seniorenvoetbal is anders dan bij 
de junioren. Fysieker. De allrounder, 
zoals hij het zelf noemt, hoopt zich te 
verbeteren in de handelingssnelheid 
op dit niveau. Steenbergen hoopt 
veel speelminuten te maken. Deze 
energieke, snelle en diepgaande 
middenvelder wil graag zijn schot 
verbeteren. Daarnaast op een func-
tionele manier de bal met de bui-
tenkant spelen, maar waar nodig is 
binnenkant voet de bal spelen beter. 

Been is een bescheiden jongen, die 
een goed inzicht heeft. Zijn techniek 
is prima en is tweebenig. Hij hoopt 
ook aan het spelen van wedstrijden 
te komen. Hij hoopt in de loop van het 
seizoen de rust aan de bal te verbe-
teren. Van der Graaf hoopt door veel 
te spelen zijn drang naar voren van-
uit de linksachter positie te kunnen 
doen. “Daarbij is het wel zaak om het 
goede moment te kiezen en niet te 
lang lopen met de bal. Ik hoop dat we 
allemaal mentaal sterker worden en 
dat het ons lukt een plek in het eer-
ste elftal te veroveren.” Alle vier de 
spelers zien het als leerjaar, waarbij 
als het niet zozeer in het eerste elftal 
gaat lukken, zij in ieder geval in het 
nieuwe Onder 23-team ervaring op 
kunnen doen. Het Onder 23-team 
staat dit seizoen onder leiding van 
Simon Bos. De jongelingen zien over 
niet al te lange tijd het zondagvoetbal 
naar de zaterdag verplaatsen. Hier 
hebben zij geen moeite mee.
Kevin de Vries is van SV Marum over-
gekomen. Deze verdedigende mid-
denvelder heeft een goed spelinzicht 
en goede opbouwende kwaliteiten. 
Zo kan hij zeer waarschijnlijk ook 
prima centraal in de verdediging 
van grote waarde zijn. Kevin kan een 
prima aanwinst voor Roden worden. 
Voor Strating en assistent Martijn 
Groenewold zal het een uitdaging 
worden om iedereen fit te krijgen en 
te houden. “Daar zullen de spelers 

zelf veel aan moeten doen. Spelers 
zullen weer dienen te wennen aan 
het stramien van twee keer trainen 
en zondag een wedstrijd. Het is las-
tig om spelers te motiveren, maar ik 
zie wel dat de motivatie langzamer-
hand weer terug komt bij de groep. 
Er wordt goed getraind.” De trainer 
zal met de intensiteit gedoseerd aan 
de slag dienen te gaan. “Als we als 
groep bij de eerste competitiewed-
strijd op 80/90 % zitten dan kunnen 
we van daaruit verder gaan werken.”
Donderdag 5 augustus is er gestart 
met de voorbereiding. Doel van 
Strating is om de groep fit te krij-
gen. “Na een aantal wedstrijden in 
de beker en competitie zullen we 
zien hoe we ervoor staan.” Hij is er 
wel van overtuigd dat Roden zich in 
de middenmoot kan nestelen.  Bin-
nen Roden is er voorzichtig gekeken 
naar de mogelijkheid om als zondag 
club naar de zaterdag te verkas-
sen. In klein comité is er vooralsnog 
nog niet voor gekozen om deze stap 
volgend seizoen al te maken. Er 
zal vooralsnog geen actie worden 
ondernomen om te onderzoeken 
wat er binnen de voetballers van de 
senioren en Onder 17 en Onder 19 
leeft.  Zowel Strating als assistent 
Martijn Groenewold weten dat veel 
spelers van de selectie een overstap 
naar de zaterdag wel zien zitten.  
Beide trainers zien het voordeel wel 
van deze stap. Nieuwe tegenstan-
ders en ook een aantal derby’s in 
het verschiet. Het trekt ook spelers 
aan die graag op zaterdag op niveau 
willen spelen. “Hoe zal de competi-
tie op zondag er uit gaan zien. Waar 
zal er moeten worden gespeeld? 
Overijssel, Veluwe?”

“Ik hoop dat het ons lukt een plek 
in het eerste elftal te veroveren”
RODEN - Na een welverdiende vakantie in Frankrijk staat trainer 
Freddie Strating weer te popelen om aan een normaal seizoen te 
beginnen. Het zal iets anders worden dan vorig jaar. Na nog maar 
een aantal weken van training hebben spelers toch al veel last van 
pijntjes. Dat heeft toch ook te maken met de coronaperiode. “Hoe je 
het went of keert afgelopen seizoen heb je nooit met 100% intensi-
teit getraind. Daarnaast zijn er geen wedstrijden geweest. De laat-
ste wedstrijd is tegen WVV in oktober geweest. Het is een vreemde 
tijd geweest. Spelers zijn gestopt of zijn andere dingen gaan doen 
door de corona”, laat de trainer weten.

VV RODEN

VV Roden zonder aantal routiniers, maar mét viertal jong-senioren
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De Wal heeft een zeer jonge selec-
tie tot zijn beschikking. “Van de 26 
spelers kunnen op twee spelers na 
alle spelers met een Onder 23 team 
meespelen. Niet dat hier sprake 
van is, want met bijna alle spelers 
in het eerste team wordt het lastig 
ook nog een Onder 23 team te for-
meren.” Trainer de Wal ziet een su-
per gretige groep met een fantas-
tische beleving. “Dat is erg prettig 
werken en dit daagt mij als trainer 
uit om het beste uit mijzelf te ha-
len.” Het wordt wel een grote kluif 
om er een stabiele groep van te 
maken. Het ontbeert de groep na-
melijk aan ervaring. “Dat kan je in 
de derde klasse behoorlijk opbre-
ken.” De Wal hoopt dat zijn jonge 
ploeg snel grip krijgt op het spelen 
op derde klasse niveau. “Niet veel 
spelers zijn dit gewend. We probe-
ren dit tijdens de trainingen te ver-
beteren. Ik merk wel: iedereen wil 
super fit zijn om aan de competitie 
te beginnen.” De ervaren trainer 
heeft redelijk veel moeite om de 
namen van de spelers te onthou-
den, wat normaal gesproken geen 
probleem is. Bij TLC lopen namelijk 
veel spelers met dezelfde voor-
naam. Drie spelers van de Onder 
19 maken een vervroegde overstap 
naar de senioren. Noah Dussel, 
Rick Spaan en Jurgen Kant zich 

proberen een plekje in het eerste 
team te veroveren. De Wal probeert 
middels 5 minuten-gesprekken de 
spelers voor te bereiden om zich op 
seniorenniveau staande te houden. 
“Het is een grote omschakeling 
waar de handelingssnelheid zeker 
verhoogd dient te worden.” Voor 
Noah Dussel (foto) is het geen ver-
rassing dat hij bij het eerste elftal 
komt. Hij weet dat hij de aansluiting 
kan maken. “Ik wil ervaring opdoen 
om zo de komende jaren een waar-
devolle speler voor TLC te kunnen 
zijn. Ik ben benieuwd hoe het leef-
tijdsverschil is in de derde klasse”, 
vervolgt hij. “Het is toch allemaal 
wel een stapje hoger. Hopelijk kan 
ik zo’n twintig wedstrijden in het 
eerste elftal gaan spelen. We heb-
ben een jong team en willen graag 
dit jaar door ontwikkelen.” Noah is 
net als zijn vader Jeroen en broer 
Delano een echte centrumspits.  
Rick Spaan is eerstejaars senior. 
Het zal er dit seizoen steviger aan 
toe gaan is zijn verwachting. “Bij 
de senioren is het toch allemaal 
minder vrijblijvend dan in de JO 19. 
Het tempo is hoger en je dient snel-

ler te handelen.” Rick hoopt snel te 
kunnen wennen aan het niveau. Hij 
verwacht dat het lastig gaat worden 
een plekje te veroveren in het eer-
ste elftal. Rick is een echte centrale 
verdediger die rust probeert uit te 
stralen. “Ik hoop me komend sei-
zoen verder te ontwikkelen en dan 
met name de handelingssnelheid.” 
TLC heeft onder de leden binnen de 
club een onderzoek gehouden om 
te kijken hoe de leden erin staan 
om als vereniging van zondag naar 
de zaterdag competitie over te stap-
pen. Hieruit bleek dat een grote 
meerderheid van de leden met een 
zaterdag competitie instemt. De Wal 
vertelt dat het bestuur voor oktober 
bij de KNVB aan gaat geven om met 
ingang van het seizoen 22/23 op 
zaterdag hun wedstrijden te willen 
gaan spelen. “Je hebt als club de 
mogelijkheid om horizontaal van 
zondag naar zaterdag over te stap-
pen. Ik verwacht dat dit de komen-
de jaren meer en meer de tendens 
worden. Het zal de zondagcompe-
titie helemaal uit gaan hollen.” De 
eerste kennismaking met TLC is tot 
nu toe prima te noemen. “De spe-
lers zijn zo gretig dat ik als trainer 
goed naar de belasting dien te kij-
ken. Na de coronaperiode zullen de 
spelers weer moeten wennen aan 
het belasten van het lichaam. De 
jonge spelers zijn vaak sneller fit-
ter dan de “oudere” spelers”, aldus 
De Wal. “Spelers zullen goed naar 
hun lichaam dienen te luisteren en 
dit ook durven aan te geven bij mij.” 
“We willen zo snel mogelijk punten 
zien te vergaren, zodat we niet in de 
degradatie zone belanden”, besluit 
De Wal. “Doel is in het linker rijtje 
te eindigen en dan doen we het met 
deze jonge ploeg prima. We zien 
na de eerste periode wel waar we 
staan. Daarna gaan we het doel 
eventueel bijstellen.”

“Gretigheid stimuleert mij als trainer 
om het beste uit mezelf te halen”
LEEK - Het verrassende ver-
trek van trainer Hendry Kramer 
in juni bij v.v. TLC is snel opge-
vuld. Hemmo de Wal uit Gro-
ningen zal de jonge ploeg van 
de club gaan coachen. Het was 
binnen een week beklonken. 
Om met de ploeg kennis te ma-
ken is de fanatieke trainer voor 
de zomerstop al drie keer met 
de groep bezig geweest. Sinds 3 
augustus is TLC bezig zich voor 
te bereiden op het nieuwe sei-
zoen. In de eerste weken is er 
drie keer per week getraind en 
zijn er verschillende oefenwed-
strijden tegen LEO, Niekerk, 
Peize, Actief, Gruno gespeeld. 
Al met al een ambitieus oefen-
programma wat voor de trainer 
en zijn spelers het nodige suc-
ces moet gaan opleveren.

TLC

Hemmo de Wal start met onervaren maar gretige selectie bij TLC
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De voorbereiding heeft dan ook een rustige opbouw ge-
kend. Bang voor blessures is Drent niet, maar waakzaam-
heid is wel geboden. “Aan de hand van de Shuttle Runtest 
kijken we hoe de spelers er fysiek voor staan. Begin ok-
tober gaan we kijken wat de invloed van de trainingen te-
weeg heeft gebracht. Fit blijven is het credo.” 
“Het is fijn om weer een doel na te streven”, benadrukt 
Drent. “Spelers beoefenen sport om competitie te spelen. 
Dat hebben ze gemist en het competitie element zal ook 
in de trainingen tot uiting gaan komen.” Drent kan be-
schikken over 41 spelers tellende selectie, waaronder vier 
keepers en 37 spelers. “Dat is een best grote groep, maar 
met behulp van totaal vier trainers zullen we elke speler 
de nodige aandacht kunnen geven. Dinsdagavond traint 
de voltallige groep samen. Donderdag zal er door eerste 
selectie gericht naar de zondag getraind worden. Zowel 
het eerste elftal (eerste klas zondag) als het tweede elftal 
(hoofdklasse zondag)  spelen op een hoog niveau. Het on-
derlinge verschil in kwaliteit met beide teams is er, maar 
niet onoverkomelijk.
Van de JO 19 zijn Wouter Honebeek, Rene Holst,  Chris 
Zwarteveen, Jordan Wegdam, Yoran Veninga, Tim Ass-
man, Teun Timmer en Marc Giezen naar de senioren 
overgekomen. De gehele selectie is over het algemeen 
zeer jong te noemen. Drent ziet dan ook de kans om de 
komende jaren een stabiel eerste en tweede elftal voor 
Gomos op de been te hebben, die op hetzelfde niveau kun-
nen blijven spelen. 

Gomos ziet af van het instellen van een Onder 23 team. 
Er is wel over gedacht, maar de selectie van het eerste en 
tweede elftal is nog jong en spelen op hoog niveau. Drent 
ziet het tweede elftal van Gomos kampioen worden. Al 
meerdere jaren zit dit team tegen een kampioenschap aan 
te hikken. Voor het eerste elftal ziet Drent mogelijkheden 
in de top 5 te eindigen. “Vereiste is wel dat we een goed 
niveau halen. Het was 26 januari voor het laatst dat Drents 
team een nederlaag heeft opgelopen. Dat is tijdens de 
derby tegen Roden geweest. De start van de vorige com-
petitie is veelbelovend geweest.” Daar baseert Drent zijn 
ambities ook op. 
Drent ziet de discussie zaterdag/zondag voetbal niet in Go-
mos plaatsvinden. Het bevalt goed op zondag en de spe-
lers werken vooral op zaterdag. De club moet zijn identiteit 
niet kwijtraken als dorpsclub. “We gaan genieten van een 
prachtige selectie die hopelijk bij elkaar blijft.”  De wens 
van Drent is om de competitie uit te spelen. “Alle spelers 
zitten nu al twee jaar, zeg maar, zonder voetbal. Iedereen 
zit in de kracht van zijn leven en dan is er niets mooiers om 
te kunnen voetballen.”

Timmer is blij dat er een goede 
sfeer in de ploeg heerst. “Er wordt 
erg fanatiek getraind. Ik heb het 
idee dat ik een goede klik heb met 
de spelers. De spelers hebben 
zin in de aanstaande wedstrijden. 
Verschil in motivatie met de afge-
lopen trainingsperiode van corona 
en het aanstaande seizoen is vol-
gens mij niet aan de orde”.
Door de corona doet de trainer 
het dit jaar iets anders in de voor-
bereiding. Hij heeft zijn licht op-
gestoken bij een fysiotherapeut. 
Deze heeft hem adviezen gegeven 
om de voorbereiding op verant-
woorde wijze te doen. Corestabi-
lity en de FIFA 11 oefeningen zijn 
vast onderdeel van de trainingen. 
Assistent Harrie Tip neemt dit 
naast de loopscholing op zich. 
Timmer vindt wel dat spelers 
in zichzelf dienen te investeren. 
Het moet niet zo zijn dat de ene 
groep “niets” doet en de andere 

veel doet. Timmer ziet binnen zijn 
groep dat ze graag willen trainen. 
In kleine partijvormen is de wil 

om te winnen erg groot. De groep 
is volwassen en weet wat er ge-
vraagd dient te worden. 
Het doel van Timmer en zijn spe-
lers is om de beleving van de 
eerste vier wedstrijden van vorig 
jaar terug te vinden. Dat betekent 
ook lekker voetballen en in ieder 
geval proberen bovenin de mid-
denmoot mee te draaien. De se-
lectie is niet erg groot en de trai-
ner hoopt dat iedereen fit blijft en 
er weer competitie gespeeld kan 
worden, waarbij blessures ach-
terwege blijven.

Trainer Drent heeft hoge ambities voor eerste en tweede elftal

De wil is er bij krappe selectie Veenhuizen

NORG - Martin Drent, trainer VV Gomos uit Norg, 
heeft van een fijne vakantie in het mooie Toscane 
in Italië genoten. Hij ziet uit naar het nieuwe voet-
balseizoen. “Een jaar lang alleen maar voor niets 
trainen is erg frustrerend geweest. Ik heb het erg 
gemerkt aan de spelers tijdens de trainingen. En 
onderlinge wedstrijden zijn wel leuk, maar ze 
dienen geen doel.”

VEENHUIZEN - Trainer Hendrik Timmer van Veenhuizen is met zijn 
ploeg in juni door blijven trainen. Na een viertal weken van rust zijn ze 
29 juli weer met de trainingen gestart. Dat is best vroeg, maar gezien 
het feit dat er de komende periode nog spelers op vakantie zijn, wil 
Timmer in ieder geval de basis goed hebben. Veenhuizen heeft een 
krappe selectie. Tot grote spijt is Mark Tip naar Oostenrijk verhuisd 
en 1 speler kan niet de motivatie opbrengen om twee keer per week 
te trainen. Daarnaast is Fabian Zomer van Oosterwolde overgekomen, 
deze jonge speler traint al het gehele seizoen mee, maar is niet speel-
gerechtigd verklaard door de KNVB, omdat hij al een officiële wed-
strijd voor Oosterwolde heeft gespeeld. 

VV GOMOS

VV VEENHUIZEN
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Voor het vertrek naar Texel is de 
ploeg onderworpen aan de Maxi-
maal test. Deze Shuttle Runtest 
geeft de trainer een goed beeld 
van hoe de ploeg er op dit moment 
voor staat. Er is uit de test wel ge-
bleken er binnen de groep grote 
verschillen te zien zijn. “Zo’n test 
dien je als speler wel maximaal uit 
te voeren.” Pranger vindt het jam-
mer dat hij op dat moment uit de 
analyse geen referentie heeft. Aan 
het einde van de voorbereiding 

ondergaat de ploeg nog een test. 
Daaruit zal de bevlogen trainer 
een beter beeld krijgen over de fy-
sieke gesteldheid van zijn spelers. 
Voor de spelers maar ook voor de 
trainer, is het wel wennen om de 
mindset terug te krijgen. “Een jaar 
lang is er geen druk geweest. De 
trainingen hebben voornamelijk 
het karakter van bezig zijn gehad. 
Nu dient iedereen weer serieus 
aan de bak te gaan. De focus dient 
er weer te ontstaan en dat gaat 

steeds beter”, aldus Pranger. Zelf 
heeft hij ook de omslag van “spel-
leider” naar trainer/coach moeten 
maken. 
VEV’67 bestaat uit een ervaren 
groep spelers. Ongeveer de helft 
van de spelersgroep is ouder dan 
27 jaar. Dan is er een groep er 
tussenin. En er is een groep met 
“jonkies”. Stan van der Wal (foto), 
Stijn Veenstra, Menco Renkema 
en keeper Pim Wellinghof. Keeper 
Wellinghof heeft zich opgewerkt 
tot vaste basiskeeper. Renkema is 
één van de beste spelers in wor-
ding binnen VEV’67. Pranger ziet 
in hem een basisspeler. Van der 
Wal geeft vooralsnog de prioriteit 
aan het zaalvoetbal, maar schuurt 
zeker tegen het eerste elftal aan. 
Veenstra is gelukkig fit en zal, 
mits hij fit blijft, ook zeker aan het 
basiselftal deurtje kloppen. 
De selectie bestaat uit 18 veldspe-
lers en 3 keepers. Alle posities in 
het team zijn dubbel bezet. 
Pranger is ambitieus en ook 
VEV’67. Hij spreekt dan ook uit 
dat VEV’67 voor het kampioen-
schap dient te gaan. Een periode 
is leuk, maar om die te behalen 
is geen zekerheid.  Dus vandaar 
ook de uitgesproken mening van 
de trainer. De trainer heeft veel 
zin in een normale competitie met 
publiek. “Dat is toch wat je hebt 
gemist.”

De oud-trainer van Nieuw Roden 
heeft in juni een tweetal kennis-
makings-trainingen gehad. Dat 
is mooi om de groep enigszins te 
leren kennen. Duidelijk werd dat 
de spelers zich ook met de nieuwe 
trainer kunnen onderhouden. Op 
17 augustus is de start van de trai-
ningen geweest. Dat houdt in dat 
er precies zes weken van voorbe-
reiding zijn voor de eerste compe-
titiewedstrijd. Ik ga er vanuit dat de 
spelers zichzelf fit houden, zodat 
ze bij de eerste training wel een 
redelijke basisconditie hebben”, al-
dus Van Nimwegen.
De groep bestaat uit een mix van 
jong en oud. Een tweetal spelers 
van Roden hebben de stap naar 
Zevenhuizen gemaakt. Marcel Bet-
ten keert terug op het oude nest. 
Een aantal jaren in de JO 19 van 
Roden gespeeld, maar kan net 
de stap naar het eerste elftal niet 
maken. Een prima aanwinst. Daar-
naast komt de eerstejaars senior 
Robin Pruim de club versterken. 
Een sterke energieke speler, waar 

Zevenhuizen veel plezier aan kan 
gaan beleven. Van Nimwegen is 
content met de goede samenwer-
king tussen hem en de JO 19. 
De club heeft veel aanwas van le-
den op de zondag. De discussie 
van zaterdag en/of zondagvoetbal 
leeft niet in Zevenhuizen. “Er is een 
stabiele groep die graag op zondag 
wil blijven spelen”, is de indruk van 

de enthousiaste trainer. “Er zit veel 
groei in de club. En bestuurlijk zit 
het ook goed in elkaar zitten. Door 
de komst van het nieuwe MFC is 
er veel meer mogelijk binnen het 
dorp Zevenhuizen. Dat trekt veel 
jeugd naar de club.”
Doel van het seizoen 21/22 is in ie-
der geval zonder coronaperikelen 
het seizoen af te maken. Een echt 
doel is er nog niet. In ieder geval 
veel voetbal in de ploeg zien te krij-
gen. “Als dat lukt kunnen we wel-
licht iets leuks realiseren. Na vijf 
à zes wedstrijden in de competitie 
steken we de koppen bij elkaar om 
te kijken hoe we ervoor staan. Dan 
gaan we zien waar we voor kunnen 
gaan.”

VEV’67 gaat voor kampioenschap

Zevenhuizen start met nieuwe trainer

LEEK - Kees Pranger is met zijn groep enthousiast op 7 augustus met 
de voorbereiding begonnen. Na drie trainingen is de groep voor een 
trainingskamp naar Texel geweest. Naast enkele veldtrainingen, twee 
duurlopen en strandactiviteiten is er zaterdag een wedstrijd tegen 
zondag tweede klasser Kleine Sluis uit Anna Paulowna. 

ZEVENHUIZEN - Na het ietwat verrassende vertrek van Jan Kuiper is 
Zevenhuizen erin geslaagd Patrick van Nimwegen als trainer aan te 
trekken. Na een jaar van sabbatical gaat de trainer aan de slag bij de 
club die hij voor zichzelf ook op het lijstje had staan om ooit nog eens te 
trainen. In het jaar er tussenuit heeft Van Nimwegen een schildklier-
operatie ondergaan. Hiervan is hij prima hersteld. Hij ziet in Zevenhui-
zen een mooie uitdaging binnen een mooie vereniging. Hij is oprecht 
blij met deze kans. 

VEV’67

VV ZEVENHUIZEN
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De afgelopen weken heeft de trai-
ner een frisse groep spelers ge-
zien, die super graag weer willen 
voetballen. “De eerste weken heb-
ben voornamelijk in het teken van 
de basisconditie gestaan. Met drie 
keer in de week trainen en een 
dubbele training op een zondag is 
het doel om iedereen zo fit mogelijk 
te krijgen. In de oefenwedstrijden 
is er rekenschap gehouden met de 
intensiteit en speelminuten van de 
spelers.” Voorwaarde voor Etten is 
de basisconditie op te schroeven 
om blessures te voorkomen. 
De selectie heeft wel een aan-

tal wijzigingen ondergaan. Zo zijn 
Martijn Steenbergen, Edwin Ubels, 
Arnold Gooijert, Gijs de Ruijter en 
Peter Woldendorp gestopt of in 
een lager team gaan spelen. Te-
genover deze mutaties staat wel 
de komst van zes nieuwe spelers. 
Edwin Hamringa, Erwin Gooijert, 
Remon Slagter, Thomas Janssen, 
Stefan Waij en Jayden Kuipers 
maken de achttienkoppige selec-
tie compleet. Etten ziet een selec-
tie met een goede mix van jong en 
oud. 
Etten denkt niet dat Nieuw Ro-
den bovenin de derde klasse mee 

zal gaan draaien. Hij voorziet dat 
zijn team een stabiele plek in de 
middenmoot kan gaan opeisen. 
“Voordeel is wel dat er geen en-
kele club is, die weet waar die op 
dit moment staat”, denkt hij. In de 
bekerwedstrijden hoopt de trainer 
een beter inzicht te krijgen hoe 
zijn team er voor staat. 
Nieuw Roden heeft geen Onder 
23 team, omdat dit volgens Etten 
voorbestemd is aan grote vereni-
gingen. De discussie over zater-
dag/zondagvoetbal is bij de trai-
ner niet zozeer bekend. Binnen 
Nieuw Roden is dit onderwerp nog 
niet besproken. Etten ziet wel dat 
de ontwikkeling van zondag naar 
zaterdag steeds meer gaande is. 
Hij voorziet dat het zondagvoet-
bal gaat ophouden op termijn. “De 
kwaliteit van het zaterdagvoetbal 
is de laatste jaren sterk verbeterd 
en stijgt boven het zondagvoetbal 
uit. Door fusies met verenigingen 
zal dit nog meer toenemen de ko-
mende jaren.”

NIEUW RODEN - Henry Etten is al volop in training met zijn man-
schappen. De trainer van Nieuw Roden heeft er zin in. Na het coro-
natijdperk is het toch wel erg fijn om weer aan de bak te zijn met de 
groep. Er is tot eind juni doorgetraind. Het niet spelen van wedstrij-
den bleek een groot gemis: “je traint het afgelopen jaar wel, maar 
zowel spelers als staf werken niet naar een wedstrijd toe. En de 
wedstrijd is dé graadmeter van hoe het team er in staat.” Etten is 
wel in zijn nopjes met de opkomst bij het trainen het afgelopen sei-
zoen. De uitdaging en motivatie is natuurlijk veel minder geweest, 
maar de trainer is tevreden over de inzet.

VV NIEUW RODEN

“Voordeel is wel dat geen enkel team 
zeker weet hoe ze ervoor staat”

Trainer VV Nieuw Roden verwacht in de middenmoot te eindigen
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GEVRAAGD:

VERSTANDIGE

VASTGOED-

EIGENAAR
M/V

Waarom hebben we je nodig -
en waarom heb jij Normakk nodig?

In 2023 moet elk zakelijk pand in Nederland
verplicht Energielabel C of hoger hebben.
Samen met Normakk ga je een waterdicht
en tochtvrij verbeterplan opstellen, op weg
naar zo’n felbegeerd, voldoende energie-
zuinig pand. Het scheelt straks ook nog
eens in de beheerskosten, tot lang na 2023.
Normakk begeleidt je op het hele traject
naar minimaal Energielabel C. Als het moet
krijg je een compleet nieuw Energielabel.
Eind goed, al goed.

Ben jij degene naar wie we op zoek zijn?
Aarzel niet en bel of mail ons.

Functie-eisen:
• Vooruitziende blik
• In bezit van zakelijk
pand met een te laag
of helemaal géén
Energielabel
• Altijd bereid om naar
praktische oplossingen
te zoeken
• Liefhebber van de
woorden: economisch
rendabel, haalbaar
en betaalbaar
• In staat om naar goede
adviezen te luisteren

T (050) 727 10 30 E info@normakk.nl I www.normakk.nl
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“In de coronaperiode is de groep lang doorgegaan en de 
grote opkomst toen, is nú wel een voordeel. Eind juni heb-
ben we veel partijspelen en kleine partijtjes kunnen trai-
nen.” Pitstra heeft natuurlijk wel gezien dat in deze peri-
ode de uitdaging weggeëbd is. “Waar train je nog voor?”
Nu Marum veel trainingen en wedstrijden heeft gespeeld, 
ziet Pitstra dat zijn team er conditioneel goed op staat. Hij 
ligt qua schema voor op de vorige jaren. “Er is ook meer 
dadendrang. We doen het weer ergens voor. We werken 
ergens naar toe. We praten weer hoe we willen gaan spe-
len. Dat is een jaar lang niet geweest.”
De selectie bestaat nu nog uit 24 spelers, maar die zal 
naar 22 spelers  terug worden gebracht. De selectie van 
Marum zit minder ruim in het jasje dan vorig seizoen. 
Martijn Kuiper (westerkwartier), Kevin de Vries (Roden) 
en Madhad Aldjebab (PKC)  zijn vertrokken. Daarvoor is 
Jasper Siepelinga weer terug van Niekerk gekomen. Ta-
lent Matthijs Boonstra (foto) sluit aan bij de selectie. Pitstra 
is gecharmeerd van zijn kwaliteiten. Erwin Niezenmuller 
en Daan Assink zijn herstellende van blessures en de ver-
wachting is dat zij aan het einde van het jaar bij de selectie 
aan gaan sluiten. 
Het afgelopen half jaar zijn een aantal naar de senioren 
overgekomen. Onder 19 spelers hebben al regelmatig met 
de eerste selectie meegetraind. Met name Matthijs Boon-
stra is daarbij opgevallen en de andere spelers zullen het 
niveau van het tweede aanmerkelijk gaan verhogen, is de 

verwachting van Pitstra. De trainer is nu, mede door de co-
rona, veel wijzer dan vorig seizoen. “Ik weet nu welk vlees 
ik qua spelers in de kuip heb.”
De staf rondom Pitstra is met Martin de Vries en Marcel 
Pascal hetzelfde gebleven. Simon Neef zal de taak van lei-
der op zich nemen. Wiebe van der Beek gaat het belofte-
volle tweede elftal onder zijn hoede nemen.
Pitstra vindt het lastig een prognose voor het seizoen te 
geven. “Je weet niet goed waar je staat. Kom je in de flow 
dan kan het zijn dat we een periode kunnen pakken. Dat 
is wat zeker bij Marum past. De flow is iets ongrijpbaars. 
Je weet niet wanneer het er uit komt”, aldus de trainer. 
Pitstra is wel van mening dat een club als Marum de in-
tentie moet hebben om een stap omhoog te willen maken. 
“Op dit moment wordt er druk gebouwd aan een nieuwe 
school bij het sportcomplex en daarbij wordt er ook een 
nieuw extra kunstgrasveld aangelegd. Op dit veld zal de 
jeugd later in het seizoen de trainingen kunnen doen. Nu is 
het nog even behelpen met maar één trainingsveld, waar 
alle teams op moeten trainen.” 

Donderdag 12 augustus is de start van de voorberei-
ding begonnen. In juni zijn er al een aantal trainin-
gen geweest. “Het valt me op dat de ploeg verzadigd 
is van de afgelopen maanden met corona”, aldus Van 
Dijken. “Er is geen uitdaging geweest en dat heeft 
zijn weerslag op de motivatie van spelers gehad. 
Doel van de eerste trainingen is dan ook geweest 
om de motivatie weer terug te vinden. Dat heeft best 
veel energie gekost”, laat Van Dijken weten, maar: 
“het heeft me wel een goed gevoel gegeven.”
Met de nieuwkomer Jelle Numan van Drachtster 
Boys JO 19 is de selectie er in de breedte zeker op 
vooruit gegaan. Met een goede mix van jong en oud 
staat er een goede selectie. Van Dijken wil dan ook 
in zijn voorbereiding een goede basisconditie bij de 
spelers krijgen. “Via een gedegen en verantwoorde 
opbouw gaat dit vast lukken. Ik ben content  dat de 
club een talententeam van JO 19 heeft samen kun-
nen stellen, die op zaterdag in de competitie gaan 
spelen. Deze groep spelers trainen de gehele voor-
bereiding mee. De selectie bestaat uit 22 man.” 
Van Dijken heeft zelf altijd op niveau mogen voet-

ballen. Dat heeft hij altijd met veel passie gedaan. 
Deze passie laat hij ook in zijn trainingen zien. Van 
Dijken ziet De Wilper Boys als een echte dorpsclub, 
waar iedereen betrokken bij de club is. Van jongs af 
aan heeft de groep samen gespeeld en de trainer 
ziet ook dat spelers van buitenaf goed worden op-
gevangen. De Wilper Boys speelt in totaal zo’n 10 
oefenwedstrijden, waaronder een toernooi bij VVG. 
“Doel voor het seizoen 21/22?  Handhaving. En dan 
na de beginperiode eens kijken hoe de kaarten zijn 
geschud”, besluit de trainer.

SV Marum heeft meer dadendrang

De Wilp zoekt met ervaren trainer naar nieuwe motivatie

MARUM - De selectie van sv Marum is vanaf 9 augus-
tus met de voorbereiding op het seizoen 2021/2022 
begonnen. De groep is tot in juli blijven trainen en 
genoot van vijf weken vakantie. Hierna stonden de 
eerste twee weken in het teken van het bijspijke-
ren van de basisconditie. “Eén van de belangrijkste 
zaken om op orde te hebben voor het starten met 
oefenwedstrijden”, aldus trainer Johan Pitstra. Hij 
gaat zijn tweede seizoen in met sv Marum.

DE WILP - Een nieuwe trainer betekent ook een 
nieuwe start. Zo ook bij De Wilper Boys. Gert Jan 
van Dijken is de nieuwe hoofdtrainer bij De Wilp. 
De in Groningen woonachtige van Dijken is een 
druk baasje. Het voetbal heeft hij op een hoog 
niveau beoefent. GRC, FC Groningen, DIO Gronin-
gen, Achilles ’94 en ON Groningen zijn clubs waar 
van Dijken zijn voetbalkunsten heeft vertoond. 
Hij heeft al een aantal clubs mogen trainen. En-
gelbert, Winsum O 17 en Forward. En dan nu De 
Wilper Boys. Naast deze club heeft Van Dijken ook 
twee voetbalscholen. De Piet Fransen Techniek 
School. Deze voetbalscholen zijn gelocaliseerd bij 
VV Gorecht in Haren en VV Harkstede. 

SV MARUM

DE WILPER BOYS

HOOFDSPONSOR

S&K Swieringa Kunststof 
 info@swieringakunststof.nl  -  0594-644614

Arend van der Meulen - Marum
tel: 06-12099403 - vdmeulenarend@gmail.com

VDM Hypotheek 
en Financieel 

Advies
wenst SV Marum

een succesvol 

en sportief seizoen toe!

www.opslagboxmarum.nl
Factorij 16 te Marum, 06-20226126

• Opslagruimtes voor 
  particulieren en bedrijven
• Direct gelegen aan 
  de A7 in Marum
• Aanhanger gratis beschikbaar
  voor transport van uw goederen             

Halen en bezorgen van uw spullen 
ook mogelijk

www.autobedrijfl inker.nl www.linkerverhuur.nl

WENDTSTEINWEG 55 | 9363 AM, MARUM | TEL : 0594-644 610
MAIL : INFO@NIENHUISSPORT.NL | WWW.NIENHUISSPORT.NL

• KLEDING BEDRUKKEN • SPORT PRIJZEN

GEBROEDERS MEIJER
LUCHTTECHNIEK

HOOFDSPONSOR V.V. DE WILPER BOYS

PLANTSOEN 8 9307 PG DE WILP
0594 - 641500

www.loonbedrijfkrans.nl
Jan Gosseswijk 21, 9367 TE De Wilp, tel. 0594-641605



Naast Rozema is keeper Jelle Bouma 
naar ON Groningen verkast. Nick 
Padhuis is gestopt. Zijn eigen bedrijf 
slokt te veel energie op om dit nog 
met het voetbal te combineren. Nieuw 
binnen de selectie zijn de zeventien-
jarige Jozef Duku-Dima en de op het 
oude nest teruggekeerde Danel Strij-
ker. Duku-Dima is een dynamische 
middenvelder die veel diepgang in 
het team brengt. Door de Corona is 
Kloosterman met het idee gekomen 
om eerder te starten met de voorbe-
reiding. Met een groep van zo’n dertig 
spelers wordt er getraind en zeker de 
eerste oefenwedstrijden zijn met een 
grote groep spelers gespeeld. Dit om 
de belasting goed te verdelen en de 
spelers niet meteen aan een te zware 
belasting te onderwerpen. “Zeker 
na een periode van geen wedstrij-

den ligt overbelasting op de loer. Sa-
men de fysiotherapeut en verzorger 
is het belangrijk goed te monitoren 
hoe spelers functioneren. Belangrijk 
daarbij is natuurlijk de speler zelf. Een 
speler zal zelf de verantwoordelijk-
heid dienen te hebben om aan te ge-
ven als er pijntjes en dergelijke zijn”, 
aldus Kloosterman. Kloosterman is 
erg nieuwsgierig hoe zijn team er in 
oktober voor staat. Daar bedoelt hij 
het fysieke gedeelte mee, maar zeker 
ook hoe de start van de competitie is 
verlopen. De clubman pur sang ziet 
in ieder geval een groep spelers die 
zichzelf willen verbeteren.” Er is een 
grote saamhorigheid om er samen 
iets van te maken.” Zo aan het einde 
van de voorbereiding zal de trainer de 
selectie naar zo’n 16 spelers terug-
brengen. De samenwerking met het 

tweede elftal zal blijven bestaan om 
de feeling met elkaar te behouden. 
In de voorbereiding heeft ONR tegen 
Haulerwijk, Waskemeer en Omlan-
dia gespeeld. Na de oefenwedstrijden 
zullen de bekerwedstrijden tegen op-
nieuw Haulerwijk, ODV en Bovensmil-
de Kloosterman meer duidelijkheid 
geven hoe zijn team er zo vlak voor de 
start van de competitie voor staat.  De 
ambitieuze en gedreven coach heeft 
er zin aan. “Mijn groep bestaat uit 
enthousiaste spelers. Ze willen ple-
zier hebben en daarnaast ook goed 
samenwerken. Het is goed om te zien 
hoe groot het fanatisme in de ploeg is. 
Elk spel of partijtje willen ze winnen. 
Het vuur spat er af. Voor mij is het dan 
ook dat de motivatie uitstekend is. Na 
zo’n lange voetballoze periode is het 
lastig inschatten van wat er binnen de 
groep leeft. Zijn ze nog ‘eager’ om er 
voor te gaan. Maar hier maak ik mij 
dus niet druk om.”  De intensiteit van 
de trainingen zal langzamerhand ho-
ger worden om het wedstrijdniveau 
aan te tikken. Kloosterman hoopt in 
ieder geval het seizoen zonder onder-
brekingen af te kunnen maken. “Ie-
dereen is er aan toe. Het vele publiek 
bij oefenwedstrijden laat zien dat toe-
schouwers zin hebben om een partij 
voetbal te zien.”ONR hoopt het ko-
mende seizoen mee te kunnen doen 
in de bovenste regionen. Daarnaast 
ziet de trainer er naar uit hoe de jonge 
spelers zich door ontwikkelen na een 
seizoen zonder voetbal. “We willen 
graag positief voetbal spelen. Plezier 
bieden aan het publiek met fris en 
aanvallend voetbal. Met deze insteek 
zit er hopelijk een periodetitel in en 
dan nacompetitie spelen. En waar het 
zich eventueel voordoet, een stap om-
hoog.” Kloosterman volgt de discus-
sie over zaterdag/zondag voetbal op 
de voet. Hij is benieuwd hoe de zondag 
clubs in de omgeving hierin staan. Hij 
zelf denkt dat er binnen afzienbare tijd 
weinig zondagvoetbal meer zal zijn, 
omdat veel clubs de overstap naar het 
zaterdagvoetbal gaan maken.

RODEN - Communicatieadviseur bij een integratiebedrijf Erik Kloos-
terman begint aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer bij ONR. Hij en 
de spelersgroep zijn langer doorgegaan met training. Begin juli is men 
gestopt voor een vakantieperiode. Begin augustus is de draad weer 
opgepakt. Kloosterman is tevreden met fysieke gesteldheid van zijn 
spelers. “Veel spelers zijn in de vakantie periode actief gebleven.” Er 
heeft het één en ander binnen ONR plaatsgevonden. Sinds jaar en dag 
heeft men zaalvoetbal gespeeld. Het heeft gereikt tot hoofdklasse. He-
laas is de motor van het zaalvoetbal, Hendrik Rozema, geëmigreerd 
naar Basel in Zwitserland. Een baan bij een grote verzekeringsmaat-
schappij heeft hem doen besluiten deze stap te maken.

VV ONR

“Het vuur spat eraf; het publiek kan fris 
en aanvallend voetbal verwachten”

Selectie ONR gekenmerkt door saamhorigheid en fanatisme

Voor gezond eten en sporten download de Jumbo Foodcoach app!
Altijd de laagste prijsgarantie!

RODEN

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 18 augustus 2013.  
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Wenst ONR veel succes



De selectie voor het eerste elftal 
bestaat uit 23 spelers, waarbij het 
nieuwe Onder de 23-team aansluit 
bij de trainingen van het eerste 
elftal. Het eerste en tweede elftal 
en het Onder de 23-team zullen 
dienen te schakelen om elkaar te 
completeren. Er is bewust gekozen 
voor een grote groep, omdat de af-

gelopen jaren gebleken is, dat de 
selectie te krap is geweest.  
De groep heeft tot 10 juli doorge-
traind. Na vier weken vakantie is er 
dinsdag 10 augustus met de voor-
bereiding voor het seizoen 21/22 
gestart. Het is een hele jonge groep 
spelers met een aantal ervaren 
spelers. Nieuw in de selectie zijn 

Jorn Udema (VEV’67) en Frank Vol-
kerts (Stadspark). Beide zijn terug-
gekeerd naar het oude nest. Vanuit 
de JO 19 zijn Harmen Smit en Kane 
Copinga bij de selectie gevoegd. 
Door met name veel oefenwedstrij-
den te spelen hoopt het trainersduo 
de wedstrijdhardheid na de coro-
naperiode terug te vinden om zo-
doende goed aan de competitie te 
kunnen starten. “We willen graag 
voetballen en dat kan alleen als je 
de bal hebt. Dus dienen we er voor 
te zorgen dat we die bal wíllen heb-
ben. De afgelopen jaren is er te wei-
nig gescoord. De kansen zijn er wel 
gecreëerd, maar het scoren is het 
euvel gebleken, waardoor we veel 
wedstrijden hebben verloren.”
Muhamad stelt zich ten doel om 
kleine stapjes te maken en zodoen-
de zich met de ploeg te kunnen 
handhaven. “We willen ver weg van 
de degradatie streep blijven. Als dit 
gaat lukken dan kunnen we mee-
doen om de periodes”, schat hij in. 
De komende periode zullen de oe-
fenwedstrijden tegen sv Mussel, 
HS’88, Achilles, Zuidhorn laten zien 
hoe de ploeg zich ontwikkelt. 
Muhamad is liefhebber en ziet 
graag voetbal op zondag. Het idee 
van de KNVB om zondagclubs de 
gelegenheid te bieden over te stap-
pen naar de zaterdag is een goede 
stap. Zondagvoetbal zal wel blijven, 
maar dan in verkleinde vorm. 

Trainer Jelke Nijboer is begin au-
gustus met de voorbereiding be-
gonnen. Hij is tot in juli met de 
groep blijven trainen. Nu is hij ruim 
op tijd met zijn jonge ploeg begon-
nen. “Je hebt hoe je het went of 
keert een achterstand opgelopen”, 
blikt hij terug op de coronaperiode. 
“Er zijn geen wedstrijden geweest 
en de uitdaging heeft ontbroken. De 
voorbereiding richt zich de eerste 
weken dan ook op veel conditiear-
beid. Het balgevoel en partij/spel-
vormen nemen geleidelijk meer de 
overhand.” Nijboer is erg bezig met 
het monitoren van de spelers. “Ik 
wil ze niet over de klink jagen. Be-
langrijk is wel dat spelers dit ook 
aangeven.” Zijn zeer jonge selectie 
heeft vier nieuwe gezichten. Wiebe 
Douwsma, Jens Douwsma, Stein 
Heijs en Jarno Hilhorst timmeren 
op de deur van het eerste elftal. 
Jarno Hilhorst is de jongste van de 

vier broers (samen op de foto), die 
Haulerwijk in de selectie herbergt. 
Hij denkt dat er een basisplek voor 
hem in gaat zitten. “Ik moet nog 
wel aan het fysieke spel wennen. 
Belangrijk is dan om uit de duels te 
blijven.” Hij is blij weer een doel te 

hebben in de vorm van wedstrijden. 
“Een plek in de middenmoot moet 
haalbaar zijn”, verwacht Hilhorst. 
Andere jongeling is Jens Douws-
ma. Hij heeft al een paar wedstrij-
den met het eerste elftal mogen 
spelen. Hij hoopt op een basisplek. 
Aan zijn energie, wat hij in de wed-
strijd legt, zal het zeker niet liggen.  
Nijboer wil met zijn jonge ploeg 
gaat bouwen voor de toekomst. 
Hij voorziet een plek in de mid-
denmoot, maar geeft wel aan dat 
hij niet weet hoe de andere clubs 
er voor staan. Zijn mening over 
de discussie zaterdag of zondag-
voetbal is helder. “De overgang 
van zondag naar zaterdag zal de 
doodsteek voor het zondagvoetbal 
betekenen.”

HFC’15 zoekt naar wedstrijdhardheid

“Een plek in de middenmoot moet haalbaar zijn”

HOOGKERK - Voor het tweede jaar gaat Ade Muhamad het vlaggen-
schip van HFC ’15 onder zijn hoede nemen. Hij krijgt daarbij assisten-
tie van Leudi Stoepman. Muhamad is in zijn nopjes met zijn assistent. 
Stoepman is afkomstig van de jeugd van GVAV. Er is een goede chemie 
tussen de twee trainers en samen hopen ze meer diepte in de trainin-
gen te geven, zodat er stappen gemaakt gaan worden. De afgelopen 
jaren is er best veel verval in de club gekomen. “Dat willen we stoppen 
en weer opnieuw opbouwen.”

HAULERWIJK - Er breken mooie tijden aan voor SV Haulerwijk. Na lang 
gesteggel is de gemeente tot een besluit gekomen. Voorzitter Ronald de 
Vries vertelt dan ook met enige trots dat volgend jaar rond juli de nieuwe 
accommodatie in gebruik genomen gaat worden. “Het gebouw zal wor-
den voorzien met de laatste klimaat neutrale foefjes. De energierekening 
zal op een geweldige gaan verminderen. Op het dak van het gebouw zal 
een aantal zonnepanelen worden geplaatst. Het gebouw zal zo’n ander-
halve miljoen euro gaat kosten. Daarin zal Haulerwijk veel zelfwerk-
zaamheid verrichten. Er is een bouwteam geïnstalleerd, die bestaat uit 
drie subteams; een terrein-, een techniek en een facilitairteam. Zij gaan 
zorgen om het geld op een verantwoorde wijze, dus budgettair neutraal, 
te besteden”, aldus De Vries. De bouw neemt rond de 15 weken in beslag.

HFC’15

SV HAULERWIJK

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 18 augustus 2013.  
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Joshua Sion (foto) is nu zo’n zestien maanden geleden bij 
Pelikaan S binnen komen wandelen. Deze jeugdspeler 
heeft het afgelopen half jaar ontzettend veel progressie 
gemaakt. “Het is mooi om te zien”, zegt Schulting, “hoe 
hij zich heeft aangepast in zijn eigen voordeel. Hij is nu 
meer een volwassen voetballer, die in heeft gezien, dat 
voetbal niet alleen uit trucjes bestaat. Er wordt wel dege-
lijk meer gevraagd. Hij pakt het op en zal zeker zijn wed-
strijden in het eerste elftal gaan spelen.” 
Het tweede elftal krijgt ook een impuls om de aanslui-
ting naar het eerste elftal kleiner te maken. Deze spelers 
worden meer bij het eerste betrokken. “Dat geeft ook 
meer een clubgevoel.” 
De voorbereiding is begin augustus gestart. Op een toer-
nooi in Hoogeveen over drie hele wedstrijden tegen ach-
tereenvolgens vv Hoogeveen, HZVV en VKW heeft Schul-
ting de gelegenheid gehad de spelers aan het werk te 
zien op hoog niveau. “Dat is het mooie van een toernooi. 
Er zit een formeel tintje aan. Het gaat toch om winnen, 

maar het eindresultaat is ondergeschikt aan het grote 
geheel.” De trainer uit de Tijnje is wel waakzaam voor 
overbelasting geweest. Doseren en overleg met de me-
dische staf geeft Schulting de overtuiging dat Pelikaan S 
zo aan het eind van de voorbereiding er goed op staat. 
Fijn vindt de trainer dat het ontdekken welke bereidheid 
er in de ploeg schuilt. “Dat is een mentaal gebeuren en 
we denken dat dit aspect zijn vruchten af zal gaan wer-
pen. Een tegenstander wisselt soms erg veel tijdens 
een wedstrijd. Het is dan aan ons om daar mee te leren 
omgaan. Hoe pakken we dit op. Geeft de coach het aan 
hoe te ageren op de veranderde speelwijze van de tegen-
stander of zoeken de spelers zelf naar oplossingen. Dat 
is het leuke van oefenwedstrijden en bekerwedstrijden, 
die ergens om gaan.” 
“Ik zie de hele voorbereiding een groep spelers die erg 
gretig tijdens de trainingen en wedstrijden. De opkomst 
is prima. Ik zie een mooie start van de competitie in het 
verschiet.”

Elte Hofman kijkt met veel zin uit naar de start van de 
competitie. Dinsdag 10 augustus zijn ze gestart met een 
grote selectie. Deze selectie bestaat uit 43 spelers, die 
samen het eerste en tweede elftal gaan vormen. “Het is 
een grote groep, maar in de praktijk is wel gebleken dat 
er een grote selectie nodig is. Ik kijk dan ook naar fitheid 
en aanwezigheid van de spelers. Van de JO 19 sluiten er 
zeven spelers bij de selectie aan. Ik ben blij dat Simon 
Wekema, na een kruisbandblessure, dusdanig hersteld 
is, dat hij zich bij de selectie heeft gevoegd. Eind juni heeft 
hij al eens een half uur meegespeeld. Dat heeft geen 
klachten opgeleverd.”
Peize gaat niet met een Onder 23 in de competitie spe-
len. Wel zullen er veel doordeweekse oefenwedstrijden 
worden gespeeld. Met name jongens met weinig speel-
tijd en natuurlijk de aanstormende jeugdspelers zullen 
dan veelal spelen. 
Hofman heeft een rustige voorbereidingsperiode op pa-
pier gezet. “Daarbij is er zeker rekening gehouden met 
de belasting van spelers zo na de coronaperiode”, aldus 
Hofman. “Dat betekent dat er veel spelers tijdens wed-
strijden zullen worden ingezet. De intensiteit zal naar-
mate de voorbereiding loopt zeker toenemen.”
Er is veel concurrentie in de achterhoede en op het mid-
denveld. In de voorhoede is dit helaas veel minder. Hof-
man merkt aan de spelers dat ze er zin aan hebben. “Er 
wordt goed en scherp getraind.” In de wedstrijden tegen 

TLC, Actief, Gieten en BeQuick (zat) hebben de spelers 
de afgelopen weken hun kunsten kunnen tonen. 
Het onderwerp zaterdag/zondag voetbal is niet actueel 
bij Peize. De omliggende verenigingen zijn allemaal op 
de zondag georiënteerd. Als er wel een omslag in komt 
zal Peize hier ook met de leden in overleg gaan. 
Hofman hoopt dat het een normaal seizoen wordt en 
dat het programma helemaal afgewerkt kan gaan wor-
den. “Geen coronastop meer. Het doel is in de midden-
moot mee te gaan draaien en kijken hoe andere clubs 
er in staan.”

Pelikaan S werkt aan DNA 

VV Peize is toe aan nieuw seizoen

OOSTWOLD – Pelikaan S is een zelfstandig ope-
rerende club in een dorpje van 750 inwoners. Het 
is een stabiele vereniging, die door de komst van 
jeugdspelers ook levensvatbaar is. Er is door ge-
selecteerd in de selectie. Spelers zijn weggegaan 
en de staf is nadrukkelijk op zoek naar spelers ge-
gaan, die binnen het team iets kunnen geven. “Dan 
moet je zeker denken op voetbaltechnisch gebied”, 
aldus trainer Jan Schulting. “We hebben spelers 
met mentale kwaliteiten aan de selectie kunnen 
toevoegen. We willen niet meer als een veredeld 
zaalvoetbalteam te boek staan. Dit DNA dient als 
voorbeeld voor wie we willen zijn als club. We heb-
ben regels als club, waar iedereen, die deel uit-
maakt van de club, zich aan dient te houden. Zo zal 
er bijvoorbeeld niet door de selectiespelers op vrij-
dag zaalvoetbal gespeeld mogen worden.”

PEIZE – VV Peize is toe aan voetbal. Ze is ook toe 
aan een nieuwe accommodatie. De projectgroep 
is er uit en zal eind augustus een voorstel aan de 
wethouder doen. Dit voorstel is met enige goede 
oplossingen prima aangepast, denkt voorzitter 
Danker. “Hoe je het went of keert geld speelt 
hierbij een grote rol.” Danker ziet het seizoen met 
vertrouwen tegemoet. “Een enthousiaste trainer 
brengt ook energie bij de spelers teweeg.”

PELIKAAN S

VV PEIZE
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Car Service

Autoverkoop nieuw en gebruikt
Autoschade reparatie alle merken
Ruitreparatie, zonder eigen risico

Gespecialiseerd in Citroën

De Westerd 15, Peize 
Tel. (050) 503 38 22  | b.g.g. 503 23 73

AUTOBEDRIJF

Quick-service banden en uitlaten. Erkend APK-station
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