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De bal rolt weer!
De voorbereiding zit er op en binnenkort spelen
alle amateurclubs weer voor het ‘echie’ als het
seizoen 2022/2023 van start gaat. In de voetbalbijlage die voor u ligt laten alle voetbalclubs uit de
regio hun licht schijnen op de huidige selectie en
het komende voetbaljaar. Lukt het alle ploegen
om hun doelstellingen te behalen? Is er een club

die voor een grote verrassing zorgt? 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 het
enige dat telt. Iedereen kijkt dan ook reikhalzend
uit naar de start van de competitie. Wij wensen een
ieder een fantastisch voetbalseizoen toe!
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VV Roden gaat met een
jonge groep de strijd aan
RODEN – Met een jonge groep de strijd in de 1e
klasse aangaan, is geen makkelijke taak. Trainer Freddie Strating bouwt voor komend seizoen
slechts op een aantal vaste gezichten om tot een
goed resultaat te komen. Veilig blijven in deze
klasse is het grote doel. Gelukkig keerde Olivier
van der Tuin na jarenlang bij FC Groningen te hebben gespeeld terug. Deze spits heeft het plezier
teruggevonden bij VV Roden.
Olivier van der Tuin speelt al één seizoen als junior
in de het 1e elftal van Roden. Nadat hij bij de voetbalschool van FC Groningen is begonnen, heeft hij tot en
met de JO 15 hier gespeeld, maar Van der Tuin is zijn
‘cluppie’ teruggekeerd. Daarbij heeft hij het talent
meegenomen wat hem goed van pas komt in het seniorenvoetbal. ‘Het talent neem je mee in het niveau
waar je speelt, maar dat gaat niet vanzelf’, vindt hij.
‘Ik vind het zonde als spelers er de kantjes eraf lopen. Als iedereen zijn stinkende best doet, kun je als
team beter presteren.’ De trainingen zijn belangrijk:
‘de intensiteit van de trainingen neem je mee naar
de wedstrijd. Dat is waar het moet gebeuren. Ik laat
zonder problemen van me horen als spelers minder
inzet tonen. Ik zeg graag waar het op staat. Ik hoop
dat meer spelers dat gaan doen, inclusief de trainer.’
Hij heeft het plezier in voetbal, sinds zijn terugkeer,
weer terug gevonden. Er is nog wat te wensen: ‘ik
zou graag nog eens een stapje hoger spelen en dan
samen met zijn broer Robin.’ Van der Tuin beschrijft
zichzelf als een spits die graag in de bal komt. ‘Vandaar de bal vasthouden en zorgen voor het verdelen
van het spel.’ De krachtig gebouwde spits heeft een
prima schot in de benen. Hij houdt van het spelletje.
Zijn drive? ‘De grootste motivatie komt voort uit het
altijd willen winnen en beter willen worden.’
Op de vraag of het anders wordt dan vorig jaar geeft
Van der Tuin aan dat hij hoopt minder blessures te
krijgen. ‘Daardoor ben ik veelal ingevallen.’ Verder
wil hij belangrijker voor de goal zijn. ‘Niet alleen
maar in de bal komen, maar meer diepte in het spel
leggen, is iets wat ik wil ontwikkelen.’ Van der Tuin
geeft aan slecht tegen zijn verlies te kunnen, maar:
‘de boosheid is vaak van korte duur’, voegt hij lachend
toe. “Ik heb wel geleerd niet te lang in de teleurstelling te blijven, want de volgende situatie komt sneller dan je denkt.’ Zijn uitdaging haalt Van der Tuin uit
korte en snelle partijtjes. ‘Je speelt dat in hoog tempo
en conditioneel is dat zwaar. Door de kleine ruimten
kom je veel aan aanvallen toe.’
Trainer Freddie Strating gaat het derde seizoen bij
vv Roden in. In januari 2020 tijdens de corona is hij
gestart met JO 19. Het seizoen daarna als hoofdtrainer verder gegaan. Wat Strating wel merkt is dat er
gemakkelijk wordt afgezegd voor de trainingen. ‘Of
het nu werk of een tentamen is, prima, maar ik vind

dat als je 1e klasse speelt, je verplicht twee keer per
week moet te trainen. Voor jezelf, maar zeker ook
voor het team. Spelers moeten er meer voor over te
hebben. Maar wat dat betreft, heb ik niet te klagen bij
Roden.’ Natuurlijk het is amateurvoetbal, maar voor
Strating is voetbal de belangrijkste bijzaak in het leven. ‘Er is geen moment van de dag dat ik niet over
voetbal denk of praat’, vertelt hij bevlogen. ‘Het is een
deel van mijn leven.’
De groep is inmiddels flink veranderd. ‘Na de coronaperiode zijn er spelers gestopt of vertrokken. Ik heb
nu veel aanwas van jongens uit eigen jeugd. Het is
een leergierige groep die hard wil werken. Dat is ook
nodig om in de 1e klasse stand te houden.’ Door de
verandering van samenstelling van de groep wordt
de trainer ook uitgedaagd. Hij is bezig met de speelwijze ontwikkeling en probeert spelers individueel te
verbeteren. ‘Het is de kunst om het in een jasje te
gieten om resultaat te hebben. Dat motiveert me en
geeft me energie.’
Het komende seizoen moet de trainer het doen zonder drie ervaren en vaste krachten. Dat betekent nog
meer jeugd inpassen. ‘Ik hoop toch op dezelfde voet
verder te kunnen gaan met de groep als vorig jaar.
Struikelblok zal centraal achterin worden’, vreest
Strating. ‘Op dit moment missen daar door blessures
twee vaste basisspelers: Michel Wardenier en David
Jansen. Hopelijk kunnen deze snel aansluiten. De
gebroeders (Enrico en Michel) Wardenier, Nick ter
Arkel en Martijn Smit zijn de spelers met ervaring
en zullen de jonge honden op sleeptouw moeten te
nemen om ze bij te brengen dat hard werken voorop
moet staan en we samen voor een resultaat gaan.’
Strating hoopt in de eerste helft van de competitie
meer punten te halen dan vorig jaar. De tweede helft
mag wat hem betreft wel op dezelfde voet gaan. Toen
heeft de ploeg meer punten behaald en kon Roden de
1e klasse veilig stellen.
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GOMOS wil vorig seizoen evenaren
en misschien wel verbeteren
NORG - Trainer Martin Drent en speler Jannes Siegers (26 jaar) van GOMOS hebben mooie herinneringen aan het afgelopen seizoen. De ploeg heeft een
unieke prestatie neergezet met een finale wedstrijd
voor promotie naar de hoofdklasse. Dat dit niet is gelukt, geeft de beide mannen vooral motivatie om het
komend seizoen er weer voor te gaan.
De van nature linksbuiten spelende Siegers is afgelopen
seizoen van centrumspits omgetoverd naar de lopende
speler op 10. Siegers is helemaal opgebloeid tot een waardevolle speler, die graag de bal heeft en op deze plek zijn
energie ook helemaal kwijt kan. Volgens Drent werkt zijn
inzet en energie aanstekelijk voor de rest van de ploeg.
Siegers vindt dat elke speler talent heeft. ‘Natuurlijk wordt
het talent je ook aangeboren, maar alleen talent helpt je
niet verder. Je moet altijd met jezelf bezig zijn en voorop
staat dat je het spel leuk blijft vinden. Door mijn mentaliteit om voor het team door het vuur te gaan en zeker nu
op de 10 positie, heb ik een nieuwe uitdaging gekregen. Je
bent nooit klaar jezelf te ontwikkelen, maar je moet er wel
gaan.’
Op de vraag wat trainer Drent met spelers doet die met
hun talent te weinig inzet tonen, geeft de oud spits van Emmen/Groningen aan, dat hij dan met de betreffende speler
gaat praten. ‘Wat is er aan de hand? Wat kunnen we verbeteren? Ik wil een ‘ontwikkelsfeer’ creëren waar de speler
ontdekt waar de verbeterpunten liggen en daarmee aan
de slag gaat. Fouten maken in de ontwikkeling is geen probleem. Je moet vaak risico in het spel zoeken waar de fouten gemaakt worden. Dan is dat het leermoment en dan
kun je weer verder.’
Siegers houdt niet van trainers die hem tijdens de wedstrijd
bestoken met aanwijzingen. Daar wordt hij geprikkeld van
en is het niet goed voor zijn motivatie. ‘Ik heb eigenlijk geen
trainer nodig om me te motiveren. Je speelt een spel met
jouw team en iedereen wordt geacht zijn stinkende best

VV VEENHUIZEN

te doen. Ik spreek spelers zeker aan op hun inzet, mag
deze dan minder zijn.’ Hij komt terug op de afspraken en
meestal is de acceptatie er dan ook.
Martin Drent kan geen 15 ideale schoonzonen tevreden
houden. ‘De één vindt het aanspreken op inzet/gedrag
prettig en een ander niet. Het is maar hoe je vertelt. Belangrijkste is dat de jongens plezier in het spel beleven en
enthousiast zijn. Ik ben blij en trots dit jaar weer met de
groep aan de slag te mogen.’
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Voor GOMOS een
aantal nieuwe clubs. Drent vindt het moeilijk inschatten
hoe de teams spelen. Het is een mooie competitie waar iedereen van elkaar kan winnen, is zijn verwachting. Siegers
hoopt op dezelfde voet als na de winterstop door te kunnen gaan met de ploeg. Hij vindt dat ze voor een periode
moeten gaan en een plek zo rond de 5e plaats is prima.
Trainer Drent hoopt om een periode mee te kunnen doen.
Belangrijk is wel de start van de competitie. Winst is dan
altijd goed voor de moraal.
In ieder geval laten beide mannen weten er ontzettend
veel zin in te hebben.
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VV Veenhuizen gooit het
over een andere boeg
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VEENHUIZEN – Het bestuur van Veenhuizen is in
juni met een voldongen feit opgezadeld: Trainer
Timmer gaat niet verder in de nieuw ingeslagen
weg. Na een moeilijke zoektocht is de oplossing
erg dichtbij gevonden. Oud-speler en trainer Marcel van Veenen neemt het stokje van Timmer over.
Blijkbaar heeft een spelersgroep of club een shock
nodig om nieuwe inzichten te krijgen.
De koppen zijn bij elkaar gestoken en er is uitgekomen dat
er oud-spelers terug zijn gekomen of in ieder geval zeggen
door te gaan met voetballen. Jonathan Auwen, Niels Slob,
Michiel Hoving, Yerold Klein en Robert Elsinga hebben zich
weer aangemeld bij de club. Er staat nu een selectie van
twintig man. De gehele selectie heeft aangegeven er vol
voor te gaan. Dat is voor van Veenen wel een voorwaarde.
Ambitieus is de veertigjarige trainer uit Veenhuizen wel.
“Ik wil elke wedstrijd winnen. Het liefst wil ik met de gehele groep twee keer per week trainen. De drempel van
trainingsopkomst wordt laag gehouden, omdat veel spelers in Groningen of Assen wonen en ook tijd met het gezin
willen doorbrengen. Eén keer trainen in de week is prima,
maar dan moet je zaterdags wel voor de ploeg werken.” In
dat kader heeft de trainer en de club concessies gedaan.
Tot nu toe bevalt het prima en zijn alle spelers gemotiveerd
om te komen trainen. Van Veenen merkt ook dat door corona de mindset van de spelers is veranderd.
Van Veenen is kind van de club. Zelf heeft hij tien jaar in
het 1e gespeeld. Daarna is hij vier jaar trainer geweest.
Na een aantal jaren is de club toch weer bij hem uitgekomen en ziet hij een kwalitatief goede groep. “ Dat is wel
een uitdaging, want de groep die vijf jaar geleden kampioen is geworden, is nu weer bij elkaar. Het stel vrienden
is weer bij elkaar. Niemand wil het missen. Iedereen wil
er bij horen. Met elkaar wil de groep er voor gaan. De in-

trinsieke motivatie om er iets van te maken is groot.” De
trainer kan zijn ei kwijt in de trainingen en de spelers vindt
hij erg coachbaar. “Er wordt gelachen tijdens trainingen en
dat betekent dat er plezier is. Er wordt anderhalf uur volle
bak getraind.”
Wat er in mei en juni heeft plaatsgevonden, weet van Veenen niet. “De hele club is in “schwung”. Er gebeurt van
alles binnen de club. De vuttersgroep heeft voor twee
fantastische velden gezorgd. Dat geeft ook motivatie aan
iedereen.”

Hoofdsponsor VV ONR

VV ONR
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ELSUN zonnepanelen gemaakt in Roden. Fraaie, premium panelen van
hoge kwaliteit en met een lange levensduur. De zonnepanelen zijn exclusief
verkrijgbaar bij de zonnespecialist Mebatherm, via het Zon-Slim concept.
Voor meer informatie over de actie en de panelen zie: www.elsun.nl
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AUTOWASCENTRUM
RODEN
Ceintuurbaan Noord 127 Roden

050 - 502 03 00

Autowascentrum Roden voor
een glanzend resultaat!
www.autowascentrumroden.nl

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Hoopvolle verwachtingen en nieuwsgierigheid bij ONR in de 3e klasse
RODEN – ONR maakt zich op voor zware, maar leuke competitie met de hoop nu beter in de 3e klasse
te kunnen blijven dan in het debuutjaar. De middenmoot is een mooi uitgangspunt. Speler Sven
Buigholt en trainer Erik Kloosterman denken dat
het vriendenteam dat het 1e elftal van de club is, in
staat is om 100% inzet van elkaar te vragen.
Op een zonovergoten zaterdagmorgen maken Sven
Buigholt en trainer Erik Kloosterman ruimte om te
vertellen over hun club. Beiden zijn van kinds af aan
bij ONR. De ietwat geschaafde Buigholt komt met een
grote pleister op zijn kin op de afgesproken plek. Hij
is de vorige avond gevallen. De immer goed gemutste
Kloosterman heeft er weer zin aan. De trainer is 2
augustus met de voorbereiding van zijn ploeg op het
nieuwe seizoen begonnen.
Buigholt is vanaf zijn zesde levensjaar lid van ONR.
Dat is met de paplepel ingegoten van thuis uit. Zijn
vader is ook een verdienstelijke speler van ONR 1 geweest. “Ik zie mezelf meer als een multifunctionele
speler, die met name vorig jaar zijn plek als rechtsback heeft veroverd. Ik ben een moderne back die
graag langs de lijn mee opkomt. Mijn loopvermogen
speelt hier zeker een rol bij.” De redelijk technische
speler heeft vorig seizoen als rechtsback 7 doelpunten gemaakt. Aan motivatie heeft Sven geen gebrek.
“Voor voetbal mag je mij altijd wakker maken”, lacht
hij. Doordat zijn drang naar voren erg groot is, wil hij
verdedigend nog wel eens een steekje laten vallen.
Dat is voor het aankomende seizoen zeker een verbeterpunt. De kick van winnen of verliezen geeft hem
de motivatie om er voor 100% voor te gaan. “Voetbal
is een teamsport, waarbij je een teamgevoel dient te
hebben. Je doet het samen en dan verwacht je van je
medespelers ook diezelfde motivatie. Dat vindt niet
altijd plaats en vanuit de groep zijn er maar enkele
spelers die die spelers erop aanspreken.” Trainer
Kloosterman vult aan dat ONR een vriendenteam is,
die al heel erg lang bij elkaar spelen. Jos Bolt is over
gekomen van GOMOS en verder is de selectie gelijk
gebleven. Dat is dan ook wel het punt wat er speelt.
Elkaar ergens op aan spreken gebeurt in de ogen van
de trainer te weinig. Ook de trainer is nog steeds bezig met het zoeken van zijn plaats hierin. “Het is een
zoektocht hoe ik hier een weg in kan vinden. Ik wil
niemand kwetsen, maar tegelijkertijd wel eerlijk en
duidelijk naar het team of spelers zijn. Hier de balans
in vinden, is een leerschool.”
Sven houdt er van dat de trainingen serieus worden
beleefd en uitgevoerd. Daar hoort ook een dolletje
bij. Naast fanatiek trainen moet er ruimte zijn voor
plezier. “Ik kan niet goed tegen spelers die er de pet
mee naar gooien. Er zijn spelers met talent die denken wel eens iets minder inzet te moeten geven. Dat
is jammer, want de talentvolle speler kan door een
maximale inzet juist het team naar een hoger level

brengen. Op 3e klasse niveau hoeft een speler met
talent vaak maar 70% van zijn kunnen te gebruiken.”
Dat vindt Buigholt geen goede zaak: “Wil je uitgedaagd worden en jezelf ontwikkelen dan moet je voor
die 100% gaan. Als je hoger speelt zijn de onderlinge
verschillen niet zo groot. In de 3e klasse is dit wel
het geval. De acceptatie van feedback hoort hier ook
bij.” Kloosterman verwacht van spelers de volle bak
focus. Hij ziet graag dat spelers elkaar helpen in het
veld. Hij vindt het een uitdaging om zowel jonge als
oudere spelers door te laten ontwikkelen. “Ik wil ze
een handreiking bieden. Met deze aanpak wordt de
uitdaging voor spelers ook groter. Hier haal ik zelf
ook de uitdaging uit. Ik probeer altijd balans, in zowel
de inhoud als het plezier, in de trainingen te leggen.”
Daarnaast ziet de trainer het ontwikkelen van het
voetbal als een uitdaging. Met name ook het mentale
aspect ziet hij een ontwikkelpunt van zijn team. “Niet
je hoofd laten hangen na een mislukte actie maar direct er voor zorgen dat je de bal terug veroverd”, stelt
hij. “Daarbij hoort ook dat je elkaar juist gaat helpen
zodat je weer als team functioneert.”
Het net niet behalen van het kampioenschap is natuurlijk een teleurstelling voor beide mannen geweest. Je wordt niet vaak kampioen bij de senioren
dus dit is wel een puntje geweest. Gelukkig duurde
dit niet lang want de nacompetitie stond voor de deur.
De knop is redelijk snel omgezet en de promotie is
een feit.
Sven hoopt dat ONR nu beter in staat is om in de 3e
klasse te blijven dan bij zijn debuutjaar. Toen is ONR
namelijk kansloos gedegradeerd. Met TLC en de
stadse ploegen zijn wel meer voetballende ploegen
waar ONR zich mee kan meten. De middenmoot zal
een prima resultaat zijn. De trainer denkt dat het een
zware maar leuke competitie zal gaan worden. “We
zullen dienen te leren om ons aan te passen en met
het tempo leren omgaan. Ik ben benieuwd hoe ONR
er voor staat tegenover de andere teams. Een voorspelling is moeilijk in te schatten, maar ik hoop snel
veilig te staan in de competitie.”

Hoofdsponsor 1e elftal
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Party Catering Kornhorn
Noordwijkerweg 21, Kornhorn | 0594 - 65 99 55

Carolieweg 1
9365 TC Niebert
Mobiel
06-27574869
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

Grondwerk
Mienscheer 7
9364 TA Nuis
Telefoon: (0594) 64 34 67

Cultuurtechnisch
loonwerk

Agrarisch loonwerk
Gladheidbestrijding, Machinepark,
Verhuur en Verkoop

www.nijboergrondwerk.nl
info@nijboergrondwerk.nl

Thorbeckestraat 2
9363 CA Marum
Tel: 06 432 23322
sanderdorsman@hotmail.nl
WWW.DORSMANSCHILDERWERKEN.NL

In de maanden november t/m maart

EXTRA WINTERKORTING OP BINNENSCHILDERWERK

BOONSTRA

GLAS & SCHILDERWERKEN

• schilderwerken
• isolerende
• houtrot reparatie
schilderwerken
• beglazing
wand afwerking
• wand afwerking
• periodiek onderhoud • vrijblijvende offerte

isolerende beglazing • periodiek onderhoud
Roordaweg
9363 PN
Niebert Tel offerte
06-22944122
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houtrot11reparatie

INSTALLATIESERVICE

9363 BC MARUM | MOLENSTRAAT 6 | Tel 0594-641895 | b.g.g. 06-22944122

De Kreij
BOERAKKER
06-38361431

Door saamhorigheid en
motivatie is Westerkwartier
daar waar het nu staat
NIEBERT/NUIS/BOERAKKER – V.V. Westerkwartier bestaat al weer drie jaar. De samenvoeging
van de voetbalverenigingen uit Niebert/Nuis en
Boerakker is eigenlijk prima verlopen. Het is een
club waar het clubbelang hoog in het vaandel
staat. En de doelstelling een stabiele 4e klasser te
worden, lijkt goed gekozen.
Voorzitter Richard Kraaijinga en secretaris Lisette van der Velde hebben vanaf het begin heel veel
werk verricht om de club daar te brengen waar het
nu staat. Kraaijinga is al bij de samenwerking van
de jeugd betrokken geweest, maar toen hem is gevraagd of hij voorzitter van de fusieclub wil worden,
heeft hij daar toch even goed met de achterban over
gepraat. Hij vindt het van belang dat een voorzitter, in
zo’n opstartfase, zich laat zien in de club. ‘De leden
horen te weten wie de voorzitter is.’ Van der Velde
vult aan: ‘Je wilt bekend worden in de club. Als je zelf
betrokkenheid toont, wek je ook vertrouwen.’ Beiden
hebben zich dienstbaar opgesteld en zijn op die manier eigenlijk met iedereen in contact geweest. ‘We
staan open voor iedereen, maar ook voor de dorpen.
Het is best een uitdaging geweest om twee dorpen
bij elkaar te brengen. Het doel is daarbij altijd geweest om in beide dorpen de mogelijkheid tot voetbal te behouden.’ Voorzitter Kraaijinga geeft aan dat
als je voetbal uit één van de dorpskernen haalt, dit
minder aantrekkelijk is voor jonge mensen om te komen wonen. ‘We willen iedereen die uit Nuis, Niebert
en Boerakker wil voetballen, deze mogelijkheid ook
kunnen bieden.’ Het meest lastig aan deze fusie was
het bij elkaar krijgen van de zaterdag (Boerakker) en
zondag (SVMH). Maar gezien de groei naar bijna 300
leden lijkt dit zeker geslaagd.
Op dit moment trekken een aantal mensen de kar.
Door corona is de zoektocht naar meer vrijwilligers
wel lastig geweest. Van der Velde geeft aan dat veel
wedstrijden zijn afgelast en opnieuw zijn vastgesteld. Dit betekent veel improvisatie en flexibiliteit bij
de vrijwilligers. Na de sportieve successen met de
jeugd en het 1e elftal, dat net geen promotie naar de
4e klasse heeft behaald, heeft de club in de zomermaanden toch een aantal nieuwe vrijwilligers bereid
gevonden om net als de anderen energie in de club
te stoppen.
Vv Westerkwartier staat voor ontmoeten en elkaar
verbinden. Het 1e elftal heeft naamsbekendheid gekregen, zeker na het behalen van de 1e plaats bij het
Leekster Voetbalgala. ‘Op dit moment heeft de club
geen JO 19’, vertelt Kraaijinga. ‘Dat is jammer, maar
de focus ligt nu wel op de JO 17 om deze jongens
meer dan ooit te binden aan de club. Het beleidsplan
behelst een visie van 5 jaar. De doelstelling is vanaf

de oprichting om een stabiele 4e klasser te worden.
Gezien het resultaat na het volledige seizoen vorig
jaar kan dit met de volle inzet van iedereen zeker
mogelijk worden’, meent hij. ‘Je bent natuurlijk erg
afhankelijk van blessures en nieuwe aanwas.’ Beide
bestuurders hopen dat de ervaren spelers de jonge
spelers aan de hand nemen. ‘Het mag niet uitmaken
of je nu een beperking hebt of niet. Respect hebben
voor een ieder is voor vv Westerkwartier gemeengoed. De samenwerking met De Zijlen is hier een
voorbeeld van’, vervolgt Van der Velde. ‘Binnen VV
Westerkwartier kan en mag je jezelf ontwikkelen als
speler en als mens.’
Liesje Smink, in juni verkozen tot penningmeester,
ziet als nieuweling dat het clubbelang hoog in het
vaandel staat. ‘Ik ben nieuw in het dorp komen wonen en heb via de 30+ dames ervaren hoe benaderbaar iedereen in de club is. Samen iets voor de club
betekenen, is hier normaal. Het clubbelang staat
hoog in het vaandel. De club is er voor het dorp en
door het dorp. Ik vind het leuk te zien dat er veel
jonge mensen in het bestuur zitten. Ze geven echt
een nieuw elan aan het geheel.’
De jeugdafdeling groeit gestaag. ‘Er is een goede
doorstroming en we hebben een ambitieus 1e en
2e elftal. Wat dat betreft ziet de toekomst van Westerkwartier er prima uit. De sponsorafdeling onder
leiding van Teake van der Kaap wordt gestaag uitgebreid. Deze afdeling is van plan in de wintermaanden een sponsoravond te organiseren’, aldus een
tevreden voorzitter.
Zowel Kraaijinga als Van der Velde spreken de wens
uit om de aanwezige leden en vrijwilligers te behouden voor de mooie club Westerkwartier. Na een orienterende start van de fusie zien zij een toenemend
enthousiasme en doorzettingsvermogen in de club
ontstaan. ‘Niks is perfect, maar met de juiste motivatie kun je altijd verder groeien’, sluiten ze enthousiast af.
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VOOR AL UW SCHUTTINGEN,
PERGOLA’S ETC. OP MAAT

LEEK - Voor trainer Hemmo de Wal en aanvoerder Steinar Miedema van
het eerste elftal van TLC ligt komend seizoen een nieuwe uitdaging voor.
Voor het eerst op zaterdagniveau spelen, is voor beiden een onbeschreven blad. De Wal zegt dat zijn team op nul dient te moeten beginnen. Hij
denkt dat het zaterdagvoetbal sterker is dan het zondagvoetbal. Aanvoerder Miedema geeft aan dat spelen tegen de teams uit de competitie
voor hem waarschijnlijk een hereniging wordt tegen spelers waar hij in
de jeugd ook tegen heeft gespeeld. Ze gaan in zijn beleving een stukje
hoger spelen wat ook extra motivatie bij hem teweegbrengt. Hij is blij
met de overstap naar het zaterdagvoetbal. ‘Hopelijk ontstaat er op het
sportpark ook meer beleving op de zaterdag.’
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www.buneco.nl

BU

•

Tolbertervaart 1c • Tolbert • Tel. 0594 - 555011

Peter

0594-513395
06-53981949
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SCHILDERWERK ONDERHOUD
RENOVATIE BEHANGWERK
GLASPROJECTEN
Euroweg 15 9351EM Leek
DEUREN & KOZIJNEN HOUTROT
Tel.: 06-13182310
KLEURADVIES GLASFOLIEËN
www.oetzeschilderwerken.nl

EUROWEG 15 9351EM LEEK TEL.: 06- 13182310
WWW.OETZESCHILDERWERKEN.NL

Contactgegevens
Telefoon: +31 (0)594 820 970
Mail: info@laserworx.nl
Lasersnijden in kleine en grote series
Nu mogelijk direct bij u om de hoek

Adresgegevens
Industriepark 5N
9351 PA Leek

TLC start met een jonge groep spelers, die vorig seizoen best stappen
hebben gemaakt. ‘Het baltempo
zal omhoog moeten’, denkt De Wal
in elk geval, en: ‘de omschakeling
in balbezit als met balverlies zal
sneller moeten.’ Hij gaat proberen
de groep superfit te krijgen. ‘Dat
hangt zeker van de motivatie van de
spelers af. De intrinsieke motivatie
bij enkele spelers moet zeker verbeterd worden’, geeft de fanatieke
trainer aan. Aanvoerder Miedema
beaamt dit ook. Hij kan zich behoorlijk irriteren aan spelers die de
kantjes er af lopen. Dat frustreert
hem en als aanvoerder ziet hij het
liefst iedereen met een gezonde
motivatie. ‘Dat betekent 100% inzet
tijdens trainingen en wedstrijden.
Talent kun je hebben, maar dat alleen is niet genoeg. Met keihard
werken zoals iedereen dat doet, kan

een talent het team naar een hoger
niveau brengen.’ Miedema is nog
jong (21) en nu al aanvoerder. ‘Ik
zie mezelf als een aanvoerder, die
andere spelers helpt. Ik wil klaar
staan voor de groep.’ De wil om te
winnen wil hij graag uitstralen. ‘Dus
100% trainen om zaterdag fit te zijn.
Maar dan wel als hele groep. In het
veld ben ik een verlengstuk van de
trainer en dat wordt ook geaccepteerd door de medespelers.’
Hemmo de Wal wil graag dat het
team plezier heeft in het voetballen. Dat probeert hij met gevarieerde trainingen. Iedereen met een
voldaan gevoel van het veld krijgen
is zeker een doel voor de trainer.
‘Waar ik fanatiek in ben, is de beleving van het voetbal. Hij is een mix
van een resultaat- en ontwikkeltrainer. Dat vloeit enigszins in elkaar
over. Ik ontwikkel mijzelf ook nog

Vraag vrijblijvend een offerte!
Hofstede 7 9356 BR Tolbert Tel: 0594-581300

steeds. Door in de spiegel te kijken
en te reflecteren wat goed en niet
goed gaat, ben ik mij toch elke keer
aan het ontwikkelen.’ Voor komend
seizoen wil De Wal een nog betere
structuur binnen de ploeg aanbrengen.
Miedema wil de ervaring van het
eerste volledige senioren voetbaljaar benutten en volwassener
in het veld acteren. Het achterliggende doel is om minder gele
kaarten te ontvangen. De jonge
aanvoerder heeft liever een moeilijke uitdaging dan een gemakkelijke. ‘Je gaat fouten maken of over
je grenzen, zodat je er uiteindelijk
beter zal van gaan worden. Van
een gemakkelijke uitdaging zul je
niet beter worden.’
TLC heeft qua spelers weinig veranderingen ondergaan. Doordat
TLC nu op zaterdag is gaan spelen
kunnen Robin Luth en Ward Hopmans wegens werkzaamheden
niet meer op zaterdag voetballen. Jorn de Bruin keert na een
uitstapje terug op het oude nest.
Trainer de Wal geeft aan, De Bruin
als een meerwaarde te beschouwen, mits hij fit blijft. Veel doorstroming vanuit de jeugd is er dit
jaar niet. Afgelopen seizoen hebben er al negen jonge debutanten
hun opwachting gemaakt. De Wal
gaat zeker werken aan het verdedigende aspect. ‘Te veel gemakkelijke goals hebben we tegen
gekregen. De organisatie zal beter
en sneller in orde moeten komen.’
Aanvallend voorziet de trainer
geen probleem het komende seizoen.
Een voorspelling geven is moeilijk
en het duo houdt zich realistisch op
de vlakte. ‘Een evenaring van het
afgelopen seizoen waarin TLC vijfde
is geworden, zal natuurlijk lastig
worden om te herhalen. Een plek zo
tussen de vijfde en achtste plaats,
is realistisch’, aldus de heren. ‘Dan
zullen we een hoger niveau en met
een andere intensiteit dienen te
spelen. Er is echt 100% inzet van
alle spelers nodig om de overstap
naar het zaterdagvoetbal te doen
slagen.’

Een complete bank

een bank waar u terecht kunt voor betalen, sparen,
alles. RegioBank heeft alles onder één dak.
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De effectiviteit van VEV 67 moet in
de eindfase tot meer doelpunten leiden

assurantiën

klantgericht met een eigen gezicht!

LEEK – VEV ’67 wil graag promoveren komend seizoen.
Trainer Kees Pranger en speler Gerhard van der Berg
zien hun ploeg het komende seizoen in de tweede klasse nog wel eens eindigen op die eerste plek. Als één
van de beter voetballende ploegen is het nu zaak om
de mind-set goed te houden en de lat hoog te leggen.

De Dam 58 Tel. (0594) 51 63 33
www.kleiker.nl
SCHILDERWERK ONDERHOUD
RENOVATIE BEHANGWERK
GLASPROJECTEN
Euroweg 15 9351EM Leek
DEUREN & KOZIJNEN HOUTROT
Tel.: 06-13182310
KLEURADVIES GLASFOLIEËN
www.oetzeschilderwerken.nl
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De Houthal Bouwmaterialen & Timmerfabriek
totaal bouwmaterialen leverancier

HOOFDSPONSOR VV ZEVENHUIZEN
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.

Hoofddiep 12 ZEVENHUIZEN / Tel. (0594) 63 13 91 / Fax (0594) 63 13 61
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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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Veldstreek 30, 9354VD Zevenhuizen
Tel: 0594 - 632155 Mobiel: 06 - 10023329

5LFNRWUDQV
PRQWDJH NOXVVHQEHGULMI

Voor levering
en montage van badkamers,
YRRUPRQWDJHHQOHYHULQJYDQ
keukens
en toiletten
EDGNDPHUWRLOHWNHXNHQHOHNWUDZDWHUVDQLWDLU

VEV’67

 

Richard
Kobes • Telefoon:YORHU
06-22782731
• Veldstreek 21-1
WHJHOVGDNUDPHQHQ
YHUZDUPLQJ
9354 VA Zevenhuizen • info@rickotrans.nl • www.rickotrans.nl
5LFKDUG.REHV
9HOGVWUHHN9$=HYHQKXL]HQ
WHOHIRRQ
LQIR#ULFNRWUDQVQOZZZULFNRWUDQVQO

Pranger en de toen geblesseerde Van der Berg hebben
nog wel even bij de laatste wedstrijd tegen Veenwouden
stil gestaan. ‘We hebben best een goed seizoen gehad
behoudens een slechte start. De koppen zijn bij elkaar
gestoken en de verwachtingen ietwat getemperd. Het
karakter in het team is nu verbeterd, maar het is moeilijk
een bepaald type speler te veranderen’, aldus Pranger. Hij
vervolgt: ‘spelers dienen binnen hun mogelijkheden altijd
keihard te werken. Dat is een keus die de speler zelf bepaalt. Dat is ook met spelers, die afzeggen voor training of
door vakantie of een festival niet kunnen voetballen.’
Van der Berg is gedurende het afgelopen seizoen weer bij
de groep aangesloten op verzoek van de trainer. Van der
Berg heeft ook gezien hoe de beide trainers, Pranger en
Poll, met veel energie aan het werk zijn. ‘Dat heeft me getriggerd. Ik ben keihard gaan trainen om weer op niveau
te komen.’ In de strijd om een soort onverwinnelijkheid in
de ploeg te krijgen, heeft Pranger aan Van der Berg een
prima speler. Als aanvoerder geeft hij de jonge spelers
het voorbeeld door voorop in de strijd te gaan. ‘Ik motiveer spelers individueel op een positieve manier, maar zeg
daarbij ook waar het op staat.’ Pranger vult aan dat spelers
nogal eens in de teleurstelling blijven hangen. ‘Dan is het
prettig voor een coach dat er een speler is die in het veld
de lakens even uitdeelt.’ Van der Berg beaamt dit: je moet
nooit je kop laten hangen, maar direct weer gaan uitstralen dat je ondanks de tegenslag wilt winnen.’
Pranger ervaart soms lastige uitdagingen, maar eerlijkheid duurt het langst. ‘Met goede uitleg en inspraak kun
je spelers beïnvloeden, maar dat neemt niet weg dat er

VV ZEVENHUIZEN

soms met de vuist op tafel geslagen moet worden. Spelers
willen veelal beloning en snelheid, anders haken ze af. Je
mind-set dient goed te zijn. Met name de jeugdige spelers
hebben moeite met die mentale weerbaarheid.’ Zonder
talent is het lastig staande te blijven in de tweede klasse.
‘Maar met talent alleen kom je er niet’, benadrukken beide
heren. ‘Je zult er hard voor moeten werken om je zelf te
verbeteren.’ In dit derde seizoen na één jaar corona en één
volledig seizoen is het voor Pranger een uitdaging met de
spelers de juiste doelstelling te formuleren voor de aanstaande periode. Qua voetbal ziet de ambitieuze trainer
VEV’67 als één van de beter voetballende ploegen. ‘Willen
we dit bereiken dat moeten we daar wel alles aan doen.’
Van der Berg vindt dat er wel een duidelijke doelstelling
moet komen. Hij ziet dat juist spelers hier motivatie door
kunnen krijgen. ‘De lat moet hoog worden gelegd’, vindt
hij. ‘Dat is nu het mooie aan van der Berg’, lacht Pranger.
‘Duidelijk.’ Wat kan er beter dan afgelopen seizoen? ‘We
willen graag promoveren. De effectiviteit in de eindfase
zal dan ook meer doelpunten op moeten gaan leveren.’
Pranger en co werken hier nu aan en ziet in de oefenwedstrijden die effectiviteit al terug komen. Van der Berg vindt
dat het niveau constanter moet worden. ‘De beleving om
samen een wedstrijd te spelen kan nog beter.’ Beide mannen zijn het erover eens dat VEV’67 een echt team is en dat
iedereen iets voor elkaar over heeft.
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Zevenhuizen gaat voor
minder doelpunten tegen
ZEVENHUIZEN - Gerard van der Ploeg is wel de
verrassing bij V.V. Zevenhuizen. Van der Ploeg had
zelf ook niet verwacht ooit nog een club te gaan
trainen. ‘De TC van Zevenhuizen heeft een prima
beleidsplan en er zitten veel jeugdspelers in het
eerste elftal. Dat zijn wel de uitdagingen die mij
hebben doen besluiten om trainer te worden.’ Hij
geeft daarbij aan dat hij geen spelleider wil zijn
maar een trainer die spelers kan ontwikkelen.
Jeroen Slotema is een kind van de club. Sinds zijn zeventiende jaar is hij speler van het 1e elftal. ‘Voetbal is een
mooi spelletje en daarnaast doe je het ook nog met je maten.’ Afgelopen seizoen is het tot aan de winterstop goed
gegaan, maar naar het einde van de competitie toe zijn er
veel nederlagen geweest. Ik kan er niet echt de vinger op
leggen; de doelpunten zijn ons te gemakkelijk om de oren
gevlogen’, blikt de speler terug.
Van der Ploeg is een echt voetbaldier, die door het enthousiasme wat de spelers uitstralen, veel energie krijgt. ‘De
grote groep tijdens de trainingen vormt wel een uitdaging’,
vertelt Van der Ploeg. ‘Maar over de inzet heb ik niet te klagen. Spelers corrigeren elkaar hier prima in. De verantwoordelijkheid is er en anders spreken ze elkaar hier op
aan.’ Om een goede intensiteit tijdens de trainingen te krijgen zorgt Van der Ploeg voor gevarieerde en uitdagende
trainingen gericht op ontwikkeling en verbetering van het
spel. ‘Zevenhuizen is een ploeg waar een mix van leeftijden elkaar prima aanvullen’, vindt hij.
Slotema vindt dat elke speler de intentie moet hebben om
te willen winnen. ‘Als je in de basis wil staan, moet je daar
energie in gooien en dan wordt dat beloond. Daarnaast
wordt je er zelf mentaal en fysiek ook beter van. Dat betekent dat je zeker twee keer per week dient te trainen, dan
is de kans op een basisplek groter.’

Op de vraag wat er anders is of kan dan vorig jaar geeft
Slotema er meer scorend vermogen getoond moet. ‘De
organisatie bij balverlies dient beter te worden, zodat er
minder doelpunten tegen worden geïncasseerd. Ik voorzie een plek bij de top 5 in de rangschikking en wil mijn
ervaring gebruiken om de organisatie beter te bewaken.’
Voor Van der Ploeg is de nul houden, een doel. ‘We moeten
het voetbal er in zien te krijgen en van daaruit de punten
vergaren. Als we straks drie van de vijf wedstrijden winnen,
dan lijkt me dat een prima prestatie.

BEUKER
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Nieuw Roden start met frisse
moed voor promotie terug
naar de 3e klasse
NIEUW RODEN – VV Nieuw Roden staat aan de
vooravond van een nieuw begin. Tenminste als
het aan Wilco Drent en trainer Jur Smit ligt. Na
een in hun ogen een ongelukkig seizoen is de degradatie een feit geworden. Met de komst van een
zevental nieuwe spelers zien de beide mannen de
toekomst rooskleurig tegemoet. Met de nieuwe
spelers hoopt het tweetal dat er mee voetbalvermogen wordt gecreëerd en moet er weer gebouwd worden richting promotie.
Met Daniel Kemkers (Roden), Angelo Weggers, Nicky Smit, Vu Pham (allen Gruno), Camiel Sewüster
(Gomos), Kares Titawanno en Ricardo Terseimas
(Groningen) is de selectie kwalitatief er zeer vooruit op gegaan. Drent hoopt dat de ploeg nu minder
de lange bal gaat hanteren. “Hopelijk gaan we meer
combinatievoetbal spelen. Met die nieuwe spelers
hebben we meer voetbalvermogen.” Trainer Smit wil
gaan bouwen met de jonge spelers, maar wil dit op
een rustige wijze gaan doen. “Door blessures vorig
seizoen hebben we de jonge spelers al voor de leeuwen moeten gooien. Dan ook nog degradatievoetbal
spelen is voor die jeugdspelers te veel gevraagd. De
jeugdspelers gaan in de JO 19 spelen en zijn beschikbaar voor het 1e elftal. De selectie bestaat uit 21 spelers en dat is prima”, aldus de trainer.
De trainer ziet graag dat Wilco leiding geeft aan de
spelers om goed in de organisatie te staan. “Sturing is
nodig met een jong elftal.” Hij wordt het verlengstuk
van de trainer in het veld worden. Dat vergt een andere benadering van de speler, die toch bekend staat
als ‘veel praten’. “Fouten maken mag”, vindt Drent.
De kunst is nu voor hem om dit als positieve feedback
te brengen. “Daarbij is het nodig wel de oplossing te
geven, zodat de speler er verder mee kan en het ook
begrijpt. Ik kan me geweldig storen aan spelers die
de afspraken, die in de bespreking zijn gedaan, in de
wedstrijd worden vergeten of niet nagekomen.” Wilco
ziet een grote uitdaging in het feit dat Nieuw Roden
zo snel mogelijk terug komt in de 3e klasse. “Plezier
in trainen en wedstrijden geeft motivatie. Inzet om tot
een betere prestatie te komen is een must. Ik loop
niet over van techniek maar met een goede dosis inzet en energie tijdens de training en wedstrijd kun je
jezelf en je medespelers uitdagen.”

Smit sluit zich aan bij deze woorden. Hij is nu 40 jaar
als trainer actief. “Ik heb altijd plezier in het vak als
trainer gehad. Dat komt door de jonge gasten waar
je mee werkt. Laten deze een gezonde motivatie
zien om te willen verbeteren, dan ben ik de eerste
die daarin meegaat. Een jonge groep zoals nu bij
Nieuw Roden vraagt om korte en duidelijke afspraken. Maar dat is ook mijn werkwijze.”
De komst van de nieuwe spelers heeft ook scorend
vermogen met zich mee gebracht. Smit wil dan ook
hoog druk zetten en de tegenstander opjagen om
fouten te maken. “Houdt wel in dat we scherp moeten verdedigen om de counter te voorkomen.” Drent
en Smit hopen te leren van vorig jaar. “We zullen
scherper en beter moeten trainen, want als je wilt
verbeteren moet je scherp zijn en als trainer dien je
er bovenop te zitten.”
Nieuw Roden wil het terrein wat er is verloren terugwinnen en naar de 3e klasse terug te gaan. “We
moeten ervoor zorgen dat we nul meer houden en
dat wij weer het spel gaan dicteren”, sluit Drent af.
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OOSTWOLD - Het is even wennen voor de 68-jarige
nieuwe trainer van Pelikaan S. Jan Kloetstra uit Kolham gaat voor het eerst in zijn lange trainerscarrière aan de westkant van Groningen aan de slag. Hij
is altijd op Oost Groningen georiënteerd geweest.
Kloetstra heeft veelal zijn focus op het zondagvoetbal gehad
en600
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PELIKAAN S

Vossenkamp 11

Eigenlijk heeft Kloetstra twee jaar geleden zich voorgenomen af te bouwen. Hij is toen door WVV gevraagd de club
uit het moeras te helpen. ‘Het is toch weer begonnen met
kriebelen en de accu is hierdoor ook weer opgeladen. Ik
ben toen door Pelikaan S gebeld en na een aantal gesprekken zijn we tot elkaar gekomen.’
Kloetstra is een man van recht door zee. Hij heeft geen
dubbele agenda, maar zegt duidelijk waar het op staat.
‘Schijnheiligheid win je niks mee. Recht uit en recht aan.
De staf is er om de spelers te helpen niet om ze te demotiveren. Dat geeft respect naar elkaar en daar kun je verder mee bouwen. Het moet ook klikken met de groep en
de staf. Discipline is nodig om het gewenste resultaat te
bereiken’, meent hij. De uitdaging van Kloetstra is om het
maximale uit deze kwalitatief goede groep te halen. ‘Dat
betekent dat zowel de staf als de spelers stinkend hun best
PLUS
moeten doen om het resultaat
te behalen. Tijdens traininKoekrepen
gen en wedstrijden wordt volle
energie gevraagd. Je kunt
niet op 60% even trainen en een wedstrijd spelen op 1e
minder suiker
klasse niveau.’ Pak 218 gram
PakAnakotta.
250 gram
Nieuw bij Pelikaan S is Quinten
Deze 21-jarige
talentvolle speler komt van Be Quick. Hij wil meer speelminuten maken dan bij Be Quick. ‘Ik hoop bij Pelikaan S
beter te worden van de ervaren spelers.’ Quinten is een
dynamische middenvelder, die graag op zoek gaat naar de
bal. Hij wil het spel maken. Doel wordt om meer doelpun-
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Kloetstra kan enthousiast worden als een groep de opPak 218 gram

drachten goed uitvoert. ‘Als de groep de volle energie in de
trainingen legt, geeft dit mij ook weer energie.’ Hij is met
een schone lei bij Pelikaan S begonnen. Hij wil zelf ervaren
hoe het is om bij deze club te functioneren. Het zal lastig
worden de prestaties van de voorgaande trainer Schulting
te evenaren. Hij en zijn staf zijn wel van plan het patroon
van de afgelopen twee jaar door te trekken.

Bekijk alle Laagblijvers in de PLUS app of ga naar plus.nl/laagblijvers.

ers in de PLUS app of ga naar plus.nl/laagblijvers.
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PEIZE – V.V. Peize richt zich op het linkerrijtje. Met
een goede voorbereiding moet er een team staan
wat fit is en vastigheid creëert. Trainer Hofman
en speler Kelvin Wekema zien het wel zitten. Deze
laatste is een echte winnaar, aldus de trainer. En iemand die er niet voor terugdeinst zich te uiten in de
groep. ‘De wil om te winnen in een teamsport doe je
en beleef je met zijn allen. Ik heb liever 11 aanvoerders dan geen enkele’, vindt Hofman.
Hofman ziet de voorbereiding als een uitdaging. ‘Hoe fit
start de groep aan de eerste training van de voorbereiding? Het is voor mij spelen met de intensiteit. De ene
speler heeft wel zijn fitheid onderhouden en andere spelers minder of zij sluiten pas later aan bij de groep. Ik zie
mezelf als een ‘ontwikkeltrainer’, vindt Hofman. ‘Een team
ontwikkelen brengt zeker resultaat.’
Kelvin Wekema heeft in elk geval weer zin in een nieuw
seizoen. De meest verdedigende middenvelder houdt het
spel graag voor zich om van daaruit te verdelen. Hij houdt
van uitdagingen. ‘De oefenvormen in de training met veel
afwisseling brengen 100 % motivatie in mij naar boven.
Met een goede inzet kun je boven jezelf uitstijgen.’ Hofman
sluit zich daarbij aan: ‘een bepaalde kwaliteit, maar vooral
voldoende inzet tonen en aanwezig zijn bij de trainingen,
zijn pijlers waar motivatie uit voort kan vloeien. In de trainingen moeten spelers er alles willen uithalen. Dat geldt
overigens ook voor mij.’ Talent is zeker niet leidend voor
succes. Als voorbeeld haalt Hofman Jaap Stam aan. ‘Pas
op latere leeftijd doorgebroken door een ijzeren instelling
en een wil om te slagen. Een speler mag nooit tevreden
zijn. De uitdaging als speler moet altijd zijn, dat je beter
wil worden.’
Wekema wil zijn collega spelers nog wel eens verbaal laten weten dat er meer inzet nodig is. Hij is één van de weinige spelers in de selectie van Peize die zich laten gelden.

‘Zelfcorrectie binnen de ploeg is natuurlijk ideaal, maar dat
vraagt wel veel acceptatie van het team’, vult Hofman aan.
‘Kelvin is heel direct in de coaching. Hij is een winnaar. De
wil om te winnen in een teamsport doe je en beleef je met
zijn allen. Ik heb liever 11 aanvoerders dan geen enkele.’
Peize heeft een grote spelersgroep die uit 41 spelers bestaat, waaronder 4 keepers. Vanuit de JO 19 zijn Maurijn
Timmer, Cas Huwae, Sven Arends en Dylan Pierik doorgeschoven naar de senioren. Patrick Timmer komt terug
vanuit Amerika. ‘Als iedereen fit kan blijven, kunnen we
meer vastigheid in het spel krijgen’, hoopt Wekema. ‘Het
doel is dan ook in het linker rijtje en zo ongeveer plek 7.
Trainer Hofman heeft het afgelopen seizoen als een leerseizoen gezien. Als eerstejaars hoofdtrainer van senioren
heeft hij wel enige verbeterpunten. Zo wil hij de communicatie onderling beter maken. Automatismen sneller aanbrengen. En dan hopelijk toch dat linkerrijtje.
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Jan Piet Bosma ziet Marum
als een grote uitdaging
MARUM – SV Marum moet onder nieuwe trainer
Jan Piet Bosma een serieuze gooi naar promotie gaan doen. De ervaren trainer ziet een ploeg
waar voetbal in zit en durft dit doel wel aan te
gaan. Belangrijkste voorwaarde: ‘de absolute wil
om te winnen, moet er zijn.’
Het is voor de nieuwe trainer Jan Piet Bosma even wennen aan de nieuwe omgeving in Marum. Het acteert allemaal op een ander niveau dan waar hij de afgelopen
als trainer heeft mogen werken. Dat zijn niet de minste
clubs. Zeker tien jaar bij Achilles’94, eerst als speler en
later als trainer, maar ook HHC uit Hardenberg en Harkemase Boys. Bij deze laatste club is voortijdig een einde
aan het dienstverband gekomen. ‘Dat is nooit leuk, maar
ik heb geen rancune tegen de club. Waar je ook werkt
overal zijn vrijwilligers die keihard voor de club in touw
zijn.’
Halverwege augustus is Marum met de voorbereiding
begonnen. ‘We begonnen met een trainingsdag met
aansluitend een barbecue voor de teambuilding met de
vrouwen samen’, aldus de trainer. ‘Het was geen begin
uit de boekjes. Assistent trainer Martin de Vries heeft een
aantal stents ingebracht gekregen, nadat er een aantal
vernauwingen in de aderen zijn geconstateerd’, vertelt
Bosma.
Bosma moet met een groep aan de bak, die een behoorlijke fysieke achterstand heeft. ‘Marum is een ploeg waar
zeker voetbal in zit. Maar op mentaal gebied ontbreekt
er wel iets. Die grote nederlaag in de nacompetitie kan
natuurlijk nooit’, vindt Bosma. ‘Dan mist er iets in de instelling of motivatie. Dat wordt de uitdaging. De absolute
wil om te winnen, zal nodig zijn. Ik ben iemand die het
resultaat hoog in het vaandel heeft.’ Een speler moet
altijd meer willen dan het laatste succes’, stelt Bosma.

‘Dat geldt ook de trainer, maar ook voor de club.’ Bosma
hoopt deze gedachte bij de groep aan te kunnen brengen.
‘We willen voor promotie gaan en daar hoort ook bij dat
je als je ook zodanig gaat gedragen. Dat spreek je met
elkaar af en daar kun je elkaar dan ook op aanspreken.’
Hij hoopt binnen de spelersgroep een aanvoerder te vinden die van nature de leider is van de groep en de spelers
wijst op hun gezamenlijk doel.
Bosma is inmiddels alweer 25 jaar als trainer in de voetbalwereld werkzaam. ‘Door de jaren heen leer je overal’,
kijkt hij terug. Sinds 1 jaar is Bosma als adjudant sportinstructeur bij Defensie afgezwaaid. ‘Daar heb ik geleerd
om gedisciplineerd te zijn en dat als je iets wilt bereiken,
je meer moet brengen om je doel te bereiken. Zelf heb ik
als trainer of als voetballer nog nooit een training overgeslagen. Dat is nu niet meer aan de orde.’ De trainer probeert de energie die hij heeft over te brengen op de spelers. ‘Ik blijf mezelf motiveren en uitdagen, maar waar ik
ook heen ga, plezier heb ik altijd. Dat krijg je als je met
jonge spelers bezig bent die een doel hebben.

een succesvol
en sportief seizoen toe!
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DE WILPER BOYS

De Wilper Boys moet met een
jonge ploeg voor handhaving gaan

HOOFDSPONSOR V.V. DE WILPER BOYS

DE WILP – De Wilper Boys beginnen aan de competitie met een krappe selectie. Trainer Gert Jan van
Dijken hoopt desondanks met de jonge ploeg voor
handhaving te gaan. Met hard trainen wil hij de organisatie van de ploeg goed neerzetten. Verder is
het plezier in de sport belangrijk. ‘Voetballen met
je maten is het mooiste wat er is.’

PLANTSOEN 8 9307 PG DE WILP
0594 - 641500

Van Dijken wordt vergezeld door Gert van der Kaap, een
speler met ervaring. Deze laatste speelt al sinds zijn 17e
in het 1e elftal. Hij is ‘not amused’ over over de spelers die
zomaar hebben aangegeven te willen stoppen. ‘We moeten he tnu met jonge spelers doen, die bijna of geen 3e
klasse ervaring hebben. De selectie is daardoor wel heel
erg krap geworden’, aldus Van der Kaap.
Zelf heeft de speler tweemaal een kruisbandoperatie
moeten ondergaan. Dat heeft hem ongeveer vijf jaar revalidatie gekost. Van der Kaap ziet zich als een speler, die
sterk is in het organiseren. ‘De onverzettelijkheid heeft me
gebracht tot waar ik nu sta. Dat is niet zomaar gekomen.’
In zijn jonge jaren is hij vaak op stap geweest en is hij niet
fit aan de wedstrijden begonnen. Hier heeft hij lering uitgetrokken. ‘Er is een soort van winnaarsmentaliteit gaan
groeien. Als je iets wilt bereiken of overwinnen dan moet
je er voor gaan.’ Dat vraagt van der Kaap ook van zijn medespelers. Hij zegt dan waar het op staat. Hij houdt er niet
van als spelers er met de pet naar gooien.
Trainer Gert Jan van Dijken begint aan zijn 2e seizoen bij
De Wilper Boys. ‘We hebben het afgelopen seizoen via de
nacompetitie moeten doen om in de 3e klasse te blijven.
Tegenwoordig is het lastig om een voltallige spelersgroep
tijdens de training te krijgen. Er wordt gemakkelijk afgezegd. Op ons niveau staat voetbal niet bovenaan of zelfs
niet op de tweede of derde plek. Spelers willen het liefst
niet trainen, maar wel in de basis staan op zondag.’ Toch
wil de trainer harder trainen om de organisatie van de

www.loonbedrijfkrans.nl
Jan Gosseswijk 21, 9367 TE De Wilp, tel. 0594-641605
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ploeg beter neer te zetten. ‘Met de krappe selectie van 14
à 15 spelers wordt dat wel moeilijk. Jeugdspelers moeten
nu al noodgedwongen in de basis spelen. Ze krijgen geen
tijd om te groeien.’
De Wilper Boys is te karakteriseren als een lastige ploeg
om thuis tegen te spelen. Het publiek is van grote invloed
op de prestatie van het team. Het is een team waar veel
gezelligheid heerst. ‘De spelers voelen elkaar goed aan en
hebben de kracht om van een achterstand terug te knokken.’ Beide mannen vinden de zondag het mooiste wat er
is. ‘Voetballen met je maten is fantastisch. Maar daar moet
je wel iets voor doen om fit te zijn en als team het beste er
uit halen.’ Van Dijken en van der Kaap zien wel een moeilijk
seizoen tegemoet. Ze hopen dan ook boven de streep te
eindigen met de hele jonge ploeg.
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HOOGKERK - Verrassend is dat juni jongstleden de
trainer van HFC’15 Ade Mohamed te kennen heeft
gegeven zijn trainerscarrière voort te zetten bij sc.
Heerenveen. De club heeft toen razendsnel geschakeld en is bij Peter Slijfer terecht gekomen. Deze
ziet een gretige en jonge ploeg die allen technisch
goed onderlegd zijn. “Ik zie de naïviteit door de
jeugdigheid wel terug in de wedstrijden. Er is genoeg concurrentie in de groep en dat betekent ook
dat er scherp wordt getraind.”
De trainer uit Eelde is vrijgekomen, omdat Gruno, waar
Slijfer onder contract staat, geen selectie voor het 1e
elftal op de been kan krijgen. De voorgaande jaren is
Slijfer werkzaam bij Actief geweest. Het afgelopen en
laatste seizoen van Slijfer is in een teleurstelling geëindigd. De promotie met Actief naar de 2e klasse is niet
gelukt. Half juni startte Slijfer bij HFC’15 met een twee-

SV HAULERWIJK

tal trainingen om een summier beeld van de groep te
krijgen. Inmiddels is hij met een groep van 24 spelers
gestart met de voorbereiding. De groep wordt uiteindelijk naar 18 spelers en 2 keepers teruggebracht.
“Er lopen best een aantal talenten rond bij HFC ’15 en
dat is best wel een issue tegenwoordig”, geeft de ervaren trainer aan. “Het is allemaal anders dan toen ik
zelf nog voetbalde. Je leeft voor je sport en daar train
je twee keer per week keihard voor. Kun je dat niet opbrengen dan is het voor de trainer niet moeilijk om te
selecteren. Een speler selecteert zichzelf altijd. Een
talentvolle speler verliest het van een karaktervolle
speler met minder talent, omdat het talent niet met
hetzelfde karakter traint en speelt. Als trainer ga ik dan
zeker voor het karakter.”
Slijfer is zelf eergevoelig. Daarnaast is hij ook ambitieus, want de spirit om te winnen zit hoog. “Ik wil zo hoog
mogelijk met het team eindigen.”
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Haulerwijk wil er bij het begin
van het seizoen gelijk staan
HAULERWIJK – SV Haulerwijk slaat een nieuwe weg
in met een nieuwe trainer. Onveranderd moet het plezier zijn, waar het de laatste jaren weleens aan ontbrak. Gerrie Mulder, middenvelder wil winnen, maar
hoopt ook dat de opkomst bij trainingen goed is om
samen dat plezier te vinden. Nieuwe trainer Marcel
Schaap is het eens: ‘we moeten het met elkaar doen.’
Mulder hoopt dat er met plezier gevoetbald gaat worden.
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‘Ik merk dat het mentaal wel anders is geworden door co-
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rona. De afgelopen jaren is de opkomst bij trainingen niet
erg groot geweest. Als je met elkaar lekker wilt spelen,
moet iedereen wel komen trainen. Daar heeft het wel aan
ontbroken.’ Het willen winnen is zijn drijfveer, wat hij ook
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altijd mee. Iedereen is dan ook welkom. De nieuwe in te
slagen weg geeft een nieuwe boost. Tot nu toe zijn er 24
spelers per training. Zelfs op de trainingsdag waar een
bootcamp op het programma staat, waren er 37 spelers
aanwezig.’
Schaap is al sinds zijn zeventiende als trainer werkzaam.
De gymdocent op een basisschool wil graag de spelers laten nadenken over het hoe en waarom van de oefeningen
tijdens de trainingen. ‘Het besef waar het om gaat in het
voetbal hoop ik duidelijk te maken en te vertalen naar de
wedstrijd.’ Schaap maakt afspraken die voor herkenning
zorgen. Er ligt een duidelijk strijdplan voor de wedstrijd en
daar worden trainingen op afgestemd.
Mulder is kritisch op zichzelf en houdt zich regelmatig een
spiegel voor. Hij zal nooit verzaken. ‘Er zijn duidelijke afNorgerweg 103 | 8433 LS Haulerwijk | 0516 - 421854
spraken. We hebben een visie hoe we willen gaan spelen.
www.garagedouwsma.nl | info@garagedouwsma.nl
Daarbij hoort dan ook de doelstelling. Ik vind het fijn dat er
BEL VANDAAG NOG: 06 - 225 48 443

nu gerichter getraind waar een doel achter zit. Dat geeft
motivatie.’ Schaap is erg gedreven. Eén van de grootste
uitdagingen lijkt hem het managen van het hele team.
‘Daarbij is het van belang de ontwikkeling van spelers individueel en de groep in het vizier te houden. Hoe staan
de spelers er voor? Zijn ze zich bewust van hun positie?
Ik hoop hier de tijd voor te krijgen. Want als het team zich
goed ontwikkelt, komen de resultaten ook.’
Mulder hoopt met Haulerwijk bij de eerste vijf plekken te
eindigen. Dat geeft wellicht een kans via de nacompetitie om te promoveren. Dit seizoen gaan we bouwen aan
een nieuwe speelplan en geven we Haulerwijk een eigen
smoel.’

