Voetbalbijlage 2020-2021
De voetbalcompetitie barst komend weekend weer los. 21 Ommelander clubs gaan, na het afgebroken corona-seizoen
van vorig jaar, om de prijzen strijden. In deze Voetbalbijlage spreken de trainers van de
verenigingen hun verwachtingen voor de nieuwe voetbaljaargang uit.
Wordt het strijden voor klassebehoud, het vermaarde linkerrijtje, een periodetitel of zelfs de titel?
Wij wensen u veel leesplezier en de Ommelander clubs heel veel succes dit seizoen!
Redactie Ommelander Courant
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Eenrum wil nieuwe
start maken
Het afgelopen seizoen was er
voor Eenrum één met ups en
downs. Het sportpark werd
grondig gerenoveerd, maar
het vlaggenschip van de vereniging kreeg te maken met
een flinke wisseling van de
wacht. Bijna alle ervaren
basisspelers vertrokken, waardoor een jong team achterbleef. De ploeg van trainer
Klaas van der Ploeg besloot
daarom vrijwillig af te dalen
naar de vijfde klasse.
door Ingmar Vos
Het seizoen 2019/20 verliep erg
moeizaam. Tegen de tijd dat de
coronacrisis aanbrak, stonden de
Eenrumers onderaan de ranglijst.
,,We waren nog niet officieel gedegradeerd. Wel hadden we zelf al
het idee dat het heel erg zwaar
ging worden in de vierde klasse,
mochten we daarin blijven”, zegt
Van der Ploeg. De vereniging
opteerde daarom voor vrijwillige
degradatie. In eerste instantie
werd de wens om te degraderen
niet gehonoreerd door de KNVB,
maar uiteindelijk werd de ploeg
toch in de vijfde klasse geplaatst.
Maar waarom wilde Eenrum zo
graag degraderen? Van der Ploeg:
,,In de breedte komen we kwaliteiten tekort. We hadden vorig seizoen al vijf ervaren spelers verloren, waardoor de selectie behoorlijk verjongd en uitgedund was.
Op den duur stonden er vijf 17jarigen in de basis. Verdediger
Sybolt Lindenbergh is gestopt.
Ook raakten we Quincy Dijkstra,
Matthijs Voos, Nick Rijzinga en

Sander Smit kwijt. Eigenlijk zijn
er maar tien spelers van de eerste
selectie overgebleven. Het is een
nieuw begin voor ons.” Tot opluchting van de trainer is de ervaren
Tim Spijk gebleven en doelman
Anton Brontsema is na een sabbatical weer aangesloten De routinier heeft de aanvoerdersband
gekregen.
,,Het gat tussen de routiniers en
de jonge spelers is erg groot. Dat
merk je vooral in de ervaring in
het veld”, zegt Van der Ploeg.
,,Voor mij als trainer is het erg
leuk om daar werk in te steken.
We moeten als team goed georganiseerd in het veld gaan staan om
de verschillen tussen de routiniers
en jeugd op te vangen. Als trainer
moet je hard aan de bak om de
jonge jongens te begeleiden. We
willen vrijuit gaan voetballen,
onze sterkte zoeken en daar een
speelstijl op gaan ontwikkelen.
De jonge selectiespelers zijn nog
lang niet uit-ontwikkeld. In de
jeugd hebben we ook hele leuke
spelers, goede voetballers. Daar
gaan we hopelijk de vruchten nog
van plukken. We moeten er nog
wel even geduld voor hebben,
maar er is een hele mooie toekomst weggelegd voor deze vereniging.”
Het bevalt de oefenmeester ‘hartstikke goed’ bij Eenrum. ,,Het is
een leuke club met veel actieve
vrijwilligers en een goede sfeer.
Ze hebben er hier alles aan
gedaan om het sportpark op en
top te maken. Alle faciliteiten zijn
ruimschoots aanwezig. De velden
liggen er perfect bij en de verlichting is prachtig. Het is een genot
om op deze velden te trainen.”
Een doelstelling qua ranglijst

I Klaas van der Ploeg: ,,Eenrum is een leuke club met veel actieve vrijwilligers en een goede sfeer.”
Foto: Ronnie Afman.

heeft Eenrum niet. ,,We willen
een nieuwe start maken, jonge
jongens laten ontwikkelen. Het
wordt een verkenningsjaar voor
ons.” Van der Ploeg vindt het jammer dat er maar drie verenigingen uit Noord-Groningen op zondag voetballen. ,,Herkenning is
goed voor de onderlinge sfeer en
het publiek. Kloosterburen en
Usquert in de competitie geven
wat extra jeu, dat is goed voor de
beleving van het zondagvoetbal
op het Hogeland.” Naast Kloosterburen en Usquert treft Eenrum

vooral teams uit Oost-Groningen.
,,Op papier klinkt dat heel ver
weg. Eigenlijk is het niet heel
ver.”
Of er bij Eenrum wordt gesproken
over een overstap naar prestatievoetbal op de zaterdag? ,,Nee.
Niet waar ik bij ben geweest in
ieder geval. Ik vind het prima op
de zondag. Eenrum is ook echt
een zondagvereniging, dat straalt
het uit. Dat moet mooi zo blijven.”
Tjidsger Veenstra, die meer dan
tien jaar leider is geweest van
Eenrum, is gestopt. Daarmee ver-

dwijnt er een vast gezicht uit de
dug-out van Eenrumers.
* Selectie Eenrum: Maarten Bakker, Anton Brontsema, Jordy
Faber, Jari de Haan, Bas Hamminga, Sam Hanenburg, Job van der
Horn, Gerrit Joustra, Devi de
Klerk, Harman Mensinga, Douwe
van der Meulen, Bobo Miedema,
Jurrien Mulder, Michel Remijn,
Tim Roelink, Tim Spijk, Arnoud
Spreen, Sigmar van der Tuuk en
Hein Wösten.

Voetbalbijlage

Donderdag 17 september 2020 - 3

FC LEO legt lot in handen
van ‘clubman pur sang’
Bij FC LEO staat komend seizoen een nieuwe trainer aan
het roer: Gert de Winter. De
clubman pur sang neemt het
stokje over van Erwin Molog.
Hij wil graag de ouderwetse
voetbalcultuur terugbrengen
bij de Leensters.
door Ingmar Vos
De aanstelling van De Winter was
een verrassing, ook voor de Leenster zelf. ,,Ik heb mijn trainerslicentie nog niet eens. Door corona
is het praktijkgedeelte uitgesteld.
Ik mag nu trainen met dispensatie. Ik hoop op een leuk seizoen.
Vooral thuis wil ik leuk voetballen. Ik hoop mezelf te ontwikkelen en ook dat ik sommige jongens de stap naar het eerste kan
laten maken.”
Onder Erwin Molog was De Winter assistent-trainer. De hovenier
is een echte clubman. Hij loopt
sinds de F’jes al mee bij FC LEO
en zet zich actief in voor de vereniging. Naast het trainersschap
van de eerste selectie is hij ook
trainer van de Onder 17, een
gecombineerd jeugdelftal met
Kloosterburen.
Het seizoen 2019/20 verliep niet

vlekkeloos bij de vereniging uit
Leens. ,,Het seizoen was niet goed.
Het kon beter, maar de koek was
op. Ik vind het raar om het hier
zonder Erwin Molog over te hebben. Vanuit mijn perspectief
miste vooral het scorend vermogen.”
De Winter merkt dat de voetbalcultuur aan het veranderen is. ,,Je
ziet dat van jongs af aan. Het is
een breed probleem. Mensen durven elkaar niet meer te corrigeren, zelfs onderling niet meer.
Vroeger gaf ik voor een wedstrijd
over van de spanning, tegenwoordig is die beleving er niet meer.
Ook de KNVB is hier schuldig aan,
door bijvoorbeeld de ranglijsten
in de jeugdcompetities te schrappen. Je hoeft niet altijd te presteren, maar een beetje prestatiedrang is goed. Het spelletje is mat
gemaakt. Vroeger was voetbal
echt oorlog, vooral in derby's. Je
was de hele dag met de wedstrijd
bezig. Ik probeer dat weer een
beetje terug te brengen. Ik wil
reuring in de tent. Leuk voetballen, strijd leveren en als het niet
mooi wil, dan moet het maar met
strijd. Dat is belangrijk voor het
publiek en de jeugd. De jeugd
moet opkijken tegen de spelers
van het eerste elftal. De selectie-

spelers moeten de helden van de
jeugd worden.”
De Winter is realistisch als het
gaat om een eindklassering. ,,De
vierde klasse is een mooi niveau
voor FC LEO. We moeten er minstens drie onder ons houden. Misschien kunnen we leuk meedoen
in de middenmoot. Het linkerrijtje zou leuk zijn. Het gaat me
vooral om het voetbal. Liever leuk
voetballen en verliezen, dan vlak
en behoudend spelen. Supporters
komen voor een uitje, voor de
gezelligheid en voor een leuke
wedstrijd. Als de jongens kapot
zijn en onder de bagger zitten,
maar wel een mooie pot hebben
laten zien dan vind ik dat mooi.
Dan kan ik leven met een verlies.”
De Winter denkt te weten wie de
sterkste ploegen in de vierde klasse C zijn. ,,Ik denk dat SIOS voor
een verrassing kan zorgen. Zij
hebben zich goed versterkt. Ook
Lycurgus heeft een leuk team.Van
teams als Mamio en Niekerk kan
ik ook genieten. In wedstrijden
tegen die ploegen moeten wij misschien wat rust geven aan bepaalde spelers, zodat ze er tegenaan
kunnen in wedstrijden die er voor
ons toe doen. Ik ben er heilig van
overtuig dat conditie een belangrijke rol gaat spelen. We hebben

,,Kinderen met hun grote voetbaltassen op de fiets door het
dorp. Ik vind dat mooi om te zien”, aldus Gert de Winter, de
nieuwe trainer van FC LEO. Foto: Ronnie Afman.
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een hele lange tijd stil gestaan.
Als je als team fit bent, kun je zo
een paar plaatsen stijgen op de
ranglijst.”
De spelersgroep bij FC LEO is
geslonken. Stan Buikema keerde
terug naar de hoofdmacht van vv
Winsum. Ook Abienezer Araya
verliet Leens voor Winsum. Giovanni Hovius besloot zich volledig
te richten op het zaalvoetbal bij
Leekster Eagles.
Volgens de nieuwbakken trainer
is het vooral voor het dorp belangrijk dat er weer gevoetbald wordt.
,,Ik ben blij dat we weer los gaan.
Voor een dorp is het ook belangrijk. De jeugd mag weer voetbal-

len en er is weer reuring in het
weekend. Kinderen met hun grote
voetbaltassen op de fiets door het
dorp. Ik vind dat mooi om te zien.
Een voetbalvereniging is een verbindende factor in een gemeenschap.”
* Selectie FC LEO: Reinier
Alberts; Reinier Bakker; Tim Bosscher; Jop Gerrits; Harm Hofman,
Johan Hofman, Milan Hovius,
Marcel Kadijk, Remco van der
Klei, Rick van der Klei, Justin
Poort, Rick Schuttenbeld, Coen
Smit, Bo Tukker, Frank Veenwijk,
Marco Wichers en Jasper Wiersum.

Ezinge van winderig Kardinge naar fanatieke Friezen
Als alles meezit, zou Ezinge
komend seizoen een van de
ploegen kunnen zijn die in de
Friese vijfde klasse C aanspraak maken op een periodetitel. De ploeg uit Feerwerd
moet het wel doen zonder
spits Dennis Abbas. Hij is vertrokken naar vv Winsum.

gum. ,,Ezinge is niet op mijn verzoek overgestapt van de Groninger naar de Friese vijfde klasse”,
lacht Oosterhuis. ,,Dat kwam uit
de spelersgroep. Zij waren het
spelen op sfeerloze complexen in
de stad Groningen wel zat. In
Friesland is de beleving veel gro-

ter, met over het algemeen fanatieke supporters”, zegt Oosterhuis.
Puur sportief gezien schiet Ezinge
volgens de oefenmeester niets op
met de overstap van Groningen
naar Friesland. ,,In beide klassen
zijn er een stuk of drie, vier clubs

door Hielko Merkus
De grootste wijziging bij vv Ezinge heeft plaatsgevonden op de
bank. Na enkele tegenvallende
jaren gaf Leendert Nieborg de
Feerwerder vijfdeklasser weer
kleur op de wangen. Hoogtepunt
was het seizoen 2018/19, waarin
Ezinge de finale van de nacompetitie haalde en net naast promotie
greep. Na drie succesvolle jaren
heeft Nieborg de overstap naar
GEO gemaakt en is in de Fries
Gezinus Oosterhuis (ex-Zeester)
een nieuwe oefenmeester gevonden. Voor de in Bergum woonachtige trainer levert de competitieindeling van vv Ezinge tal van
wedstrijden in zijn achtertuin op,
met tegenstanders als Eastermar,
Jistrum, Suameer en Noordber-

I Gezinus Oosterhuis, de nieuwe trainer van Ezinge. Foto: Ronnie Afman.

die de dienst uitmaken. Of wij
daar ook bij horen? Nee”, is het
duidelijke antwoord van Oosterhuis, al komt hij wel met een
nuance. ,,Achter het groepje favorieten zouden wij, samen met bijvoorbeeld Zeester, kunnen strijden om de kruimels in de vorm
van een vervangende periodetitel.
Het halen van de nacompetitie
zou wel een stunt zijn”, vindt Oosterhuis. Twee ploegen springen er
in zijn optiek in 5C uit: Surhuisterveen en Noordbergum. ,,Surhuiserveen komt uit de zondag-derde
klasse en gaat met dezelfde selectie de vijfde klasse in. Noordbergum heeft een heel ervaren ploeg
met verschillende oud-profs, zoals
Arnold Herder en Harvey
Bischop.”
Ezinge gaat met nagenoeg dezelfde mannen als vorig jaar de competitie in. Alleen spits Dennis
Abbas heeft de club verlaten. ,,Bij
Ezinge is weinig verloop. Aan de
ene kant is dat mooi, aan de andere kant is een frisse wind ook niet
verkeerd”, reageert Oosterhuis,
die de harten van het bestuur van
de club stal door zich ook meteen
beschikbaar te stellen voor de
jeugd. De Fries vindt dat heel nor-

maal. ,,Bij kleine clubs als Ezinge
moet je ook als hoofdtrainer een
echte verenigingsman zijn, vind
ik. Ik heb daarom aangeboden om
ook jeugd te trainen en de jeugdtrainers van tips te voorzien. Dat
vonden ze hartstikke leuk.” Zijn
belangrijkste taak ligt natuurlijk
bij het eerste elftal. ,,Ik hoop dat
we komend seizoen goed voetbal
op de mat leggen en dat de sfeer,
ook als we een paar keer verliezen, goed blijft. Dat is heel
belangrijk. Verder zou ik graag
zien dat het team stappen zet. In
de oefenwedstrijd tegen OKVC
zag je dat bepaalde spelers zich
geen raad wisten met backs die er
overheen komen of als de spits
van de tegenstander zich laat
inzakken. Ik zie graag dat spelers
zelf meedenken en met oplossingen komen.”
* Selectie Ezinge: Paul Broekhuizen, Jasper Dijkstra, Ben Douwsma, Daan Douwsma, Sil Douwsma, Ewart Gerritsen, Melle Gerritsen, Jan Henk Hoekstra, Jelle
Huizing, Jordy Huizing, Julian
Kemkers, Wiebe Leistra, John
Nooren, Nick Rosema, Steven
Werkman en Ricardo de Wit.
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Usquert mikt op middenmoot
poulefase van het bekertoernooi bewust
laten schieten om niet als kanonnenvoer
voor hoger geklasseerde teams te fungeren.
In plaats daarvan heeft zijn team een aantal prima oefenwedstrijden achter de rug.
,,Bovendien is de trainingsopkomst goed.
Het voetbal in Usquert staat er sowieso
goed op. We hebben weer twee elftallen bij
de mannen ingeschreven; net als het eerste
heeft ook het tweede 25 man op papier.Verder zijn er nog twee zaalvoetbalteams en
drie jeugdelftallen. Dat is knap voor een
dorp als Usquert.”
Blaauw verheugt zich op de derby’s tegen
Kloosterburen en Eenrum. ,,Ja, dat beloven
leuke wedstrijden te worden waar vast veel
publiek op af komt.”
In vergelijking met vorig seizoen is Jan
Blaauw in zijn selectie alleen de naar Stadspark vertrokken Wesley Moesker kwijtge-

Usquert-trainer Jan Blaauw ziet het nieuwe seizoen positief tegemoet. Foto:
Ronnie Afman.
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Usquert heeft afgelopen jaar na een
afwezigheid van vijf seizoenen zijn
rentree in het standaardvoetbal
gemaakt. Het verhaal is inmiddels
genoegzaam bekend: het coronavirus
beëindigde het seizoen van de mannen
van trainer-speler Jan Blaauw in maart
vroegtijdig. Ook het jubileumfeest ter
ere van het 100-jarig bestaan van de
club op 1 mei kon geen doorgang vinden.
door Martin Sijbolts
Ondanks de korfbalachtige slotnederlagen
van 7-3 en 7-4 tegen respectievelijk Froombosch en Nieuweschans behaalde de
nieuwbakken zondag vijfdeklasser de respectabele score van 12 punten uit 13 wedstrijden. Blaauw kijkt er met een goed
gevoel op terug. ,,Ja, daarover kan ik positief zijn. We lagen aardig op schema en zouden vast op 24 uit 24 zijn uitgekomen. We

moesten namelijk nog twee keer tegen het
puntloze Oldambtster Boys.”
De 51-jarige hoofdtrainer, die met zekere
regelmaat zijn opwachting in de hoofdmacht als speler maakt, wil qua doelstelling dan ook aanknopen bij de prestaties
van de vorige gekortwiekte jaargang. ,,We
spelen dit seizoen 26 wedstrijden, dus twee
wedstrijden meer, want tegenover het vertrek van Alteveer en BNC staan drie clubs
die er in vergelijking met vorig seizoen bij
zijn gekomen: Yde de Punt, Groen Geel en
Blauw Geel ’15. Wij willen uitkomen op 26
à 30 punten.”
Jan Blaauw schat de onderlinge krachtsverhoudingen in de vijfde klasse als volgt in.
,,THOS, Nieuweschans en WEO steken er
ver bovenuit. Die gaan onderling uitmaken
wie er kampioen wordt. Alle anderen
maken elkaar niet zo erg veel, die zijn aardig gelijkwaardig aan elkaar. Het is een
interessante competitie.”
De coach is eveneens goed te spreken over
de voorbereidingen op het komende seizoen. Net als vorig jaar heeft zijn team de

Marinus Siekman gaat
met Zeester voor top-drie
Een plaats bij de eerste drie. Dat is
waar Marinus Siekman met Zeester
voor gaat. Het is een stevige uitspraak van de trainer, die aan zijn
vierde seizoen bij de Zoutkampers
begint.
door Johan Staal
,,We hebben deze keer bewust voor de
zogenaamde Friese klasse gekozen omdat
we denken dat er daar meer kansen liggen dan in de poule met veel teams uit de
stad Groningen. Zoals iedereen weet
heeft VVK zich spectaculair versterkt en
loopt er bij Groninger Boys het nodige
aan kwaliteit rond. En verder is het ook
nog eens zo dat er met die ploegen bijna
geen supporters meekomen en dat is bij
de Friese ploegen toch anders. Vandaar
dat we ook blij zijn dat de KNVB ons verzoek heeft gehonoreerd. Dat we mee willen doen om de prijzen is geen bluf maar
is iets waar ik echt van denk dat het kan.
We gaan dit seizoen toch wat anders spelen dan vorig seizoen. Toen speelden we
naar mijn idee te ver van het doel van de
tegenstander af waardoor onze spitsen
moeilijk tot scoren kwamen. We gaan proberen om dat dit seizoen toch anders te
doen om op die wijze weer meer voor het
doel van de tegenstander te komen. Maar,
en dat zeg ik met nadruk, dan moeten we
wel compleet zijn. Dat waren we op het
toernooi van De Lauwers wel, maar in het
bekerduel tegen FC LEO bijvoorbeeld
duidelijk niet. En dat was een wereld van
verschil maar wat eigenlijk niet zou moeten. Dat is echter een beetje inherent aan
een dorpsclub. Dan heb je vaak toch een
wat kleinere selectie tot je beschikking”,
aldus de trainer van Zeester, die verder

geen goed woord over heeft voor de
gemeente Het Hogeland. ,,We mogen van
de gemeente niet eerder op ons tweede
veld trainen en spelen dan 26 september.
Daar kan ik mij echt boos om maken dat
je als verhuurder, want dat ben je als
gemeente, je zaakjes niet eerder op orde
hebt. Dat zorgt er voor dat wij ons in de
voorbereiding weer moeten behelpen.
En dan bedoel ik niet alleen de eerste
selectie maar de hele club ,waar ik voor
hoop dat we aan het eind van het seizoen
een mooi promotiefeest mogen vieren.
Want dat is iets wat men in Zoutkamp
absoluut zou verdienen.”
* Selectie Zeester: Niels Alt, Danny Beerda, Jeffrey Brink, Jeffrey de Graaf, Jordy
Knol, Stephan Knol, Henri Nienhuis, Jasper Nienhuis, Chris Noordhof, Ruben
Postma, Dieter Schulz , Robin Schulz , Stevenson Stoepker, Vince van der Veen,
Daniël Veenstra, Levi Veenstra, Marius
Weisenbach, Alex Zijlstra en Jan-Wouter
Zwart.

Martinus Siekman gaat met Zeester voor een plaats bij de eerste drie.
Foto: Ronnie Afman.
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raakt, maar hiertegenover staan vijf nieuwelingen. ,,Van ZEC zijn Ronny Bakker en
Niels Wieringa overgekomen, Mohammed
Keita komt van Groninger Boys, Brian Horreman speelde vorig seizoen bij Centrum
Boys in Limburg maar is in Usquert gaan
wonen en met Björn Martens hebben we er
een keeper bij. Hij speelde bij Actief in
Eelde. Ik ben heel blij met deze aanwinsten.”
* Selectie Usquert: Ronny Bakker, Jan
Blaauw, Willem Bos, Noël Brontsema, Kevin
Ensing, Ruben Güngör, Brian Horreman,
Kevin de Jong, Stefan de Jong, Mohammed
Keita, Yousef Kone, Meindert Koning,
Lenny Lanzilli, Björn Martens, Marcel Meuken, Erik Oost, Manuel Oost, Marco Oost,
Kees Poort, Sander Slump, Martijn Smallenbroek, Colin Smith, Kevin Stevens,
Sjaak Wierenga en Niels Wieringa.
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Noordpool kijkt uit
naar derby’s
Noordpool gaat komend seizoen met
een aantal nieuwe krachten proberen
de opgaande lijn van de bekercompetitie door te trekken. Tegenover het vertrek van Rick Bos en Mart Hovenkamp naar buurman ZEC, stond de
komst van een aantal nieuwkomers.
Trainer Willem Kluin is positief over
het nieuwe seizoen. ,,We willen de lijn
die we vorig seizoen al hebben ingezet
doortrekken. We zullen niet de sterren
van de hemel spelen, maar zullen wel
moeilijk te verslaan zijn.”
door Peter Fokker
De nieuwelingen die men in Uithuizen kon

begroeten zijn Jeffrey Benthem, die in Rotterdam bij Sparta en Xerxes speelde, Shaquille Duggins (Groninger Boys), Maikel
Immanuël Ismaël (uit Arnhem), Mark van
Houten (was gestopt in de jeugd, weer
begonnen) en Bah Serlou (ex-Velocitas,
maar twee jaar niet gespeeld). Toch wordt
de eigen jeugd niet vergeten. ,,We hebben
een pool met een aantal jeugdspelers,
waarvan we denken dat die het niveau wel
aankunnen”, zegt Kluin. Zaterdag bewezen
Jan Bekkering, die in de voetsporen van
opa Jan en vader Gerard trad, Stefan
Bosma en Jur Oosterhof dat ze het niveau
nu al aankunnen. Toch is het niet de bedoeling om steeds een beroep op ze te doen
omdat de ontwikkeling van de A- en B-junioren in hun eigen competitie prioriteit
heeft.
Een echte doelstelling heeft Kluin, een
paar dagen voor de start van de nieuwe
competitie niet. ,,We hopen op de plek te
staan waar we in het afgebroken seizoen
ook stonden, mooi in de middenmoot. Ik
ben allang blij dat we weer kunnen voetballen. De kanshebbers zijn vooral de stadse ploegen, die zich nog weer verder hebben versterkt. Daar is weinig eer aan te
behalen. Ik kan me meer verheugen op de
derby’s.” De eerste van die derby’s staat
zaterdag al op het programma wanneer de
geelzwarten op bezoek gaan bij de geelzwarten van Stedum.
Noordpool leek op voorhand in een zware
bekerpoule te zitten, maar de nieuwe ploeg

I

Johan Kluin is met Noordpool de bekercompetitie hoopvol doorgekomen.

van Kluin hield zich prima stand tegen
goede tegenstanders. In de eerste wedstrijd
werd nog met 3-1 verloren van vierdeklasser De Heracliden, maar tegen die andere
vierdeklasser, FC LEO, werd in Leens met
2-2 gelijk gespeeld en zaterdag werd Zeester in eigen huis knap op 4-4 gehouden. In
die wedstrijd lieten de drie B-ers zien wat
ze in hun mars hebben.
Het is nog een beetje passen en meten voor
Kluin, vooral omdat een aantal nieuwelingen er een tijd uit is geweest. ,,Het staat al
heel aardig. Dat is prettig te constateren”,
aldus de trainer. Minder is dat Bah Serlou
geblesseerd is geraakt. Maar de selectie
waarin Jos Klip en Johan Kluin als routi-

nier zijn gebleven, is redelijk ruim. Een
andere routinier heeft zich ook weer
beschikbaar gesteld in de persoon van
Michel Dries. Net als Robert Wijninga is hij
ook weer teruggekeerd van de zondag.
* Selectie Noordpool-UFC: Jeffrey Benthem, Egbert van der Bijl, Mark Bos, Sam
Doornbos-Clevering, Shaquille Duggins,
Michel Dries, Richard Haan, Mark van
Houten, Jan-Geert Huitsing, Maikel Immanuël Ismaël, Jos Klip, Johan Kluin, Marcel
Lalkens, Keith Makin, Bram Postma, Stephano da Silva Piloto, Bah Serlou en Robert
Wijninga.

De Fivel gaat voor top vijf
De Fivel-trainer Nik Poortinga gaat zijn derde seizoen in
als hoofdtrainer van de ploeg
uit Zeerijp. Hij mikt voor
komend seizoen op een plekje in de top vijf.
door Auke Zoethout
In het eerste seizoen met Poortinga als hoofdtrainer moest de De
Fivel nacompetitie voor klassebehoud spelen en degradeerde naar
de vijfde klasse. Daarin draaien
de Riepsters mooi mee in de top,
maar na de winterstop liep het
minder. Toen corona er de oorzaak van was dat de competitie
voortijdig werd beëindigd, stond
de ploeg op de vierde plek met
nog kans op het bereiken van de
nacompetitie. Nu mogen ze op
herhaling. Dat moet zonder spits
Rindert Havinga gebeuren, die

naar SIOS vertrok. Ook Julian
Swijghuizen is weg. Oudgediende en voormalig aanvoerder
Geert van der Veen is ook niet
meer van de partij. Hij had de
laatste tijd al regelmatig last van
blessures en het lijkt er op dat hij
niet meer op het niveau van het
eerste elftal zal voetballen. Hij is
dan ook niet meer in de selectie
opgenomen. Dat is wel de op het
oude honk teruggekeerde Max
Huisman en van Borger is Björn
Everts overgekomen. Enkele
jeugdspelers, die vorig seizoen al
regelmatig bij de hoofdmacht
opdraafden, zijn aan de selectie
toegevoegd en twee spelers van
Onder 17 zullen één keer per
week met de selectie mee trainen, zodat ze alvast aan het eerste elftal kunnen ruiken.
,,De ploeg is gemotiveerd en gretig”, meldt Nik Poortinga. ,,Maar
door corona hebben we lang geen
wedstrijden meer gespeeld en nu

we weer zijn begonnen zijn er
hier en daar wat kleine pijntjes
aan lies en hamstrings, maar die
zullen na verloop van tijd wel zijn
verdwenen.” De trainer ziet VVK
als de grote kanshebber voor het
kampioenschap. De Stadjers
waren vorig seizoen al goed maar
schijnen zich nu nog meer te hebben versterkt. Verder noemt hij
Corenos en het altijd onvoorspelbare Groninger Boys als kanshebbers voor de bovenste plekken.
,,Als we bij de eerste vijf mee
kunnen doen en misschien nog
een periodetitel halen, doen we
goede zaken.”
Een aantal clubs in de gemeente
Loppersum heeft de afgelopen
tijd een heel of half kunstgrasveld gekregen. De Fivel heeft er
voor gekozen om het trainingsveld te laten renoveren, zodat dat
ook als wedstrijdveld behouden
blijft. In plaats van de coronatijd
daarvoor te benutten, is men pas

I

Nik Poortinga, trainer van Het Andere Oranje uit Zeerijp.

in de week voordat de bekerwedstrijden begonnen gestart met de
werkzaamheden. Dat betekent
dat op het hoofdveld moet worden getraind, waardoor een noodoplossing moest worden gevonden voor de verlichting. Dat zal
de conditie van het veld, waarop
ook de competitiewedstrijden
moeten worden afgewerkt, niet
ten goede komen.

* Selectie De Fivel: Corné Bos,
Emiel Bos, Joran Bos, Ivar van
Dijken, Erik Eide, Björn Everts,
Max Huisman, Mark Kramers,
Ruben van Oostrum, Harmen
Pestman, Tiemen Pestman,
Jeroen Remminga, Thomas
Robinson, Niels Ronde, Sander
Steenbergen, Thomas van der
Veen, Sven Vos, Arjan de Vries,
Aaldert Weert.
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Wieger Kooistra wil bij Kloosterburen doorbouwen
Kloosterburen-trainer Wieger
Kooistra wil graag verder bouwen aan een ‘nieuw’ Kloosterburen. Dat is wat hij als zijn
belangrijkste doelstelling voor
het seizoen 2020-2021 ziet.
door Johan Staal
,,Als ik naar onze selectie kijk, is
alleen Appie van der Laan de dertig gepasseerd en zijn er verder

Joachim Steur, ouder dan vijfentwintig. Dat laat direct zien dat
we nog steeds een jonge groep
hebben. Dat betekent ook dat wij
het nog steeds lastig zullen hebben tegen de fysiek sterkere ploegen hoewel ik wel vind dat er
vóór het uitbreken van het coronavirus al een verbetering zichtbaar was. Waar het echter vooral
om gaat, is dat ook de spelers zien
dat we progressie maken. Dat
besef is er soms nog te weinig,
hoewel ik echt van mening ben

de selectie betreft ben ik blij met
de terugkeer van Jelte Toxopeus
en is ook Matthijs Voos voor ons
een welkome versterking. Matthijs is overgekomen van Eenrum
waar hij een wat ongelukkige
periode heeft gekend en komt nu
bij ons met jongens te voetballen
waar hij in de jeugd ook mee
heeft samengespeeld”, vertelt
Kooistra, die geen voorspelling
wil doen over de positie waar
Kloosterburen gaat eindigen. ,,Ik
wil alleen maar dat we de stijgen-

kunnen trekken. We hebben nog
geen ploeg die mee kan doen om
de prijzen en dat hoeft ook nog
niet. Wanneer we bij de middenmoot aan kunnen sluiten, zou dat
al heel mooi zijn. En daarnaast
zou een goed resultaat in de derby’s tegen Eenrum en Usquert
natuurlijk leuk zijn. Want dat
stukje prestige zal bij Eenrum en
Usquert niet anders zijn. Tegen
gemeentegenoten wil je namelijk goed voor de dag komen.”
Waar hij geen voorspelling doet
over waar zijn eigen ploeg gaat
eindigen, weet Kooistra wel wie er
in zondag 5C kampioen gaat worden. ,,Dat gaat Blauw Geel ’15

twee spelers, Henk Struiksma en

dat wij op de goede weg zijn. Wat

de lijn van vorig seizoen door

Kloosterburen-trainer Wieger Kooistra hoopt dat zijn team de opgaande lijn weet door te trekken. Foto: Ronnie Afman.

I

worden. Die hebben een helemaal
nieuwe ploeg opgezet met spelers
die hun sporen bij hoger spelende teams hebben verdiend. Maar
daar moeten wij ons helemaal
niet mee bezig houden. Wij moeten gewoon proberen weer een
paar stappen voorwaarts te
maken en meer niet.”
Selectie Kloosterburen: Sander
Adema, Jorn Bolt, Niels Bolt, Bas
Bolt, Daniel van Dijk, Jeroen
Holma, Olger Jonker, Kevin Kat,
Arjan van der Laan, Niels van de
Maar, Rick de Schutter, Rick Seelen, Gideon SteurJoachim Steur, ,
Henk Struiksma, Mike Tammens,
Jelte Toxopeus en Mathijs Voos.
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’De Heracliden moet op termijn weer een derdeklasser worden’
Jaap Danhof uit Loppersum
staat dit seizoen weer aan het
roer als trainer van De Heracliden uit Uithuizermeeden.
De oefenmeester was tussen
2003 en 2006 ook al actief bij
de Meijsters. De blauwhemden
acteerden toen in de derde
klasse. De laatste jaren is De
Heracliden een treetje lager
actief, maar daar moet volgens
Danhof in de toekomst verandering in komen.

stekend. Ik werk bij een hele prettige vereniging met een selectie
die voldoende kwaliteit herbegt.
Ook qua accommodatie en andere
zaken is het allemaal prima voor
elkaar in Uithuizermeeden.’’
Danhof kon in de voorbereiding
twee ‘nieuwkomers’ begroeten.
De belangrijkste is Roy Streppel,

die na een uitstapje van een paar
seizoen bij vv Winsum terug is op
het oude nest. ,,We zijn natuurlijk
heel blij dat Roy er bij is. Hij
heeft veel ervaring, kan uitstekend voetballen en is een echte
aanvoerder. Roy is ook nooit helemaal weg geweest, zegt men bij
De Heracliden. Hij heeft toen hij

in Winsum speelde altijd binding
met De Heracliden gehouden.
Daarnaast ben ik blij met de
komst van de jonge en talentvolle
doelman Marwin Spriensma. Ook
hij is na een uitstapje bij Winsum
terug bij De Heracliden. Spriensma zal de strijd om de positie van
eerste keeper aangaan met Albert

door Erik Post
,,De Heracliden heeft de laatste
seizoenen telkens een beetje
onderin de ranglijst gebungeld.
Ze hebben het gewoon niet goed
gedaan. Ik vind dat er weer naar
boven moet worden gekeken. De
Heracliden is na Winsum en
Bedum de grootste vereniging in
de gemeente Het Hogeland en
herbergt voldoende kwaliteit.
Dan moet je niet om lijfsbehoud
in de vierde klasse spelen, maar
moet je gewoon durven uitspreken dat je op termijn terug naar
de derde klasse wilt. Dat heeft
uiteraard tijd nodig, maar dat is
wel de insteek’’, aldus de trainer.
Nadat Danhof in de loop van vorig
seizoen had aangegeven Poolster
uit Spijk te gaan verlaten, klopte
al vrij snel De Heracliden aan de
deur. ,,Men vroeg of ik trek had in
een terugkeer. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik kritisch
kan zijn als het om een overstap
naar een andere club gaat. Ik wil
alleen werken bij clubs die bij mij
passen en het organistorisch goed
voor elkaar hebben. Dat is bij De
Heracliden beide het geval. De
terugkeer bevalt mij dan ook uit-

de Jonge. Pieter Buikema, die
jarenlang het doel heeft verdedigd, is gestopt, maar blijft bij de
club betrokken. Hij is nu elfalleider van het tweede.’’
Als Danhof gevraagd wordt welke
verenigingen dit jaar om het kampioenschap in de vierde klasse C
gaan strijden, is het antwoord verrassend. ,,Ik heb werkelijk geen
enkel idee. Er zijn wat clubs die
het vorig seizoen prima gedaan
hebben, maar wie zegt mij dat die
selecties er nu nog hetzelfde uitzien. We gaan het vanaf zaterdag
allemaal zien.’’
* Selectie De Heracliden: Frank
de Boer, Mark de Boer, Dylan
Boonstra, Pim la Crois, Martijs
Delker, Wendy Gustina, Wouter
Hoff, Yuri Jaarsma, Albert de
Jonge, Gideon Kamminga, Mark
Knol, Jeroen Linstra, Jeroen Oosterhuis, Stef Oosterhuis, Roan
Sikkema, Jarno Smit, Marwin
Spriensma, Roy Streppel, Robert
de Vries en Henk Wieringa.

I

Jaap Danhof is begonnen aan zijn tweede periode als trainer van De Heracliden.
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Corenos zoekt de automatismen
Corenos heeft een goed
seizoen achter de rug.
De ploeg van trainer
Marco Pesiwarissa leek
op weg naar in ieder
geval de nacompetitie
totdat corona Corenos
de das omdeed. De competitie werd stilgelegd
en niet hervat. Ook voor
de medekanshebbers op

I

promotie, VVK en Groninger Boys, eindigde
het seizoen op die
manier in een deceptie.
Komend seizoen, dat
zaterdag van start gaat,
hoopt iedereen die Corenos een warm hart toedraagt, dat de Roodeschoolsters andermaal in
de top mee kunnen

Corenos-trainer Marco Pesiwarissa.

draaien.
door Peter Fokker
Corenos won in de voorbereiding driemaal in het
bekertoernooi. Dat betekent dat de club zich mag
opmaken voor de knockoutfase. Tegen het zwakke
Wagenborger Boys werd er
achtmaal gescoord maar de
overwinning op klassegenoot Warffum kwam een
stuk moeizamer tot stand.
Het werd 3-2. De beslissende wedstrijd werd zaterdag
vervolgens met 4-3 gewonnen van Middelstum.
Marco Pessiwarissa kijkt
met gemengde gevoelens
terug op de voorbereiding,
waarbij vooral duidelijk
werd dat het team gebaat is
bij de automatismen die
vorig seizoen voor een
sprankelend Corenos zorgden. ,,Het begon al in de
wedstrijd tegen Wagenborg
Boys, de eerste bekerwedstrijd. De eerste helft verliep toen heel moeizaam.
Het was bij rust ook maar 10. Daarna hebben we de
boel weer omgezet en zag je
meteen de autmatismen
terug. Tegen Warffum was
het een beetje hetzelfde
verhaal. Het ging moeizaam.”
Zaterdag werd vierdeklasser Middelstum aan de kant
gezet en die zege kwam
vooral tot stand op basis
van een betere conditie.
Pesiwarissa: ,,We zijn goed
door de coronaperiode

gekomen en er is goed
getraind. Het is een lastig
verhaal. Ik heb liefst negen
neven in de selectie die
natuurlijk geregeld bij
elkaar over de vloer komen.
Ik moet overigens zeggen
dat de club het prima voor
elkaar heeft. Er is alles aan
gedaan om de anderhalvemeter regel goed te kunnen
handhaven. Daarbij zijn we
blij met de overkapping die
afgelopen seizoen is gerealiseerd zodat de bezoekers
niet allemaal in de kantine
hoeven te zijn.”
De selectie van Corenos telt
viernieuwe gezichten. Wesley Dijksterhuis en Mark
Monden kwamen over van
De Heracliden en uit de
eigen jeugd werden Tim Uil
en Edwin Spriensma overgeheveld naar de hoofdmacht. Die laatste is de

nieuwe keeper en pas 15
jaar.
Zaterdag begint Corenos de
competitie met een uitwedstrijd in Zandeweer. ,,Daar
wonnen we vorig seizoen
met 10-0, maar ik denk niet
dat dat weer gaat gebeuren.
Ze hebben goede uitslagen
neergezet en dat geldt ook
voor Noordpool, terwijl
Warffum op mij ook een
goede indruk heeft achtergelaten. Dat is een jonge
ploeg die graag wil voetballen.”
En hoe zit het met de concurrenten van afgelopen
seizoen, VVK en Groninger
Boys? Pesiwarissa: ,,Die zullen vooral thuis de punten
wel pakken, maar uit krijgen ze het een stuk lastiger
tegen ploegen die wat fysieker spelen. Tegen de echte

dorpsclubs is het voor hen
lastig voetballen.” Corenos
pakte vorig seizoen nog uit
tegen Groninger Boys, dat
liefst vijf treffers om de
oren kreeg waardoor de
titelstrijd weer open kwam
te liggen. Maar nooit werd
afgemaakt...
* Selectie Corenos: Lars
Baar, Raymon Balkema,
Enno Braam, Sander Brouwer, Marco Dijk, Robert van
Dijken, Wesley Dijksterhuis, Erwin Dijkstra, Marcel Dijkstra, Migel van Gennip, Kevin Haan, Anne-Jan
ten Harkel, Robert Knol,
Joran Knot, Sven Knot,
Mark Monden, Jordan Muller, Roel Munting, Kevin
Pathuis, Edwin Spriensma,
Arjen Tamsma, Germen
Tamsma, Cris Uil, Tim Uil,
Nico de Vries, Elwin Wezeman en Wouter Wieringa.
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ZEC ligt voor op
schema
Met een selectie die wederom flink is
verjongd hoopt ZEC komend seizoen
aansluiting te kunnen vinden met het
linkerrijtje van de vijfde klasse. Maar
belangrijker dan de eindklassering is
dat de club uit Zandeweer weer leeft.
door Ronald Veenstra

I

Bert van der Meer vindt goed voetbal belangrijk. Foto: Ronnie Afman.

Toen trainer Bert van der Meer in 2018
neerstreek bij ZEC, was de club op sterven
na dood. ZEC wist slechts met grote moeite
een eerste elftal op de been te krijgen, dat
ook nog eens hoofdzakelijk bestond uit dertigers die al in de late herfst van hun carrière verkeerden. Waar veel trainers waarschijnlijk hadden bedankt voor de eer,
besloot Van der Meer de uitdaging aan te
gaan. ,,We begonnen niet op nul, maar op
min één”, lacht de in Uithuizen woonachtige oefenmeester. ,,Ik ben begonnen met het
formeren van een staf en het opstellen van
een visie: waar willen we met de club naartoe? Dat mondde uit in een vijfjarenplan.
We beginnen nu aan het derde jaar, en
inmiddels heeft ZEC drie seniorenelftallen
en een dameselftal. Het is allemaal heel
snel gegaan. We liggen voor op schema.”
De progressie die ZEC met name buiten de
lijnen heeft geboekt, werd in de afgelopen
twee seizoenen nog niet omgezet in klinkende resultaten op het veld. Het eerste
elftal eindigde in de vijfde klasse respectievelijk als tiende en elfde. Belangrijker is
echter dat de selectie drastisch is verjongd.
Van der Meer: ,,De oude garde is heel
belangrijk geweest voor de instandhouding
van de club, maar we móesten verjongen.”
Ten opzichte van vorig seizoen zijn de routiniers Ronny Bakker, Jacco Knol, Pascal
Koolhof en Arjan Knol afgevloeid. Daarentegen zijn Kjell Posthumus (SC Loppersum), Mart Hovenkamp (Noordpool), Rick
Bos (Noordpool), Melvin Sikkema (Noord-

pool) en Nick Blok (zat zonder club) de
ploeg komen versterken: stuk voor stuk
jonge spelers op wie ZEC de komende
jaren kan bouwen. ,,ZEC oefent weer aantrekkingskracht uit op spelers uit de omgeving”, weet Van der Meer. ,,Zij zien ook dat
wij met iets moois bezig zijn. Alles rondom
de club is nu goed geregeld en de sfeer is
fantastisch.” Spits Richard Knol is komend
seizoen de enige dertiger in de selectie van
ZEC. Hij heeft zich laten verleiden om
weer bij het eerste elftal te gaan spelen en
moet daarin gaan zorgen voor ervaring én
doelpunten.
Van der Meer hoopt met zijn ploeg langzaam te kunnen klimmen naar het linkerrijtje in de vijfde klasse D. ,,Maar het
belangrijkste is dat we goed gaan voetballen. We gaan niet met verdedigend voetbal
proberen een 1-0 overwinning over de
streep te trekken. Die spelopvatting zal ons
heus wel eens punten gaan kosten, maar op
de lange termijn hebben we daar profijt
van.”
* Selectie ZEC: Mourad Bahar, Gijs Balkema, Nick Blok, Rick Bos, Jasper Dijk, Wessel Feenstra, Davey de Haan, Marnix Hol,
Mart Hovenkamp, Richard Knol, Sander
Kruit, Damian Linstra, Jens Posthumus,
Kjell Posthumus, Jelle Rozeboom, Melvin
Sikkema, Ferdi Wit en Vincent Zijlstra.

Jur Smit hoopt op
plaats bij eerste vijf
met jong Warffum
Jur Smit uit Winsum begint aan zijn
tweede jaar als trainer van de voetballers van Warffum. Hij gaat dit jaar de
competitie in met een piepjong team.
Zo konden de geelzwarten onder meer
negen spelers van vv Winsum Onder 19
begroeten. Smit hoopt op een plaats bij
de eerste vijf.
door Erik Post
Smit kan niet wachten om met de competitie te beginnen. ,,Met dat bekertoernooi
heb ik niets. Het draait allemaal om de
competitie. Na een slecht eerste jaar, ik
moest het doen met een hele smalle selectie en de corona-uitbraak, staan de zaken er
nu heel anders voor. Er mag gelukkig weer
gevoetbald worden en ik heb een hele
brede, jonge selectie. Officieel is het zo dat
er negen spelers van Winsum zijn overgekomen, maar dat zijn niet allemaal vreemdelingen voor ons. Een jaar of vijf, zes geleden hebben vijf spelers van toen nog Warffum D1 de overstap naar vv Winsum
gemaakt. Zij hebben daar tot en met de
JO19 gespeeld. Ze hebben voor de zomer
besloten terug te willen keren naar Warffum, waarna enkele bevriende spelers ook
de overstap hebben gemaakt. Ze zagen bij
Winsum weinig perspectief om het eerste
elftal te halen. Bij ons kan dat, weliswaar
op een lager niveau, wel. Al deze jongens,
die bij Winsum een goede opleidinng hebben genoten, zijn regelrechte aanwinsten
voor een vijfdeklasser. En dat geldt ook
voor de tiende nieuweling. Dat is doelman
Mark Kramer, die een verleden heeft bij
Middelstum. Ook is hij bevriend met de
jongens die terugkeren van Winsum. Ver-

der ben ik blij dat Remon Bijsterveld, vanuit het SJO Het Hogeland (het samenwerkingsverband jeugdteams van Rood Zwart
Baflo en Warffum, EP) bij de selectie is
gekomen. Door de komst van de nieuwelingen kunnen oudere spelers als Peter de
Vries en de broers Joris en Robbert Bos een
stapje terug doen. Daarnaast zijn Thanh
Ngno Cong en Jeffrey Doornbos er niet
meer bij. De eerste is gestopt en de tweede
verhuisd naar Nijmegen.’’
Wat is dit jaar de doelstelling van Warffum? Smit: ,,Daar hebben we laatst een
bespreking over gehad. Ik heb die jongens
verteld dat ik een realist ben en natuurlijk
al een tijdje mee loop in dit wereldje. Het
wordt een seizoen met ups en downs. Soms
zullen we fantastische wedstrijden spelen,
maar we zullen af en toe ook enorm op ons
bek gaan. Ik hoop echter op een plaats bij
de eerste vijf. Als we dan misschien nog wat
kunnen profiteren van misstappen van de
concurrentie zou het natuurlijk geweldig
zijn als we stiekem een periode pakken.
Wie de titelkandidaten zijn? Zonder enige
twijfel is dat VVK met daarnaast Groninger Boys en Corenos. De Fivel en GRC Groningen zijn gevaarlijke outsiders, zoals ik
dat nu inschat. We beginnen de competitie
met een wedstrijd tegen VVK. Dat is prima.
Kunnen we meteen een beetje zien waar
we staan en weten de jongens wat er van ze
verwacht wordt in de vijfde klasse.’’
* Selectie vv Warffum: Roël Batema, Stefan
van den Berg, Remon Bijsterveld, Chris
Hammenga, Timo Hooijer, Kevin Janssen,
Remco Kamphuis, Rob Kamphuis, Mark
Kramer, Roy Kuipers, Gertjan Meijer, Jan
Pieter Meijer, Silvijn Mulder, Cedric Schuiling, Stephan Smit, Teun Venhuizen, Niels
Zantingh en Roel Klinkhamer.

I

Jur Smit tipt VVK als de kampioen (foto: Ronnie Afman).
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‘Rood Zwart
Baflo moet een
hecht team
worden’
Voor Dick Scholtens is het als
trainer van Rood Zwart Baflo
eerst nog even een beetje zoeken geweest. Maar ondertussen heeft de ervaren trainer
zijn draai gevonden in Baflo.
Hij denkt het gemis van de
gestopte Jordy Potma en de
naar SIOS vertrokken Duncan
Torrenga wel op te kunnen
vangen.
door Johan Staal
,,Dat Jordy Potma en Duncan Torrenga er niet meer zijn, betekent
dat we als Rood Zwart Baflo
anders moeten gaan spelen. We
moeten nu met nog meer druk
naar voren voetballen om zo meer
spelers voor de goal van de tegenstander te krijgen. Dat kost
natuurlijk tijd om dat erin te slijpen en vandaar dat we ook nog
wat zoekende zijn. Maar wat ik als

het belangrijkste zie, is dat er een
hecht team in het veld staat dat
met volle inzet wil spelen. Daar
begint namelijk alles mee en wat
we in onze competitie ook nodig
zullen hebben. In onze competitie
spelen veel teams uit de regio en
dan weet je dat het niet alleen om
goed voetbal gaat. Dan moet er
ook strijd geleverd worden”, weet
Scholtens, die zich nog niet wil
vastpinnen op een positie op de
ranglijst. ,,We moeten ons, en wat
denk ik geldt voor alle ploegen
behalve favoriet Mamio, zo snel
mogelijk in het linkerrijtje proberen te spelen om van daaruit te
kijken of er nog meer mogelijk is.
Verder hoop ik dat er binnen de
selectie een aantal spelers op gaat
staan die de kar trekken. Want dat
is het mooie aan het trainersvak:
het smeden van een team waarbij
je als trainer hoopt dat een aantal
daar net wat bovenuit steekt,”
aldus Scholtens, voor wie het na
zes seizoenen GEO in Baflo even

I

Dick Scholtens voelt zich inmiddels thuis bij Rood Zwart Baflo. Foto: Ronnie Afman.

zoeken was. ,,In Garmerwolde was
ik bekend met alles en iedereen
en dat moet in Baflo nog even
groeien. Maar ik heb Rood Zwart
Baflo al wel leren kennen als een
vereniging met een groot aantal
mensen, dat zich volledig in willen
zetten voor de club. Dat zie je bijvoorbeeld ook hoe men omgaat
met het beleid rond het coronavirus. Niets wordt aan het toeval
overgelaten om toch maar te zor-

gen dat alles en iedereen kan blijven voerballen. Het is nog steeds
mijn grootste angst dat dit niet
gaat lukken wanneer iedereen
zich niet aan de regels houdt. Dat
zal toch echt moeten wanneer je
je eigen club als lid of supporter
niet in de problemen wilt brengen. Daarom hoop ik dat iedereen
zijn gezond verstand gebruikt
zodat we er met elkaar een mooi
seizoen van kunnen maken.”

Selectie Rood Zwart Baflo: Chris
ten Boer, Frank Boksebeld, Yordi
Bolhuis, Rick Danhof, Melvin Folkerts, Rick Folkerts, Reinout
Geuze, Martijn Huizenga, Stefan
Kruizenga, Jorrit Muller, Arjen
Potma, Willem Jan Rispens,
Patrick Rutgers, Mike Smit, Justin
van Solkema, Jos Streefkerk, Gijs
Tervooren, Cedric Tillema en Jan
Dietert van der Tuuk.

SC Loppersum gaat voor titel ‘best of the rest’
SC Loppersum is dit jaar niet
een uitgesproken titelkandidaat in de derde klasse. Door
de opmars van enkele van oorsprong zondagclubs die langzaam hun weg omhoog vinden
in het zaterdagvoetbal, zullen
de Lopsters dit seizoen naar

verwachting niet om de bovenste plaatsen gaan spelen.
Evengoed is het knap dat een
relatief kleine vereniging al
jaren een stabiele derdeklasser is. Aan het roer staat dit
jaar David van der Kam, die
Henk Buikema heeft opge-

David van der Kam: ‘De opportunistische speelwijze van Loppersum gaat eruit.

I

volgd. De Bedumer heeft het
tot nu toe prima naar zijn zin
bij zijn nieuwe vereniging.
door Kick Mulder
,,Het bevalt mij uitstekend bij
Loppersum. Het is een leuke vereniging, het is goed georganiseerd
en bovendien zet iedereen zijn
beste beentje voor binnen de
club. Dit geldt zowel voor onze
vrijwilligers, maar zeker ook voor
de eerste elftal spelers, die ook
naast het voetballen allerlei taken
oppakken. Die binding met de
club vind ik belangrijk en dat
heeft zeker meegespeeld voor mij
om voor Loppersum te kiezen”,
begint David van der Kam zijn
verhaal.
,,De selectie waarmee ik dit jaar
mag werken, herbergt van alles:
ervaring en jongelingen. Een perfectie mix met een gemiddelde
leeftijd van zo’n 26 jaar. De selectie telt 20 spelers die weinig voor
elkaar onderdoen en zeker de
kwaliteit hebben om op dit niveau
te kunnen voetballen. Het gaat
lastig worden als je te maken gaat
krijgen met schorsingen of blessures waardoor je vaste krachten

moet missen. Loppersum moet
het hebben van de jeugd die doorstroomt naar de eerste selectie. Ik
heb nu ook weer een eerstejaars
senior, Robin Post, die zich goed
ontwikkeld heeft en afstevent op
een basisplaats. Hij heeft zich
echt laten zien in de voorbereiding. Ook Max Makken is nieuw
bij Loppersum, hij komt over uit
de jeugd van vv Winsum. Thom
Wildeman speelde vorig seizoen
in het tweede elftal en haakt nu
aan bij de eerste selectie.”
,,Ik denk dat het goed is voor deze
jongens dat er een nieuw gezicht
voor de groep staat. Over het algemeen vind ik dat de houdbaarheidsdatum van een trainer na
drie jaar wel bereikt is. Natuurlijk
wil ik dingen anders gaan doen
dan dat Henk Buikema dat deed.
Zo wil ik meer van achteruit gaan
opbouwen. Dat was altijd heel lastig omdat het veld in Loppersum
op zijn zachtst gezegd nooit top
was, maar het hoofdveld ligt er nu
prima bij. Ik wil af van het opportunisme: het is goed om de lange
bal te spelen als alternatief, maar
in principe wil ik van achteruit
gaan voetballen. Ik denk dat de
groep voldoende kwaliteit herbergt om dat te kunnen uitvoeren.

Daar gaat wat tijd overheen, dat
hebben we ook gezien in de voorbereiding, maar ik denk dat we
beter kunnen dan de laatste
jaren.”
,,Enkele stadse clubs zullen denk
ik om de titel gaan strijden, Helpman, Be Quick, Groen Geel en
Velocitas zullen normaal gesproken bovenin meedraaien, waarbij
ik op voorhand Be Quick zou aanwijzen als titelkandidaat nummer
één. Ik denk dat wij daar vlak
onder moeten kunnen eindigen.
Je moet als doel hebben om het
beter te doen dan het jaar ervoor,
maar dat zou betekenen dat we
mee zouden moeten doen om de
titel. Dat is wat te hoog gegrepen
verwacht ik. Deze competitie is
erg sterk”, sluit Van der Kam af.
* Selectie SC Loppersum: Mart
Buikema, Rik Buikema, Ruben
Danhof, Peter Paul Datema, Diederik Dijk, Peter Groenewegen,
Jakob Havinga, Peter Heeres,
Marvin Hoeksema, Joris Jurna,
Ruben Keizer, Jeffrey Leegstra,
Cees bij de Leij, Max Makken,
Hans Middel, Rolf Oosterhuis,
Robin Post, Bjorn Schutter, Niek
Weistra en Thom Wildeman.
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Eerste vijf duels
‘cruciaal’ voor
Winsum-trainer Vos
De competitiestart van het vorige seizoen was prima voor de vv Winsum.
De mannen van hoofdtrainer Bert Vos
mochten na een moeizaam verlopen
poulefase van het bekertoernooi wel
doorbekeren (Winsum kreeg de bekersmaak vervolgens te pakken en werd
pas op 29 februari tegen d’ Olde Veste
’54 uitgeschakeld) en wonnen vervolgens de eerste drie competitiewedstrijden op rij.
door Martin Sijbolts

Noodgedwongen ging er op 7 maart na de
thuiswedstrijd tegen PKC ’83 door het coronavirus een streep door het seizoen; Winsum bivakkeerde op dat moment op de
zevende plaats. Wat Vos van het komende
seizoen kan verwachten, zal afhangen van
de competitiestart. Na een wedstrijd of vijf
zal er meer duidelijk zijn.
Vos wil niet te veel woorden vuilmaken aan
de vorige jaargang nu er eindelijk weer
gevoetbald kan worden. ,,We stonden aanvankelijk bovenaan maar die lijn konden
we door blessures en ook door sterkte van
de tegenstanders niet doortrekken. Uiteindelijk ging de stekker eruit, klaar. Dat was

I Winsum-trainer

Bert Vos. Foto: Ronnie Afman.

voor iedereen frustrerend. Maar als je kunt
voetballen, zoals nu, dan is het voor mij
klaar. Het gaat mij erom dat we weer kunnen spelen.”
In de voorbereiding op het komende seizoen toog de eersteklasser onder meer naar
Ameland. ,,Daar hebben we een leuk trainingskamp gehad met een 1-6 gewonnen
oefenwedstrijd met Geel Wit. Daarna hebben we een aantal oefenwedstrijden
gespeeld waaruit we voldoende perspectief
kunnen putten. Maar we moeten voorzichtig opbouwen want de jongens zijn er lang
uit geweest.”
De eerste doelstelling voor Vos was het
rond het einde van de voorbereiding dusdanig fit krijgen van de spelers dat de volgende bekerronde behaald kon worden.
Dat is inmiddels gelukt.
Vervolgens formuleert hij doelstelling twee
als volgt. ,,We willen in de eerste vijf competitiewedstrijden zo goed en sterk mogelijk voor de dag komen ten behoeve van
een goede positionering op de ranglijst. Ik
werk altijd met kortetermijndoelstellingen. Dat geeft de gelegenheid die doelstel-

lingen bij te stellen en bovendien is dit voor
de spelers overzichtelijk.”
Kijkend naar de nieuwe competitie, waarin
hij het zonder de gestopte Rogier Krohne
zal moeten doen, dan noemt hij twee ploegen die nieuw zijn in vergelijking met vorig
seizoen. ,,Burgum is er nu bij, en dat geldt
ook voor WHC. Dat is voor mij een titelkandidaat, samen met Blauw Wit ’34 en
Oranje Nassau is dat een uitschieter in
onze klasse. De rest, elf ploegen, zal er volle
bak voor moeten strijden om onderin weg
te blijven en om een plekje in de middenmoot te behalen. Die elf ploegen zijn aardig
aan elkaar gewaagd. Ook voor ons zal het
volle bak zijn, allereerst om ons weg te spelen van de onderste plaatsen.”
* Selectie Winsum: Heinze Andringa, Jose
Bello, Raul Bello, Wouter Bloem, Gerbrand
de Boer, Germen Bouman, Stan Buikema,
Niels van Dalen, Joshua van Dijk, Robin
Faber, Max Heijnen, Tim Hof, Ronan Hofman, Thomas Kauw, Nick Lucassen, Wouter
Meijer, Marcel Pannekoek, Sven Rosevink,
Rick Schaaphok, Steffen Vader, David Villalta en Hans Zwakenberg.

Poolster wil het beter doen dan vorig seizoen
Poolster staat het komend seizoen
onder leiding van Jeroen de Groot, voor
wie het zijn eerste club is als hoofdtrainer. Hij is in Spijk echter geen onbekende en kent de selectie heel goed. De
Groot schroeft de verwachtingen niet te
hoog op. ,,Het beter doen dan het vorige, afgebroken, seizoen lijkt me een
mooie doelstelling.”
door Auke Zoethout
Dat Jeroen de Groot de selectie van Poolster
goed kent, komt omdat hij daar zelf tot een
jaar geleden speelde. De Groot was twintig
jaar lang actief in de hoofdmacht, waarvan
vijftien jaar als aanvoerder. Toen hij ruim
een jaar geleden afscheid nam als actief

voetballer om daarna trainer te worden van
het tweede elftal van Oranje Nassau Groningen, liet hij in deze krant weten dat het
zijn grootste wens was om nog eens bij Poolster terug te keren, maar dan als hoofdtrainer. Die wens is sneller vervuld dan hij toen
kon vermoeden.
In de selectie waarmee Poolster de nieuwe
competitie in gaat is weinig veranderd. Al
halverwege het vorige seizoen was Stijn de
Regt vertrokken omdat het voetbal zich niet
liet verenigen met zijn werk. Ook Wisse de
Regt, die voornamelijk uitkwam in het tweede elftal, vertrok. Van buitenaf zijn er geen
nieuwe spelers bijgekomen. Wel zijn enkele
voetballers uit de jeugd, die eerder ook al
met de selectie meetrainden en zo nu en dan
speeltijd kregen in de hoofdmacht, nu
definitief aan de selectie toegevoegd. Voordeel is dat de trainer ook deze mannen goed

kent omdat hij enkele jaren, naast spelen in
het eerste, ook trainer was van de jeugd.
,,We hebben een jonge ploeg, die toch al wat
langer met elkaar speelt en waarmee we de
komende jaren vooruit kunnen”, zegt De
Groot. ,,Ik ben een voorstander van georganiseerd voetballen van achteruit en dat gaat
in de tot nu toe gespeelde oefen- en bekerwedstrijden bij vlagen goed. Het systeem
moet er nog wel meer ingeslepen worden.
We nemen daar de tijd voor.”
De clubs in de vierde klasse C, waarin Poolster uitkomt, zijn precies dezelfden als het
afgelopen seizoen. Als favorieten ziet Jeroen
de Groot Mamio, Niekerk, dat zich naar het
laat aanzien heeft versterkt, Lycurgus en
DVC Appingedam. Na enkele seizoenen in
de top van de vierde klasse meegedraaid te
hebben, kwam Poolster vorig jaar niet verder dan de negende plaats. De Spieksters
hopen onder leiding van Jeroen de Groot dit

seizoen beter voor de dag te komen.
Binnen de club werkt de trainer goed samen
met de nieuw aangestelde trainer van het
tweede elftal, Klaas Jan Moesker. Dat tweede elftal wordt ook gezien als een prestatieteam, kent ook veel jonge spelers en kan
voor de toekomst ook aanvulling voor de Aselectie opleveren. Ondanks het feit dat
Poolster beschikt over een kunstgrasveld,
blijft men de competitiewedstrijden spelen
op het natuurgras van het hoofdveld op
Sportpark Oldencate.
* Selectie Poolster: Kevin Bijlsma, Julian
Bos, Wesley Bos, Johan Dijkman, Kees Dijkman, Simon Dijkman, Tom Dijkman, Marco
Dijkstra, Robbert Kok, Ferdinand Oosterhuis, Jelte Ritsema, Jesse Smit, Niels Smit,
Sander Swijghuizen, Marco Uilhoorn, Robin
Uilhoorn, Robbin Vriend, Arjan de Weerdt,
Gijs de Weerdt en Peter Westerhuis.
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Oud-speler Jeroen de Groot zwaait nu als hoofdtrainer de scepter in Spijk.
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Stedum wil beter voor de dag komen dan vorig seizoen
Stedum wil beter voor de dag komen dan in het seizoen 2019-2020. Dat is de doelstelling die Robert
Benes en de spelersgroep met elkaar hebben afgesproken. De trainer, die aan zijn tweede seizoen in
Stedum begint, heeft er alle vertrouwen in dat dit
gaat lukken.
door Johan Staal
Toen het seizoen 2019-2020 door het coronavirus vroegtijdig beëindigd werd, nam vv Stedum de voorlaatste plaats
op de ranglijst in. Dat is een plaats waar trainer Robert
Benes van verwacht dat zijn ploeg daar dit seizoen niet zal
eindigen. ,,In vergelijking met het vorig seizoen zijn we er
kwalitatief op vooruit gegaan. Zo heeft Stijn Hamstra vanuit SV Bedum O-19 de overstap naar ons gemaakt en is Tiemen Dijk weer gaan voetballen. Tiemen was aan een mooie
carrière als scheidsrechter bezig maar raakte langdurig
geblesseerd. Om dan op dat niveau terug te keren, is lastig
en daarnaast begon het zelf weer willen voetballen ook
weer te kriebelen. En als derde nieuweling hebben we Julius van der Bracht. Julius speelt in de zaal voor de hoofdmacht van Drs. Vijfje en is daardoor een welkome aanwinst. Alle drie de versterkingen zijn spelers die ons beter
maken en ten opzichte van vorig seizoen moest dat ook”,
vertelt Robert Benes, die zich overigens niet vast wil pinnen op de plek op de ranglijst die hij voor Stedum in
gedachten heeft. ,,Voor het coronavirus uitbrak, begon het
net wat beter te draaien bij ons. Ik hoop dat we die stijgende lijn door kunnen trekken. Naast de drie versterkingen zijn ook de jeugdspelers die we vorig seizoen aan de
selectie hebben toegevoegd een jaartje ouder geworden.
Dus wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in”, aldus de
trainer van Stedum die verder duidelijk is over wie er in
zaterdag 5D kampioen gaat worden. ,,Wanneer VVK in
onze competitie geen kampioen wordt, dan hebben ze het
niet goed gedaan. Zij waren vorig seizoen al een van de
kanshebbers en gezien de versterkingen die men daar
heeft aangetrokken is dat alleen maar versterkt. Wat dat
betreft hoeft, denk ik, niemand zich verder illusies te
maken en wordt het voor de overige teams spelen om een
periodetitel. En of wij daar in een rol gaan spelen gaan zou
natuurlijk geweldig zijn. Maar laten we eerst maar eens
beter presteren dan vorig seizoen want dat is en blijft onze
doelstelling.”

 Stedum-trainer

Robert Benes: ‘eerst maar eens beter dan vorig seizoen’.

* Selectie Stedum: Jeroen Bansberg, Yannick van den Berg,
Julius van Bracht, Matthijs Colstee, Tiemen Dijk, Jaap Dijkema, Stijn Hamstra, Lars Hofman, Erik Sevenhuijsen,
Robbert Slager, Bram Smit, Jan Spijk, Lorenzo Spitsbaard,
Jasper Tillema, Tim Ypey en Bert-Jan Zijlema.

Noordwolde gaat voor linkerrijtje
Corona sloeg toe toen Noordwolde op een voor de geelzwarten ongewoon lage tiende
positie bivakkeerde. In zijn
tweede en laatste jaar als
hoofdtrainer moest de inmiddels naar Omlandia vertrokken
Simon Schuil in de sterke
derde klasse C vooral naar
onderen kijken. Maar met de
terugkeer op het oude nest van
coach Roy Kamps is ook het
optimisme opgebloeid. Spelers



en staf zien uit naar het nieuwe
seizoen en gaan voor een plek
bij de eerste zes.
door Martin Sijbolts
De komst van Kamps gaat
gepaard met de nodige verwachtingen. De van Aduard overgekomen trainer stond in Noordwolde
vanaf 2014 ook al drie seizoenen
voor de groep en leidde zijn mannen naar een respectievelijk

zesde, zevende en derde plaats.
Hij kijkt nog even kort terug op
zijn beslissing voor Noordwolde te
kiezen. ,,Ik heb daar een mooie
periode gehad en dan stel je je
wel even de vraag of het verstandig is terug te komen. Maar ik heb
er bewust wel voor gekozen en het
voelt alweer heel vertrouwd.”
Kijkend naar dit seizoen, dan is
ook Kamps zich bewust van de
sterkte van de klasse. ,,In vergelijking met mijn eerste periode in
Noordwolde is de competitie

Roy Kamps is begonnen aan zijn tweede periode als trainer van de voetballers van Noordwolde.

zwaarder geworden en ik heb een
andere selectie dan toen. Maar ik
ben nog steeds van de afspraken
en ik wil presteren, dat is niet veranderd. Ik was benieuwd wat de
groep zelf voor doelstellingen
heeft en ik heb het team een mail
gestuurd. En ze gaven allemaal
aan voor een plek bij de eerste zes
te gaan als het teamgevoel terugkomt. Dat is namelijk de kracht
van Noordwolde. En die insteek
vind ik heel positief. En ik ben het
ermee eens. Het linkerrijtje, daar
gaan we voor. En dan zien we wel
waar we uiteindelijk gaan eindigen. We hebben een fantastisch
trainingskamp gehad. Ik heb er
zin in. Ik was ook toe aan een nieuwe uitdaging. In Aduard was het
zo dat hoe kouder het werd, hoe
minder spelers kwamen trainen,
en dan kun je er niet uithalen wat
erin zit. Daar hoef ik hier in
Noordwolde niet bang voor te
zijn.”
Kanshebbers voor de titel zijn volgens Roy Kamps vier stadse ploegen: Helpman, Velocitas, Be Quick
1887 en Groen Geel, al houdt hij
bij laatstgenoemde ploeg een slag
om de arm vanwege het vertrek
van Haaye Feenstra naar vv Groningen. ,,Wij komen daarna,
samen met Loppersum, Zuidlaren
en Holwierde. De rest verwacht ik
onderin.”
In vergelijking met afgelopen seizoen is de selectie van Noordwolde enigszins veranderd. ,,Een aantal spelers is naar Oranje Nassau
gegaan om in een vriendenteam
te gaan spelen, en dat is wel
zonde. Lucas Rasker, Robin de
Graaf en Tom Boersema moet ik
daardoor missen. Ze hebben trouwens wel gezegd dat ze terugko-

men als het ze daar niet bevalt.
Een paar spelers zijn teruggegaan
naar het tweede, bijvoorbeeld
Theo Maats en Patrick Benink.
Maar ik kan een beroep op ze
doen als de nood aan de man is.”
Nieuwkomers heeft Kamps ook
mogen begroeten. ,,Endro Felies
komt van Bonaire. Hij heeft vier
jaar niet gevoetbald. Maar hij
mag laten zien wat hij kan. Van
Nieuw Roden komt de aanvoerder
over, Jurriaan Kampen, en Youri
Wernet heeft een verleden bij
Marum en GVAV-Rapiditas. Ook
hij heeft een tijdje stilgestaan
trouwens. Stef Huizinga verruilt
het tweede elftal voor de hoofdmacht.’’
* Selectie Noordwolde: Benjamin
van Aurich, Ewoud Boersema,
Antonie Buist, Jorrit Dijkstra,
Endro Felies, Silvan Havinga,
Jesse Hijlkema, Bart Hollink, Stef
Huizinga, Jurriaan Kampen, Piet
Kersten, Dannick Meima, Patrick
Meima, Martin Oltmans, Ruben
Rutgers, Yoni van der Velde,
Marco Vos, Youri Wernet en Joram
Wijnstra.
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Middelstum wil stabiele
vierdeklasser worden
Middelstum is al een aantal seizoenen
een vaste gast in het rechterrijtje van
de vierde klasse. In de afgelopen voetbaljaargang verkeerde de ploeg zelfs
in degradatiegevaar. Trainer Frank
Konneman ziet in zijn jonge selectie
echter veel potentie. ,,Vroeg of laat
moet die eruit gaan komen. Maar laat
ons eerst maar eens zorgen dat we een
stabiele vierdeklasser worden.”
door Ronald Veenstra
Konneman begint aan zijn derde seizoen
als hoofdtrainer van Middelstum, de club
waar hij van 2011 tot 2014 ook al aan het
roer stond. ,,Ik heb het goed naar mijn zin”,
aldus de in Huizinge woonachtige oefenmeester. ,,Ik steek er veel tijd in, maar krijg
er ook veel voor terug.”
Konneman is bij Middelstum niet alleen
trainer van het eerste elftal, maar fungeert
tevens als jeugdcoördinator. Samen met
Frans de Bont van de jeugdcommissie en
het team van jeugdtrainers en -leiders
waakt hij over de levensader van de club.
,,We proberen het gat tussen de jeugd en
het eerste elftal kleiner te maken”, aldus
Konneman. ,,Dat proces gaat met vallen en
opstaan, maar we maken stappen.”
Een groot deel van de selectie waarmee
Konneman zich schrap zet voor een nieuw
seizoen in de vierde klasse, bestaat uit spe-

lers die afkomstig zijn uit de eigen jeugd.
,,We hebben een aantal routiniers, en verder een grote groep spelers van 19 en 20
jaar”, aldus Konneman. ,,Het gevolg van
het werken met een jonge groep is wel dat
de prestaties vaak wat wisselvallig zijn.”
Dat was ook afgelopen seizoen het geval.
Na een sterke voorbereiding opende Middelstum het seizoen nog met een overwinning op het sterke Lycurgus, maar al snel
kwam de klad erin. Toen het seizoen in
maart werd afgebroken vanwege de coronacrisis, was Middelstum afgezakt naar de
voorlaatste plaats met slechts negen punten uit zeventien wedstrijden. ,,We hebben
veel te maken gehad met blessures, waardoor bepalende spelers wegvielen. Dat was
lastig op te vangen.”
Inmiddels is de ziekenboeg leeggestroomd
en zo kan Middelstum op volle oorlogssterkte aan het seizoen beginnen. Konneman ziet veel potentie in zijn spelersgroep,
die deze zomer is versterkt met Daan van
Aller. Hij is afkomstig van het tweede elftal
van Winsum. ,,Vroeg of laat moet die potentie eruit gaan komen”, zegt Konneman.
,,Wij hebben in ieder geval voldoende kwaliteit om ons te kunnen handhaven in de
vierde klasse. Hopelijk kunnen we komend
seizoen tegen het linkerrijtje aanschurken.
Het is mijn persoonlijke ambitie om met
Middelstum nog eens terug te keren naar
de derde klasse, waaruit we in mijn eerste
periode als trainer hier zijn gedegradeerd.
Maar dat is nu nog niet reëel. Laat ons eerst

maar eens zorgen dat we een stabiele vierdeklasser worden.”
* Selectie Middelstum: Daan van Aller, Gijs
van Aller, Xander Anema, Kristian Boelema, Robert Bos, Gerard Bronsema, Peter

van Dam, Chiel Hoeksema, Romke Korpershoek, Silvan Luit, Allert Moeken,
Mateo Milkovic, Thijs Oosterhoff, Wessel
Oosterhoff, Rutger Schuiling, Jeroen Smit,
Dennis Verkerk, Nick Verkerk en Luke
Ypey.

I Trainer Frank Konneman van Middelstum wil met zijn team een stabiele vierdeklasser worden.

Besef bij SIOS: ’Kan
historisch seizoen worden’
Het Sauwerder SIOS heeft
deze zomer een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. Het verwachtingspatroon is hoog. De
club die begin deze eeuw nog
in de zevende klasse bivakkeerde zou zomaar eens promotie naar de derde klasse
kunnen afdwingen. ,,Deze
ploeg misstaat niet in de
derde klasse”, is de overtuiging van trainer Henk Alssema.

klasse. ,,Duncan had het niet
meer zo naar zijn zin in Baflo en
wilde weer met plezier voetballen. Hij belde mij op met de vraag
of hij mee mocht trainen. Hij kent
een aantal spelers van ons ook
nog uit zijn Viboa-tijd en besloot
uiteindelijk voor ons te kiezen”,
legt Alssema uit. Net als Torrenga
heeft ook ‘nieuweling’ Reinder

Haaksema eerste klasse-ervaring.
Hij stapte in 2017 over van SIOS
naar vv Winsum en is nu weer
terug op het oude nest. Menno
Dijkstra kwam eveneens over van
Winsum. Hij speelde daar in het
tweede elftal, in de reserve hoofdklasse. ,,Hij was er wel een beetje
klaar mee om af te reizen naar
Urk en Genemuiden en dan

door Hielko Merkus
SIOS was in het door de coronacrisis voortijdig beëindigde seizoen de best presterende Ommelander club in de vierde klasse C.
De Sauwerders eindigden wel pas
op de zevende plaats, op bijna 20
punten achterstand van koploper
Mamio. Maar dit seizoen zal SIOS
een ploeg zijn waar serieus rekening mee gehouden moet worden.
,,We hebben een megaboost gekregen”, duidt Henk Alssema op de
komst van enkele nieuwe spelers.
Duncan Torrenga kwam over van
Rood Zwart Baflo, maar speelde
met Viboa en PKC ’83 in de eerste

I Trainer Henk Alssema (rechts) met leider Rudy Olthof. Foto:
Ronnie Afman.

slechts een kwartiertje te mogen
meedoen. De reserve hoofdklasse
is een mooi niveau, maar de derby’s in de vierde klasse zijn ook
leuk”, zegt Alssema. Een andere
nieuweling is Rindert Havinga.
,,Er stond ineens een blonde gast
op het trainingsveld”, lacht Alssema. De ‘aangewaaide’ aanwinst
trainde ook mee met Loppersum,
maar koos voor SIOS, waar hij met
enkele bekenden van hem gaat
samenspelen. De voorbije jaren
was Havinga de aanvalsleider van
De Fivel. Vooral voorin is SIOS er
duidelijk sterker op geworden. In
defensief opzicht geldt de 22-jarige Bouke Bolt als een versterking.
,,Hij heeft twee jaar geleden zijn
been gebroken, maar is nu weer
helemaal terug. Daar ben ik blij
mee. Bouke beschikt over een uitstekende lange bal en een goed
inzicht. Hij geeft mij in defensief
opzicht meer keuzes.” Uiteraard is
Alssema in zijn nopjes met de
nieuwe jongens. ,,Aan mij nu de
taak om er een geoliede machine
van te maken.” Een en ander
heeft ook gevolgen voor de spelers die voorheen voor de doelpunten moeste zorgen. ,,Door de
aanvallende versterkingen die we
hebben gekregen, zullen andere

jongens verdedigender moeten
spelen dan ze in voorgaande jaren
gewend waren. Sommigen blijken
dat beter te kunnen dan ze zelf
hadden gedacht. Dat is mooi om te
zien.”
SIOS wordt door nagenoeg iedereen bestempeld als een van de
favorieten. Alssema loopt er niet
voor weg. ,,Derde klasse-voetbal
in Sauwerd? Als SIOS dat ooit zou
kunnen halen, is het wel met deze
groep. We gaan absoluut bovenin
meedoen, daar ben ik van overtuigd.” Maar dé topfavoriet is
SIOS
volgens Alssema niet.
,,Mamio, Niekerk en Lycurgus, dat
graag naar de tweede klasse wil,
gaan ook meedoen om de titel.
Wij mikken op de top-vijf en een
periode. Als we deze groep bijelkaar kunnen houden, kan SIOS
ook in de derde klasse meekomen.
Daar ben ik van overtuigd. Maar
kom eerst maar eens uit die vierde klasse, dat is erg lastig. Het zou
historisch zijn en dat dan uitgerekend in het jaar waarin de club
vijftig jaar bestaat.”
* Selectie SIOS: Dennis Berghuis,
Hidde Boer, Bouke Bolt, Lammert
Brinkhuizen, Rutger Bultena, Sander Bultena, Stefan Bultena,
Rohan Dijk, Menno Dijkstra, Dennis Ezinga, Reinder Haaksema,
Allert de Haan, Reinder de Haan,
Rindert Havinga, Gijs Huinder,
Jochem Huinder, Thom Limburg,
Peter Nanninga, Willem Nieweg,
Duncan Torrenga, Harmen Wienke en Dirk Zwakenberg.
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Bedum wil met eigen jongens
de volgende stap gaan zetten
SV Bedum zal er dit jaar anders uitzien dan de voorgaande jaren. Enkele
ervaren krachten zijn gestopt of zijn in
een lager elftal gaan spelen. De selectie is aangevuld met enkele spelers
van buitenaf, maar zeker ook met jongens uit de eigen opleiding. Trainer
Remy van der Wal begint aan zijn vierde seizoen in Bedum.

ling achterin anders wel wat dun geworden”, aldus de oefenmeester van de paarshemden. ,,Guus Rozema en Robin ten Kate
hebben vanuit de eigen jeugd de overstap
gemaakt naar de eerste selectie. Het harde
werken binnen onze jeugdopleiding gaat
nu echt zijn vruchten afwerpen, want ook
na dit seizoen komen er jongens aan die
misschien nog niet in het eerste jaar, maar
zeker in de jaren die volgen een kwaliteitsimpuls zullen zijn voor SV Bedum.”
,,Vooralsnog spat de energie van de groep
af. Het is even weer toewerken naar een
nieuwe hiërarchie, er zullen nieuwe spelers
moeten opstaan om de kar te trekken. We
zijn uiteraard blij met het verloop van de
bekercampagne. Twee thuiszeges op rij
geeft een hoop vertrouwen. Ik verwacht dat
we zeker beter zullen presteren dan het
afgelopen seizoen. Kampioen? Nee, ik denk
dat wij bovenin de middenmoot moeten
kunnen meedraaien. Ik verwacht dat LTC,
Achilles en ook Gorecht om het kampioenschap zullen strijden. Gramsbergen en wij
zullen daar vlak onder zitten. Misschien
kunnen wij verrassen in de strijd om een
periodetitel. Kijkend naar het afgelopen
seizoen is Elim de zwakke broeder in deze
competitie, ik verwacht dat zij het niet redden,” sluit Van der Wal af.

door Kick Mulder
Afgelopen jaar had Bedum het lastig in de
tweede klasse en bungelde het lang bij de
onderste plekken. ,,Al ben ik ervan overtuigd dat we het wel hadden gered”, zegt
Van der Wal. Feit is dat het vernieuwde en
verjongde Bedum een nieuwe kans krijgt
in de tweedeklasse J, waar het stiekem
hoopt op de nacompetitie…
,,We gaan natuurlijk de ervaring van jongens als Bart Apothker en Jordy van Haag
missen, maar we houden genoeg routine in
de ploeg met Richard de Boer, Frank Langedijk, Nick Oostmeijer en de teruggekeerde Maikel Hoormann.” Laatstgenoemde keerde terug bij Bedum na jarenlang bij
buurman Winsum gespeeld te hebben.
,,Samen met de van GVAV-Rapiditas overgekomen Patrick Venema moet hij het spitsenduo van Bedum gaan vormen. We hebben de afgelopen seizoenen eigenlijk nooit
een echte spits gehad die er vijftien tot
twintig in kon leggen. Soeratmin Venema
heeft het prima gedaan in de spits en pikte
geregeld zijn goaltjes mee, maar ook hij is
geen echte spits. Soeratmin kan ik dit jaar
gebruiken als de nood aan de man is. In
principe kiest hij voor het futsal in Winsum
dit seizoen”, vertelt Van der Wal.

I

Remy van der Wal: ,,Nieuwe spelers zullen de kar moeten gaan trekken”

Ook Roy Mertens keert terug bij Bedum.
Na Achilles in Assen en Oranje Nassau uit
de stad keert de centrale verdediger terug
op het oude nest. ,,Met Roy halen we

ondanks zijn leeftijd een gelouterde centrale verdediger binnen. We zijn blij dat hij
terug wilde keren, want door het vertrek
van Apotheker en Van Haag was de spoe-

* Selectie SV Bedum: Hakim Agdach, Nigel
Bakker, Joachim Belga, Nick Boelhouwer,
Richard de Boer, Jos Broekmans, Lennart
van Ginkel, Stijn Hekstra, Maikel Hoormann, Robin te Kate, Stef Klugkist. Mark
Kruizinga, Luc Kuiper, Frank Langedijk,
Timo Laninga, Roy Mertens, Mark van der
Molen, Nick Oostmeijer, Guus Rozema,
Anne Jits Sijbesma, Patrick Venema, Soeratmin Venema en Julian Walraven
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Speelschema seizoen 2020-2021 I

1e klasse E ZA
19 september
Dr. Boys
PKC '83
Balk
WHC
Bl. Wit '34 Groningen
Or. Nassau Lw. Zwlwen
Pelikaan S Olde Veste
Zeerobben Burgum
Winsum Br. Boys

2e klasse J ZA
19 september
Kn.bockers Grmsbrgn
Drenthina De Weide
LTC
DZOH
Gorecht
Meppel
Achilles 1894DESZ
Oosterwolde Bedum
Elim
NEC Dlfzijl

3e klasse C ZA
19 september
HFC '15
Groen Geel
Helpman Aduard 2000
Stadspark Grijpskerk
Nrdwolde Loppersum
Be Quick 87 Omlandia
Zuidlaren Velocitas
Holwierde Glimmen

4e klasse C ZA
19 september
Middlstum FC LEO
Niekerk
Heracliden
GEO
Poolster
SIOS
RZ Baflo
Mamio
Lycurgus
Amicitia
ONR
AppingedamOKVC

5e klasse C ZA
19 september
Westrkwtr Srhuistrvn
Suawoude ASC
Zeester
Eastermar
TFS
Jistrum
De Lauwers Nrdbergum
Suameer Ezinge
VVT
Drogeham

5e klasse D ZA
19 september
Bl. Geel '15 GRC
Gr. Boys O'parkers
Warffum VVK
ZEC
Corenos
Potetos
De Fivel
Stedum Noordpool
TEO
Nw Roden

5e klasse C ZO
20 september
Drieborg WEO
Froombosch Nweschans
Usquert Woltersum
Oldamb. Bys Groen Geel
Eenrum Yde de Pnt
THOS
Meeden
Kl.buren Bl. Geel '15

26 september
Br. Boys
Or. Nassau
Lw. Zwlwen Winsum
Groningen Zeerobben
PKC '83
Bl. Wit '34
WHC
Dr. Boys
Burgum
Pelikaan S
Olde Veste Balk

26 september
NEC Dlfzijl Gorecht
Meppel
Elim
DZOH
Oosterwolde
Grmsbrgn LTC
De Weide Kn.bockers
Bedum
Achilles 1894
DESZ
Drenthina

26 september
Glimmen Nrdwolde
Loppersum Holwierde
Grijpskerk Zuidlaren
Groen Geel Stadspark
Aduard 2000 HFC '15
Velocitas Be Quick 87
Omlandia Helpman

26 september
OKVC
SIOS
RZ Baflo Appingedam
Poolster Amicitia
FC LEO
GEO
Heracliden Middlstum
ONR
Mamio
Lycurgus Niekerk

26 september
Drogeham TFS
Jistrum
VVT
Eastermar Suameer
Srhuistrvn Zeester
ASC
Westrkwtr
Ezinge
De Lauwers
Nrdbergum Suawoude

26 september
Nw Roden ZEC
Corenos TEO
VVK
Stedum
GRC
Warffum
O'parkers Bl. Geel '15
Noordpool Potetos
De Fivel Gr. Boys

27 september
Bl. Geel '15 Oldamb. Bys
Groen Geel Kl.buren
Woltersum THOS
WEO
Usquert
Nweschans Drieborg
Meeden
Eenrum
Yde de Pnt Froombosch

3 oktober
Bl. Wit '34
Dr. Boys
PKC '83
Balk
Or. Nassau
Pelikaan S
Zeerobben

3 oktober
LTC
De Weide
Kn.bockers DZOH
Grmsbrgn DESZ
Drenthina Bedum
Gorecht
Elim
Achilles 1894NEC Dlfzijl
Oosterwolde Meppel

3 oktober
Stadspark
HFC '15
Groen Geel
Helpman
Nrdwolde
Be Quick 87
Zuidlaren

3 oktober
GEO
Middlstum
FC LEO
Niekerk
SIOS
Mamio
Amicitia

3 oktober
Zeester
Westrkwtr
Srhuistrvn
Suawoude
TFS
De Lauwers
Suameer

3 oktober
Warffum
Bl. Geel '15
GRC
Gr. Boys
ZEC
Potetos
Stedum

4 oktober
Usquert Nweschans
Drieborg Woltersum
WEO
Yde de Pnt
Froombosch Meeden
Oldamb. Bys Kl.buren
Eenrum Bl. Geel '15
THOS
Groen Geel

10 oktober
Br. Boys
Bl. Wit '34
Lw. Zwlwen Pelikaan S
Groningen Balk
WHC
PKC '83
Burgum
Or. Nassau
Olde Veste Dr. Boys
Winsum Zeerobben

10 oktober
NEC Dlfzijl LTC
Meppel
Achilles 1894
DZOH
Drenthina
De Weide Grmsbrgn
Bedum
Gorecht
DESZ
Kn.bockers
Elim
Oosterwolde

10 oktober
Glimmen Stadspark
Loppersum Be Quick 87
Grijpskerk Helpman
Aduard 2000 Groen Geel
Velocitas Nrdwolde
Omlandia HFC '15
Holwierde Zuidlaren

10 oktober
OKVC
GEO
RZ Baflo Mamio
Poolster Niekerk
Heracliden FC LEO
ONR
SIOS
Lycurgus Middlstum
AppingedamAmicitia

10 oktober
Drogeham Zeester
Jistrum
De Lauwers
Eastermar Suawoude
ASC
Srhuistrvn
Ezinge
TFS
Nrdbergum Westrkwtr
VVT
Suameer

10 oktober
Nw Roden Warffum
Corenos Potetos
VVK
Gr. Boys
O'parkers GRC
Noordpool ZEC
De Fivel Bl. Geel '15
TEO
Stedum

11 oktober
Bl. Geel '15 Usquert
Groen Geel Eenrum
Woltersum Froombosch
Nweschans WEO
Meeden
Oldamb. Bys
Yde de Pnt Drieborg
Kl.buren THOS

17 oktober
Dr. Boys
Burgum
Groningen Olde Veste
PKC '83
Lw. Zwlwen
WHC
Br. Boys
Balk
Or. Nassau
Bl. Wit '34 Winsum
Zeerobben Pelikaan S

17 oktober
Kn.bockers Bedum
DZOH
DESZ
Grmsbrgn Meppel
De Weide NEC Dlfzijl
Drenthina Gorecht
LTC
Elim
Oosterwolde Achilles 1894

17 oktober
HFC '15
Velocitas
Grijpskerk Omlandia
Groen Geel Loppersum
Aduard 2000 Glimmen
Helpman Nrdwolde
Stadspark Holwierde
Zuidlaren Be Quick 87

17 oktober
Middlstum ONR
Poolster Lycurgus
FC LEO
RZ Baflo
Heracliden OKVC
Niekerk
SIOS
GEO
Appingedam
Amicitia
Mamio

17 oktober
Westrkwtr Ezinge
Eastermar Nrdbergum
Srhuistrvn Jistrum
ASC
Drogeham
Suawoude TFS
Zeester
VVT
Suameer De Lauwers

17 oktober
Bl. Geel '15 Noordpool
VVK
De Fivel
GRC
Corenos
O'parkers Nw Roden
Gr. Boys ZEC
Warffum TEO
Stedum Potetos

18 oktober
Drieborg Meeden
Woltersum Yde de Pnt
WEO
Groen Geel
Nweschans Bl. Geel '15
Froombosch Oldamb. Bys
Usquert Kl.buren
THOS
Eenrum

24 oktober
Br. Boys
Groningen
Lw. Zwlwen Bl. Wit '34
Burgum
WHC
Or. Nassau Dr. Boys
Olde Veste Zeerobben
Pelikaan S Balk
Winsum PKC '83

24 oktober
NEC Dlfzijl DZOH
Meppel
LTC
Bedum
De Weide
Gorecht
Kn.bockers
DESZ
Oosterwolde
Achilles 1894Drenthina
Elim
Grmsbrgn

24 oktober
Glimmen Grijpskerk
Loppersum Stadspark
Velocitas Aduard 2000
Nrdwolde HFC '15
Omlandia Zuidlaren
Be Quick 87 Helpman
Holwierde Groen Geel

24 oktober
OKVC
Poolster
RZ Baflo GEO
ONR
Heracliden
SIOS
Middlstum
Lycurgus Amicitia
Mamio
Niekerk
AppingedamFC LEO

24 oktober
Drogeham Eastermar
Jistrum
Zeester
Ezinge
ASC
TFS
Westrkwtr
Nrdbergum Suameer
De Lauwers Suawoude
VVT
Srhuistrvn

24 oktober
Nw Roden VVK
Corenos Warffum
Noordpool O'parkers
ZEC
Bl. Geel '15
De Fivel Stedum
Potetos
Gr. Boys
TEO
GRC

25 oktober
Bl. Geel '15 Woltersum
Groen Geel Usquert
Meeden
Nweschans
Oldamb. Bys Drieborg
Yde de Pnt THOS
Eenrum Froombosch
Kl.buren WEO

31 oktober
Bl. Wit '34 Burgum
Dr. Boys
Pelikaan S
Groningen Winsum
PKC '83
Br. Boys
WHC
Olde Veste
Balk
Lw. Zwlwen
Zeerobben Or. Nassau

31 oktober
LTC
Bedum
Kn.bockers Achilles 1894
DZOH
Elim
Grmsbrgn NEC Dlfzijl
De Weide DESZ
Drenthina Meppel
Oosterwolde Gorecht

31 oktober
Stadspark Velocitas
HFC '15
Be Quick 87
Grijpskerk Holwierde
Groen Geel Glimmen
Aduard 2000 Omlandia
Helpman Loppersum
Zuidlaren Nrdwolde

31 oktober
GEO
ONR
Middlstum Mamio
Poolster Appingedam
FC LEO
OKVC
Heracliden Lycurgus
Niekerk
RZ Baflo
Amicitia
SIOS

31 oktober
Zeester
Ezinge
Westrkwtr De Lauwers
Eastermar VVT
Srhuistrvn Drogeham
ASC
Nrdbergum
Suawoude Jistrum
Suameer TFS

31 oktober
Warffum Noordpool
Bl. Geel '15 Potetos
VVK
TEO
GRC
Nw Roden
O'parkers De Fivel
Gr. Boys Corenos
Stedum ZEC

1 november
Usquert Meeden
Drieborg Eenrum
Woltersum Kl.buren
WEO
Bl. Geel '15
Nweschans Yde de Pnt
Froombosch Groen Geel
THOS
Oldamb. Bys

7 november
Br. Boys
Zeerobben
Lw. Zwlwen Dr. Boys
Burgum
Groningen
Or. Nassau WHC
Olde Veste Bl. Wit '34
Pelikaan S PKC '83
Winsum Balk

7 november
NEC Dlfzijl Oosterwolde
Meppel
Kn.bockers
Bedum
DZOH
Gorecht
De Weide
DESZ
LTC
Achilles 1894Grmsbrgn
Elim
Drenthina

7 november
Glimmen Zuidlaren
Loppersum HFC '15
Velocitas Grijpskerk
Nrdwolde Aduard 2000
Omlandia Stadspark
Be Quick 87 Groen Geel
Holwierde Helpman

7 november
OKVC
Amicitia
RZ Baflo Middlstum
ONR
Poolster
SIOS
Heracliden
Lycurgus GEO
Mamio
FC LEO
AppingedamNiekerk

7 november
Drogeham Suameer
Jistrum
Westrkwtr
Ezinge
Eastermar
TFS
ASC
Nrdbergum Zeester
De Lauwers Srhuistrvn
VVT
Suawoude

7 november
Nw Roden Stedum
Corenos Bl. Geel '15
Noordpool VVK
ZEC
O'parkers
De Fivel Warffum
Potetos
GRC
TEO
Gr. Boys

8 november
Bl. Geel '15 THOS
Groen Geel Drieborg
Meeden
Woltersum
Oldamb. Bys Nweschans
Yde de Pnt Usquert
Eenrum WEO
Kl.buren Froombosch

21 november
Br. Boys
Balk
Bl. Wit '34 Zeerobben
Dr. Boys
Winsum
Groningen Lw. Zwlwen
PKC '83
Burgum
WHC
Pelikaan S
Olde Veste Or. Nassau

21 november
NEC Dlfzijl Drenthina
LTC
Oosterwolde
Kn.bockers Elim
DZOH
Meppel
Grmsbrgn Bedum
De Weide Achilles 1894
DESZ
Gorecht

21 november
Glimmen Helpman
Stadspark Zuidlaren
HFC '15
Holwierde
Grijpskerk Loppersum
Groen Geel Velocitas
Aduard 2000 Be Quick 87
Omlandia Nrdwolde

21 november
OKVC
Niekerk
GEO
Amicitia
Middlstum Appingedam
Poolster RZ Baflo
FC LEO
ONR
Heracliden Mamio
Lycurgus SIOS

21 november
Drogeham Suawoude
Zeester
Suameer
Westrkwtr VVT
Eastermar Jistrum
Srhuistrvn Ezinge
ASC
De Lauwers
Nrdbergum TFS

21 november
Nw Roden Gr. Boys
Warffum Stedum
Bl. Geel '15 TEO
VVK
Corenos
GRC
Noordpool
O'parkers Potetos
De Fivel ZEC

22 november
Bl. Geel '15 Froombosch
Usquert THOS
Drieborg Kl.buren
Woltersum Groen Geel
WEO
Meeden
Nweschans Eenrum
Yde de Pnt Oldamb. Bys

28 november
Lw. Zwlwen WHC
Balk
Dr. Boys
Burgum
Br. Boys
Or. Nassau Groningen
Pelikaan S Bl. Wit '34
Zeerobben PKC '83
Winsum Olde Veste

28 november
Meppel
De Weide
Drenthina Kn.bockers
Bedum
NEC Dlfzijl
Gorecht
DZOH
Achilles 1894LTC
Oosterwolde Grmsbrgn
Elim
DESZ

28 november
Loppersum Aduard 2000
Helpman HFC '15
Velocitas Glimmen
Nrdwolde Grijpskerk
Be Quick 87 Stadspark
Zuidlaren Groen Geel
Holwierde Omlandia

28 november
RZ Baflo Heracliden
Niekerk
Middlstum
ONR
OKVC
SIOS
Poolster
Mamio
GEO
Amicitia
FC LEO
AppingedamLycurgus

28 november
Jistrum
ASC
Suawoude Westrkwtr
Ezinge
Drogeham
TFS
Eastermar
De Lauwers Zeester
Suameer Srhuistrvn
VVT
Nrdbergum

28 november
Corenos O'parkers
Gr. Boys Bl. Geel '15
Noordpool Nw Roden
ZEC
VVK
Potetos
Warffum
Stedum GRC
TEO
De Fivel

29 november
Groen Geel Nweschans
Froombosch Drieborg
Meeden
Bl. Geel '15
Oldamb. Bys Woltersum
Eenrum Usquert
THOS
WEO
Kl.buren Yde de Pnt

5 december
Bl. Wit '34 Or. Nassau
Br. Boys
Lw. Zwlwen
Dr. Boys
Zeerobben
PKC '83
Balk
WHC
Winsum
Olde Veste Burgum
Pelikaan S Groningen

5 december
LTC
Gorecht
NEC Dlfzijl Meppel
Kn.bockers Oosterwolde
Grmsbrgn Drenthina
De Weide Elim
DESZ
Bedum
Achilles 1894DZOH

5 december
Stadspark Nrdwolde
Glimmen Loppersum
HFC '15
Zuidlaren
Groen Geel Helpman
Aduard 2000 Holwierde
Omlandia Velocitas
Be Quick 87 Grijpskerk

5 december
GEO
SIOS
OKVC
RZ Baflo
Middlstum Amicitia
FC LEO
Niekerk
Heracliden Appingedam
Lycurgus ONR
Mamio
Poolster

5 december
Zeester
TFS
Drogeham Jistrum
Westrkwtr Suameer
Srhuistrvn Suawoude
ASC
VVT
Nrdbergum Ezinge
De Lauwers Eastermar

5 december
Warffum ZEC
Nw Roden Corenos
Bl. Geel '15 Stedum
GRC
Gr. Boys
O'parkers TEO
De Fivel Noordpool
Potetos
VVK

6 december
Usquert Oldamb. Bys
Bl. Geel '15 Groen Geel
Drieborg THOS
WEO
Froombosch
Nweschans Kl.buren
Yde de Pnt Meeden
Eenrum Woltersum

12 december
Dr. Boys
Br. Boys
Lw. Zwlwen Olde Veste
Groningen PKC '83
Balk
Bl. Wit '34
Or. Nassau Pelikaan S
Zeerobben WHC
Winsum Burgum

12 december
Kn.bockers NEC Dlfzijl
Meppel
DESZ
DZOH
Grmsbrgn
Drenthina LTC
Gorecht
Achilles 1894
Oosterwolde De Weide
Elim
Bedum

12 december
HFC '15
Glimmen
Loppersum Omlandia
Grijpskerk Groen Geel
Helpman Stadspark
Nrdwolde Be Quick 87
Zuidlaren Aduard 2000
Holwierde Velocitas

12 december
Middlstum OKVC
RZ Baflo Lycurgus
Poolster FC LEO
Niekerk
GEO
SIOS
Mamio
Amicitia
Heracliden
AppingedamONR

12 december
Westrkwtr Drogeham
Jistrum
Nrdbergum
Eastermar Srhuistrvn
Suawoude Zeester
TFS
De Lauwers
Suameer ASC
VVT
Ezinge

12 december
Bl. Geel '15 Nw Roden
Corenos De Fivel
VVK
GRC
Gr. Boys Warffum
ZEC
Potetos
Stedum O'parkers
TEO
Noordpool

13 december
Drieborg Bl. Geel '15
Groen Geel Yde de Pnt
Woltersum WEO
Froombosch Usquert
Oldamb. Bys Eenrum
THOS
Nweschans
Kl.buren Meeden

16 januari
PKC '83
WHC
Burgum
Bl. Wit '34
Olde Veste
Pelikaan S
Zeerobben

16 januari
Grmsbrgn Gorecht
De Weide DZOH
Bedum
Meppel
LTC
Kn.bockers
DESZ
NEC Dlfzijl
Achilles 1894Elim
Oosterwolde Drenthina

16 januari
Groen Geel Nrdwolde
Aduard 2000 Grijpskerk
Velocitas Loppersum
Stadspark HFC '15
Omlandia Glimmen
Be Quick 87 Holwierde
Zuidlaren Helpman

16 januari
FC LEO
Heracliden
ONR
GEO
Lycurgus
Mamio
Amicitia

16 januari
Srhuistrvn
ASC
Ezinge
Zeester
Nrdbergum
De Lauwers
Suameer

16 januari
GRC
O'parkers
Noordpool
Warffum
De Fivel
Potetos
Stedum

17 januari
WEO
Nweschans
Meeden
Usquert
Yde de Pnt
Eenrum
THOS

WHC
Groningen
Olde Veste
Burgum
Winsum
Br. Boys
Lw. Zwlwen

Or. Nassau
Groningen
Lw. Zwlwen
Dr. Boys
Br. Boys
Winsum
Balk

Aduard 2000
Grijpskerk
Omlandia
Velocitas
Holwierde
Glimmen
Loppersum

Heracliden
Poolster
Lycurgus
ONR
Appingedam
OKVC
RZ Baflo

SIOS
Poolster
RZ Baflo
Middlstum
OKVC
Appingedam
Niekerk

ASC
Eastermar
Nrdbergum
Ezinge
VVT
Drogeham
Jistrum

TFS
Eastermar
Jistrum
Westrkwtr
Drogeham
VVT
Suawoude

O'parkers
VVK
De Fivel
Noordpool
TEO
Nw Roden
Corenos

ZEC
VVK
Corenos
Bl. Geel '15
Nw Roden
TEO
Gr. Boys

Oldamb. Bys
Woltersum
Groen Geel
Drieborg
Bl. Geel '15
Kl.buren
Froombosch
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Speelschema seizoen 2020-2021 II

1e klasse E ZA
23 januari
Br. Boys
WHC
Dr. Boys
Olde Veste
Lw. Zwlwen PKC '83
Groningen Burgum
Balk
Pelikaan S
Or. Nassau Zeerobben
Winsum Bl. Wit '34

2e klasse J ZA
23 januari
NEC Dlfzijl De Weide
Kn.bockers DESZ
Meppel
Grmsbrgn
DZOH
Bedum
Drenthina Achilles 1894
Gorecht
Oosterwolde
Elim
LTC

3e klasse C ZA
23 januari
Glimmen Aduard 2000
HFC '15
Omlandia
Loppersum Groen Geel
Grijpskerk Velocitas
Helpman Be Quick 87
Nrdwolde Zuidlaren
Holwierde Stadspark

4e klasse C ZA
23 januari
OKVC
Heracliden
Middlstum Lycurgus
RZ Baflo FC LEO
Poolster ONR
Niekerk
Mamio
SIOS
Amicitia
AppingedamGEO

5e klasse C ZA
23 januari
Drogeham ASC
Westrkwtr Nrdbergum
Jistrum
Srhuistrvn
Eastermar Ezinge
Suawoude De Lauwers
TFS
Suameer
VVT
Zeester

5e klasse D ZA
23 januari
Nw Roden O'parkers
Bl. Geel '15 De Fivel
Corenos GRC
VVK
Noordpool
Gr. Boys Potetos
ZEC
Stedum
TEO
Warffum

5e klasse C ZO
24 januari
Bl. Geel '15 Nweschans
Drieborg Yde de Pnt
Groen Geel WEO
Woltersum Meeden
Froombosch Eenrum
Oldamb. Bys THOS
Kl.buren Usquert

30 januari
PKC '83
WHC
Burgum
Bl. Wit '34
Olde Veste
Pelikaan S
Zeerobben

Dr. Boys
Or. Nassau
Balk
Br. Boys
Groningen
Lw. Zwlwen
Winsum

30 januari
Grmsbrgn Kn.bockers
De Weide Gorecht
Bedum
Drenthina
LTC
NEC Dlfzijl
DESZ
DZOH
Achilles 1894Meppel
Oosterwolde Elim

30 januari
Groen Geel HFC '15
Aduard 2000 Nrdwolde
Velocitas Helpman
Stadspark Glimmen
Omlandia Grijpskerk
Be Quick 87 Loppersum
Zuidlaren Holwierde

30 januari
FC LEO
Heracliden
ONR
GEO
Lycurgus
Mamio
Amicitia

Middlstum
SIOS
Niekerk
OKVC
Poolster
RZ Baflo
Appingedam

30 januari
Srhuistrvn
ASC
Ezinge
Zeester
Nrdbergum
De Lauwers
Suameer

Westrkwtr
TFS
Suawoude
Drogeham
Eastermar
Jistrum
VVT

30 januari
GRC
O'parkers
Noordpool
Warffum
De Fivel
Potetos
Stedum

Bl. Geel '15
ZEC
Gr. Boys
Nw Roden
VVK
Corenos
TEO

31 januari
WEO
Nweschans
Meeden
Usquert
Yde de Pnt
Eenrum
THOS

6 februari
Br. Boys
Dr. Boys
Lw. Zwlwen
Groningen
PKC '83
Balk
Or. Nassau

Winsum
WHC
Zeerobben
Bl. Wit '34
Pelikaan S
Olde Veste
Burgum

6 februari
NEC Dlfzijl
Kn.bockers
Meppel
DZOH
Grmsbrgn
Drenthina
Gorecht

6 februari
Glimmen Holwierde
HFC '15
Aduard 2000
Loppersum Zuidlaren
Grijpskerk Stadspark
Groen Geel Be Quick 87
Helpman Omlandia
Nrdwolde Velocitas

6 februari
OKVC
Middlstum
RZ Baflo
Poolster
FC LEO
Niekerk
SIOS

Appingedam
Heracliden
Amicitia
GEO
Mamio
Lycurgus
ONR

6 februari
Drogeham
Westrkwtr
Jistrum
Eastermar
Srhuistrvn
Suawoude
TFS

VVT
ASC
Suameer
Zeester
De Lauwers
Nrdbergum
Ezinge

6 februari
Nw Roden
Bl. Geel '15
Corenos
VVK
GRC
Gr. Boys
ZEC

TEO
O'parkers
Stedum
Warffum
Potetos
De Fivel
Noordpool

7 februari
Bl. Geel '15 Kl.buren
Drieborg Nweschans
Groen Geel THOS
Woltersum Usquert
WEO
Eenrum
Froombosch Yde de Pnt
Oldamb. Bys Meeden

Elim
De Weide
Oosterwolde
LTC
Achilles 1894
DESZ
Bedum

Drieborg
Oldamb. Bys
Froombosch
Bl. Geel '15
Woltersum
Groen Geel
Kl.buren

27 februari
Lw. Zwlwen Or. Nassau
WHC
Balk
Burgum
Bl. Wit '34
Olde Veste PKC '83
Pelikaan S Dr. Boys
Zeerobben Br. Boys
Winsum Groningen

27 februari
Meppel
Gorecht
De Weide Drenthina
Bedum
LTC
DESZ
Grmsbrgn
Achilles 1894Kn.bockers
Oosterwolde NEC Dlfzijl
Elim
DZOH

27 februari
Loppersum Nrdwolde
Aduard 2000 Helpman
Velocitas Stadspark
Omlandia Groen Geel
Be Quick 87 HFC '15
Zuidlaren Glimmen
Holwierde Grijpskerk

27 februari
RZ Baflo SIOS
Heracliden Niekerk
ONR
GEO
Lycurgus FC LEO
Mamio
Middlstum
Amicitia
OKVC
AppingedamPoolster

27 februari
Jistrum
TFS
ASC
Suawoude
Ezinge
Zeester
Nrdbergum Srhuistrvn
De Lauwers Westrkwtr
Suameer Drogeham
VVT
Eastermar

27 februari
Corenos ZEC
O'parkers Gr. Boys
Noordpool Warffum
De Fivel GRC
Potetos
Bl. Geel '15
Stedum Nw Roden
TEO
VVK

28 februari
Groen Geel Oldamb. Bys
Nweschans Froombosch
Meeden
Usquert
Yde de Pnt WEO
Eenrum Drieborg
THOS
Bl. Geel '15
Kl.buren Woltersum

6 maart
Br. Boys
Dr. Boys
Groningen
PKC '83
Balk
Bl. Wit '34
Or. Nassau

Burgum
Lw. Zwlwen
WHC
Zeerobben
Winsum
Pelikaan S
Olde Veste

6 maart
NEC Dlfzijl
Kn.bockers
DZOH
Grmsbrgn
Drenthina
LTC
Gorecht

6 maart
Glimmen
HFC '15
Grijpskerk
Groen Geel
Helpman
Stadspark
Nrdwolde

6 maart
OKVC
Middlstum
Poolster
FC LEO
Niekerk
GEO
SIOS

6 maart
Drogeham
Westrkwtr
Eastermar
Srhuistrvn
Suawoude
Zeester
TFS

Ezinge
Jistrum
ASC
Suameer
VVT
De Lauwers
Nrdbergum

6 maart
Nw Roden
Bl. Geel '15
VVK
GRC
Gr. Boys
Warffum
ZEC

Noordpool
Corenos
O'parkers
Stedum
TEO
Potetos
De Fivel

7 maart
Bl. Geel '15 Meeden
Drieborg Groen Geel
Woltersum Nweschans
WEO
THOS
Froombosch Kl.buren
Usquert Eenrum
Oldamb. Bys Yde de Pnt

13 maart
Lw. Zwlwen
WHC
Balk
Burgum
Pelikaan S
Zeerobben
Winsum

Groningen
Bl. Wit '34
Br. Boys
PKC '83
Or. Nassau
Olde Veste
Dr. Boys

13 maart
Meppel
DZOH
De Weide LTC
Drenthina NEC Dlfzijl
Bedum
Grmsbrgn
Achilles 1894Gorecht
Oosterwolde DESZ
Elim
Kn.bockers

13 maart
Loppersum Grijpskerk
Aduard 2000 Stadspark
Helpman Glimmen
Velocitas Groen Geel
Be Quick 87 Nrdwolde
Zuidlaren Omlandia
Holwierde HFC '15

13 maart
RZ Baflo Poolster
Heracliden GEO
Niekerk
OKVC
ONR
FC LEO
Mamio
SIOS
Amicitia
Lycurgus
AppingedamMiddlstum

13 maart
Jistrum
ASC
Suawoude
Ezinge
De Lauwers
Suameer
VVT

Eastermar
Zeester
Drogeham
Srhuistrvn
TFS
Nrdbergum
Westrkwtr

13 maart
Corenos
O'parkers
Gr. Boys
Noordpool
Potetos
Stedum
TEO

VVK
Warffum
Nw Roden
GRC
ZEC
De Fivel
Bl. Geel '15

14 maart
Groen Geel Woltersum
Nweschans Usquert
Froombosch Bl. Geel '15
Meeden
WEO
Eenrum Oldamb. Bys
THOS
Yde de Pnt
Kl.buren Drieborg

20 maart
Groningen
Bl. Wit '34
Br. Boys
Burgum
Or. Nassau
Olde Veste
Winsum

Dr. Boys
Balk
Pelikaan S
Zeerobben
PKC '83
Lw. Zwlwen
WHC

20 maart
DZOH
LTC
NEC Dlfzijl
Bedum
Gorecht
DESZ
Elim

20 maart
Grijpskerk
Stadspark
Glimmen
Velocitas
Nrdwolde
Omlandia
Holwierde

20 maart
Poolster Middlstum
GEO
Niekerk
OKVC
Mamio
ONR
Amicitia
SIOS
FC LEO
Lycurgus RZ Baflo
AppingedamHeracliden

20 maart
Eastermar
Zeester
Drogeham
Ezinge
TFS
Nrdbergum
VVT

Westrkwtr
Suawoude
De Lauwers
Suameer
Srhuistrvn
Jistrum
ASC

20 maart
VVK
Warffum
Nw Roden
Noordpool
ZEC
De Fivel
TEO

Bl. Geel '15
Gr. Boys
Potetos
Stedum
GRC
Corenos
O'parkers

21 maart
Woltersum Drieborg
Usquert Froombosch
Bl. Geel '15 Eenrum
Meeden
THOS
Oldamb. Bys WEO
Yde de Pnt Groen Geel
Kl.buren Nweschans

27 maart
Dr. Boys
Lw. Zwlwen
PKC '83
Or. Nassau
Olde Veste
Pelikaan S
Zeerobben

Balk
Burgum
Groningen
Br. Boys
Winsum
WHC
Bl. Wit '34

27 maart
Kn.bockers Drenthina
Meppel
Bedum
Grmsbrgn DZOH
Gorecht
NEC Dlfzijl
DESZ
Elim
Achilles 1894De Weide
Oosterwolde LTC

27 maart
HFC '15
Helpman
Loppersum Velocitas
Groen Geel Grijpskerk
Nrdwolde Glimmen
Omlandia Holwierde
Be Quick 87 Aduard 2000
Zuidlaren Stadspark

27 maart
Middlstum
RZ Baflo
FC LEO
SIOS
Lycurgus
Mamio
Amicitia

27 maart
Westrkwtr
Jistrum
Srhuistrvn
TFS
Nrdbergum
De Lauwers
Suameer

Suawoude
Ezinge
Eastermar
Drogeham
VVT
ASC
Zeester

27 maart
Bl. Geel '15
Corenos
GRC
ZEC
De Fivel
Potetos
Stedum

Gr. Boys
Noordpool
VVK
Nw Roden
TEO
O'parkers
Warffum

28 maart
Drieborg Froombosch
Groen Geel Meeden
WEO
Woltersum
Oldamb. Bys Bl. Geel '15
Yde de Pnt Kl.buren
Eenrum Nweschans
THOS
Usquert

10 april
Bl. Wit '34
Br. Boys
Groningen
WHC
Balk
Burgum
Winsum

Olde Veste
PKC '83
Or. Nassau
Lw. Zwlwen
Zeerobben
Dr. Boys
Pelikaan S

10 april
LTC
NEC Dlfzijl
DZOH
De Weide
Drenthina
Bedum
Elim

10 april
Stadspark Omlandia
Glimmen Groen Geel
Grijpskerk Nrdwolde
Aduard 2000 Loppersum
Helpman Zuidlaren
Velocitas HFC '15
Holwierde Be Quick 87

10 april
GEO
Lycurgus
OKVC
FC LEO
Poolster SIOS
Heracliden RZ Baflo
Niekerk
Amicitia
ONR
Middlstum
AppingedamMamio

10 april
Zeester
Drogeham
Eastermar
ASC
Suawoude
Ezinge
VVT

Nrdbergum
Srhuistrvn
TFS
Jistrum
Suameer
Westrkwtr
De Lauwers

10 april
Warffum
Nw Roden
VVK
O'parkers
Gr. Boys
Noordpool
TEO

De Fivel
GRC
ZEC
Corenos
Stedum
Bl. Geel '15
Potetos

11 april
Usquert Yde de Pnt
Bl. Geel '15 WEO
Woltersum Oldamb. Bys
Nweschans Groen Geel
Froombosch THOS
Meeden
Drieborg
Kl.buren Eenrum

17 april
Dr. Boys
Lw. Zwlwen
PKC '83
Or. Nassau
Olde Veste
Pelikaan S
Zeerobben

Bl. Wit '34
Br. Boys
Winsum
Balk
WHC
Burgum
Groningen

17 april
Kn.bockers LTC
Meppel
NEC Dlfzijl
Grmsbrgn Elim
Gorecht
Drenthina
DESZ
De Weide
Achilles 1894Bedum
Oosterwolde DZOH

17 april
HFC '15
Stadspark
Loppersum Glimmen
Groen Geel Holwierde
Nrdwolde Helpman
Omlandia Aduard 2000
Be Quick 87 Velocitas
Zuidlaren Grijpskerk

17 april
Middlstum
RZ Baflo
FC LEO
SIOS
Lycurgus
Mamio
Amicitia

17 april
Westrkwtr
Jistrum
Srhuistrvn
TFS
Nrdbergum
De Lauwers
Suameer

Zeester
Drogeham
VVT
Suawoude
ASC
Ezinge
Eastermar

17 april
Bl. Geel '15
Corenos
GRC
ZEC
De Fivel
Potetos
Stedum

Warffum
Nw Roden
TEO
Gr. Boys
O'parkers
Noordpool
VVK

18 april
Drieborg Usquert
Groen Geel Bl. Geel '15
WEO
Kl.buren
Oldamb. Bys Froombosch
Yde de Pnt Nweschans
Eenrum Meeden
THOS
Woltersum

24 april
Bl. Wit '34
Br. Boys
Groningen
Balk
WHC
Burgum
Winsum

Lw. Zwlwen
Dr. Boys
Pelikaan S
PKC '83
Zeerobben
Olde Veste
Or. Nassau

24 april
LTC
NEC Dlfzijl
DZOH
Drenthina
De Weide
Bedum
Elim

Meppel
Kn.bockers
Achilles 1894
Grmsbrgn
Oosterwolde
DESZ
Gorecht

24 april
Stadspark Loppersum
Glimmen HFC '15
Grijpskerk Be Quick 87
Helpman Groen Geel
Aduard 2000 Zuidlaren
Velocitas Omlandia
Holwierde Nrdwolde

24 april
GEO
RZ Baflo
OKVC
Middlstum
Poolster Mamio
Niekerk
FC LEO
Heracliden Amicitia
ONR
Lycurgus
AppingedamSIOS

24 april
Zeester
Drogeham
Eastermar
Suawoude
ASC
Ezinge
VVT

Jistrum
Westrkwtr
De Lauwers
Srhuistrvn
Suameer
Nrdbergum
TFS

24 april
Warffum
Nw Roden
VVK
Gr. Boys
O'parkers
Noordpool
TEO

Corenos
Bl. Geel '15
Potetos
GRC
Stedum
De Fivel
ZEC

25 april
Usquert Groen Geel
Bl. Geel '15 Drieborg
Woltersum Eenrum
Froombosch WEO
Nweschans THOS
Meeden
Yde de Pnt
Kl.buren Oldamb. Bys

8 mei
Lw. Zwlwen
Groningen
PKC '83
Burgum
Or. Nassau
Olde Veste
Zeerobben

Balk
Br. Boys
WHC
Winsum
Bl. Wit '34
Pelikaan S
Dr. Boys

8 mei
Meppel
Drenthina
DZOH
NEC Dlfzijl
Grmsbrgn De Weide
Bedum
Elim
Gorecht
LTC
DESZ
Achilles 1894
Oosterwolde Kn.bockers

8 mei
Loppersum Helpman
Grijpskerk Glimmen
Groen Geel Aduard 2000
Velocitas Holwierde
Nrdwolde Stadspark
Omlandia Be Quick 87
Zuidlaren HFC '15

8 mei
RZ Baflo
Poolster
FC LEO
ONR
SIOS
Lycurgus
Amicitia

8 mei
Jistrum
Eastermar
Srhuistrvn
Ezinge
TFS
Nrdbergum
Suameer

Suawoude
Drogeham
ASC
VVT
Zeester
De Lauwers
Westrkwtr

8 mei
Corenos
VVK
GRC
Noordpool
ZEC
De Fivel
Stedum

Gr. Boys
Nw Roden
O'parkers
TEO
Warffum
Potetos
Bl. Geel '15

9 mei
Groen Geel Froombosch
Woltersum Bl. Geel '15
WEO
Nweschans
Meeden
Kl.buren
Oldamb. Bys Usquert
Yde de Pnt Eenrum
THOS
Drieborg

15 mei
Br. Boys
Dr. Boys
WHC
Balk
Bl. Wit '34
Pelikaan S
Winsum

Olde Veste
Or. Nassau
Burgum
Groningen
PKC '83
Zeerobben
Lw. Zwlwen

15 mei
NEC Dlfzijl DESZ
Kn.bockers Gorecht
De Weide Bedum
Drenthina DZOH
LTC
Grmsbrgn
Achilles 1894Oosterwolde
Elim
Meppel

15 mei
Glimmen Omlandia
HFC '15
Nrdwolde
Aduard 2000 Velocitas
Helpman Grijpskerk
Stadspark Groen Geel
Be Quick 87 Zuidlaren
Holwierde Loppersum

15 mei
OKVC
Lycurgus
Middlstum SIOS
Heracliden ONR
Niekerk
Poolster
GEO
FC LEO
Mamio
Amicitia
AppingedamRZ Baflo

15 mei
Drogeham
Westrkwtr
ASC
Suawoude
Zeester
De Lauwers
VVT

Nrdbergum
TFS
Ezinge
Eastermar
Srhuistrvn
Suameer
Jistrum

15 mei
Nw Roden
Bl. Geel '15
O'parkers
Gr. Boys
Warffum
Potetos
TEO

De Fivel
ZEC
Noordpool
VVK
GRC
Stedum
Corenos

16 mei
Bl. Geel '15 Yde de Pnt
Drieborg Oldamb. Bys
Nweschans Meeden
Froombosch Woltersum
Usquert WEO
Eenrum THOS
Kl.buren Groen Geel

Bedum
Meppel
De Weide
Oosterwolde
Elim
Achilles 1894
DESZ

Kn.bockers
Drenthina
Achilles 1894
Oosterwolde
Grmsbrgn
Meppel
De Weide

DESZ
Grmsbrgn
Gorecht
Meppel
Oosterwolde
Kn.bockers
Achilles 1894

Velocitas
Loppersum
Aduard 2000
Zuidlaren
Holwierde
Be Quick 87
Omlandia

HFC '15
Helpman
Be Quick 87
Zuidlaren
Groen Geel
Loppersum
Aduard 2000

ONR
RZ Baflo
Heracliden
Amicitia
Appingedam
Mamio
Lycurgus

Niekerk
ONR
Poolster
OKVC
Appingedam
Heracliden
GEO

GEO
OKVC
Appingedam
Niekerk
Heracliden
ONR
Poolster

Niekerk
OKVC
Heracliden
Appingedam
GEO
Mamio
Middlstum
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