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Projecten voor Toukomst bekend

Indoor Zechsteinzee
als icoon voor Groningen

Martijn Kardol. Foto: Pim Hendriksen.

Cabaret in vanBeresteyn
VEENDAM - Cabaretier Martijn Kardol zal vrijdag met zijn
nieuwe voorstelling Welkom op
de planken staan van theater
vanBeresteyn in Veendam.
Martijn Kardol gaf tijdens de Mini
Preview in vanBeresteyn een voorproefje van zijn nieuwe voorstelling Welkom. Een tweede programma is altijd lastig voor een cabaretier. Toch lukt het Kardol om
met Welkom opnieuw een humoristische show van betekenis te
maken.
Op het eerste gezicht is er niks te
zien aan Martijn Kardol: vlot pratend, makkelijk bewegend, zelfverzekerd. Maar dat is op een podium. Daarop bepaalt hij de regels
en houden anderen -het publiek in
de zaal- hun mond. Maar buiten
het theater, waar de regels ook
door anderen worden bepaald, vermijdt hij het sociale contact.

Bliksemstart
Kardol maakte een bliksemstart in
de cabaretwereld en won in één
theaterseizoen alle prijzen op het
Leids Cabaret Festival en het Groninger Studenten Cabaret Festival. Dat os een unicum. Met zijn
debuutprogramma Bang loste hij
de verwachtingen moeiteloos in en
ook opvolger Welkom blijkt een
voltreffer. Hierin maakt Kardol
contact met de wereld en de men-

Summerfun tekent
de Nachtwacht na
VEENDAM - De Nachtwacht, het
meesterwerk van Rembrandt van
Rijn, wordt zaterdag 3 oktober
door kinderen in Veendam nagetekend. Deze activiteit wordt georganiseerd door Summerfun Veendam, dat daarmee inspeelt op de
Kinderboekenweek. Die week
staat dit jaar namelijk in het teken
van de geschiedenis.
Kinderen van zes tot en met twaalf
jaar leren bij Summerfun over
Rembrandt van Rijn en gaan met
stoepkrijt de Nachtwacht natekenen. De kinderen staan zelf model.
Ieder kind ‘schildert’ zichzelf. De
activiteit vindt plaats bij Compaen aan het Jan Salwaplein, start
om 13.00 uur en duurt tot 15.00
uur. In de pauze is er ranja met
wat lekkers. De inleg is 1 euro.
Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar summerfun@compaen
veendam.nl onder vermelding van
naam, leeftijd en een telefoonnummer. Summerfun stuurt een bevestiging.

sen om zich heen. Of doet daar in
ieder geval een poging toe. Want
alles is beter dan in eenzaamheid
eindigen. Kardol zet zijn voordeur
op een kier.
De voorstelling start om 19.30 uur.
Er is een afterparty met Peter
Mans Music. Reserveren kan via
www.vanberesteyn.nl, 0598-634566
of bij de theaterkassa, geopend
van maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur.

VEENDAM - Samen met een
werelderfgoedcentrum in Lauwersoog en de herinrichting
van de Kloosterenclave Ter
Apel zou een overdekte Zechsteinzee in Veendam toeristen
naar de Groninger Ommelanden moeten trekken. Het plan
voor een indoor Zechsteinzee is
eerder ingediend als idee voor
het project Toukomst en heeft
nu, als onderdeel van het plan
Iconen in de ommelanden van
Groningen, de eerste schifting
overleefd.

Ommelanden willen halen. ,,Groningen heeft toeristen veel te bieden, maar in het Ommeland missen we iconen of blikvangers die
mensen aantrekken om de Ommelanden in te gaan”, zeggen de bedenkers. De andere iconen zijn
een werelderfgoedcentrum in Lauwersoog, een herinrichting van de
Kloosterenclave Ter Apel, een
streekhistorisch museum in het
Oldambt, een industriemuseum in
Appingedam en een erfgoedcetrum in Wedde. Een vorm van samenwerking is gewenst. ,,Door arrangementen te bieden, houden
we recreanten langer vast”, stellen
de bedenkers.

Voor project Toukomst hebben
Groningers maar liefst 900 ideeën
ingestuurd. Die zijn nu gebundeld
tot 59 projecten. Het gaat onder
andere om Kultuurhoezen, voedseltuinen voor alle dorpen, woonvormen voor ouderen en de versterking en het herstel van historische
waterlopen. En dus om een indoor
Zechsteinzee. Volgens de bedenkers van dit plan biedt de oude
Zechstein-bron alle mogelijkheden
voor een magnesium-zout-expertisecentrum waar wellness, recreatie en onderzoek samengaan. Bezoekers kunnen in de indoorzee
drijven als in de Dode Zee, maar
dan overdekt en in zout water uit
de zuiverste magnesium-zoutbron
ter wereld bij Veendam. Het is een
van de ‘iconen’ waarmee de bedenkers toeristen naar de Groninger

Kultuurhoezen

Al zeventig huishoudens
voor restafvaluitdaging
MUNTENDAM - Zeventig huishoudens in Midden-Groningen
gaan van 1 oktober tot en met
8 januari de uitdaging aan om
zo weinig mogelijk restafval
over te houden. De gemeente
organiseert vanavond, woensdag, om 19.00 uur een feestelijke digitale bijeenkomst voor alle deelnemers als gezamenlijke
aftrap van het project.
Wethouder Peter Verschuren en
afvalcoaches Wilma Kruit en Robin Bodegom leiden de avond.
Rooie Rinus en Pé Daalemmer zorgen voor een feestelijk tintje en
presenteren tijdens de avond het
Afvallied van de gemeente MiddenGroningen. De bijeenkomst is live
te volgen via www.midden-groningen.nl/livestream-100-100-100.
De gemeente Midden-Groningen
wil , zoals eerder gemeld, zoveel
mogelijk afvalstoffen hergebruiken en zo zorgen voor veel minder
restafval. Goed scheiden en recycling speelt daarin een belangrijke
rol. Wethouder Peter Verschuren:
,,Ik ben blij dat zoveel inwoners

zich al hebben opgegeven voor deze uitdaging. Ten opzichte van vijf
jaar geleden hebben we al een
kwart minder restafval. Maar dat
kan nog beter en daar gaan onze
afvalcoaches bij helpen. Wilma
Kruit en Robin Bodegom begeleiden de deelnemers honderd dagen
lang met tips en advies. Tijdens
workshops leren deelnemers ook
op een creatieve manier ‘afval’ een
tweede leven te geven. En natuurlijk delen we de tips zoveel mogelijk met alle inwoners.’’
Het project 100 100 100 is bedoeld
om op een luchtige manier het
scheiden van afval bij veel mensen
onder de aandacht te brengen.
Aanmelden voor het project 100
100 100 kan nog steeds. Deelnemers kunnen zich nog aanmelden
via www.midden-groningen.100100-100.nl. Hier houden de deelnemers elke week bij hoeveel restafval ze overgehouden hebben. Ook
de resultaten van de weekopdrachten worden daar bijgehouden. Die
resultaten en workshops worden
via de website en de Facebookpagina van Midden-Groningen ook
gedeeld met alle inwoners.

Een van de andere projecten heet
Kultuurhoezen. Verspreid over de
provincie wordt een aantal markante gebouwen (een dorpshuis,
lege school of gemeentehuis) omgebouwd tot cultuurhuis. Binnen
het thema Lokaal produceren en
consumeren kan het publiek onder
andere kiezen uit een project
waarin elk dorp uiterlijk in 2040
een eigen voedseltuin heeft. Professionals en inwoners beheren deze tuinen en ook basisschoolleerlingen kunnen meewerken. Zij komen daardoor al vroeg in aanraking met de mogelijkheden van lokaal verbouwd voedsel.
Een ander plan is het Startersloket.
Het gaat om fysieke plekken, verspreid over verschillende locaties
in de provincie waar starters en ondernemers terechtkunnen voor
vragen, trainingen, netwerken en
coaching. Dat is een van de projecten binnen het thema Passend onderwijs en werkgelegenheid.
Meer woonvormen voor ouderen.
Daar zorgt een van de plannen binnen het thema Huisvesting voor.
Onafhankelijk van waar ouderen
in de provincie Groningen wonen,
wat hun economische positie is en
met welke eventuele aandoeningen ze leven: iedereen verdient
een plek waar het prettig wonen
en leven is.
Een van de landschappelijke projecten richt zich op het herstellen
en versterken van historische waterlopen, terwijl andere projecten
zich weer richten op fiets-, wandelen ruiterpaden. Verder zijn er projecten rond elektrische deelauto’s,
duurzaam wonen en gezondheid.

Beoordelen
Voor de Toukomstprojecten die
uitgevoerd worden, is in totaal 100
miljoen euro beschikbaar. Groningers kunnen de plannen tot en met
4 oktober beoordelen op de site
www.toukomst.nl/beoordelen. Het
is overigens geen stemming op
populariteit. In oktober worden alle beoordelingen overhandigd aan
het Toukomstpanel, met daarin
twintig inwoners van de provincie
Groningen. Zij gebruiken de beoordelingen, samen met een aantal
analyses van de projecten en de

Opruimactie in Tussenklappen

haalbaarheid, in hun advies aan
het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Naar verwachting is dit advies in januari
klaar. Volgend jaar is duidelijk
welke Toukomstprojecten uitgevoerd gaan worden.

De drive-in-bioscoop trok de nodige klassieke auto’s naar Borgerswold, al waren nieuwere auto’s ook
welkom. Foto; Bert Woltjes.

Drive-in-bios in Borgerswold
VEENDAM - De drive-in-openluchtbioscoop die afgelopen
weekend heeft plaatsgevonden
op het evenemententerrein in
Borgerswold is een groot succes
geworden. ,,Het wat een prachtig weekend. Eindelijk konden
we weer iets doen”, kijkt stich-

Streep door
herindeling in
Oost-Groningen

ting Bogdike tevreden op deze
activiteit terug.
De belangstelling voor de film was
groot. Zo groot zelfs, dat de eerder
gekozen locatie aan de Bergweg te
krap was. Op het evenemententerrein hadden de aangemelde Amerikaanse auto’s en andere oldtimers alle ruimte. De film die zowel
op vrijdag- als zaterdagavond werd
gedraaid, betrof Cadillac Records.
De musicalfilm is een prachtig
tijdsbeeld van het leven rondom
de studio Chess Records waar ar-

tiesten als Muddy Waters, Chuck
Berry en Howlin’ Wolf hun muziek
opnamen. Voorafgaand aan de
film was de landelijk bekende dj
Blue Flamingo aanwezig met een
muzikale inleiding.
De Bog & Roll drive-in was overigens een alternatief voor het Bog
& Roll-evenement dat de stichting
Bogdike jaarlijks organiseert op
het Museumplein in het centrum
van Veendam. Wegens de coronamaatregelen kon dit evenement
deze zomer niet doorgaan.

PEKELA/VEENDAM - De gemeentelijke herindeling tussen
Stadskanaal, Pekela en Veendam, waar al jaren over wordt
gesproken, gaat niet meer door.
Pekela en Veendam blijven de
komende jaren zelfstandig. Beide gemeenten hebben Commissaris van de Koning René Paas
onlangs gevraagd of ze weer een
kroonbenoemde burgemeester
kunnen krijgen. In afwachting
van de herindeling zijn de huidige burgemeesters Sipke Swierstra en Jaap Kuin als waarnemer
actief in respectievelijk Veendam en Pekela. Paas heeft ingestemd met het verzoek en dat
betekent dat beide gemeenten
weer een ‘echte’ burgemeester
krijgen, als gevolg daarvan zelfstandig blijven en een herindeling dus van de baan is.

Oorlogsboek van
Historische Kring
Menterwolde

TUSSENKLAPPEN - In het gehucht Tussenklappen is zaterdag deelgenomen aan de World Cleanup Day. De internationale opruimactie, gehouden in ruim 180 landen, was in Nederland
een groot succes. In totaal 39.324 deelnemers,
verdeeld over 2.517 opruimacties, hebben Neder-

land een stukje schoner gemaakt. En dus ook
Tussenklappen. Daar werd onder andere zwerfafval langs de Tussenklappen Westzijde opgeruimd. Het was een van de spaarzame acties in
deze regio. Foto: Bert Woltjes.

NOORDBROEK - De Historische
Kring Menterwolde presenteert
zondag het boek ‘Verhalen uit de
Tweede Wereldoorlog: Meeden,
Noordbroek en Zuidbroek’. Dat gebeurt met een expositie in de kerk
van Noordbroek, waar foto’s en
materialen uit de bezettingsjaren
zijn te zien. Aan de verschijning
van het boek is een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. Heel
veel interviews, literatuur- en archiefonderzoek en vele uren redactieoverleg hebben geresulteerd in
een boekwerk van 448 pagina’s
met verhalen en unieke foto’s die
een beeld schetsen van hoe de
Tweede Wereldoorlog in Meeden,
Noordbroek en Zuidbroek is beleefd. De expositie toont foto’s en
materialen die bij het maken van
het boek opdoken. De kerk is open
van 11.00 tot 17.00 uur. Het is ook
mogelijk het boek hier aan te
schaffen. De prijs is 25 euro en er
kan niet gepind worden.

De Koerier
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van de gemeenten Veendam, Pekela en Midden-Groningen (deels).
Door de uitgebreide aandacht voor het streekgebeuren en het ruime verspreidingsgebied heeft De Koerier grote attentiewaarde. Iedere woensdag een welkome bron van nieuws in gegarandeerd
ruim 24.000 huishoudingen.
Kantoor:
De Millystraat 5, 9471 AG Zuidlaren, geopend
ma. t/m vrij. 08.30-12.00 en 13.00-17.00 uur
E-mail:
koerier@noordpers.nl
Telefoon:
088 - 700 71 50
Website:
www.koerier.info. Volg De Koerier ook op
Facebook en Twitter.
Verschijning: Iedere woensdag, sluitingstijd advertenties
dinsdag 17.00 uur, redactie 13.00 uur
Acquisitie:
Eric ten Horn, telefoon 06 - 2932 6778
Druk:
Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 088 - 700 71 00
Adv.tarief:
Informeer naar de voordelige advertentietarieven
Bezorging:
Bezorgklachten telefoon 088 - 700 71 50
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100
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Tuingoed Foltz doet mee
aan herfsttuinenmarathon
MEEDEN - De herfsttuinenmarathon van Het Tuinpad
Op zal op 3 en 4 oktober
plaatsvinden. In deze regio
wordt door Tuingoed Foltz in
Meeden deelgenomen aan de
marathon.
De herfsttuinenmarathon is het
laatste weekend waarop tuinliefhebbers nog een keer kunnen
genieten van een selectie van de
tuinen van Het Tuinpad Op. De
eigenaren hebben aangegeven
dat de tuinen groot genoeg zijn
om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.
Het Tuinpad Op zet zich in voor
het open stellen van bezienswaardige particuliere tuinen en
wil de aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken. De openstelling van particuliere tuinen is in vele Europese
landen inmiddels een bekend

fenomeen, maar Het Tuinpad Op
is uniek omdat deze stichting
grensoverschrijdend werkzaam
is, namelijk in Groningen, Drenthe en Noordwest-Duitsland.
Door de stichting wordt jaarlijks
een aantal tuinenmarathons georganiseerd. Tijdens een tuinenmarathon kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de
tuinen bezoeken. Deze tuinen
openen van 11.00 tot 17.00 uur
de tuinpoorten. De entree is
soms gratis, soms wordt een vrije
gift op prijs gesteld of er wordt
entree gevraagd. De lijst met
deelnemende tuinen wordt
voortdurend bijgewerkt en is te
vinden op www.hettuinpadop.nl
onder tuinagenda. In deze regio
is er slechts één deelnemer:
Tuingoed Foltz in Meeden.

Ernstig ongeval bij Meeden
MEEDEN - Bij een ernstig ongeval op de N33 bij Meeden is dinsdagmiddag de bestuurster van een personenauto zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde vanuit de richting Veendam in de richting van
Zuidbroek. Door een openstaande brug ontstond een file. De bestuurster merkte het stilstaande verkeer te
laat op en botste in volle vaart op een busje die vervolgens weer door schoot tegen zijn voorligger. Door het
ongeval was een rijstrook afgesloten. Ook de traumaheli kwam ter plaatse. Toevallig passerende ME’ers
hebben, in afwachting van de opgeroepen hulpdiensten, eerste hulp verleend. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Door de aanrijding ontstond een lange file. Een berger heeft de drie voertuigen
afgesleept. Tijdens de afhandeling van het ongeval vond achteraan de file, op het viaduct Duurkenakker,
een tweede ongeval plaats. Ook hier raakte een persoon gewond. Foto: Dennie Gaasendam/DG-Fotografie.

Falende kinderpsychiatrie
in Filmhuis vanBeresteyn
VEENDAM - Kan een kind voor
zoveel problemen zorgen dat
het buiten het hele zorgsysteem
valt? Het antwoord op die vraag
is maandag te zien in Filmhuis
vanBeresteyn in Veendam. Daar
wordt dan het Duitse drama
System Crasher vertoond.
De film sleurt de kijker mee in een
emotioneel hevige trip waarin het
negenjarig meisje Benni centraal
staat. Met haar knalroze jasje en
witblonde haar is ze een blikvanger. Haar moeder kan niet meer
voor haar zorgen, alle instanties die
haar daarna opvangen lijken ook

niet met haar om te kunnen gaan.
De eerste keer komen de kijkers
haar tegen in een ziekenhuis: vol
opgeplakte sensoren, de kinderhuid onder de blauwe plekken. Ze
is een onhandelbaar meisje waar
zelfs de jeugdzorg geen raad mee
weet. In Duits behandeljargon heet
Benni een ‘Systemsprenger’: iemand die het systeem opblaast dat
juist voor kinderen als zij is opgetuigd. De vertoning begint om
20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via
www.vanberesteyn.nl,
0598-634566 of bij de theaterkassa,
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Geen Zechstein Indoor
Soccer in Kerstvakantie
VEENDAM - Het Zechstein Indoor Soccer-toernooi gaat dit
jaar niet door. Het kersttoernooi
is afgelast vanwege corona.

In de bibliotheek van Veendam wordt een speciaal kindercollege gehouden over de geschiedenis van de ruimtevaart.

I

Kindercollege: ’Hadden
de Grieken al raketten?
VEENDAM - Hadden de oude
Grieken al raketten? Deze
vraag gaan heelaldeskundige
Govert Schilling en illustrator
Tjarko van der Pol beantwoorden op woensdag 7 oktober
tijdens een special kindercollege vanuit Bibliotheek Veendam.
Govert Schilling en Tjarko van
der Pol geven dan een minicollege over de geschiedenis van de
ruimtevaart. Biblionet Groningen organiseert deze kindermiddag in het kader van de Kinderboekenweek.
Ruimtevaart is tegenwoordig
heel gewoon. Astronauten pendelen op en neer naar het ruimtestation, er rijden karretjes rond

op Mars en mensen vliegen naar
de maan. Vroeger konden mensen alleen maar fantaseren over
reizen door de ruimte. En dat begon al bij de oude Grieken.
Woensdag 7 oktober nemen wetenschapsjournalist Govert Schilling en Tjarko van der Pol kinderen mee op reis door de spannende geschiedenis van raketten en
ruimtevaart, van de oude Grieken tot nu.
Kinderen van zeven jaar en ouder kunnen zich aanmelden via
biblionetgroningen.nl/veendam.
Er is beperkt plek. Het college is
overigens ook vanuit huis te volgen. Vanaf 15.00 uur is de activiteit te volgen via een speciale livestream op facebook.com/groningsebibliotheken.

De afgelopen twee jaren was het
Indoorcentrum in Veendam het
vaste strijdtoneel van dit zaalvoetbalevenement. Zes dagen lang
werd er in de Kerstvakantie gespeeld door jong en oud. Vanuit de
drie noordelijke provincies namen
zowel het eerste als het tweede jaar
meer dan zeventig teams deel. Zij
streden in een van de jeugd-, senioren-, 35+ of damescategorieën om
mooie bekers en een fikse prijzenpot. Vanwege alle ontwikkelingen
en maatregelen omtrent corona
heeft de organisatie besloten om de
derde editie van het Zechstein Indoor Soccer met één jaar uit te stellen.
,,Wij willen geen onnodige risico’s
nemen”, aldus de Stichting Sporten Evenementenhallen Veendam
(SSEV). ,,Bij de organisatie van dit
meerdaags
zaalvoetbaltoernooi
komt een hoop kijken op organisatorisch maar ook financieel gebied.
Daarnaast kent het toernooi de afgelopen twee edities een deelnemersveld van jaarlijks meer dan
750 deelnemers, verdeeld over

ruim zeventig teams. In de weet dat
ieder team ook nog de nodige toeschouwers met zich meebrengt,
lijkt het ons vandaag de dag volkomen onhaalbaar om dit alles op een
verantwoorde wijze plaats te laten
vinden. Wij de volksgezondheid
niet in gevaar brengen met de organisatie van dit soort grote sportevenementen’’, aldus de organisatie.

Koopavondoptreden
met gospelgroep
VEENDAM - Het Koopavondoptreden in de foyer van cultuurcentrum
vanBeresteyn in Veendam wordt
morgen (donderdag) vanaf 20.00
uur verzorgd door de gospelgroep 4
in Harmony. De groep vertolkt gospelnummers in vierstemmige close
harmony. Per avond kunnen er in
verband met de coronamaatregelen maximaal 70 bezoekers in de
foyer. Om iedereen een kans te geven, gaat vanBeresteyn vrijkaartjes
uitgeven met een maximum van
twee kaartjes per persoon. Deze
zijn een week voor elke voorstelling, tijdens kantooruren aan de
kassa, verkrijgbaar en een uur
voor elk Koopavondconcert.
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Burendag in Noordbroek
NOORDBROEK - De straat Oosterdreef
in Noordbroek is zaterdag een van de
deelnemers aan Nationale Burendag. Men
organiseert dan een muziekmiddag. Op
drie adressen in de straat wordt bij toerbeurt muziek ten gehore gebracht en kun-

Henk Puister in vanBeresteyn
VEENDAM - Henk Puister is zaterdag te gast in theater vanBeresteyn in Veendam.
Met zijn veelal humoristische, schetsen en verhalen geeft hij een inkijkje in zichzelf
en gaat hij niet voorbij aan zijn medemens.
Puister is in 1953 geboren en Sappemeer en woont zijn hele leven in Hoogezand. Hij
schrijft en publiceert sinds het begin van de jaren tachtig gedichten en verhalen in
het Gronings en het Nederlands. Hij schreef teksten voor diverse Groningse artiesten
zoals Wia Buze, Gerard Schoonebeek, Albert Kamphuis, Askay Brothers, Krzysztof
Groen, Fries Wolma en Rieks Folgerts. Inmiddels zijn er vijf bundels van Puister verschenen. De dichtbundel Woddels van ’t bestoan (2001) schreef hij samen met Henk
Smit. Het boek Weerom noar vrouger (2017) maakte hij in samenwerking met zijn
broer Bé Puister.
De avond met Henk Puister begint om 20.15 uur. Kaarten reserveren kan via
www.vanberesteyn.nl, 0598-634566 of bij de theaterkassa, geopend van maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

nen de bewoners op veilige afstand gaan
luisteren. Een dj, een countryband en een
trio (gitarist met twee zangeressen) gaan
spelen en zingen. Andere buurtgenoten
zorgen voor diverse hapjes en drankjes.
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Een aantal beelden uit de ‘verbindingscommercial’ van BTN de Haas.

Meer begrip en respect voor
de boer dankzij BTN de Haas
GRONINGEN - BTN de Haas
heeft een commercial gemaakt
waarin het begrip ‘verbinding’
centraal staat. Het in Groningen
gevestigde bedrijf wil daarmee
duidelijk maken welke weg
wordt afgelegd voordat agrarische producten in de winkel
liggen. Het doel is meer begrip
en respect te creëren tussen
burger en boer.
BTN de Haas is dé agrarische winkel voor veehouderij, stal- en erfartikelen, gereedschap, dierbenodigdheden, werkkleding en speelgoed. Het bedrijf is daardoor als
geen ander thuis in de agrarische
sector. In de winkel horen de mensen van BTN de Haas van zowel de
boer als de burger wat hen bezighoudt. Daaruit ontstond het idee
om te zorgen voor meer ‘verbinding’.
,,Wij zijn ervan overtuigd dat er
meer wederzijds begrip ontstaat

wanneer er dialoog is en duidelijk
wordt wat boer en burger beweegt.
Niet tegen elkaar, maar de verbinding opzoeken om zo samen ons
leefgebied te respecteren’’, zo motiveert BTN de Haas het maken van
de ‘verbindingscommercial’. Daarin wordt op sfeervolle wijze duidelijk gemaakt dat aan het kopen van
een product in de supermarkt veel
eerlijk (agrarisch) werk vooraf
gaat. ,,Zonder suiker, meel, eieren
en melk geen pannenkoek, dat is
de boodschap’’, aldus BTN de Haas.
Na een pitch van twee mediabedrijven werd gekozen voor Freek Lagerweij, volgens BTN de Haas ‘een
pracht persoon met gevoel voor beleving’. ,,Hij heeft een commercial
gemaakt waarin onze kernwaarden
duidelijk naar voren komen: respect, vrijheid, reflectie, besef, de
bron, gezin en verbinding. De verhaallijn ‘van land tot pannenkoek’
werd uitgewerkt, er werd een

prachtige locatie in de vorm van
een Groninger boerderij gevonden
en na een enerverende speurtocht
ook een prachtig gezin’’, aldus BTN
de Haas.
Na deze gedegen voorbereiding
volgden de filmdagen. Er werd gefilmd bij prachtig weer en met geduldige figuranten. De kinderen
waren ietwat lastiger te regisseren,
maar uiteindelijk was er volgens iedereen een verrassend prachtig en
speels eindresultaat.
De muziek onder de beelden was
snel gevonden. Geen Pink Floyd
maar een mooi akoestisch snarenspel en een voice over-stem die het
afmaakt. ,,Het eindresultaat mag er
zijn. Kippenvel en een brok in de
keel. De verbinding is voelbaar’’,
aldus de mensen van BTN de Haas.
De commercial kreeg z’n première
maandag 21 september bij RTV
Noord in het reclameblok voor het
nieuws van 18.00 uur.

Rioolwateronderzoek
op coronavirus uitgebreid
VEENDAM - De waterschappen en het RIVM onderzoeken nu
door heel Nederland het rioolwater op deeltjes van het coronavirus. Zo wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen
in Nederland onderzocht.
De gegevens staan op het vernieuwde Dashboard Coronavirus van de
Rijksoverheid en worden wekelijks bijgewerkt.
Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid. Van 29 meetpunten in april, naar 80 in augustus. En nu worden bijna alle 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland wekelijks bemonsterd. De
waterschappen nemen de monsters uit het rioolwater en stellen ze beschikbaar aan het RIVM. Die doet de analyse van de monsters en interpreteert de gegevens.
Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: ,,De waterschappen zetten zich volop in om deze ‘Big Brown Data’ te helpen
ontsluiten. We dragen graag bij aan de grote maatschappelijke uitdaging van het bestrijden van het coronavirus. Met de metingen van het rioolwater kunnen besmettingshaarden
en trends in specifieke regio’s vroegtijdig worden gesignaleerd. Mensen die besmet zijn scheiden namelijk al virusdeeltjes uit nog voordat ze klachten ondervinden. Dit
zijn waardevolle gegevens die voorop lopen op data van
bijvoorbeeld testuitslagen en ziekenhuisopnames.”
Onderzoekers testen rioolwater dat over 24 uur verzameld is. Er wordt geen infectueus virus gemeten, maar
genetisch materiaal van het virus, genaamd RNA, dat de
viruseigenschappen bepaalt. De testresultaten laten zien
hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Niet bij alle mensen die corona hebben is het virus aan te tonen in
de ontlasting en sommigen hebben meer virusdeeltjes in
hun ontlasting dan andere.
Per regio en per moment kan de concentratie menselijk
afvalwater verschillen, en daarmee de hoeveelheid virusdeeltjes per milliliter. Dat komt omdat het rioolwater dat
de zuivering binnenkomt niet alleen afkomstig is van
huishoudens. Het is vaak gemengd met bedrijfsafvalwater en ‘rioolvreemd’ water (instromend grond- of oppervlaktewater). Daarnaast is regenwater een belangrijke
oorzaak van de verdunning van huishoudelijk afvalwater. Er wordt gewerkt aan een methodiek om die verschillen inzichtelijk te maken om zo de meetgegevens uit
regio’s beter te kunnen interpreteren.

Live Music Quiz in
Sportcafé Sportplein
VEENDAM - In Indoorcentrum Veendam wordt zaterdag 14 november de Sportplein Live Music Quiz
gehouden. Teams van vier personen kunnen zich
hiervoor inschrijven.
Aanvankelijk stond deze quiz in maart op de agenda. Corona gooide echter roet in het eten. Omdat er destijds
veel belangstelling was, heeft Sportplein besloten het
evenement toch nog dit jaar te houden.
In tegenstelling tot de PubQuiz bij Sportplein, bestaat de
Live Music Quiz uitsluitend uit muziekrondes. En zoals
uit de naam van de quiz volgt, wordt de muziek live gespeeld. Alle muziekgenres komen aan bod: 70’s, 80’s,
90’s, Nederlandstalig tot aan de hedendaagse hits uit de
top 40. Tussen de rondes door komt de bediening aan tafel langs voor een hapje en een drankje. Ook wordt voldoende tijd ingepland om gebruik te maken van het toilet. Verder zal de band tussen de rondes gezellig doorspelen en er kunnen verzoekjes worden ingediend.
In verband met de coronaregels is het uitsluitend mogelijk om in teams van vier personen deel te nemen. Naast
gepaste afstand aan tafel wordt ook gezorgd voor een gepaste afstand tussen de deelnemende teams. Sportcafé
Sportplein beschikt over een Mark MDV BLUE dakventilator, waardoor ook op het gebied van klimaatbeheersing alles perfect is geregeld.
Wie deel wil nemen aan de quiz, kan zich aanmelden via
www.indoorcentrumveendam.nl. Het inschrijfgeld per
team is 20 euro.

I

De runderen worden geweid in natuurgebieden en dat is te proeven.

Keurslager Westerman:
échte rundvleesspecialist
VEENDAM - Keurslager Westerman in Veendam staat bekend
als echte rundvleesspecialist. De
ambachtelijke slager beschikt
over een uitgekiend assortiment
met twee soorten mals rundvlees
dat nu weer volop verkrijgbaar
is. Het is afkomstig van de runderen Blonde d’Aquitaine en
Schotse Hooglander en de kwaliteit is voortreffelijk.
Keurslager Westerman, gevestigd in
winkelcentrum Autorama, kiest
zeer bewust voor deze twee rundersoorten. Het vlees van de Blonde
d’Aquitaine is luxe, zacht en mager
en dat van de Schotse Hooglander
iets vetter, gemarmerd en wat voller
van smaak. Daarmee heeft Westerman voor elk wat wils.
Wat de beide rundersoorten gemeen hebben is dat ze qua kwaliteit
aan de top staan. In het geval van de
Veendammer slager komt daarbij
dat het om vlees van eigen bodem
gaat (Groningen en Drenthe) dat
met circulair boeren wordt voortgebracht. De runderen hebben een
goed leven en leveren een smaakvol
en eerlijk product.
Een van de leveranciers is boerderij
Natuurkoe, een bijna gesloten
kringloopbedrijf. De kalveren worden op de boerderij geboren en
groot gebracht bij de moederkoeien
en blijven tot het einde op het bedrijf. Natuurkoe werkt samen met
Kroon Vlees. Deze meest duurzame

slachterij van Noord-Nederland is
gevestigd in Groningen. En dat al
sinds 1870.
De zoogkoeien met kalveren beweiden het beschermde natuurgebied
Drentsche Aa. Sinds jaar en dag
zorgt de kudde hier voor een gevarieerd kruidenrijk landschap waar
vele natuurwaarden hersteld zijn.
Door het grote areaal aaneengesloten schraal grasland krijgt de natuur voldoende rust voor herstel,
krijgt het vee voldoende beweging
en is er een breed rantsoen te vinden. De rust, vrije beweging en het
gevarieerde voedsel is terug te proeven in de smaak van het vlees.
Bij de winterdag krijgt het natuurgebied rust en wordt het vee geherbergd in typisch Drentse potstallen.
De runderen worden in groepen gehouden op stro waarbij het kalf bij
de koe blijft. Deze groepsverblijven
zijn ruim opgezet, hebben natuurlijk daglicht en frisse lucht. Het voer
en stro komt zoveel mogelijk vanuit
het eigen bedrijf en uit de directe
omgeving. De eigen mest wordt op
het bedrijf benut voor het telen van
het wintervoer. Bij voorkeur worden
de stierkalveren gescheiden van de
moederkoe zodra ze geslachtsrijp
zijn. Ze blijven vertrouwd bij hun
leeftijdsgenoten in grote groepsverblijven en worden ook op stro gehouden. Uniek is dat de runderen
op het eigen erf worden afgemest.
Zo wordt het transport tot een minimum beperkt wat het dierenwelzijn
en de kwaliteit ten goede komt.
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Livera Veendam
heeft nieuwe
collectie in huis
VEENDAM - Livera Veendam heeft de
nieuwe collectie in huis. Dat betekent dat
er weer heel veel fraaie (onder)mode verkrijgbaar is bij de speciaalzaak aan de
Kerkstraat.
Comfortable homewear, een fijne pyjama of lingerie tot en met cup G, het is allemaal te vinden
bij Livera. De collectie omvat ook dit keer de
nieuwste thema’s en laatste trends.
Het thema ‘Comfy at home’ richt zich op iedereen die veel thuiswerkt. Dat kan in pyjama of
joggingbroek, maar voor wie er liever iets stijlvoller bij wil zitten is deze comfortabele loungewear zeer geschikt. Zo kun je stijlvol relaxen én
de deur uit.
Het thema ‘Poppin’ colours’ omvat vrolijke setjes. Wie dit ’s ochtends uit de kast haalt, begint
z’n dag meteen goed. Bright and happy colours
zijn dit seizoen een absolute trend.
Dan is er nog het thema ‘Checks for the win’,
waarin de (Schotse) ruit een hoofdrol speelt. Dit
motief is terug van weggeweest, in bovenkleding, accessoires maar ook nachtmode. De ruitentrend is tijdloos en bezorgt ook dit seizoen
talloze stijlvolle combinaties. Livera heeft een
fraai aanbod in geruite broeken, T-shirts en andere fijne sets.
Bij het thema ‘Mille fleur’ gaat hetom een lieflijke designtrend, die uitbloeit tot een van de
grootste van dit seizoen. Te zien zijn bloemenprints in alle soorten, kleuren en maten. Bij Livera wordt hier zeker op ingespeeld met een gave print met lila, geel en bruintinten erin verwerkt.
Tot slot is er het thema ‘Hello burgundy’. Burgundy is in de schijnwerpers getreden als dé
kleur van het seizoen, gezien op de grootste catwalks van Fashion Week. Van wijnrode tot diepe paarstinten. Livera heeft het allemaal.

Schott Schoenen exclusief dealer Joya
VEENDAM - Schott Schoenen in Veendam is
sinds kort exclusief dealer in deze regio van het
merk Joya.

Het verkrijgen van dit dealerschap bewijst dat het
bedrijf over de nodige kennis en deskundigheid beschikt om dit bijzondere product te mogen verkopen.
Joya is een schoen die uitermate geschikt is voor
mensen met rugklachten en hielspoorklachten. Uiteindelijk stimuleren de schoenen gezond lopen.

Tweede generatie
Schott Schoenen is al bijna 50 jaar gevestigd aan het
Beneden Westerdiep 13B in Veendam. Inmiddels
staat de tweede generatie aan het roer in de personen van Astrid en Kees Jan Schott. De zaak is gespecialiseerd in mooie schoenen, die goed passen en lekker lopen.
Met een grote collectie aan schoenen kan Schott
Schoenen gerust de comfortspecialist van de regio
genoemd worden. De vele jaren ervaring, kennis van

voeten en schoenen en het deskundige advies maakt
het onderscheid met andere aanbieders.

Herfstcollectie
De herfstcollectie van Schott Schoenen is voor de dames zeer divers. Zo zijn er verschillende
sneakermodellen, enkellaarsjes, veterboots, kuitlaarzen en weer wat langere laarzen. Het kroko-materiaal is dit seizoen iets dat op veel schoenen te zien
is. De kleuren zijn naast zwart en blauw ook veel
bruintinten, maar ook groen, geel en rood zijn in de
collectie te vinden.
Voor de heren zijn er meer sportievere schoenen in
de collectie, in diverse mooie prints. Voor jongens
zijn er veel hogere sportieve schoenen. Voor meisjes
zijn de boots erg in

Schmidt-Marlissa-concert
in Grote Kerk Veendam
VEENDAM - In de Grote kerk
van Veendam wordt zaterdag
weer het jaarlijkse Schmidt
Marlissa-concert gegeven. De
aanvang is 20.00 uur.
Schmidt Marlissa was organist,
koordirigent, componist en zanger
in Berlijn en werd in 1925 organist
van de Grote Kerk in Veendam.
Onder zijn leiding werd achter het
orgelfront van Timpe een compleet
nieuw orgel gebouwd door de Duitse firma Faber & Dienes. Het orgel
is een compleet ‘symfonie-orkest’.
Het concert van zaterdag wordt gegeven door Lukas-Jan Schoonbeek
en Wietse Ouwejan, twee veelbelovende
conservatoriumstudenten
van Theo Jellema.
Bezoekers worden buiten de kerk
opgewacht en onder begeleiding
naar hun stoel gebracht. De stichting beschikt over een pin-apparaat, waarmee met pinpas al dan
niet contactloos kan worden betaald. Er is geen pauze.

Digitaal Café in
bieb Veendam
VEENDAM - Bibliotheek Veendam
is onlangs gestart met een Digitaal
Café. Bezoekers kunnen zich maandelijks in de bibliotheek laten bijpraten over de online wereld. Donderdag 8 oktober gaat het in het Digitaal Café over de DigiD.
Contact met de overheid gaat
steeds vaker via internet, zoals het
aanvragen van een uitkering of het
verlengen van het rijbewijs. Om gebruik te kunnen maken van deze
overheidsdiensten, is een DigiD nodig. Maar wat is een DigiD en hoe
werkt het? Daarover gaat het donderdag 8 oktober over in het Digitaal Café van Bibliotheek Veendam. Het Digitaal Café vindt plaats
van 14.00 tot 16.00 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar in de bibliotheek
of
via
biblionetgroningen.nl/veendam. De toegang bedraagt 3 euro per persoon en is inclusief koffie of thee.

Wietse Ouwejan (1999) begon met
orgellessen op zijn achtste. Lessen
kreeg hij van een kennis. Al snel
daarna nam hij lessen bij Jochem
Schuurman bij wie hij bijna tien
jaar studeerde. Sinds 2016 studeert
hij aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Les krijgt hij
van Erwin Wiersinga en Theo Jellema. Masterclasses volgde hij bij
Ville Urponen, Stef Tuinstra, Eric
Lebrun, Matteo Imbruno en Wolfgang Zerer. Wietse Ouwejan is organist van verscheidene kerken in
Drachten en omstreken.
Lukas Jan Schoonbeek (1980) volgde op jonge leeftijd orgellessen bij
Henk Valk en Wim van de Laar.
Hij is organist van de Grote Kerk
geweest. Hij studeerde orgel aan
het Prins Claus Conservatorium in
Groningen. Zijn hoofdvakdocent
was Theo Jellema. Tijdens zijn studie volgde hij masterclasses bij onder anderen Wolfgang Zerer, Edoardo Bellotti, Paolo Crivellaro en
Bas de Vroome. Hij behaalde eerste prijzen op verschillende concoursen, waaronder een eerste
prijs op het internationale Andriessen/De Klerk concours (2010). Als
organist is Schoonbeek verbonden
aan de Columnakerk in Groningen.
Schoonbeek is naast zijn orgelactiviteiten werkzaam als docent Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Jeu de boules
in Zuidwending
ZUIDWENDING - Op de twee jeu
de boules-banen in Zuidwending
wordt zaterdag -op Burendag- tussen 13.00 en 16.00 uur een jeu de
boules-toernooi afgewerkt. Spelmateriaal is aanwezig en voor alle
deelnemers staat er koffie, thee of
ranja klaar. Uiteraard worden de
geldende coronaregels in acht genomen.

Veendammer gewond bij
botsing in Muntendam
MUNTENDAM - Bij een aanrijding op de Middenweg in Muntendam is vrijdagmiddag een inwoner van Veendam gewond geraakt.
De man botste door nog onbekende oorzaak op een geparkeerde bedrijfsauto, eigendom van een inwoner van Hoogezand. Dat gebeurde in volle vaart. De Veendammer raakte door de klap gewond. Hij
werd ter plaatse onderzocht door ambulancemedewerkers en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Scheemda. De doorgaande
weg was enige tijd afgesloten. Beide voertuigen raakten dusdanig
beschadigd dat ze moesten worden afgesleept. Op de foto de auto
van het slachtoffer (foto Dennie Gaasendam).

Oud-profs doen
Noordster de das om
OUDE PEKELA - Noordster
heeft zijn zondag eerste competitiewedstrijd met 0-4 verloren
van Jubbega. Oud-prof Xander
Houtkoop scoorde tweemaal
voor de Friezen.
Na een afwachtend kreeg Noordster de grootste kans om op voorsprong te komen. De bal ging een
paar minuten voor tijd op de stip,
maar dit buitenkansje was niet aan
Aaron Meijerhof besteed. Doelman
Bas van Wegen (oud-speler van
Haarlem, NAC en FC Emmen)
stopte de inzet van de Pekelder.
Een paar minuten later kreeg
Noordster weer een flinke domper
te verwerken, met wederom een

oud-prof in de hoofdrol. Xander
Houtkoop, oud-speler van onder
andere FC Emmen, Go Ahead Eagles en Cambuur, was er als de kippen bij om een rebound tegen de
touwen te werken. Zo ging Noordster dus met een achterstand aan
de thee, terwijl het net zo goed met
1-0 voor had kunnen staan. In de
tweede helft zorgde Daryl de Vries
vrij snel voor de 0-2 en daarmee
was het duel wel gespeeld.
Op een paar kansjes na was Noordster niet meer gevaarlijk. Via
treffers van opnieuw Xander Houtkoop en Roelof de Jong liep Jubbega uit naar een 0-4 zege en bezorgde Noordster zodoende een valse
start.

Clubnieuws

Clubnieuws

Clubnieuws

vv Meeden
Vrijdag 25-09: 19:30 Meeden 35+1Wildervank 35+1; 20:00 Muntendam
35+1-Meeden 35+1; 20:30 Meeden
35+1-Veendam 1894 35+1 (alle duels
op sportpark De Bouwte in Meeden).
Zaterdag 26-09: 09:00 Veendam 1894
JO11-3-Meeden JO11-1; 09:00 Noordster JO9-2-Meeden JO9-1; 09:00 Meeden JO8-1-Muntendam JO8-1; 10:00
Meeden JO14-1-Wildervank JO14-2
Zondag 27-09: 10:00 Alteveer 2-Meeden 2; 10:00
WVV 5-Meeden
3; 14:00 Meeden 1-Eenrum 1

JO13-3 09:00 /07:45 R. Grimmius 0636427701; Wildervank JO13-4GNoordster JO13-2 09:00 H. Kol 0625188736; LTC MO13-1-Wildervank
MO13-1 10:00/08:45 J. Scheeringa 0631003862; Wildervank JO14-1-FC
Zuidlaren JO14-1 09:00 K. Bruinewoud 06-19475956; Meeden JO14-1Wildervank JO14-2 10:00/09:00 W.
Feddes 06-10405507; Helpman JO151-Wildervank JO15-1 10:15/08:45 J.
Jannenga 06-41726317; Wildervank
JO15-2-Stadskanaal JO15-2 11:45 G.
Boers 06-50910863; Wildervank
JO15-3-Noordster JO15-2 13:00 R.
Schipper 06-31799952; FC Zuidlaren
JO17-1-Wildervank
JO17-1
09:30/08:00 R. Gorter 06-24633039;
Wildervank JO17-2-Gorecht JO17-2
11:15 S. van der Veen 06-23891501;
Wildervank JO17-3-SGV JO17-1G
12:45 M. Stevens 06-52105555; Wildervank JO19-1-Annen JO19-1 10:45
B. Koster 06-51938869; FC Zuidlaren
JO19-3-Wildervank
JO19-2
12:00/11:00
R.
Hulzebos
0644452617; ST Gieten/Eext MO19-1Wildervank MO19-1 13:00/12:00 T.
Smit 06-55870272; SV Mussel 1-Wildervank Zat. 1 14:30/13:00 H. Norder
06-24457529; BSVV 2-Wildervank
Zat. 2 12:30/11:15 E. Wachtmeester
06-42928513; Peize 2-Wildervank
Zat.3 15:00/14:00 S. Kral 0625055609; Achilles 1894 5-Wildervank Zat.4 15:00/14:00 N. Smit 0636010600
Zondag 27-09: PJC 2-Wildervank
Zon. 2 10:00/09:00 P. Petzinger 0623919458; SPW 3-Wildervank Zon. 3
10:00/09:00 M. Ould Hamou 0687405417
Iedere maandag wordt er op het
sportpark Wildervank tussen 18:00
en 19:00 uur voor kinderen tussen de
4 en 6 jaar Kaboutervoetbal georganiseerd. Geïnteresseerde kinderen
kunnen zich met hun ouders/verzorgers om 17:45 uur melden
bij de kantine van de VV Wildervank. Voor meer inlichtingen: M.
Bos, 06-37229005

dienst Jan Bos; 19:00 Fc. Sensa-MOG
ICT; 19:45 Veen Auto's-Autobedr.
Smid M.; 20:30 Smit Facility-Prins
Electrotechn; 21:15 By Kielman-Essity.
Vrijdag 25-09: Parkstadhal: Zaaldienst Veendam Fanatics; 19:00
Drenth Inst. Techn.-Faber&Faber;
20:00 VenZ Topbrands-Drs. Vijfjes 2;
20:55 VenZ Jos Beerens-Reuz 5.
Vrijdag 25-09: Sorghvliethal: Zaaldienst Autobedr. Smid M.; 19:00 W I
Winschoten-Avebe; 19:45 Fc. Koopjesdrogist-Kamst 49-ers; 20:30 Osman Gazi-Voetzorg van Maanen;
21:15 Sportplein-Pantalon de Sud.
Vrijdag 25-09: Wildervanckhal: Zaaldienst Draaijer Schilder; 20:30 Gadero-Salon la Granja; 21:15 Hello Kitty
Warriors-Feiken CV.
Woensdag 30-09: Parkstadhal: Zaaldienst Jan Bos; 19:00 SWO Veendam-JS-Viro; 19:45 Fc. Flamingo'sDrenth Inst. Techn.; 20:30 Draaijer
Schilders-MF Shipping; 21:15 Faber&Faber-Fc. Koopjesdrogist.
Woensdag 30-09: Sorghvliethal: Zaaldienst DWS/Van der Kooi; 19:00
Veendam Fanatics-Van der Laan.nl;
19:45 MOG ICT-Salon la Granja;
20:30 Veen Auto's-Smit Facility;
21:15 Euro Mail-Stuk. M. Stevens.

vv Muntendam
Zaterdag 26-09: 12:30 uur Achilles
1894 JO19-3-Muntendam JO19-1;
12:00 uur HFC '15 MO17-1-Muntendam MO17-1; 10:30 uur Muntendam
JO15-1-ST Poolster/Holwierde JO151; 08:45 uur WVV MO13-1-Muntendam MO13-1; 11:00 uur SJO Oldambt JO11-1-Muntendam JO11-1;
10:30 uur Muntendam JO10-1-SGV
JO10-2; 11.00 uur SJO Pekela 2000
JO9-2G-Muntendam JO9-1; 09:00
uur
Meeden JO8-1-Muntendam
JO8-1
Wildervank
Vrijdag 25-09: Wildervank 35+1Competitie
Toernooi
Meeden
19:30/18:30 R. Schipper 06-31799952;
Wildervank 45+1-Competitie Toernooi SGV Schildwolde 20:00/ 19:00
G. Hoving 06-30212126; Wildervank
VR1-Competitie Toernooi Bareveld
19:30/18:45 H. Wessels 06-13437676
Zaterdag 26-09: Wildervank JO7-1GCompetitie Toernooi Wildervank
09:00 M. Bos 06-37229005; Stadskanaal
JO8-2-Wildervank
JO8-1
09:00/08:00 J. Huizinga 06-83318210;
Wildervank JO9-1-Assen FC JO9-1
09:00 G. van Loon 06-81947477; Bellingwolde JO9-1-Wildervank JO9-2G
10:00/07:45 J. Wilts 06-19224270;
Wildervank JO9-3G-SPW JO9-1
08:45 E. Dijkman 06-12983515;
HS'88 JO10-2-Wildervank JO10-1
08:45/07:45 B. Hulshof 06-29490153;
Gieten JO11-1-Wildervank JO11-1
09:00/08:00 R. de Lange
0615261656; Wildervank JO11-2-Harkstede JO11-1 10:15 W. Bruinewoud
0598-492363; Wildervank JO13-1GAchilles 1894 JO13-2 10:30 M. Mol
06-22661502; Wildervank JO13-2GWVV JO13-3 09:00 P. Cocu 0650567799; ACV JO13-3-Wildervank

V&Z Veendam
Woensdag 23-09: Parkstadhal: Zaaldienst Jan Kanninga; 19:00 Taxi Molijn-19 Mei; 19:45 Sandra's Hairstudio-Draaijer Schilders; 20:30 DofineEuro Mail; 21:15 H.v/d. Veen VOFMF Shipping.
Woensdag 23-09: Sorghvliethal: Zaal-

Sugar Queen
Trio in café
’t Keerpunt
SPIJKERBOOR - Het concert dat
het Sugar Queen Trio zaterdagavond zal geven in café ’t Keerpunt
in Spijkerboor was heel snel uitverkocht en daarom is er voor zondagmiddag een extra optreden gepland. Dat optreden begint om
15.00 uur.
De veelzijdige Amerikaanse vocaliste en songwriter Sugar Queen,
echte naam Michele Denis, reisde
al over de hele wereld maar is inmiddels gevestigd in Nederland.
De soul en blues pakte haar al van
jongs af aan. Haar roots liggen in
Noord-Florida, waar ze haar interesse voor de muziek verder ontwikkelde. Trouw blijft ze natuurlijk aan de blues en gospel, iets dat
ze ook in Spijkerboor zal laten horen.
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Veel succes voor
alle clubs uit de regio!
SUCCES DWZ

’DWZ verdient het om te promoveren’
DWZ komt komend seizoen uit in een
Drents getinte klasse. Hoewel trainer Henk Oosterwold graag in de
Groninger vijfde klasse had willen
blijven, ziet hij ook nu wel kansen
voor zijn ploeg om mee te doen in de
strijd om de prijzen.
Henk Oosterwold baalde wel een beetje
van de overplaatsing van DWZ naar de
Drentse klasse. De Wieke Zuidwending
speelt daardoor komend seizoen niet tegen Meeden, maar tegen clubs als Zandpol, Weiteveense Boys en Buinerveen.
,,Het nadeel van deze zogenaamde Drentse competitie is dat de ploegen daar vaak
wat fysieker spelen. Wij zijn een ploeg
die het toch wat meer van het voetbal
moet hebben”, aldus Oosterwold.
DWZ stond vijfde toen het coronavirus
uitbrak en de competitie werd stilgelegd.

SUCCES ZNC ZATERDAG
Henk Blijham mikt met ZNC op handhaving
,,We moeten proberen zo snel mogelijk wedstrijden te
winnen want anders gaat het weer lastig worden.” Dat
zegt Henk Blijham, de nieuwe trainer van derdeklasser
ZNC.

,,Gezien ons spel had er nog wel wat meer
ingezeten, maar dat zullen we nooit weten”, aldus de oud-prof, die aan zijn zesde
seizoen bij de vijfdeklasser begint. ,,Ik
heb het nog steeds prima naar mijn zin
bij DWZ. Het is een kleine maar warme
club. Promotie moet niet, maar zouden
we wel graag willen. Dat is ook iets dat de
club en haar vrijwilligers hebben verdiend. Vandaar dat het meedoen om de
prijzen dit seizoen onze doelstelling is.”
Over de kracht van de overige ploegen in
de vijfde klasse D zegt de trainer, met de
ranglijst van vorig seizoen in de hand, het
volgende:. ,,Buinen en Eext zijn uit deze
klasse gepromoveerd en de rest maakte
elkaar, behalve het vorig seizoen zwakke
JVV, niet heel veel. En dat verwacht ik
dit seizoen weer, waarbij ik wel hoop dat
wij met DWZ ook een rol van betekenis
kunnen spelen.”
I

Henk Oosterwold

Robert Nieborg het bij Muntendam weer op de rit gaat krijgen
zodat die ook mee gaan doen. En de rest maakt elkaar denk ik
niets zodat we een mooie competitie mogen verwachten.”

Henk Blijham is een trainer die voetbal graag simpel houdt.
,,Het is de zaak van een trainer dat hij de spelers op de juiste
plaats zet en de spelers leert dat ze de bal naar iemand met dezelfde kleur shirt spelen. Dat klinkt misschien simpel, maar dat
is toch het basisprincipe waar het allemaal omdraait. Alleen heb
je in het laatste geval te maken met een tegenstander die dat
probeert te verhinderen,” laat de trainer van ZNC-zondag lachend weten. ,,Voor mij staat het plezier dat spelers aan een
training beleven voorop”, gaat Blijham verder. ,,Dat geldt trouwens ook voor mij als trainer. Ik wil ook plezier beleven aan het
geven van trainingen en het coachen van wedstrijden.”
Na drie seizoenen als trainer gewerkt te hebben bij HSC uit
Sappemeer was Blijham wel toe aan een nieuwe uitdaging. ,,Ik
had HSC al voor het uitbreken van het coronavirus laten weten
ik na het seizoen zou vertrekken. Ik vond het na drie seizoenen
mooi geweest, want voor mijn gevoel had ik het maximale uit de
groep gehaald. En nu heb ik een nieuwe uitdaging in ZNC gevonden. Dat wordt gezien de resultaten in de laatste twee seizoenen geen gemakkelijke klus. Het startpunt is datgene wat er
in de laatste twee seizoenen gebeurd is. Zo had men vorig seizoen maar elf punten bijelkaar gesprokkeld. Dat is iets wat nu
beter moet. We moeten proberen zo snel mogelijk wedstrijden
te winnen, want anders gaat het weer lastig worden. Met vijfendertig punten ben je bijna altijd veilig en daar gaan we dan ook
voor’,’ vertelt de trainer. Forward, SVZ en Muntendam tipt hij
als titelkandidaten. ,,Forward moet altijd meedoen en SVZ is
gewoon een hele leuke ploeg en heeft er met Evan Sturing een
duidelijke versterking bijgekregen. Daarnaast verwacht ik dat

I Henk Blijham zocht een nieuwe uitdaging en vond die
bij ZNC.

SUCCES BAREVELD

Bareveld mikt op plek bij beste zes
Bareveld heeft tot aan het uitbreken
van het coronavirus een lastig seizoen
gekend. Maar door de komst van een
groot aantal spelers verwacht trainer
Tseard van der Meer dat zijn ploeg
zich op een plaats bij de eerste zes
moet kunnen richten.

Bareveld verkeerde vorig seizoen in serieus
degradatiegevaar. ,,We hadden denk ik nog
wel kans gehad om de nacompetitie te ontlopen. Maar uiteindelijk heeft het afbreken van het seizoen er voor gezorgd dat we
vierdeklasser zijn gebleven en daar ben ik
wel blij mee”, zegt Tseard van der Meer.
,,We hebben er namelijk een groot aantal

spelers bijgekregen en dat heeft de club in
de breedt doen groeien. Van de in totaal elf
nieuwelingen verwacht ik dat er vier zich
wel in het eerste elftal gaan spelen en de
rest gaat het tweede elftal sterker maken.
En ook dat is voor Bareveld een goede zaak
want ook het tweede elftal kan wel een
kwaliteitsimpuls gebruiken”, aldus Tseard
van der Meer. Bijkomend voordeel is dat
de onderlinge concurrentie is toegenomen.
,,De trainingsopkomst is prima en dat zorgt
er voor dat iedereen weet dat het niet vanzelfsprekend is dat je in de basis staat.
Daar moet wel wat voor gebeuren.”
De trainer verwacht van zijn selectie dat de
echte wil om een wedstrijd te willen winnen nog meer uitgestraald wordt. Vorig seizoen ging het op dat vlak weleens mis. ,,We
hebben in te veel wedstrijden de punten
weggegeven, zoals in het thuisduel tegen

PJC. Dat werd, na een duel dat twintig minuten langer duurde dan normaal, uiteindelijk 6-5 voor PJC terwijl wij vlak voor het
einde nog op voorsprong stonden. Dat zijn
wedstrijden die je over de streep moet
trekken waardoor je het jezelf wat gemakkelijker maakt. Dat we wat meedogenlozer
moeten worden, zal dit seizoen een belangrijk aandachtspunt zijn.” Waar dat toe zal
leiden? ,,Een zesde plaats moet haalbaar
zijn, wie weet met een uitschieter naar boven”, stelt Van der Meer. ,,PJC, MOVV en
Heiligerlee gaan denk ik om de titel spelen. Die laatste ploeg heeft er ook een aantal versterkingen bijgekregen, dus daar
verwacht ik wel wat van. En voor de rest is
het maar afwachten hoe iedereen de voetballoze periode heeft doorstaan, al zal iedereen blij zijn dat we eindelijk weer kunnen voetballen.”

I Tseard

van der Meer
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SUCCES MUNTENDAM ZATERDAG

SUCCES MUNTENDAM ZONDAG

Muntendam-zaterdag wil
stijgende lijn vasthouden

Nieborg: Muntendam moet
het van zijn werklust hebben
Na een afwezigheid van twee seizoenen is Robert Nieborg teruggekeerd
als trainer van Muntendam-zondag.
Een terugkeer waar Nieborg zeer content mee is.

Muntendam-zaterdag wil dit seizoen weer stappen maken. Dat is
volgens Maik Winter, binnen Muntendam bestuurslid zaterdagvoetbal, door een bredere selectie ook zeker mogelijk. Een plek
bij de bovenste zeven wordt als haalbaar geacht.

I

,,Als zaterdagtak binnen Muntendam zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we dit seizoen over een wat bredere selectie kunnen beschikken. Dat moest ook, want vorig seizoen was het soms wat te krap.
Daardoor stonden we op de tiende plaats toen het seizoen door het coronavirus werd afgebroken”, vertelt Winter. De club had 17 punten bij
elkaar gespeeld en dat waren er beduidend meer dan de 6 punten die in
het seizoen 2018/19 bijeen werden gesprokkeld. Winter: ,,Door een bredere selectie moeten we proberen om de stijgende lijn vast te houden
en daar heb ik alle vertrouwen in. Ik ga niet direct roepen dat we om de
prijzen mee gaan doen, maar een plaats bij de eerste zeven moet haalbaar zijn”, aldus Winter, die behalve bestuurslid ook als speler actief is.
Daarnaast is hij met de cursus TC3 begonnen.
,,Binnen de club wordt de zaterdagtak nog steeds serieus genomen en
dat komt de sfeer binnen de club ten goede. Je hoort en leest weleens
verhalen dat bij een club met een zaterdag- en zondagtak men elkaar de
jeugdspelers probeert af te pakken. Dat moet je echt niet willen. Wanneer jeugdspelers een bepaalde keuze hebben gemaakt, is het wat mij
betreft klaar”, vertelt Winter, die in zaterdag 5E een favorietenrol voor
SC Scheemda ziet. ,,Dat was vorig seizoen al de te kloppen ploeg en dat
verwacht ik nu weer. Waar Scheemda het meeste van te duchten gaat
krijgen, zijn Meedhuizen, VVS en misschien Veendam 1894. Dat is en
blijft namelijk een onberekenbare ploeg. En verder wil Damacota
graag een stap maken dus wie weet doen die ook mee om de prijzen.
Maar in alle redelijkheid: zo ver zijn wij nog niet. Wij gaan ons richten
op de bovenste zeven en wat er verder gebeurt, dat zien we dan wel
weer.”

Maik Winter.

SUCCES NOORDSTER
’Handhaving is voor Noordster een topprestatie’
Handhaving in de eerste klasse van
het zondagvoetbal zou voor Noordster
al een prestatie van formaat zijn. Dat
vindt voorzitter Raymond Drenth.
De eerste selectie van Noordster moet
het komend seizoen doen zonder enkele
bekende gezichten. ,,Met Kees Dun, onze
topscorer aller tijden, en Ronald Paans
zijn twee voor ons belangrijke spelers
niet meer beschikbaar en dat is natuur-

lijk een aderlating. Er zijn vanuit de
jeugd wel wat spelers aan de selectie toegevoegd, maar die moet je de tijd gunnen
om tot een basiskracht uit te groeien”, aldus voorzitter Raymond Drenth, die daarom verwacht dat Noordster het lastig
gaat krijgen. ,,Voor velen zijn we degradatiekandidaat nummer één. Maar dat
zorgt er voor dat wij alleen maar kunnen
verrassen. Er is totaal geen druk van dat
we iets moeten. Natuurlijk willen we met
Noordster zo hoog mogelijk voetballen.
Mocht dat op een gegeven moment een
treetje lager zijn dan is dat niet anders.
Voor het voetbal hier in Oost-Groningen
zou dat wel jammer zijn. Want over de
hele linie gezien is dat niveau eigenlijk te
laag. Maar als je het met alleen eigen
mensen doet, zoals wij bij Noordster
doen, dan weer je waar je voor kiest. Je
kunt wel spelers van buitenaf aantrekken, maar dat noem ik kortetermijnpolitiek en dat moet je als vereniging niet
willen,” aldus de preses van Noordster,

,,Na het seizoen 2017/18 stopte ik als trainer van Muntendam omdat ik het qua
werkzaamheden te druk had. Maar ondertussen heb ik wat meer ruimte gekregen
en toen ging het toch weer kriebelen. Ik
was daardoor ook blij verrast dat Muntendam belde en samen kwamen we snel tot
overeenstemming”, vertelt Nieborg, die
bij Muntendam een prima mix van jong
en oud aantrof maar ook zag dat het coronavirus er ook bij de Muntendammers
aardig in heeft gehakt. ,,Nu we weer zijn
begonnen, merk je aan de spelers dat fit
zijn iets anders is dan wedstrijdfit. Je
kunt van alles trainen, maar in een
wedstrijd kom je in situaties die
een andere benadering vragen.
En dan heb ik het nog niet
eens over het balgevoel, wat
zelfs bij veel profvoetballers
al weg was. Dat is iets wat
weer terug moet komen,
maar wat gelukkig voor iedereen geldt. Verder hoop
ik dat we snel op gaan
pakken waar Muntendam
om bekend staat en dat is
werklust. Werklust moet
ons handelsmerk blijven,
want dat hoort bij Muntendam. Natuurlijk wil ik graag
dat we leuk en aantrekkelijk
voetbal spelen, maar de basis
moet altijd inzet zijn. Nu weet
ik ook dat Muntendam de naam
heeft dat men in die werklust weleens een stapje te ver gaat, met een of

SUCCES ZNC

ZNC-zaterdag terug
in het
standaardvoetbal

die na vorig seizoen door het vertrek van
Gerard Wiekens van nog een clubicoon
afscheid moest nemen. ,,Dat Gerard
vroeg of laat zou vertrekken, stond voor
ons vast. Zijn passie ligt in het voetbal en
toen hij bij Emmen als parttimer aan de
slag ging, wisten we dat een vervolg zou
krijgen. Dat is dus ook gebeurd. Maar
met Jouke Faber hebben we een prima
vervanger aangetrokken. Ik hoop dat
Jouke met Noordster voor een verrassing
in zondag 1F kan zorgen.”

ZNC komt met ingang van dit seizoen
weer met een zaterdagteam in het
standaardvoetbal uit. De jonge spelersgroep wilde die stap graag maken.
Trainer Patrick van Nimwegen hoopt
dat de Brouksters snel gaan aanhaken bij het niveau van het standaardvoetbal.
,,Ik ben pas laat bij ZNC gekomen. Dat
had enerzijds te maken met mijn eigen
omstandigheden waardoor ik niet wist of
ik qua gezondheid het trainersvak nog
kon uitoefenen en daarnaast had men
binnen ZNC de intentie om het trainen
van het zaterdagteam intern op te lossen.
Toen dat niet lukte en mijn gezondheid
het toeliet, zijn we in gesprek geraakt en
was ik trainer van ZNC-zaterdag”, vertelt
Van Nimwegen. ,,Doordat ik pas begin augustus het eerste gesprek met ZNC had,
was het team voor mij een onbeschreven
blad. Het is een selectie die uit negentien
spelers bestaat. De groep is jong en gre-

I De ervaren Jouke Faber is de nieuwe
trainer van Noordster. Hij was in het
verleden onder andere werkzaam bij
SC Veendam en het Duitse SV Meppen.

SUCCES MEEDEN

Tammo van Weerden wil bouwen
aan nieuw Meeden
Met vijfdeklasser Meeden bouwen aan een nieuw elftal. Dat is wat trainer
Tammo van Weerden als doelstelling voor ogen heeft. Een plek op de ranglijst
plakt hij daar niet aan vast.
,,Het verhaal bij Meeden is heel simpel”, begint Van Weerden. ,,Ik heb een selectie
van dertig spelers en daar moeten twee teams uit geformeerd worden. De groep bestaat voor een deel uit spelers die uit de jeugd komen en voor de rest uit de senioren
die gewoon bij Meeden zijn gebleven. Dat is namelijk het mooie
aan Meeden: er is niemand vertrokken. Daar ben ik uiteraard
blij mee omdat ik niet graag trainer van een ‘duiventil’ wil zijn.
Zelfs op ons niveau zijn er trainers die spelers meenemen. Als
club moet je dat eigenlijk niet
willen, want wat gebeurt er wanneer de trainer vertrekt?”
Liever bouwt Van Weerden aan
een nieuw team, zoals hij nu bij
Meeden doet. ,,We namen de zevende plaats in toen we met het
coronavirus te maken kregen en
de competitie werd stilgelegd.
Dat was ook wel een beetje waar
we hoorden omdat het vorig seizoen te wisselvallig was. Dat is
iets wat dit seizoen zeker beter
moet.” De trainer heeft er alle
vertrouwen in dat dit ook gaat
lukken. ,,Maar dat betekent niet
dat ik direct ga roepen dat we om
de bovenste plaatsen mee gaan
doen. Dat hangt van meerdere
factoren af, zoals de tegenstanders. Zo heeft Blauw Geel ’15 zich
versterkt en dat geldt ook voor
Usquert. Verder denk ik dat
Groen Geel ook wel mee gaat
doen om de prijzen. Maar daar
maak ik mij verder niet druk om,
want met Meeden willen we een
solide basis leggen richting de
toekomst. Samen gaan we van
Meeden weer een gezonde en stabiele club maken.”
I Tammo van Weerden.

meerdere rode kaarten tot gevolg. In mijn
eerste periode als trainer hebben we weleens een rode kaart gekregen waar ik van
dacht ‘dit slaat nergens op’. Maar dan heb
je als club in het verleden een naam opgebouwd en raak die maar eens weer
kwijt”, aldus een duidelijke Robert Nieborg.
Waar die werklust Muntendam komend
seizoen zal brengen, is nog onduidelijk.
,,Ik verwacht Forward wel bovenin, maar
HSC zie ik ook als een kandidaat voor de
bovenste plaatsen. En of wij ook bij de
kanshebbers horen, hangt van meerdere
factoren af. Maar we gaan in ieder geval
ons best doen om een rol van betekenis te
spelen want dat is iets wat Muntendam
past.”

tig, maar we hoeven niet meteen wonderen van ZNC te verwachten. Het voetballen in de reserve zesde klasse is wel even
wat anders dan de vijfde klasse van het
standaardvoetbal. Dat heb ik de groep
verteld, maar het zelf ondervinden is uiteindelijk de enige manier.”
Van Nimwegen was eerder vier seizoenen
trainer bij SVMH en vervolgens ook vier
seizoenen bij Nieuw Roden. ,,Ik ben wat
dat betreft wel een trainer die graag wat
langer bij een club actief is. Ik hoop dat
dit ook bij ZNC gaat gebeuren. Zoals ik er
nu tegenaan kijk, zijn de voortekenen
goed. Wat ik verder belangrijk vind, is samen ergens plezier aan beleven. Daar begint vaak alles mee. Wanneer de sfeer
goed is, heeft men meer voor elkaar over
en dat zorgt voor de juiste resultaten. We
pinnen ons nergens op vast, maar wat we
wel willen is een mooi eerste seizoen in
het standaardvoetbal. Want dat moet de
basis worden voor een gezonde zaterdagtak binnen ZNC.”

SUCCES PEKELDER BOYS

Pekelder Boys gaat voor handhaving
Pekelder Boys verkeerde in groot degradatiegevaar toen de competitie in
maart wegens de uitbraak van het coronavirus werd stilgelegd. Degradatie
werd niet toegepast en dus maken de
Boys ‘gewoon’ weer hun opwachting
in de vierde klasse C. Handhaving is
de logische doelstelling.
Ondank het feit dat Pekelder Boys de afgebroken competitie op de voorlaatste
plaats afsloot, had trainer Tonny Huft
sterk het gevoel dat Pekelder Boys zich in
de vierde klasse zou gaan handhaven.
,,Na de winterstop begonnen we tegen de
directe concurrenten in de strijd tegen

I Tony

Huft.

degradatie punten te pakken. Het zag er
naar uit dat er nog een kans was om de
nacompetitie te ontlopen. Maar het coronavirus zorgde voor een vroegtijdig einde
van het seizoen zodat we het ook dit seizoen weer in de vierde klasse mogen proberen. Ten opzichte van vorig seizoen is
er een aantal jeugdspelers doorgeschoven en dat zorgt er voor dat ik toch wat
meer keuze heb.”
,,Ons doel blijft dat we ons met Pekelder
Boys in de vierde klasse willen handhaven. Dat moet met deze groep lukken”,
gaat Huft verder. In vergelijking met vorig seizoen is er wel wat veranderd in de
klasse van Pekelder Boys. ,,Zo is Eenrum

vrijwillig gedegradeerd en is Amicitia
VMC gestopt met prestatievoetbal op
zondag. Daar zijn BNC en Eext voor in de
plaats gekomen”, weet Huft. Dat de
KNVB promotieverzoeken van beide
clubs heeft gehonoreerd, vindt Huft verbazingwekkend. ,,Beide ploegen stonden
namelijk geen straatlengte voor op de directe concurrenten in de vijfde klasse.
Maar het verzoek werd door de KNVB
gehonoreerd omdat het zondagvoetbal
steeds meer verenigingen verliest. Met
deze twee toch wat onbekende ploegen
erbij wordt het vast een leuke competitie.
Ik hoop dat wij ergens rond de achtste
plaats eindigen.”
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SUCCES WILDERVANK

Wildervank wil meedoen om promotie
Wildervank wil graag meedoen in de
strijd om promotie naar de derde
klasse. Volgens trainer Jos de Vrieze
is dat ook het niveau waarop de Wildervankers op termijn minimaal zouden moeten spelen.
Als promovendus bleef Wildervank vorig
seizoen steken op de vijfde plaats. Dat de

club nu meer wil, is volgens trainer De
Vrieze logisch. ,,We zijn een grote club en
daar horen in mijn beleving ook bepaalde
doelstellingen bij. We moeten de lat nu
weer wat hoger durven te leggen. Ik ga
niet zeggen dat Wildervank het komend
seizoen even gemakkelijk gaat promoveren, want zo werkt het natuurlijk ook weer
niet. Met SJS, Onstwedder Boys en VHK
zijn denk ik wel de drie belangrijkste ti-

telkandidaten genoemd en dan is het
voor ons zaak om daar kort achter te zitten. Gezien onze selectie, waarbij het wel
jammer is dat Roy ter Veer naar ASVB is
vertrokken, moet dat zeker kunnen. Zo
zijn drie jeugdspelers doorgeschoven en
zit er nog een talentvolle lichting aan te
komen. Dus wat dat betreft ziet de toekomst er voor Wildervank rooskleurig uit
en is de stap om met het prestatievoetbal

naar de zaterdag te gaan denk ik een
juiste geweest. Je ziet het namelijk
steeds meer dat het zondagvoetbal aan
het verdwijnen is. Natuurlijk is dat jammer, maar het gaat ook niet meer anders
worden”, aldus De Vrieze.
De oefenmeester begint aan zijn tweede
seizoen in dienst van Wildervank. ,,Vorig
seizoen was vreemd. Opeens was het alle-

maal voorbij, terwijl ik er van overtuigd
ben dat er voor ons misschien nog wel
meer in had gezeten dan de vijfde plaats.
Maar dat zullen we nooit weten. Voor nu
richten we ons op wat er komen gaat. Wat
we niet moeten vergeten, is dat het voorlopig nog wel even anders dan voor het
coronavirus zal gaan. Het coronavirus
speelt de komende maanden namelijk zeker nog een woordje mee.”

I

Jos de Vrieze.

SUCCES DAMACOTA

Damacota wil meedoen om de prijzen
De Pekelder vijfdeklasser Damacota moet dit seizoen meedoen om de prijzen. Dat is wat trainer
Cor Grozema, gezien de toegenomen breedte, als
een realistisch doel ziet.
,,Vorig seizoen konden we tot aan de winterstop goed
meedoen en hadden we nog een redelijke aansluiting bij
de vier ploegen boven ons. Na de winterstop verloren we
echter direct van GRC Groningen en Scheemda en dat
maakte het gat te groot. Toen kon je duidelijk zien dat
we met dertien spelers een te krappe selectie hadden
maar dat is nu gelukkig wat beter”, vertelt Grozema.
Met Ronan Swart (Heiligerlee), Sebastiaan Santing (SV
Twedo), Ramon Priem (eigen jeugd), Marijn Wortelboer
(Pekelder Boys), Justin Hamminga (THOS) en de van Alteveer teruggekeerde Gaatze Postma is Damacota er in
de breedte duidelijk sterker op geworden. ,,Daarom verwacht ik ook dat we dit seizoen echt mee gaan doen om
de prijzen”, aldus Grozema.
Damacota heeft de stijgende lijn te pakken. Het door co-

rona afgebroken seizoen sloten de Pekelders af op de
vijfde plaats en dat is de beste prestatie sinds Damacota
in 2009 naar de vijfde klasse promoveerde. mmDe club
heeft na een paar moeilijke jaren weer toekomst. Goede
prestaties van het eerste elftal spelen daarbij zeker een
rol”, stelt Grozema. ,, Maar binnen een vereniging mag
nooit alles om het eerste elftal draaien en dat is bij Damacota zeker niet het geval.”
Hoe dan ook hoopt het vlaggenschip van Damacota dit
jaar om de prijzen te kunnen spelen. Maar wie de directe concurrenten zullen zijn, weet Grozema nog niet. ,,Het
is vaak dat je na een wedstrijd of vijf een beetje ziet hoe
de kaarten liggen. SC Scheemda wordt door velen getipt
en ook VVS zou kanshebber moeten zijn. Maar ook bij
Meedhuizen is het nodige gebeurd en in Haren heeft
men de zondagtak opgeheven. Dus wat betekent dat
voor onze competitie? Ik zou dat eerlijk gezegd niet weten. Wat dat betreft moeten we gewoon van onze eigen
kracht uitgaan en dan zien we wel wat er verder gebeurt.”

I

Cor Grozema, trainer van Damacota.

SUCCES PJC

PJC ziet zichzelf niet als favoriet
Loek Swarts begint aan zijn tweede periode als trainer van PJC, terwijl hij eigenlijk zijn trainersloopbaan wilde beëindigen. Maar het verzoek van de
zondag-vierdeklasser uit Nieuwe Pekela deed Swarts
besluiten om er nog minimaal een jaar aan vast te
knopen.
,,Eigenlijk vond ik het na dertig jaar trainerschap wel
mooi geweest. Maar toen PJC contact zocht met de vraag
of ik nog een keer terug wilde keren (Swarts was eerder
tusssen 2004 en 2007 trainer van PJC; red.) was er toch
weer de zin om in Nieuwe Pekela aan de slag te gaan. Dat
werd mede gevoed doordat de oudere spelers hadden laten weten dat als ik trainer zou worden, zij dan ook nog
minimaal een seizoen zouden doorgaan.” Veel van die
oudere spelers hebben eerder met Swarts gewerkt. ,,Die
jongens kennen allemaal mijn manier van werken en mijn
oefenstof. Ik ben een trainer die het graag simpel houd
waarbij plezier hebben een belangrijke pijler onder alles
is. Zonder plezier geen resultaten. Daarom gaan we op die

manier proberen om er met PJC een mooi seizoen van te
maken.”
Naast de nodige routiniers herbergt de eerste selectie van
PJC ook talenten. ,,Dat de met alle respect oudere garde
liet weten door te gaan, is wel heel belangrijk richting de
jeugd. Die moeten wat van de oudere spelers willen aannemen. Dat is tot nu toe ook zeker gebeurd. Wat dat betreft is de wisselwerking tussen jong en oud prima te noemen”, aldus de ervaren trainer.
PJC werd in het door de uitbraak van het coronavirus afgebroken seizoen derde in de vierde klasse C. Kunnen de
Pekelders weer om de prijzen meespelen? ,,Eigenlijk hebben we twee problemen”, zegt Loek Swarts. ,,We scoren
te moeilijk en we laten in de omschakeling soms nog weleens een steekje vallen. Ik zie Gasselternijveen, Heiligerlee en MOVV meer als favoriet en hoop dat wij vanuit de
luwte een rol van betekenis kunnen spelen. Dar zou natuurlijk heel erg mooi zijn en wat de club PJC ook zeker
verdiend. Het is namelijk een warme vereniging en dat is
ook een reden dat ik ‘ja’ heb gezegd”, aldus Loek Swarts.

SUCCES VEENDAM 1894 ZATERDAG

Veendam 1894-zaterdag wil
de vijfde klasse verlaten
,,We spelen ondertussen al zes seizoenen in de vijfde klasse en daar moet
een keer verandering in komen.” Dat
zegt Hedde Adam, trainer van de zaterdagvoetballers van Veendam 1894.
Hedde Adam staat als nieuwe trainer
voor de zaterdagselectie van Veendam

1894. Deze uitdaging kwam op zijn pad
toen Mehmet Katircioglu liet weten dat
hij als trainer een stapje terug wilde doen
en zelf weer meer wilde gaan voetballen.
,,Door mijn eigen voetballoopbaan bij het
zaterdagelftal van Muntendam kende ik
veel spelers van Veendam, waaronder
Mehmet. Toen hij liet weten dat hij stopte als trainer gaf ik aan dat ik wel de am-

De zaterdagvoetballers wonnen in de beker met 5-0 van competitiegenoot
Muntendam. De geelzwarten vinden dat het ondertussen tijd is voor een stap
hogerop. Foto: Bert Woltjes.

I

bitie had om trainer te worden. Zo raakten we in gesprek en daar is uit voortgekomen dat ik op zaterdag als trainer in
Veendam aan de slag ga.”
In Veendam treft de kersverse trainer
een groep aan met het nodige aan voetballend vermogen, maar de prestatiecurve is grillig. ,,Dat moet er absoluut uit”,
vindt Adam. ,,In de wedstrijden zijn er
nog te veel spelers die zich door randzaken af laten leiden en dat gaat altijd ten
koste van het resultaat. En dat is gewoon
jammer omdat ik denk dat dit Veendam
1894 ook in de vierde klasse geen gek figuur zou slaan. We hebben namelijk wel
een goede mix tussen jong en oud en hebben daarnaast Harrie Hulsing weer terug
bij het eerste elftal. Harrie heeft een aantal jaren in de lagere teams gespeeld,
maar deed vorig seizoen al een aantal keren met het eerste elftal mee. Het begon
bij hem weer te kriebelen waardoor hij
zich weer volledig beschikbaar heeft gesteld voor het eerste elftal. Met Harrie en
Mehmet heb ik twee prima verlengstukken in het veld en daar kun je als trainer
alleen maar blij mee zijn”. aldus een enthousiaste oefenmeester, die het nodige
van zijn ploeg verwacht. ,,We zijn het wel
een beetje aan onze stand verplicht om
mee te doen om de prijzen. We spelen ondertussen al zes seizoenen in de vijfde
klasse en daar moet een keer verandering
in komen. Of dat via het kampioenschap
of de nacompetitie gaat gebeuren, maakt
mij niet uit maar promoveren is wel onze
doelstelling”, aldus Adam.

Loek Swarts hoopt dat PJC ‘vanuit de luwte’ een rol van betekenis kan spelen.

I

SUCCES VEENDAM 1894 ZONDAG

Alles is nieuw bij
Veendam 1894-zondag
De zondagselectie van Veendam 1894 staat voor een stevige uitdaging. Onder
leiding van de nieuwe trainer Wietse de Blois mag een compleet ververste selectie het gaan laten zien in de tweede klasse.
,,Al vrij nadat ik was rondgekomen met Veendam 1894 werd duidelijk dat een groot
aantal spelers zou stoppen of zou vertrekken. Van de veertig spelers voor de eerste en
tweede selectie bleven er uiteindelijk maar veertien over”, vertelt de van Cambuur
overgekomen De Blois.
Onder de spelers die niet verder gingen, waren ook Marnix Kolder en Angelo Cijntje.
,,Natuurlijk is het een aderlating dat Marnix en Angelo er niet meer bij zijn. Maar ik
snap het wel wanneer je naar hun carrières kijkt. Dan ben je op een gegeven moment
wel klaar met het verplicht moeten trainen”, zegt De Blois. Het vertrek van een groot
aantal spelers zorgde wel voor een uitdaging. ,,We moesten toen echt aan de slag, want
er moest natuurlijk wel een selectie komen. Dat is uiteindelijk ook gelukt, maar het is
allemaal wel jong. Daardoor kunnen we het zeker fysiek lastig krijgen en ook zal er het
nodige aan mentale weerbaarheid gevraagd worden. Er zijn spelers bij die uit de Onder 17 komen en waar we nog geen wonderen van mogen verwachten. Wat dat betreft
is het team nog een onbeschreven blad. Verder moeten we als nieuw team veel trainen
op automatismen en het maken van afspraken”, vertelt de trainer, die dat juist als een
mooie uitdaging ziet. ,,Doordat het team bijna volledig nieuw is, mag ik proberen om
mijn stempel op het team te drukken. Dat is alleen maar mooi waarbij er vanuit het
bestuur geen druk op de prestaties ligt. Want iedereen weet dat een nieuwe ploeg opbouwen niet alleen tijd kost, maar ook met vallen en opstaan gaat. Maar dat laatste is
ook niet erg als je weet hoeveel energie er door iedereen ingestoken is om toch weer
een representatieve selectie op de been te brengen. Daarom is het ook lastig om te zeggen waar ik denk dat we gaan eindigen. Laten we eerst maar proberen om de eerste
vijf duels goed door te komen, dan zien we daarna wel weer.”

I Wietse

de Blois, de nieuwe trainer van Veendam 1894.

10 - Woensdag 23 september 2020

De Koerier

Galacticos wint ook tweede
duel in hoofdklasse V&Z

Veendam 1894
boekt knappe zege

VEENDAM - In de hoofdklasse
van de Veendammer zaalvoetbalcompetitie V&Z heeft Galacticos ook zijn tweede wedstrijd
gewonnen. Mede dankzij vier
treffers van Casiran werd JS-Viro met 5-3 verslagen.

VEENDAM - Tweedeklasser
Veendam 1894 heeft zondag in
en tegen Valthermond een
fraaie overwinning geboekt. De
hoogvlieger van vorig seizoen
werd met 1-2 verslagen.

DWS/Drukkerij Van der Kooi is als
promovendus goed uit de startblokken gekomen. Na het gelijke spel
in de eerste speelronde werd vorige week met 5-2 gewonnen van
Gervas Futsal. Ter Veer was met
drie goals de grote man aan de kant
van DWS. Kampioen SWO Veendam leed zijn eerste puntverlies.
De aantrekkelijke en sportieve
wedstrijd tegen Draaijer Schilders
eindigde in 1-1.
In de eerste klasse won Bert Ritsema Futsal met ruime cijfers van
Sportplein. Mede dankzij vier goals
van Slagter werd het 7-2. Smit Facilty en Osman Gazi maakten er
ook een doelpuntrijk treffen van.
Toen de stofwolken waren opgetrokken, stond er een 6-4 overwinning voor Smit op het scorebord.
Osman Gazi had kansen op meer,
maar doelman Dijkhuis keepte na-

mens Smit een uitstekende wedstrijd.
In de tweede klasse boekte Essity,
mede dankzij drie treffers van Sidin, zijn eerste zege van het seizoen.
Stukadoorsbedrijf M. Stevens werd
met 5-2 verslagen. Clias/Van der
Laan Verzekeringen won zijn eerste wedstrijd, maar kreeg vorige
week klop van koploper Claj Consultancy: 1-8.
In de derde klasse bezorgde Beks
Van der Laan Verzekeringen de zege tegen Van der Laan.nl. Beks
maakte alle drie de goals in het duel dat eindigde in een 3-1 zege voor
de verzekeringsploeg. Veendam
Fanatics ging onderuit tegen MOG
ICT. Mede door vier treffers van
Hut werd het 1-6. Na een spannende wedstrijd pakte Feiken CV de
volle buit tegen Fc. Sensa. Het
werd 3-4.
In de vierde klasse won Drenth Installatie Techniek met 5-1 van Woninginrichting Winschoten. De
Kandelaar had geen kind aan Fc.
Flamingo’s. Het werd 8-3, met vier
goals van Wieringa. GHV/Vastgoed
Partner verloor met 3-6 van Fc.
Koopjesdrogist.

Kenny Slagter was zaterdag de grote man voor Veendam 1894. Hij scoorde driemaal tegen Wagenborger Boys. Foto: Bert Woltjes.
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Overzicht vijfdeklassers

Derdeklassers
starten met remise

VEENDAM - Van de zes vijfdeklassers in deze regio wisten alleen Veendam 1894 en ZNC hun
eerste competitiewedstrijd in
winst om te zetten.

MUNTENDAM - De derdeklassers Muntendam en ZNC zijn
het seizoen zondag begonnen
met een gelijkspel.

Veendam 1894 is de eerste koploper in de vijfde klasse E van het zaterdagvoetbal. In eigen huis waren
de geelzwarten veel te sterk voor
Wagenborger Boys. De Veendammers wonnen met 8-0. Kenny Slagter opende in de 18e minuut de sco-

Muntendam speelde in eigen huis
met 1-1 gelijk tegen Forward. De
studenten waren in de eerste helft
de betere ploeg en kwamen via een
raak schot van afstand op voorsprong. Na rust waren de rollen omgedraaid. Al snel trok Muntendam
de stand gelijk middels een kopbal
van Patrick Vasse. Kansen op de 21 werden niet benut en ook in de
laatste vijftien minuten, toen Forward wegens een rode kaart met
tien man verder moest, wist de
thuisploeg het verschil niet te maken en moest Muntendam zich tevreden stellen met een puntje.
Competitiegenoot en buurman
ZNC hield eveneens een punt over

aan de competitiestart. In eigen
huis speelden de Brouksters met 22 gelijk tegen De Wilper Boys, dat
na 47 jaar haar rentree in de derde
klasse maakte. ZNC kwam al na
drie minuten op voorsprong. Jeroen Dijk kopte raak uit een corner. In de tweede helft, op het moment dat de gasten een licht overwicht hadden, maakte Dijk er ook
2-0 van en daarmee leek de buit
binnen. Twee dode spelmomenten
deden de mannen uit Zuidbroek en
Noordbroek echter de das om.
Eerst werd een vrije bal fraai binnengeschoten en in de absolute
slotfase ging de bal op de stip, na
een overtreding van Rick van
Weerden. De ZNC-goalie pakte bij
een hoge bal niet alleen het leer,
maar ook een van de spelers van de
ploeg uit het Westerkwartier. De
toegekende penalty leverde vervolgens de 2-2 eindstand op.

Overwinning voor
Pekelder vierdeklassers
NIEUWE PEKELA - PJC en Pekelder Boys, beide uitkomend
in de vierde klasse C, hebben
zondag hun eerste competitiewedstrijd in winst omgezet.

I Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaan vanaf volgende
maand op bezoek bij de boer.

Ambtenaren gaan de boer op
VEENDAM - Ambtenaren van
het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en
boeren en tuinders zullen elkaar op land- en tuinbouwbedrijven in Nederland ontmoeten. Op 1 oktober wordt het
startschot gegeven door Team
Agro NL, een samenwerkingsverband tussen boeren en boerinnen uit diverse sectoren.
Het doel van de actie is ambtenaren en boeren dichter bij elkaar te
brengen door letterlijk samen te
werken in de praktijk, op de boer-

Woningbrand
in Oude Pekela
OUDE PEKELA - Een woning aan
de Hugo de Grootstraat in Oude Pekela is vrijdagmiddag verwoest
door brand. Omdat er ten tijde van
de brand mogelijk een hond en
twee personen in de woning aanwezig waren, werd er al snel opgeschaald. Ook twee ambulances en
een traumahelikopter kwamen ter
plaatse. Twee slachtoffers zijn door
de brandweer uit de woning gehaald. Uiteindelijk is één persoon
overgebracht naar het ziekenhuis.
Over de mogelijke hond is niets bekend. Meerdere woningen werden
ontruimd en uit voorzorg werden
ook de huisdieren uit die woningen
gehaald. Bij de brand kwam veel
rook vrij. Voor de bewoners die
niet meer thuis konden slapen
werd een vervangende woonruimte
gezocht.

derij, met tijd voor een persoonlijk
gesprek aan de keukentafel.
De actie vindt exact een jaar plaats
na een van de grootste boerenacties in decennia. Op 1 oktober 2019
trokken duizenden trekkers en
boeren naar het Malieveld in Den
Haag. Boeren vragen nog altijd
aandacht voor hun positie in de
maatschappij en willen respect en
waardering voor hun werk: het produceren van kwalitatief goed en
veilig voedsel. Boeren zijn onderdeel van de leefbaarheid op het
platteland. De constant wijzigende
regelgeving en de daardoor onzekere toekomst maken dat de zorgen
op menig boerenerf groot zijn. De
dialoog tussen Den Haag en de boeren lijkt daardoor verdwenen.
,,De gebeurtenissen van afgelopen
jaar hebben ertoe geleid dat boeren het gevoel hebben dat er meer
afstand is tussen hen en ambtenaren”, zegt Geertjan Kloosterboer,
voorzitter van Team Agro NL.
,,Daarom nodigen we beleidsmakers graag uit een kijkje te nemen
op onze bedrijven en de gesprekken die we regelmatig met elkaar
voeren in Den Haag, bij ons aan de
keukentafel plaats te laten vinden.
Team Agro NL wil graag een verbindende rol spelen om de boeren
en ambtenaren dichter bij elkaar
te brengen. En hoe kan dit beter
dan door beleidsmakers van LNV
uit te nodigen om mee te lopen op
onze prachtige boerenbedrijven.
Het startschot hiervoor wordt gegeven op 1 oktober. Een symbolische
datum voor de agrarische sector.”
Vicevoorzitter Jaap Lodders vult
aan: ,,Het is een fantastische gelegenheid voor ambtenaren om ervaring op te doen en met ondernemers te praten over verschillende
thema's. 'Hoe ziet een dag op een

re en na een half uur spelen stond
het dankzij een treffer van Pascal
Venema al 2-0. In de slotfase van
de eerste helft liep Veendam uit
naar 4-0, door goals van opnieuw
Kenny Slagter en Gokhan Atabas.
In de tweede helft scoorde Veendam nog viermaal. Die treffers werden gemaakt door Serhat Yilmaz,
Devran Bydar, Roy Muurman en
wederom Kenny Slagter. Zaterdag
neemt Veendam het op tegen Siddeburen, dat verrassend won van
Scheemda.

landbouwbedrijf eruit? Wat zijn de
uitdagingen en obstakels die de regels in de praktijk geven?’.” Hij
roept alle ambtenaren van LNV op
om zich aan te melden bij Team
Agro NL. ,,Wij zorgen voor een
prachtige leerzame stageplek, voor
beide partijen is deze verbinding
belangrijk.” ,,De volgende stap is,
zodra de Tweede Kamerverkiezingen zijn geweest, de nieuwe landbouwwoordvoerders van de politieke partijen uit te nodigen om mee
te lopen op één van de boerenbedrijven”, aldus Geertjan Kloosterboer.

Opbrengst
KWF-collecte
VEENDAM - De collecte voor KWF
Kanker bestrijding in Veendam,
gehouden van 30 augustus tot en
met 5 september, heeft 8867,50 eur
opgebracht. Dit bedrag komt bovenop de vaste donaties en de betalingen die via de QR-code zijn gedaan.
Ondanks de corona-tijd zijn toch de
meeste collectanten met collectebus en/of flyer huis-aan-huis langs
geweest. Daar waar de collectant
liever niet langs de deur ging,
meldden zich spontaan andere collectanten aan om (extra) te lopen.
Al met al leidde dit tot een mooie
opbrengst, waar de organisatie dan
ook erg blij mee is. Wel is men nog
op zoek naar wijkhoofden en collectanten voor de collecte van volgend jaar. Belangstellenden kunnen zich melden via kwfveendam@hotmail.com. Zie voor meer
informatie www.kwf.nl

Pekelder Boys won in Hoogezand
met 0-1 van Kwiek en dat was een
prima prestatie. Vorig seizoen
duurde het tot november voor de
eerste overwinning in competitieverband werd geboekt. Slachtoffer
toen was zwakke broeder Eenrum,
dat vrijwillig degradeerde. Ook de
streekderby tegen Bareveld werd
nog gewonnen maar dat was het
dan wel wat het aantal driepunters
betreft. Tegen Kwiek gingen de
Boys tweemaal onderuit, ditmaal
stapten de Pekelders als winnaar
van het veld. In de 25 minuut opende Ricardo Vonk de score en hoewel Kwiek met name na rust wel
aandrong, bleef Pekelder Boys aan
de goede kant van de score.
PJC legde in Groningen VVK over
de knie. Het werd 1-6. Tom van der
Schuur was met drie goals de grote
man. Die drie treffers vielen overigens nadat VVK tot een tiental was
gereduceerd. Akin Mun kon kort
voor de rust inrukken. Door goals
van Alexander Norder en Jordy
Kremer stond PJC toen al met 0-2
voor en nog voor de rust zou Van
der Schuur zijn eerste van de middag maken. Na het bakje thee was
VVK als eerste trefzeker, maar
daarna was het de beurt aan PJC.
Hans Nitters zorgde voor de 1-4 vodoor ee strafschop te benutten.
Daarna werd Tom van der Schuur
tweemaal goed vrijgespeeld en alleen voor de doelman faalde hij
niet. Hij tekende zodoende voor de
1-5 en de 1-6.
Bareveld, competitiegenoot van Pekelder Boys en PJC, verloor wel.
Op bezoek bij Eext ging de ploeg,
na een 3-0 ruststand, met maar
liefst 7-0 onderuit. Bareveld werd
nog een eretreffer gegund, maar
een toegekende strafschop werd
gemist. Een kwestie dus van uithuilen en opnieuw beginnen.

Ook in 5E stond de derby tussen
ZNC en Muntendam op de rol. De
Brouksters, terug in het standaardvoetbal, wonnen met 3-2. Een vanaf
de zijkant genomen vrije bal van
Leroy Stegmeijer leverde de thuisploeg een 1-0 voorsprong op, al had
de doelman van Muntendam deze
bal gewoon moeten hebben. Kansen op de 2-0 liet ZNC liggen en via
treffers van Thorsten Daniëls en
Kevin Keizer zette Muntendam de
wedstrijd op zijn kop. Meteen na
rust schoot Jeremy Staal, vanaf een
meter of zestien, de 2-2 tegen de
touwen. Na een klein uur spelen
kwam de thuisploeg voor de tweede keer die middag op voorsprong.
Opnieuw Leroy Stegmeijer was de
doelpuntenmaker en opnieuw deed
hij dat uit een vrije trap. Ditmaal
was de doelman van Muntendam
volstrekt kansloos. Hoewel ZNC de
laatste twintig minuten met tien
man speelde, Vincent Scholten
kreeg twee keer geel, hield de
thuisploeg stand en boekte bij haar
rentree in het standaardvoetbal
meteen een fraaie zege op de buurman uit Muntendam.
Damacota ging met onnodig met 21 onderuit tegen Meedhuizen. De
winnende goal viel in de slotminuten en was bovendien een eigen
treffer van de Pekelders, die halverwege de eerste helft voor de
eerste keer op achterstand waren
gekomen. Geklungel in de defensie
van Meedhuizen werd kort na rust
afgestraft. Arjan Dekker nam de
treffer voor zijn rekening. Kansen
op meer kreeg Damacota zeker
wel, maar de Pekelders hadden het
vizier niet op scherp.
Meeden ging zondag met 4-0 onderuit tegen THOS. In Beerta had
Meeden ook weinig te vertellen en
liep al vanaf de eerste minuut achter de feiten aan. Na de tweede
treffer van THOS kreeg Meeden
een aantal honderdprocentkansen,
maar die werden niet benut. THOS
deed dat beter en maakte er na de
rust nog twee, waarvan eentje vanaf elf meter.
DWZ en Zandpol maakten er zondag een doelpuntrijk treffen van.
Toen de stofwolken waren opgetrokken, bleef De Wieke Zuidwending wel met lege handen achter: 46. In de slotfase van de eerste helft
liep Zandpol uit naar een 0-4 voorsprong. DWZ deed middels Martin
Muurman nog wel wat terug, maar
halverwege de tweede helft sloegen de Zandpollers nog tweemaal
toe DWZ bleef de aanval zoeken en
scoorde ook nog driemaal, maar dat
was niet genoeg. De treffers werden overigens gemaakt door Henry
Hut en Martin Muurman, die in totaal drie keer scoorde.

In het door de coronacrisis afgebroken seizoen boog Veendam tweemaal het hoofd voor de Drenten. In
Veendam werd met 2-3 verloren en
bij Valthermond gingen de geelzwarten met 6-1 hard onderuit. Het
niveauverschil was ook terug te
zien in de ranglijst. Waar Valthermond meedeed om de titel, was
Veendam in de onderste regionen
terug te vinden.
Ook dit keer was kampioenskandidaat Valthermond de grote favoriet, maar Veendam nam in de tiende minuut brutaal de leiding. Een
prima aanval werd afgerond door
Winston de Jonge. Veendam hield
daarna knap stand. Valthermond
zocht wel de aanval en had ook verreweg het meeste balbezit, maar
het afmaken van de kansen bleek
een probleem. Zo werd onder andere de lat geraakt.
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De 20-jarige Martin Wever uit Muntendam.

Jong talent in bestuur
scheidsrechtersvereniging
MUNTENDAM - De 20-jarige
Martin Wever uit Muntendam
is toegetreden tot het bestuur
van Scheidsrechtersvereniging
Oldambt en Veenkoloniën.
De scheidsrechters hielden vorige
week hun uitgestelde algemene ledenvergadering. Na de behandeling van alle jaarverslagen, kwamen de bestuursverkiezing en de
huldigingen aan de orde. Bestuurslid Jan Reints uit Onstwedde nam
afscheid van het bestuur. Zijn
plaats wordt nu ingenomen door
Martin Wever uit Muntendam.
Hiermee daalt de gemiddelde leeftijd van het bestuur fors, want Wever is nog maar 20 jaar.
Wever was al actief voor de vereniging, want hij verzorgt regelmatig
spelregelavonden of bijscholingen
voor scheidsrechters bij voetbalverenigingen in de regio. Daar-

Veel jongeren werken in sectoren
als horeca en uitzendbranche die in
de eerste maanden na de coronauitbraak zwaar getroffen zijn. Inmiddels trekt de werkgelegenheid
weer aan en vinden zij nu vaker
werk. Vergeleken met vorig jaar
ligt het aantal WW-uitkeringen in
augustus wel een stuk hoger.
Eind augustus telde Groningen
9.644 WW-uitkeringen. Dat is 3,1
procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in augustus af met 504 uitkeringen (-5,0 procent) ten opzichte van juli. In augustus daalde het aantal WW-uitkeringen in vrijwel alle sectoren, met
één uitzondering: het onderwijs. In
het onderwijs lopen veel tijdelijke

contracten van leraren af voor de
zomervakantie. Na de zomervakantie vinden zij vaak weer werk.
Vanuit de uitzendbranche en horeca nam het aantal WW-uitkeringen
het sterkst af ten opzichte van een
maand eerder. Na de sterke toename van WW-uitkeringen aan het
begin van de coronacrisis lijken deze sectoren op dit moment licht te
herstellen. Jongeren werken vaak
in de uitzendbranche en horeca,
veelal met kortlopende tijdelijke
contracten. Maar hoewel aan het
begin van de coronacrisis het aantal WW-uitkeringen onder jongeren het sterkst steeg, daalt de WW
nu het meest in hun leeftijdscategorie.
Eind augustus telde Groningen
1.577 WW-uitkeringen meer (+19,5
procent) dan een jaar eerder in dezelfde maand. Sinds het begin van
de coronacrisis is het aantal WWuitkeringen snel opgelopen. Het
verschil met vorig jaar is in augustus minder groot dan in de maanden mei, juni en juli. In de maanden maart tot en met mei verloren
vooral veel jongeren met een uitzendcontract, oproepcontract of tijdelijk contract hun baan. Zij vinden nu weer vaker werk.

Nog wel kansen

De Koerier
e-mail: koerier
@noordpers.nl

Het coronavirus heeft grote invloed
op de arbeidsmarkt. De spanning
op de arbeidsmarkt is afgenomen:
gemiddeld zijn er minder vacatures
en meer werkzoekenden dan voor

naast is hij een buitengewoon talentvolle scheidsrechter in het amateurvoetbal. Hij heeft zelfs al zijn
debuut in de eerste klasse gemaakt.
Voordat Wever zich kandidaat stelde voor het bestuur, had het bestuur al besloten om hem te benoemen tot lid van het jaar 2019. Hij
ontving daarvoor een oorkonde en
een fraai boeket bloemen van voorzitter Roelf Koops.
Erevoorzitter Dick Oud, wonende
in Enschede, was in 2019 maar
liefst 40 jaar lid van de COVS, het
overkoepelende orgaan van alle
scheidsrechtersvereniging in Nederland. Daarvoor ontving hij een
gouden speld, een oorkonde en natuurlijk ook bloemen.
Eric ten Horn uit Veendam werd
gehuldigd omdat hij in 2019 voor
de zoveelste keer spelregelkampioen van de vereniging was geworden.

Wildervank start met
krappe overwinning
WILDERVANK - Dankzij een
treffer van Twan Assink is Wildervank het seizoen begonnen
met een 1-0 zege op Tiendeveen.
In een weinig sprankelende eerste
helft kwam het eerste gevaar van
thuisclub Wildervank. Een vrije
bal van Vincent van Marle werd ge-

Dalende lijn WW-uitkeringen
VEENDAM - Het aantal WWuitkeringen in Groningen is in
de maand augustus verder afgenomen. Na een sterke toename
aan het begin van de coronacrisis daalt de WW nu al enkele
maanden. Ook jongeren ontvangen minder vaak een WW-uitkering.

Na een half uur spelen viel de 1-1
alsnog. Maurice Kampman kopte
onhoudbaar binnen. Ook na de rust
bleef Valthermond aandringen en
kreeg het een levensgrote mogelijkheid om op voorsprong te komen. Een van de Drenten werd in
het strafschopgebied aangetikt en
de bal ging op de stip. De inzet van
Kampman ging via de binnenkant
van de paal het veld weer in.
Veendam kwam dus met de schrik
vrij en was halverwege de tweede
helft zelf dicht bij een tweede
treffer. Ryan de Bruijn profiteerde
bijna van zwak uitverdedigen van
Valthermond, Zijn inzet ging echter net voorlangs. Het dapper strijdende Veendam zou alsnog op
voorsprong komen. De defensie
van de thuisploeg anticipeerde
maar matig op een diepe bal van de
Veendammers. Jeffrey Peters lette
wel op een zorgde voor de 1-2. En
wat Valthermond vervolgens ook
probeerde: het hielp allemaal niets
meer. Zo startte Veendam het seizoen met een verrassende zege en
heeft het meteen al drie bonuspunten te pakken.

de coronacrisis. Voor verschillende
beroepen en sectoren wordt dit verschil duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld in de dienstverlening (waaronder horecaberoepen en schoonmaak). Toch zijn er nog steeds sectoren en beroepen waar veel vraag
is naar personeel. Voor veel technische en ICT-beroepen bijvoorbeeld
kunnen veel werkgevers moeilijk
aan personeel komen. De crisis
biedt ook kansen.
Vorige maand heeft UWV Groningen meegezocht naar kandidaten
voor Transcom. Transcom is een
‘facilitair’ klantencontactcenter en
zij hebben de opdracht van de
GGD gekregen om op te schalen
met de functie van medewerker
Bron- en contactonderzoek. Dat is
heel actueel nu er veel corona-testen afgenomen moeten worden. De
vacatures waren snel vervuld en
het valt op hoeveel mensen graag
een steentje bij willen dragen om
het virus in te dammen. ,,Dit is ook
wat de kandidaten bij mij aangeven”, zegt Berber Thasing, adviseur
werkgeversdiensten. ,,Daarom vind
ik het ook fantastisch dat er vanuit
UWV nu 15 kandidaten zijn aangenomen.” Transcom is overigens nog
op zoek naar meer kandidaten.
Landelijk daalde het aantal WWuitkeringen. Eind augustus telde
Nederland 291.660 WW-uitkeringen. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 300.801 WW-uitkeringen in
Nederland.

pakt door de Drentse goalie en een
schot van Ramon Beekman werd
geblokt. Het was echter Tiendeveen dat de score leek te openen.
Kadir Tangor bereikte met een prima voorzet Bugra Cetin en hij
schoot de 0-1 tegen de touwen. De
vreugde was echter van korte duur,
want de Drent stond buitenspel.
Tangor namens Tiendeveen en Mike Ufkes namens de thuisclub probeerden in het vervolg van de eerste helft de ba te breken, maar vonden de vijandelijke sluitposten op
hun pad.
In de extra tijd van de eerste helft
werd er alsnog gescoord. Tiendeveen mocht een hoekschop nemen
en Wildervank kwam er vervolgens
razendsnel uit, resulterend in een
doeltreffend lobje van Twan Assink. Het bleek meteen de winnende treffer te zijn. Want wat Tiendeveen na rust ook probeerde, Wildervank gaf de voorsprong meer
uit handen. Daarbij had de thuisploeg wel het geluk dat de Drenten
enkele malen het aluminium teisterden, terwijl Wildervank zelf in
de slotfase kansen op de 2-0 onbenut liet.

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR
Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur
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