
ONT

SDS

W E E K J O U R N A A L

V O E T B A L N E D E R L A N D

S D S

P r o g r a m m a  2 8 - 1 0

Oeverzwaluwen Be Quick Dokkum-

Blauw Wit '34 Broekster Boys-

ONT SDS-

QVC Wykels Hallum-

BCV Buitenpost-

Heerenveense Boys Fean '58 't-

P r o g r a m m a  4 - 1 1

Broekster Boys Oeverzwaluwen-

Be Quick Dokkum Fean '58 't-

BCV Heerenveense Boys-

Buitenpost QVC-

Wykels Hallum ONT-

SDS Blauw Wit '34-

Wed W G V Pnt v t

R a n g l i j s t

BCV  7  5  2  0  17  16  8- 1

Blauw Wit '34  7  5  0  2  15  13  7- 2

SDS  7  4  2  1  14  12  8- 3

Heerenveense Boys  7  4  1  2  13  16  9- 4

Fean '58 't  7  4  1  2  13  16  9- 5

ONT  7  3  2  2  11  16  10- 6

Be Quick Dokkum  7  2  2  3  8  7  9- 7

Broekster Boys  7  1  3  3  6  9  14- 8

Wykels Hallum  7  1  2  4  5  11  15- 9

Oeverzwaluwen  7  1  2  4  5  8  17- 10

Buitenpost  7  1  2  4  5  7  17- 11

QVC  7  1  1  5  4  6  14- 12
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U i t s l a g e n

21-oktober

Broekster Boys - Heerenveense Boys 1  3

Raymond Mulder Eigen Doelpunt

Ferdinand Bijma

Wiebren Broersma

Oeverzwaluwen - Blauw Wit '34 1  3

Stefan Efde

Peter Folkertsma

Max Houttuin
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T o p s c o r e r l i j s t  K l a s s e  2 K
 9Lammert van Houten Fean '58 't 1

 8Jan  Visser BCV 2

 6Tsjalling  Sikma SDS 3

 6Nias  Buisman Be Quick Dokkum 4

 6Andre  Polet Wykels Hallum 5

 5Patrick  Veltman Blauw Wit '34 6

 5Max  Houttuin Blauw Wit '34 7

 5Anne  Baas Heerenveense Boys 8

 4Dirk-Yde  Sjaarda SDS 9

 4Ferdinand  Bijma Heerenveense Boys 10

 3Sietse Jaap  Jansma ONT 11

 3Roelof van der Glas Heerenveense Boys 12

 3Bart van der Veer Oeverzwaluwen 13

 3Leo  Pruis QVC 14

 3Minno van der Werff Fean '58 't 15

 2Martin  Ernst Broekster Boys 16

 2Siemen van der Woude Wykels Hallum 17

 2Hannes de Boer BCV 18

 2Wiebe de Roos Wykels Hallum 19

 2Gert Jan  Tolsma ONT 20

 2Steven  Kooistra ONT 21

 2Albert  Riemersma Fean '58 't 22

 2Douwe van der Bij Fean '58 't 23

 2Mario  Dekker ONT 24

 2Popke  Jansma ONT 25

 2Peter  Folkertsma Blauw Wit '34 26

 2Leo  Wijnsma Oeverzwaluwen 27

 2Jelmer  Visser Broekster Boys 28

 2Erwin  Plantinga BCV 29

 2Thomas  Reitsma Be Quick Dokkum 30

 2Wolter Jan  Boonstra ONT 31

 2René van Dam QVC 32

 2Bertus  Mientjes ONT 33

 2Hendrik Beert  Zijlstra Broekster Boys 34

 2Sjoerd  Westra Broekster Boys 35

 2Alex van der Galiën Buitenpost 36

 1Christiaan  Rispens Buitenpost 37

 1Stefan  Efde Blauw Wit '34 38

 1Hiddo  Wijma BCV 39

 1Said  Basha Salah BCV 40

 1Roelof de Jong Heerenveense Boys 41

 1Gelke  Talsma Oeverzwaluwen 42

 1Freek  Fransen Blauw Wit '34 43

 1Anne Siete van der Wal BCV 44

 1Marcel  Minkman Oeverzwaluwen 45

 1Peter  Miedema Buitenpost 46

 1Tsjipke Klaas  Okkema SDS 47

 1Wiebren  Broersma Heerenveense Boys 48

 1Walter  Bakker Buitenpost 49

 1Gerlof  Baas Heerenveense Boys 50
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Wedstrijdverslagen afgelopen week uit deze klasse

Onderstaande wedstrijdverslagen zijn de afgelopen week op www.voetbalnederland geplaatst.

- -ONT BCV  0  0

Door: ONT
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http://www.warmingupshirt.nl/


Voetbalnederland Weekjournaal donderdag 26 oktober 2006

T e g e n s t a n d e r  v o o r  d e  k o m e n d e  w e d s t r i j d

ONT

Opeinde

Healwei 2A

9218 RH

Douwekamp

0512-371956

1 juni 1962

Plaats:

Adres:

Postkode:

Sportterrein:

Telefoonr:

Opgericht op:

Naam Comp Beker Oefen

Selectie 

Leeftijd LaatstGescoord **Bijnaam

Henk   Akkerman  1 34 27-9-2003

Wolter Jan   Boonstra  2  2 25 14-10-2006Bullie

Henk   Bruinsma  1 21 11-2-2006

Rutmer   Dam  22 10-9-2005

Mario   Dekker  2  2  1 26 7-10-2006Mr. Been

Johan  Hiemstra  21

Jeroen van der Honing  1 30 17-2-2001Honing

Jan   Hulzinga  19

Albert   Jansma  20Butt

Popke   Jansma  2  3  1 28 7-10-2006

Sietse Jaap   Jansma  3  1 23 23-9-2006

Freddie   Jelsma  23 13-11-2004

Wietze   Klaver  35 12-10-2002Clever

Otto   Kooi  23 18-4-2006

Gerrit   Kooistra  20

Steven   Kooistra  2 28 14-10-2006

Bertus   Mientjes  2 25 9-9-2006Vita

Sjoerd   Mulder  1 24 16-9-2006Terriër

Henk   Numan  22 8-10-2005

Jan-Hilbrand van der Ploeg  37

Sjoerd   Riemersma  29 5-4-2003Riemo

Gert Jan   Tolsma  2  2  3 26 14-10-2006

Jeroen van Wijk  1  2 22 13-5-2006

Marcel van Wijk  1  3 29 29-10-2005

Rein   Ybema  23

 25.4

** Laatst gescoorde doelpunt in een reguliere competitiewedstrijd
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Selectiespelers eigen club

LaatstGescoord **OefenBekerCompLeeftijdBijnaamNaam

6-12-2003 27Anne   Stenekes

Arjan  Posthumus

14-10-2006 1 4 23Dirk-Yde   Sjaarda

Erik  Haitsma

4-12-2004 29Feite de Haan

6-5-2006 35Floris   Hiemstra

Geert  Dijkstra

23-4-2005 32Harm   Stremler

25-3-2006 1 1 24Hendrik de Jong

8-4-2006 1 22Henk   Postma

Jaap  Toering

 22Jakob-Klaas   Haitsma

 28Jeroen   Brouwer

Johannes  Tichelman

 21Kees   Adema

11-9-2004 21Mark   Postma

 22Marten   Faber

 28Remco   Brouwer

30-9-2006 1 31Robert   Sybesma

30-9-2000 24Ruurd   Boorsma

6-5-2006 1 21Skelte   Anema

22-3-2003 22Tjeerd   Halbersma

14-10-2006 6 20Tsjalling   Sikma

9-9-2006 1 21Tsjipke Klaas   Okkema

** Laatst gescoorde doelpunt in een reguliere competitiewedstrijd

 24.9
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Gelijk 0
Verlies 1
Winst 3

Total: 4

O v e r z i c h t  o n d e r l i n g e  r e s u l t a t e n

Thuis en uit

Gelijk Verlies Winst

Thuis 

Gelijk Verlies Winst

Uit

O n d e r l i n g e  r e s u l t a t e n  t h u i s

SDS05-04-2005 ONT  2  1- -

Hendrik de Jong

Gert Jan Hiemstra

Jaap Loopstra

SDS02-12-1995 ONT  1  2- -

O n d e r l i n g e  r e s u l t a t e n  u i t

ONT  3- 0SDS-14-5-2005

Hendrik de Jong

Onbekende Speler

Robert Sybesma

ONT  3- 1SDS-9-9-1995
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C l u b h i s t o r i e  

SeizoenKlasse P W G V Pnt V T Klasse P Wd W G V PntWd V T

ONT SDS

2005/20062K  9  7  5  10  29  39- 26 1E  12  22  1  3  18  6 22 - 15  62

2004/20052K  4  10  4  8  47  34- 34 2K  1  22  13  3  6  42 22 - 40  18

2003/20042K  8  6  8  8  26  26- 26 3B  1  22  17  1  4  52 22 - 57  26

2002/20032K  9  6  7  9  26  26- 25 3A  2  22  12  3  7  39 22 - 45  29

2001/20022L  4  10  7  5  51  34- 37 2K  10  22  4  7  11  19 22 - 28  48

2000/20011E  11  6  4  12  29  45- 22 2K  6  22  8  6  8  30 22 - 41  46

1999/20001E  8  10  1  11  28  40- 31 2K  8  22  7  7  8  28 22 - 36  40

1998/19991E  6  8  4  10  29  35- 28 2K  7  22  6  9  7  27 22 - 31  37

1997/19981E  6  8  7  7  30  30- 31 2K  6  22  8  5  9  29 22 - 38  48

1996/19971E  6  9  4  9  33  35- 31 2L  3  22  10  5  7  35 22 - 41  33

0=Hoofdklasse
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R e s u l t a t e n  v a n  d e  t e g e n s t a n d e r  

21-10-2006  1  1ONT Flamingo SCBeker - -
14-10-2006  1  4Broekster Boys ONTComp - -
7-10-2006  2  2ONT Be Quick DokkumComp - -
30-9-2006  0  0Fean '58 't ONTComp - -
23-9-2006  2  0ONT OeverzwaluwenComp - -
16-9-2006  1  5Blauw Wit '34 ONTComp - -
12-9-2006  4  1ONT SneekOefen - -
9-9-2006  4  2Heerenveense Boys ONTComp - -
5-9-2006  0  0Gorredijk ONTBeker - -
2-9-2006  1  2ONT QVCComp - -
26-8-2006  4  8Joure SC ONTBeker - -
19-8-2006  3  2ONT SneekBeker - -
17-8-2006  0  5Waskemeer ONTOefen - -
12-8-2006  0  4Haulerwijkse Boys ONTOefen - -
13-5-2006  0  1Fean '58 't ONTComp - -
6-5-2006  0  3ONT BuitenpostComp - -
18-4-2006  2  2ONT Blauw Wit '34Comp - -
15-4-2006  1  2Friese Boys ONTComp - -
11-4-2006  1  0QVC ONTComp - -
8-4-2006  3  1Broekster Boys ONTComp - -
1-4-2006  3  1Leeuwarder Zwaluwen ONTComp - -
25-3-2006  3  3ONT Be Quick DokkumComp - -
11-3-2006  0  3ONT ZeerobbenComp - -
21-2-2006  2  6Zwaagwesteinde ONTOefen - -
18-2-2006  1  1DWP ONTOefen - -
11-2-2006  1  1Waterpoort Boys ONTComp - -
4-2-2006  2  5Trynwâldster Boys ONTOefen - -
21-1-2006  0  2ONT BCVOefen - -
10-12-2005  0  0ONT Heerenveense BoysComp - -
26-11-2005  6  1ONT Heerenveen AVOefen - -
19-11-2005  2  1ONT Fean '58 'tComp - -
12-11-2005  3  0Buitenpost ONTComp - -
5-11-2005  4  2ONT Friese BoysComp - -
29-10-2005  1  0Be Quick Dokkum ONTComp - -
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W e d s t r i j d v e r s l a g e n  t e g e n s t a n d e r

ONT  0- 0BCV-

Door: ONT

28-4-2007

Belangrijke 1-4 overwinning ONT op Broekster Boys

Damwoude -  Nadat afgelopen drie seizoenen in Damwoude steeds werd verloren van Broekster Boys, boekte ONT nu een 

duidelijke overwinning. Het werd 1-4 en dat was niet eens geflatteerd. Met deze winst blijft ONT in de bovenste helft van de 

ranglijst meedraaien.

ONT trainer Wieger Sinnema zag afgelopen week zijn toch al uitgedunde selectie nog verder afkalven. Henk Akkerman en 

doelman Jan-Hilbrand van der Ploeg raakten geblesseerd, terwijl Sietse Jansma startte met het uitzitten van zijn schorsing van 

zes wedstrijden. Al met al betekende dat acht afwezigen in de A selectie. Toch kon Sinnema nog een alleszins acceptabel elftal 

op de been brengen. Het tekent de brede selectie van ONT. Daar maakte Broekster Boys snel kennis mee, want vanaf de aftrap 

was het ONT wat de klok sloeg. Na twee minuten had het al 0-1 moeten staan. Marcel van Wijk legde aan voor zijn specialiteit, 

de vrije trap, de rebound die Broekster Boys doelman Karim Oortgijsen toestond kwam voor de voeten van Wolter-Jan Boonstra. 

Van twee meter van het doel ging de bal richting Waddenzee, en dat is een heel eind! Twee minuten later maakte Boonstra zijn 

misser goed. Een fijn aangesneden voorzet van Marcel van Wijk vond het hoofd van de kleine middenvelder die raak kopte. Na 

tien minuten werd het aanvallende voetbal dat Sinnema wil zien beloond met een tweede ONT doelpunt. Steven Kooistra 

doelpuntte, met links, op fraaie wijze. De eerste kans voor de thuisploeg was een minuut later. Maar invaller doelman Rein 

Ybema pareerde een inzet van Hendrik Beert Zijlstra uitstekend. Hoewel ONT druk bleef houden op het Broekster Boys doel, 

kwam de aansluitingstreffer voor de gastheren er toch. Rein Ybema zag een als voorzet bedoelde bal van Sjoerd Westra in het 

doel zeilen. ONT herpakte zich en zette na twintig minuten een 1-3 stand op het scorebord. Gert Jan Tolsma speelde zijn 

tegenstander uit en passeerde doelman Oortgijsen in de korte hoek.

Daarna was het voetbal bij ONT er uit en kreeg Broekster Boys kansen, meerdere kansen zelfs. Een mooie gelegenheid voor 

doelman Rein Ybema zich te onderscheiden en dat deed de jonge goalie. Ybema voorkwam de aansluitingstreffer door 

doelpogingen van Westra, Raymond Mulder en Hendrik Beert Zijlstra uit zijn doel te ranselen. Vijf minuten voor rust ontsnapte 

ONT aan een tegendoelpunt. Na een vrije trap ontstond er een geweldige scrimmage, uiteindelijk kon ONT de bal uit de zestien 

werken.

Was de eerste helft spectaculair, de tweede helft was van een veel minder kaliber. ONT liet zich onder druk zetten door 

Broekster Boys. Dat leidde niet tot uitgespeelde kansen, wel tot mogelijkheden voor de gastheren. Zo kopte Westra voor de 

thuisploeg twee keer op de lat en was er af en toe drukte voor de ONT goal. Maar of Ybema of één van zijn verdedigers wisten 

de zaak te klaren. Intussen kreeg ONT legio kansen de wedstrijd op slot te gooien. Goede kansen voor Jeroen van Wijk, Bertus 

Mientjes, Gert Jan Tolsma en Wolter-Jan Boonstra leidden echter niet tot een vierde goal. Pas in blessuretijd gaf ONT met een 

vierde doelpunt, door Gert Jan Tolsma, nog meer cachet aan de overwinning. 

De bovenste helft van de ranglijst in de 2e klasse K won zaterdag en scheidt zich af van de rest. En dat is een beetje tegen de 

traditie van de 2e klasse K. De winst van ONT betekent dat men bovenin blijft meedoen. Volgende week wacht SC Flamingo in 

de eerste knock-out ronde van de KNVB beker. De week daarna is SDS te gast in Opeinde.

Broekster Boys  4- 1ONT-

Door: ONT

14-10-2006

ONT geeft twee punten cadeau aan Be Quick Dokkum

OPEINDE – Een snel verkregen voorsprong gaf ONT voor rust weg na twee persoonlijke fouten. De 1-2 achterstand kon in de 

tweede helft niet helemaal worden weggewerkt. Het werd 2-2. ONT bleef wel voor de vierde keer op rij ongeslagen.

Voor ONT en Be Quick Dokkum, beiden verzamelden tot zaterdag zeven punten, was het doel duidelijk zaterdagmiddag. Om in 

de bovenste helft van de ranglijst te blijven, waren drie punten noodzakelijk. ONT startte voortvarend. Hoewel scheidsrechter 

Gerbers uit Steenwijk had gefloten voor het échte begin van de wedstrijd, dacht de verdediging van Be Quick Dokkum blijkbaar 

dat de pupil van de week nogmaals in aantocht was. In ieder geval werd Popke Jansma geen strobreed in de weg gelegd op zijn 

tocht naar het Dokkumer doel en kwam ONT al binnen een minuut op voorsprong. Daar kon de thuisploeg overigens niet zo lang 

van genieten. Na vijf minuten was het alweer gelijk. Sjoerd Riemersma speelde tekort terug op zijn doelman, Nias Buisman 

profiteerde bekwaam. ONT liet daarna zien dat het voetballend de meerdere was van de bezoekers. Die zochten veelal de lange 

bal waar ONT het met voetbal probeerde. Een flinke tijd hield ONT Be Quick Dokkum onder druk. Gert Jan Tolsma had twee 

goede mogelijkheden ONT op voorsprong te brengen, maar slaagde daar niet in. Zuur voor ONT was het dat de bezoekers na 

een half uur spelen uit een counter op voorsprong kwamen. Sjoerd Mulder schatte een lange bal niet helemaal goed in. Via zijn 

kruin belandde het leer bij Thomas Reitsma en die rondde koelbloedig af. ONT had niet erg lang nodig zich te herpakken. Tien 

minuten na de opgelopen achterstand leek de gelijkmaker te vallen. Popke Jansma zette prima voor en Gert Jan Tolsma hoefde 

alleen maar binnen te tikken. Dat detail ging aan de ONT aanvaller voorbij. ONT doelman Jan-Hilbrand van der Ploeg behoedde 

ONT vijf minuten voor rust voor een grotere achterstand door een inzet van de volkomen vrij staande Buisman te pareren.

ONT  2- 2Be Quick Dokkum-

Door: ONT

7-10-2006
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Ook in de tweede helft was het vooral ONT dat in balbezit was. De tegenstander kwam veelal niet verder dan het spelen van de 

lange bal. Be Quick Dokkum trainer Wim Visscher verklaarde naderhand dat door het ontbreken van drie bepalende spelers in 

zijn team, het middenveld niet werd gebruikt. ONT bleef drukken maar moest wel uitkijken voor de counters van Be Quick 

Dokkum. Hoewel het niet altijd helemaal vlekkeloos verliep kweet de ONT verdediging zich aardig van zijn taak. Met daarin een 

steeds betere rol van ONT’s nieuwe centrale verdediger Freddy Jelsma. De opvolger van de geblesseerd geraakte Wietze Klaver 

doet het naar behoren.

De druk van ONT resulteerde 25 minuten voor tijd in de gelijkmaker. Tolsma slalomde langs drie tegenstanders en vond in Mario 

Dekker een vrijstaande medespeler. ONT ging na de gelijkmaker op zoek naar de winst, maar het publiek zag ook kansen van 

Be Quick Dokkum. Zo kopte Martin Kool gevaarlijk in na een vrije trap, Van der Ploeg was op zijn post, en in de slotseconde had 

Tony Vrieswijk zelfs zomaar de Dokkumer winst op zijn schoen. 

Voor ONT restte na de wedstrijd het besef dat er in ieder geval veel beter gespeeld was dan vorige week tegen ’t Fean ’58. En 

een pluspunt was ook dat, na de competitie gestart te zijn met twee nederlagen, dat er voor de vierde keer op rij niet verloren 

werd.

’t Fean ’58 laat de overwinning liggen tegen ONT  

SURHUISTERVEEN – Het 0-0 gelijke spel in de thuiswedstrijd tegen ONT werd door de spelers van ’t Fean ’58 ervaren als een 

nederlaag. De kopjes gingen in de kleedkamer echt naar beneden. Logisch, want  de Feansters hadden de wedstrijd gewoon 

moeten winnen.

Twee ploegen, die beide een goede competitiestart kenden. Dat zou borg moeten staan voor een spannende partij. Dat werd het 

zeker niet. De bezoekers stelden teleur en hadden in de eerste helft weinig in te brengen. ’t Fean ’58 was de ploeg, die 

domineerde, goed speelde en volop kansen afdwong, waar ONT weinig tegenover wist te stellen. Het duurde zelfs tot de 26e 

minuut toen Gert Jan Tolsma met een slap schuivertje doelman Marten van Esch probeerde te verrassen. In het tweede bedrijf 

viel de thuisclub terug en kwamen bezoekers meer over de middellijn, waardoor er weer sprake werd van een wedstrijd. “Wij 

hadden het in de eerste helft moeten afmaken”, vond Marco IJzer. Maar zijn jongens hadden het vizier niet op scherp. Als na een 

kwartier een 3-0 voorsprong op het scorebord had gestaan had iedereen daar vrede mee gehad. Maar de kansen waren niet aan 

de blauwhemden besteed. Albert Riemersma, Minno van der Werf en Sjoerd Jager wisten de bal niet tussen de palen te krijgen. 

De beste kans kreeg nog Lammert van Houten, die na een half uur alleen op keeper van der Ploeg afstevende. In plaats van de 

bal opzij te leggen op Albert Riemersma schoot hij via de keeper en de paal naast.     

In de tweede helft gebeurde er weinig. Marco IJzer wilde zoveel mogelijk de vleugels benutten en haalde Albert Riemersma naar 

de kant ten faveure van Wietze Vrij. Daardoor schoof Minno van der Werff meer naar voren. “Wij moesten telkens 

omschakelen”, zei Marco IJzer. “Sjoerd Jager en ook Douwe van der Bij hadden steeds de drang naar voren, omdat we voor de 

winst gingen. Dat hield risico in met een gevaarlijke Gert Jan Tolsma”. In de laatste minuut  leek ’t Fean ’58 nog de winst te 

pakken, maar van der Ploeg redde zijn ploeg toen Willem van Kammen alleen voor hem opdook.

Fean '58 't  0- 0ONT-

Door: Fean '58 't

30-9-2006

Matig ONT houdt punt over aan duel tegen ’t Fean ‘58

SURHUISTERVEEN - Er speelde zaterdag maar één ploeg écht voor de winst en dat was ’t Fean ’58. Eigenlijk hobbelde ONT de 

hele wedstrijd maar wat mee zonder aan voetballen toe te komen. ONT was het meest gelukkig met de uiteindelijke 0-0.

De stand op de ranglijst liet zien dat de twee meest scorende ploegen in de tweede klasse K zaterdag tegen elkaar in het veld 

stonden. De gastheren scoorden 13 keer, ONT 10 keer, beide in vier wedstrijden. Het publiek mocht dus doelpunten verwachten. 

Dat werd een grote teleurstelling, er werd niet gescoord. Voor ONT was het eigenlijk een klein wonder dat het geen 

tegendoelpunt kreeg in deze wedstrijd. Met name in de eerste helft waren er behoorlijke kansen voor ’t Fean ’58. En dat begon al 

in de eerste minuut toen Albert Riemersma ONT doelman Jan-Hilbrand van der Ploeg testte. Niet veel later schoot Minno van 

der Werff in vrije positie naast en zo volgden er nog meer kansen voor ’t Fean ’58. En ONT? Dat verloor de slag op het 

middenveld, kwam maar niet aan voetballen toe en leed veel balverlies.

De tweede helft gaf een iets ander spelbeeld te zien omdat de thuisploeg besloot zich maar een beetje aan te passen aan het 

ONT niveau. Dus ging er ook daar meer fout. Opluchting voor de ONT verdedigers was dat ’t Fean ’58 trainer Marco IJzer 

besloot de lastige spits Albert Riemersma naar de kant te halen. Dat was toch veelal het aanspeelpunt die met goaltjesdief 

Lammert van Houten gevaar stichtte voor het ONT doel. In de laatste vijf minuten van de wedstrijd leek ONT zelf nog de 

volledige drie punten te gaan stelen. Eerst worstelde Gert Jan Tolsma zich langs twee man, zijn inzet ging naast het doel. In de 

slotminuut ontstond er, na balverlies van ’t Fean ’58 op het middenveld, zo maar een vijf tegen drie situatie die ONT niet goed 

uitspeelde. Invaller Popke Jansma was gefocust op de goal en besloot te schieten in plaats van te combineren. Het schot ging 

over en naast. In de laatste aanval van de wedstrijd had de thuisploeg de verdiende overwinning kunnen pakken. Willem van 

Kammen verscheen oog in oog met ONT doelman Van der Ploeg. Die liet bewust de korte hoek vrij waar Van Kammen 

inderdaad voor koos. De ONT doelman redde bekwaam.

Na twee aardige wedstrijden tegen Blauw Wit ’34 en Overzwaluwen was het matige optreden tegen ’t Fean ’58 een tegenvaller 

voor ONT trainer Wieger Sinnema: “Ja dat klopt, we hebben vanmiddag heel erg slecht gevoetbald. Tegen Blauw Wit en 

Oeverzwaluwen was het bij vlagen goed, maar vanmiddag heb ik weinig positiefs kunnen ontdekken. Vooral het eerste half uur 

Fean '58 't  0- 0ONT-

Door: ONT

30-9-2006

http://www.erma.biz
http://www.vakantiekamers.nl/
http://www.warmingupshirt.nl/


Voetbalnederland Weekjournaal donderdag 26 oktober 2006

was van een erbarmelijk niveau. Als je van te voren aangeeft dat je goed en scherp moet starten om je in de wedstrijd te spelen, 

kun je dat opvolgen als speler maar je kan het ook niet doen. Dus eigenlijk ja zeggen maar nee bedoelen. Want daar lag 

vanmiddag het zwakke punt. Dit had niets met wat voor een systeem te maken maar puur met de eigen instelling. 't Fean was 

veel scherper in de duels, had elke tweede bal en bewogen in balbezit veel meer en beter. Wij hadden bij balbezit te weinig of 

eigenlijk geen initiatieven en bewogen ons voort zoals je op zondagmiddag in het stadspark wandelt. Ook hielden we ons niet 

aan gemaakte afspraken. Eigenlijk deden de meesten maar wat.” 

Sinnema beaamde dat ONT met de rust al op een beslissende achterstand had kunnen staan: “Ja, het was eigenlijk nog een 

wonder dat we met de rust nog op 0-0 stonden. De tweede helft was niet veel beter was onze kant, maar de wedstrijd kantelde 

toch wel een beetje onze kant op. 't Fean ging ook slordiger spelen. Als we wat slimmer waren geweest en de ruimten beter 

hadden benut, waren we ook nog met drie punten naar huis gegeaan. Maar dat was echt helemáál niet verdiend geweest. Als je 

zo staat te voetballen, mag je heel erg blij zijn met één punt.” De gedreven ONT trainer zag toch ook nog positieve punten: “

Iets positiefs? De nul houden tegen een ploeg die daarvoor wel heel erg gemakkelijk scoort. Wat ook positief is dat het 

voetbaltechnisch en -tactisch alleen maar beter kan. Maar dat kan alleen maar verbeteren als je mentaal wat meer brengt.”

ONT naar zwaar bevochten 2-0 zege op Oeverzwaluwen

OPEINDE – ONT deed zaterdag goede zaken door met 2-0 te winnen van Oeverzwaluwen uit Koudum. Het puntenaantal werd 

verdubbeld en met zes punten uit vier wedstrijden vinden we ONT op de vierde plaats van de ranglijst terug. Smetje op de 

wedstrijd waren twee rode kaarten, keurig verdeeld over beide teams.

In Oeverzwaluwen vond ONT een tegenstander die het balbezit graag aan de tegenstander laat, om zelf met snelle uitbraken 

gevaar te stichten. ONT trainer Wieger Sinnema wil graag aanvallend spelen en zo zag het publiek in de eerste helft twee totaal 

verschillende spelstijlen. 

De eerste échte kans was voor ONT. Gert Jan Tolsma kopte uit een voorzet van Popke Jansma, de bal over het doel. 

Oeverzwaluwen was gevaarlijk met een indraaiende corner van Bart van der Veer die door ONT doelman Jan-Hilbrand van der 

Ploeg werd gepareerd. De voorsprong voor ONT stond na 24 minuten op de klokken. Tolsma passte precies op tijd op Sietse 

Jansma die de vrije ruimte inliep. Jansma passeerde de doelman en tekende de 1-0 aan. Twee minuten leek het 1-1 te worden. 

ONT verdediger Sjoerd Riemersma kreeg de bal verkeerd op het hoofd, via de binnenkant van de paal ging de bal weer uit het 

doel. Even daarna was er nog een schietkans voor Sieberen Sipkema, zijn schot ging naast het ONT doel. 

De tweede helft gaf een ander spelbeeld. Oeverzwaluwen speelde meer naar voren en ONT had moeite om in balbezit te komen 

en daarna ook een tijdje te blijven. Na vier minuten leek de gelijkmaker er al te komen. Evert Schreur bracht de bal voor het doel, 

de twee medespelers van Schreur zagen de bal voor zich langs gaan. De druk van de bezoekers hield aan en Sjoerd Mulder 

moest na een kwartier nog een bal van de lijn halen. Twee minuten later viel de eerste rode kaart van de wedstrijd. Leo Wijnsma 

pakte zijn tweede geel en mocht van de uitstekende leidende scheidsrechter Higler uit Hoogland inrukken. Oeverzwaluwen ging 

achterin één op één spelen, voor ONT zou dat voor de voorwaartsen wat meer ruimte op moeten leveren. Het bleef bij een 

veronderstelling, Oeverzwaluwen bleef druk houden en ONT kwam niet aan voetballen toe. Er moest vooral worden verdedigd en 

dat deden de ONT’ers manmoedig. Zonder anderen te kort te doen verdienen doelman Jan-Hilbrand van der Ploeg en 

rechterverdediger Johan Hiemstra in dat verband een pluim. Beide speelden een uitmuntende wedstrijd. Maar ook zij moesten 

toezien dat er nog wel kansen waren voor Oeverzwaluwen. Schreur kwam oog in oog met Van der Ploeg die dus baas bleef en 

Van der Veer poeierde de bal over het ONT doel. Drie minuten voor tijd was er de voor ONT bevrijdende voorsprong. Mario 

Dekker stuurde Tolsma de vrije ruimte in, de voorzet van de ONT aanvaller werd door invaller Wolter-Jan Boonstra achter het 

standbeen langs in het doel gewerkt.

De wedstrijd leek gespeeld maar kreeg voor ONT toch nog een vervelend slot. Bij een vrije trap voor Oeverzwaluwen was er 

getrek en geduw in de muur. Een speler van Oeverzwaluwen wilde daarbij controleren of ONT’s aanvoerder Sietse Jansma wel 

écht een man was. Jansma stelde dat niet op prijs en trapte de tegenstander. Dát vergrijp ontging de scheidsrechter niet waarna 

rood volgde. 

In de resterende minuten gebeurde er verder niets meer zodat ONT drie punten op het conto mocht bijschrijven.

ONT  0- 2Oeverzwaluwen-

Door: ONT

23-9-2006

ONT vernedert Blauw Wit ’34 in eigen huis

LEEUWARDEN – Op het fraaie nieuwe Sportcomplex Wiarda van Blauw Wit ’34 won ONT 1 zaterdag met 1-5 van Blauw Wit ’34 

1.En die uitslag had nog veel groter kunnen zijn. ONT miste twee (van drie) strafschoppen en liet ook nog een handvol kansen 

onbenut.

Drie punten gewonnen, maar ook weer twee spelers kwijt met blessures. Sjoerd Mulder met een struisvogelei op zijn voet en 

Wietze Klaver met een spierverrekking. Mario Dekker brak voor de tweede keer in twee seizoenen zijn neus (maar wel 

doorvoetbalde, stoer). Afgewacht moet worden of hij volgende week van de partij kan zijn. En dat terwijl de ziekenboeg van ONT 

toch al aardig gevuld is. Geef je een korte analyse van de wedstrijd, dan is de conclusie dat geen van beide partijen goed 

speelde. Het was rommelig, van enige organisatie leek, vooral de eerste helft, geen sprake en alleen omdat ONT prima 

profiteerde van de ruimte die BW ’34 na de 1-2 achterin gaf, werd het een grote uitslag.

Beducht voor het gevaar van Max Houttuin aan BW ’34 kant, offerde ONT trainer Wieger Sinnema kuitenbijter Sjoerd Mulder op 

aan BW ’34 nummer tien. Maar omdat Houttuin vooral in de eigen verdediging vertoefde, als vervanger van de afwezige Marco 

van der Borg, hoefde Mulder zijn opponent niet écht te volgen, met veel vrijheid tot gevolg. En daar zou hij van profiteren. Maar 

Blauw Wit '34  5- 1ONT-

Door: ONT
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eerst moest ONT toezien hoe BW ’34 na 24 minuten bijna op voorsprong kwam. Een inzet van Remco Kuperus werd door Henk 

Akkerman van de lijn gehaald, waarna Freddy Jelsma de rebound, ook op de doellijn, pareerde. Daarna was het de beurt aan 

Sjoerd Mulder. Na een half uur werd Mulder in stelling gebracht door Bertus Mientjes, de bal ging over. Maar tien minuten voor 

rust was het wel raak, Wietze Klaver lanceerde Gert Jan Tolsma, diens voorzet werd door Mulder met links fraai tot doelpunt 

gepromoveerd. Kort daarna raakte Mulder geblesseerd, hij zou in de tweede helft niet meer terugkeren. In blessuretijd werd BW 

’34 nog een keer gevaarlijk. Een vrije trap van Houttuin, van richting veranderd door de ONT muur, kon door ONT doelman 

Jan-Hilbrand van der Ploeg via de lat tot corner worden verwerkt.

De tweede helft was er één die de ONT supporters maar moeten onthouden en koesteren. Zo sensationeel zal een wedstrijd niet 

vaak verlopen. Vanaf de aftrap leek ONT de voorsprong te verdubbelen. Popke Jansma stoomde op richting vijandelijk doel en 

besloot daar het eigen succes te zoeken. Dat lukte niet, de bal ging naast. Na vijf minuten spelen maakte Houttuin toch zijn faam 

waar. Daar was wel een dood spelmoment voor nodig. Uit een vrije trap kopte Houttuin ongehinderd raak. Een tegenslag voor 

ONT en dat leek een dubbele tegenslag te worden toen Mario Dekker drie minuten later bij een kopduel zijn neus in het 

achterhoofd van zijn tegenstander plantte. Het achterhoofd bleek sterker, Dekker brak zijn neus. Maar Dekker liet zijn 

beschermkap halen, nog in de voetbaltas vanwege een eerdere neusbreuk twee seizoenen geleden, en voetbalde door. Na bijna 

een half uur spelen was er een ONT counter voor nodig om op voorsprong te komen. Gert Jan Tolsma bereikte Wietse Klaver en 

diens voorzet werd door Popke Jansma binnen geschoten. 

BW ’34 trainer Kees Jansen ging daarna achterin over op één tegen één en dat was een kolfje naar de hand van ONT. Het werd 

Blauw Wit ’34 geel zwart voor de ogen. Er kwam ruimte en daar profiteerde ONT van. Tolsma was de eerste ONT’er die 

gevaarlijk mocht worden. De ONT aanvaller werd onder de zoden gestopt waarna Dekker de toegekende strafschop benutte en 

1-3 aantekende. Vier minuten voor tijd leek het voor BW ’34 helemaal over toen de prima leidende scheidsrechter Veenstra uit 

Twijzelerheide opnieuw een strafschop gaf, nu wegens hands. Ditmaal miste Dekker. Maar de koek was nog lang niet op voor 

ONT. Tolsma liet Sietse Jansma 1-4 aantekenen en dezelfde Jansma maakte ook ONT’s vijfde, na een vrije trap van Steven 

Kooistra. Dat ONT ver in blessuretijd nóg een strafschop miste, Steven Kooistra stond nu achter de bal, bedierf de pret voor 

ONT niet meer.

Volgende week ontmoet ONT in Opeinde promovendus Oeverzwaluwen. De winst tegen BW ’34 is een mooie opsteker na twee 

verloren ontmoetingen, maar één (Oever)zwaluw maakt nog geen zomer!

ONT verliest met 4-2 van sterk Heerenveense Boys

HEERENVEEN – Na twaalf minuten stond er een verrassende 0-2 stand op het scorebord. Maar toen al was het duidelijk dat het 

gehandicapte ONT het zou moeten afleggen tegen een veel beter voetballend Heerenveense Boys (HVB). En dat bleek, de 

ruststand was 2-2, in de tweede helft trok de thuisploeg de wedstrijd met 4-2 naar zich toe.

Door blessures miste ONT zeven spelers, van een ingespeeld ONT was dus geen sprake. Heerenveense Boys (en ex-ONT) 

trainer Sjoerd Jan Eppinga kon beschikken over een voltallige selectie. ONT leek te starten met een soort overrompelingstactiek. 

Gert Jan Tolsma zorgde voor de eerste speldenprik, Bertus Mientjes duwde na vijf minuten de speld écht in het HVB vlees door 

0-1 te scoren. Toen Mientjes ook nog 0-2 scoorde, er stonden 12 minuten op de klok, leek er zich een verrassing af te tekenen. 

Maar eigenlijk was toen al duidelijk dat ONT te kort kwam. Want na de 0-1 en de 0-2 voor ONT kreeg HVB geweldige kansen op 

een treffer, puur op basis van voetbal. Geen schande voor ONT dat het vandaag vooral van hard werken moest hebben. De 1-2 

(Anne Baas) en 2-2 (Roelof van der Glas) voor rust waren meer dan logisch. Hoewel aan de 2-2 wel een buitenspellucht hing. 

Scheidsrechter Klunder uit Ruinen beaamde dat ook, maar weigerde het doelpunt terug te draaien.

Pluspunt voor ONT na rust was dat het HVB lang van een treffer af kon houden. Niet dat er geen kansen waren voor HVB, maar 

of een ONT verdediger liep in de weg of keeper Jan-Hilbrand van der Ploeg redde. De druk die de thuisploeg ONT oplegde was 

echter zo sterk dat een doelpunt niet kon uitblijven. Daar was wel de achilleshiel van ONT voor nodig. Voorin werd de bal 

verspeeld, direct volgde de lange bal op Anne Baas die Van der Ploeg in twee instanties verschalkte. HVB deed het daarna iets 

rustiger aan, waarna ONT liet zien dat de lessen van de nieuwe trainer Wieger Sinnema niet voor niets zijn. Er werd een periode 

aardig gespeeld, met als resultaat zelfs een goede kans voor Mientjes. De ONT aanvaller schoot in kansrijke positie hoog over. 

HVB  benutte ver in blessuretijd de ruimte die het kreeg door nog 4-2 te scoren.

ONT kijkt na twee speelronden tegen twee verliespartijen aan. Niet het begin wat de Opeindenaren in gedachten hadden. Maar 

met een verre van fitte spelersgroep is het momenteel roeien met de riemen die er zijn. Het is te hopen dat de ziekenboeg de 

komende tijd leegloopt zodat ONT 1 (en niet te vergeten ONT 2) meer keuzemogelijkheden krijgen.

Heerenveense Boys  2- 4ONT-

Door: ONT

9-9-2006

Heerenveense Boys maakt zwakke start goed.

De eerste 15 minuten van de wedstrijd leek de HvB in de veronderstelling dat de wedstrijd, evenals vorige week, was afgelast. In 

korte tijd gaven ze de gasten uit Opeinde alle vrijheid hun sterkste troeven, het aanvallende kwartet, uit te spelen. Gevolg een 

0-2 tussenstand na twaalf minuten.

Gelukkig liet de ploeg daarna zien dat het in staat is volwassen voetbal te spelen. Direct na de 0-2 werden alle knoppen 

omgedraaid en stapte de ploeg over op een hogere versnelling. Met enige hulp van de centrale ONT verdediging kon Anne Baas 

al de 1-2 laten aantekenen, waarna Roelof van der Glas met een zeer fraaie lob vlak voor rust zorgde voor de gelijkmaker.

Heerenveense Boys  2- 4ONT-

Door: Heerenveense Boys

9-9-2006

http://www.erma.biz
http://www.vakantiekamers.nl/
http://www.warmingupshirt.nl/


Voetbalnederland Weekjournaal donderdag 26 oktober 2006

Na de thee duurde het nog enige tijd, voordat de Boys voor kwamen. De 3-2 kwam uiteindelijk op naam van Anne Baas. Daarna 

lukte het ONT nog wel druk te zetten op de heerenvener verdediging, zelfs de doelman kwam eenmaal in het strafschop gebied. 

Door de aanvallende speelwijze van ONT kreeg de HvB vele kansen. Roelof van der Glas profiteerde van de laatste kans en 

maakte daarmee de eindstand tot 4-2.

ONT verslikt zich in QVC 

OPEINDE – De ontgoocheling was zaterdag groot in het ONT kamp. Een goed voetballend ONT legde het met 1-2 af tegen het 

“lange halen gauw thuis voetbal” van QVC. Daarmee kregen de bezoekers uit Stavoren véél te véél. 

ONT trainer Wieger Sinnema liet vier nieuwelingen debuteren in ONT 1. Doelman Jan-Hilbrand van der Ploeg, Johan Hiemstra, 

Wolter-Jan Boonstra en Jan Hulzinga speelden hun eerste competitieduel voor de Opeindenaren. De vijfde nieuweling, Bertus 

Mientjes, begon op de bank. QVC is voor ONT altijd een lastig te bespelen tegenstander. De ploeg heeft het voetbalspel 

teruggebracht tot een simpele strijdwijze. Je wacht de tegenstander op met een compacte verdediging, verovert de bal die dan 

een tel later al bij de snelle voorwaartsen is. Een spelstijl die nooit de schoonheidsprijs zal verdienen, maar dus wel punten 

oplevert. Wieger Sinnema had er ook wel een mening over: “Er was maar één ploeg die voetbalde en dat waren wij. QVC 

hanteert alleen maar de lange bal. Er zijn ploegen die zo willen spelen, maar ik houd daar niet van”.

Toch had QVC al na vier minuten bijna succes. René van Dam pikte een lange bal op, zijn schot werd door Van der Ploeg met 

de vuisten gekeerd. ONT trachtte vanaf het begin de aanval te zoeken en vooral voetballend naar de oplossing te zoeken. Dat is 

een geheel andere stijl dan de afgelopen seizoenen. Dus ook wennen beaamde aanvaller Gert Jan Tolsma: “Ja, er zit meer 

voetbal in dan vorig seizoen, dat wil de trainer ook, maar bijna automatisch lopen we achteruit. We denken nog te verdedigend, 

het heeft even tijd nodig.”

Het ONT publiek zag ONT in de eerste helft wel het spel dicteren, echte kansen waren er niet. De 1-0 voorsprong, vijf minuten 

voor rust, viel dan ook een beetje uit de lucht. Marcel van Wijk legde vanaf de middellijn de bal tussen de QVC doelman en een 

verdediger. Steven Kooistra was attent en tikte binnen. ONT kreeg daarna nog twee kansen de score uit te breiden. Wolter-Jan 

Boonstra kon een voorzet net niet inkoppen en Gert Jan Tolsma vond na een solo niemand om af te ronden.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen de stand al gelijk was. Invaller Leo Pruis benutte de ruimte die hij kreeg van de 

ONT verdedigers. ONT had even tijd nodig deze tegenslag te verwerken, maar daarna werd QVC weer onder druk gezet. En 

verrassend voor de ONT supporters, er bleef gevoetbald worden. Des te teleurstellender was na een kwartier het tweede 

doelpunt voor de bezoekers, een destillaat van het QVC spel. Een lange bal op Van Dam die vanaf de achterlijn Pruis vond 

waarna de bal in het ONT doel lag. Een kwestie van drie seconden. ONT werkte daarna een half uur keihard om minstens de 

gelijkmaker te scoren. Het lukt niet ondanks een vloedgolf aan aanvallen, kansjes en kansen.

Een vals start, vond ook Tolsma: “Inderdaad een valse start, dit had ik niet verwacht. Het is altijd moeilijk voetballen tegen QVC. 

De eerste helft vond ik ons ook nog wat te tam. Qua voetbal kan het nog veel beter bij ons. QVC laat je veel aan de bal en dat 

hadden we beter moeten uitspelen.” Tevreden met zijn eigen spel was Tolsma zeker niet: “Mijn eigen spel? Nee, daar ben ik niet 

tevreden over. Het was het vandaag allemaal net niet. Maar ik heb er wel vertrouwen in hoor. De puntjes moet nog even op de i.”

ONT  2- 1QVC-

Door: ONT
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T r a i n e r v a c a t u r e s  i n  d e  r e g i o

Lewenborg FC

trainer voor 3e elftal

FC Lewenborg   vraagt voor het derde elftal uitkomend in de 3e reserveklasse een trainer voor 

de dinsdag en de vrijdag.

Info telefonisch of mail: :

Kris Tuinier 06-41013634

E-mail  Kristuinier@hotmail.com

Kwiek

gemotiveerde jeugdtrainer

v.v. Kwiek (Hoogezand)

zoekt voor het seizoen 06/07 een gemotiveerde jeugdtrainer voor onze enthousiaste B-junioren 

uitkomend in de 3e klasse. De aan te stellen trainer is verantwoordelijk voor: a. Het verzorgen 

van de trainingen

(dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur) b. Het begeleiden van het team op de 

wedstrijddag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Herman Haan.  email: h.haan@home.nl

Heeft u ook een vacature? Meld deze dan aan via www.voetbalnederland. Voor 25 euro plaatsen we hem op onze 

site en sturen we hem per email en nieuwsbrief naar de ingeschreven trainers

Redactioneel

De gegevens in dit weekjournaal zijn verzameld middels het netwerk van verslaggevers van de website www.voetbalnederland.nl. 

Mocht u onvolledigheden constateren dan kunt u in eerste instantie uw clubverslaggever aanspreken. Heeft uw club nog geen 

clubverslaggever dan kunt u deze aanmelden door een email te sturen naar:

redactie@voetbalnederland.nl

Ook algemene zaken met betrekking tot dit weekjournaal kunnen op dit emailadres gemeld worden.

De clubverslaggevers mogen geen auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken voor het maken van verslagen op 

www.voetbalnederland.nl. Mocht u dit wel constateren, mail dit dan ook op bovenstaand email-adres.
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