
SDS

QVC

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  1 4 - 1 0

Broekster Boys ONT-

Be Quick Dokkum Blauw Wit '34-

Fean '58 't Oeverzwaluwen-

Buitenpost Heerenveense Boys-

Wykels Hallum BCV-

SDS QVC-

Wed W G V Pnt v t

R a n g l i j s t

BCV  6  4  2  0  14  12  6- 1

SDS  6  3  2  1  11  9  8- 2

Fean '58 't  6  3  1  2  10  13  8- 3

Blauw Wit '34  5  3  0  2  9  7  6- 4

ONT  6  2  2  2  8  12  9- 5

Be Quick Dokkum  6  2  2  2  8  7  6- 6

Heerenveense Boys  5  2  1  2  7  10  8- 7

Broekster Boys  5  1  3  1  6  7  7- 8

Oeverzwaluwen  5  1  2  2  5  6  11- 9

Wykels Hallum  6  1  2  3  5  9  11- 10

Buitenpost  6  1  2  3  5  7  14- 11

QVC  6  1  1  4  4  6  11- 12
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U i t s l a g e n

7-oktober

Blauw Wit '34 - Fean '58 't 2  0

Max Houttuin

Peter Folkertsma

ONT - Be Quick Dokkum 2  2

Popke Jansma

Mario Dekker

Thomas Reitsma

Nias Buisman

QVC - Broekster Boys 0  0

BCV - SDS 4  1

Hannes de Boer

Jan Visser

Hannes de Boer

Jan Visser

Tsjalling Sikma

Buitenpost - Wykels Hallum 2  2

Walter Bakker

Astrit Berisha

Andre Polet

Andre Polet

Heerenveense Boys - Oeverzwaluwen 4  0

Gerlof Baas

Anne Baas

Ferdinand Bijma

Ferdinand Bijma
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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
 8Lammert van Houten Fean '58 't 1

 6Jan  Visser BCV 2

 6Nias  Buisman Be Quick Dokkum 3

 5Andre  Polet Wykels Hallum 4

 4Patrick  Veltman Blauw Wit '34 5

 4Anne  Baas Heerenveense Boys 6

 4Tsjalling  Sikma SDS 7

 3Dirk-Yde  Sjaarda SDS 8

 3Bart van der Veer Oeverzwaluwen 9

 3Roelof van der Glas Heerenveense Boys 10

 3Sietse Jaap  Jansma ONT 11

 3Leo  Pruis QVC 12

 2Mario  Dekker ONT 13

 2Popke  Jansma ONT 14

 2Hannes de Boer BCV 15

 2Wiebe de Roos Wykels Hallum 16

 2Minno van der Werff Fean '58 't 17

 2Martin  Ernst Broekster Boys 18

 2Douwe van der Bij Fean '58 't 19

 2Max  Houttuin Blauw Wit '34 20

 2Thomas  Reitsma Be Quick Dokkum 21

 2René van Dam QVC 22

 2Erwin  Plantinga BCV 23

 2Leo  Wijnsma Oeverzwaluwen 24

 2Jelmer  Visser Broekster Boys 25

 2Bertus  Mientjes ONT 26

 2Hendrik Beert  Zijlstra Broekster Boys 27

 2Alex van der Galiën Buitenpost 28

 2Ferdinand  Bijma Heerenveense Boys 29

 1Sjoerd  Westra Broekster Boys 30

 1Said  Basha Salah BCV 31

 1Christiaan  Rispens Buitenpost 32

 1Tsjipke Klaas  Okkema SDS 33

 1Gelke  Talsma Oeverzwaluwen 34

 1Freek  Fransen Blauw Wit '34 35

 1Anne Siete van der Wal BCV 36

 1Peter  Miedema Buitenpost 37

 1Sjoerd  Mulder ONT 38

 1Geert  Bouma QVC 39

 1Albert  Riemersma Fean '58 't 40

 1Walter  Bakker Buitenpost 41

 1Gerlof  Baas Heerenveense Boys 42

 1Johan  Vrieswijk Be Quick Dokkum 43

 1Wolter Jan  Boonstra ONT 44

 1Hans  Oegema Be Quick Dokkum 45

 1Robert  Sybesma SDS 46

 1Astrit  Berisha Buitenpost 47

 1Ronnes  Bloembergen Buitenpost 48

 1Steven  Kooistra ONT 49

 1Tony  Vrieswijk Be Quick Dokkum 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

- -Blauw Wit '34 Fean '58 't  2  0

Onmachtig ’t Fean ’58 onderuit bij Blauw Wit ‘34

LEEUWARDEN – Een onmachtig ’t Fean ’58 moest in Leeuwarden de drie punten laten aan Blauw Wit ’34. De gastheren wonnen met 2-0 in een van 

beide kanten slechte wedstrijd. De oorzaak was duidelijk: de harde wind maakte goed voetbal in de Friese hoofdstad onmogelijk.

En dat zal niet de laatste keer zijn. De thuisclub verhuisde in de zomerstop van het knusse ‘De Greuns’ naar het splinternieuwe sportpark ‘Wiarda”. 

Een van de mooiste accommodaties in de tweede klasse. Het nadeel is dat de velden geen enkele beschutting kennen. Zodra de wind aanhaalt 

kunnen de toeschouwers een goede partij voetbal vergeten, al is dit nadeel voor beide ploegen hetzelfde. 

De thuisclub pakte de winst eigenlijk al na een kwartier spelen. Blauw Wit ’34 domineerde die periode. De gasten lieten de thuisclub te veel 

voetballen. Max Houttuin slalomde in de tiende minuut door de Feanster defensie en scoorde beheerst (1-0). Toen Albert Riemersma enkele minuten 

later met een liesblessure uitviel, was er geen vast aanspeelpunt meer voor de lange bal .Toch wist de ploeg zich aan de druk te ontworstelen en 

zelfs een veldoverwicht op te bouwen. Maar echt gevaarlijk werden de Feansters niet. De lange ballen achteruit waren niet te controleren en men 

verzuimde om vanuit de tweede lijn doelman Dennis Dijkstra op de proef te stellen. Pas in de 30e minuut kwam het eerste gevaar toen Lammert van 

Houten knap teruglegde op Joost Nieuwenhuis, maar hij schoot recht in de handen van de keeper. Dat de bal vijf minuten later uit een corner van 

Wietze Vrij pardoes op de lat belandde was het gevolg van de harde wind.

Daar waar ’t Fean ’58 verzuimde met de wind in de rug van afstand te schieten deed de thuisclub dat wel. Vanaf 25 meter knalde Peter Folkertsma in 

de 72e minuut de bal keihard in de kruising, onhoudbaar voor Marten van Esch (2-0). Alleen een vrije trap van Ale Lanting stichtte gevaar aan de kant 

van de gasten, maar via de vingertoppen van de keeper ging de bal naast. In de slotfase verzuimde de thuisclub gebruik te maken van de geboden 

ruimte, waardoor het bij 2-0 bleef.

Door: Fean '58 't

- -BCV SDS  4  1

Wedstrydferslach BCV 1 – SDS 1 (7-10-2006)

It hie sa’n moaie middei wurde kind foar de talrike supporters dy’t meireizge wiene út Easterein en omkriten. In hast folsleine groep moast yn steat 

achte wurde om in punt of meardere punten mei te nimmen.

It kaam allegear oars. Noch foardat elkenien goed en wol te plak stie (efter de reklameboarden) kaam BCV goed troch op rjochts en mei in goeie 

foarset nei de lofterkant wie it earste lot besegele. Hannes de Boer skeat hurd yn de fierste hoeke. De fraach wie no fansels hoe’t SDS omgie mei in 

efterstân, want dat wie dit jier noch net earder bard. It antwurd wie: min. Sûnder fertrouwen waard besocht de bal yn de ploech te halden en dat 

slagge net want BCV siet er boppe-op en wist mei in protte driging nei foaren te fuotbaljen. Dat it nei 10 minuten al wer mis gie, wie tekenjend. BCV 

kaam op 2-0 troch in kopbal fan Jan Visser.

Nei dizze domper duorre it noch efkes mar SDS krige dôchs wat mear gryp op it spul. Der ûntstie in lykweardige striid en it paste yn it byld fan de 

wedstryd dat SDS skoorde. In lange bal fan Floris Hiemstra waard prima oppikt troch Tsjalling Sikma en hij omspile de doelman behearst en skoorde.

Beide ploegen krigen dêrnei noch in oantal kânsen mar de beste wie foar BVC. Jaap Toering moast twa kear alles út de kast helje om de bal te 

kearen.

Krekt foar it skoft noch in hurd skot fan Tsjalling Sikma en nei in moaie oanfal skeat Jacob Klaas Haitsma neist.

Nei it skoft bleau it in striid dy’t alle kanten op koe. Trainer Marcel Frankena besocht mei it ynbringen fan in oanfaller (Hendrik de Jong) foar in 

middenfjilder (Mark Postma) in treffer te forsearen.

It pakte lykwols hiel oars út. Twa deade spulmominten waarden SDS fataal. Yn de 61 ste minút in prachtige frije traap fan Hannes de Boer en noch 

gjin 2 minuten letter kaam in frije traap bij Jan Visser en dy skoarde beheard.

De wedstryd wie spile, want nimmen leaude der noch yn dat SDS bij komme koe: Dêrfoar wiene te folle spilers net yn goeie dwaan en litten.

Harm Stremler kaam der bij SDS noch foar Feite de Haan en Skelte Anema foar Tsjipke Klaas Okkema.

Der wie yn dizze wedstryd noch in terjochte giele print foar Tsjalling Sikma.

Trainer Marcel Frankena joech nei ôfrin oan dat hij wist dat BCV in goeie ploech wie en dat hij ferwachte hie dat SDS wat fierder wie yn de 

ûntwikkeling.

Foto's fan dizze wedstryd binne te sjen op www.vv-sds.nl bij útslagen 7 oktober 2006

Aant Hofstra

Door: SDS

- -ONT Be Quick Dokkum  2  2

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. 

Door: ONT
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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.

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.

- -Buitenpost Wykels Hallum  2  2

Buitenpost verliest twee punten en wint punt !

Evenals tegen Oeverzwaluwen, zal trainer Harrie Dijkstra het gelijke spel van zijn ploeg met gemengde gevoelens hebben bekeken. Tegen 

Oeverzwaluwen was zijn ploeg de bovenliggende partij welke in de 86e minuut de gelijkmakende 2-2 scoorde. Nu was het André Polet die in de 86e 

minuut de meer dan terechte 2-2 voor Wykels Hallum op het gloednieuwe scorebord toverde. Trainer Willem van Kammen was blij met het behaalde 

punt, maar benadrukte dat wanneer André Polet  in de eerste helft scherper geweest was, Buitenpost niet met 2-0 de rust was ingegaan.

Buitenpost kwam deze zaterdagmiddag moeizaam uit de startblokken. Wykels Hallum trok vanaf het begin het initiatief naar zich toe, hetgeen al in de 

2e minuut resulteerde in een schotmogelijkheid voor Jurjen Bosch. De eerst echt grote mogelijkheid was er voor André Polet in de 8e minuut. Hij 

profiteerde bijna van een stukje miscommunicatie in de achterhoede van Buitenpost. Doelman van der Meer kon met de punt van de schoen redding 

brengen. De eerste mogelijkheid voor Buitenpost ontstond in de 25e minuut. Peter Miedema, goed wegdraaiend bij zijn tegenstander zag zijn inzet 

net naast het doel van Jan Harke Bremer verdwijnen. Nadat Jurjen Bosch nog een mogelijkheid namens Wykels Hallum verprutste, was het in de 28e 

minuut onverwacht raak voor Buitenpost. Vanaf de linkerkant voor het doel kreeg Walter Bakker de ruimte om uit te halen en met een harde curve 

verdween de bal over Jan Harke Bremer in het net. Volstrekt tegen de verhouding in. Wykels Hallum was even de kluts kwijt en Dorian Berisha kreeg 

in de 35e minuut een goede mogelijkheid om de score uit te bouwen. Waar Dorian niet in slaagde, lukte dit wel bij zijn broer Astrid. In de 39e minuut 

pikte hij een afvallende bal op en van zeker 25 meter schoot hij de bal laag met een stuit achter de Wykels Hallum doelman. Drie minuten later bracht 

dezelfde Astrid met een foutieve pass André Polet in stelling, die daardoor zomaar alleen mocht oprukken richting doelman van der Meer. De spits 

verzaakte en deed dat een minuut later, weer alleen voor de doelman, nog eens.

De scherpte welke bij de Wykels Hallum spits in de eerste helft ontbrak, was er in de tweede helft wel. Buitenpost kwam er nauwelijks nog aan te 

pas. Nadat Wykels Hallum al een aantal plaagstootjes had uitgedeeld, maar waar het nog steeds een net niet verhaal was, scoorde André Polet in de 

64e minuut de 2-1. Doelman van der Meer moest op een vrije trap, de laag ingeschoten bal loslaten. De bal leek over de achterlijn te verdwijnen 

maar werd toch nog voor het doel gebracht waar Polet er als de kippen bij was om de 2-1 aan te tekenen. Even belandde de wedstrijd wat op dood 

spoor en kreeg Buitenpost zowaar weer enkele kleine kansjes. De laatste tien minuten echter kwam de rood-gele trein weer volledig op stoom. In de 

86e minuut resulteerde dit met een snoeihard schot van André Polet in de meer dan verdiende gelijkmaker. Hier zou het in het restant van de 

wedstrijd ook bij blijven. Buitenpost zal met de loodzware confrontaties tegen Heerenveense Boys en BCV uit een ander vaatje moeten tappen, wil 

het de broodnodige punten binnenhalen.

De leiding deze middag was in handen van scheidsrechter Dijkman uit Zwartemeer die een voortreffelijke wedstrijd floot.

Door: Buitenpost
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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

QVC

Stavoren

Koeweg 20

8715 EN

De Ribbe

0514-681713

9 december 1916

Plaats:

Adres:

Postkode:

Sportterrein:

Telefoonr:

Opgericht op:

Naam Comp Beker Oefen

Selectie 

Leeftijd LaatstGescoord **Bijnaam

Jan   Albada  3 28 15-4-2006Verdediger

Douwe   Bouma  1 29 23-4-2005Verdediger/Middenvelder

Geert   Bouma  1  2 26 23-9-2006Middenvelder/Aanvaller

René van Dam  2  1  6 23 23-9-2006Aanvaller

Hans van Dijk  21middenveld/verdediging

Cees   Huitema  29Keeper

Peter   Jongstra  2 34 15-4-2006Middenvelder/Aanvaller

Peter  Joustra

Wout   Klijn Velderman  1 28 24-9-2005Verdediger/Middenvelder

Ronald   Oppers  28 14-2-2004Middenvelder

Edwin  Pluister

Kees   Pruis  1 22 16-4-2005Middenvelder/Aanvaller

Leo   Pruis  3 29 23-9-2006Aanvaller

Jelle Siebe   Tuinstra  29bro

André   Visser  1 30 8-4-2006Verdediger

Duije de Vries  33Verdediger

Gosse  Vuyk

André van der Wal

Hans  Zwaan

Willem   Zwaan  29 11-2-2006Verdediger
 27.9

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

LaatstGescoord **OefenBekerCompLeeftijdBijnaamNaam

6-12-2003 27Anne   Stenekes

Arjan  Posthumus

30-9-2006 1 3 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 20Mark   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

7-10-2006 4 20Tsjalling   Sikma

9-9-2006 1 21Tsjipke Klaas   Okkema

** Laatst gescoorde doelpunt in een reguliere competitiewedstrijd

 24.8
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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

SDS07-05-2005 QVC  1  0- -

Robert Sybesma

SDS16-03-2002 QVC  0  2- -

Douwe Bouma

Age Hains Boersma

SDS06-03-1999 QVC  1  1- -

SDS29-09-1979 QVC  0  0- -

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

QVC  1- 2SDS-13-11-2004

Douwe Bouma

Leo Pruis

Hendrik de Jong

QVC  2- 2SDS-6-10-2001

André Visser

Peter Jongstra

Hendrik de Jong

Harm Stremler

QVC  1- 5SDS-19-9-1998

QVC  2- 1SDS-22-3-1980
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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

QVC SDS

2005/20062K  6  8  4  10  32  41- 28 1E  12  22  1  3  18  6 22 - 15  62

2004/20052K  3  11  4  7  37  28- 37 2K  1  22  13  3  6  42 22 - 40  18

2003/20043A  1  16  5  1  60  23- 53 3B  1  22  17  1  4  52 22 - 57  26

2002/20032K  12  4  7  11  29  40- 19 3A  2  22  12  3  7  39 22 - 45  29

2001/20022K  4  9  6  7  43  35- 33 2K  10  22  4  7  11  19 22 - 28  48

1999/20003A  3  14  2  6  42  19- 44 2K  8  22  7  7  8  28 22 - 36  40

1998/19992K  11  4  7  11  35  47- 19 2K  7  22  6  9  7  27 22 - 31  37

1997/19983A  3  10  7  5  57  34- 37 2K  6  22  8  5  9  29 22 - 38  48

1996/19973A  9  5  6  11  28  38- 21 2L  3  22  10  5  7  35 22 - 41  33
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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  

7-10-2006  0  0QVC Broekster BoysComp - -
30-9-2006  1  0Be Quick Dokkum QVCComp - -
23-9-2006  3  5QVC Fean '58 'tComp - -
16-9-2006  2  1Oeverzwaluwen QVCComp - -
9-9-2006  0  2QVC Blauw Wit '34Comp - -
2-9-2006  1  2ONT QVCComp - -
29-8-2006  2  3Oldeboorn QVCBeker - -
22-8-2006  4  1QVC RenadoBeker - -
19-8-2006  0  2Bolswardia QVCBeker - -
15-8-2006  0  2Delfstrahuizen QVCOefen - -
12-8-2006  3  4QVC Eems BoysOefen - -
10-8-2006  4  3QVC HeegOefen - -
13-5-2006  0  1QVC ZeerobbenComp - -
6-5-2006  0  2Waterpoort Boys QVCComp - -
22-4-2006  4  1Buitenpost QVCComp - -
15-4-2006  2  2QVC Blauw Wit '34Comp - -
11-4-2006  1  0QVC ONTComp - -
8-4-2006  2  1QVC Fean '58 'tComp - -
1-4-2006  0  0Heerenveense Boys QVCComp - -
25-3-2006  0  2QVC Leeuwarder ZwaluwenComp - -
18-3-2006  1  4Be Quick Dokkum QVCComp - -
18-2-2006  3  3Hielpen QVCOefen - -
11-2-2006  3  1QVC Friese BoysComp - -
10-12-2005  1  2Broekster Boys QVCComp - -
19-11-2005  3  0Zeerobben QVCComp - -
12-11-2005  3  0QVC Waterpoort BoysComp - -
5-11-2005  3  2Blauw Wit '34 QVCComp - -
1-11-2005  1  3NOK QVCOefen - -
29-10-2005  3  0Leeuwarder Zwaluwen QVCComp - -
22-10-2005  3  1QVC Broekster BoysComp - -
15-10-2005  0  4QVC Heerenveense BoysComp - -
12-10-2005  1  3QVC NijlandOefen - -
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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

Douwe van der Bij zorgt met wereldgoal voor ommekeer

’t Fean ’58 scoort ook in Stavoren vijf keer

STAVOREN – Na de sneue nederlaag vorige week tegen BCV in blessuretijd, deed ’t Fean ’58 zaterdag in Stavoren uitstekende 

zaken. In de enerverende slotfase van een levendige wedstrijd brak Douwe van der Bij met een magnifiek doelpunt het heftige 

verzet van thuisclub QVC. Door het eerste competiedoelpunt van Albert Riemersma in de laatste minuut eindigde de wedstrijd in 

een verdiende 3-5 overwinning voor de blauwhemden.

QVC is voor ’Fean ’58 met name aan de boorden van het IJsselmeer gewoontegetrouw een lastige wedstrijd. Onder het toeziend 

oog van voormalig topschutter Age Hains Boersma, die tegenwoordig zijn brood verdiend bij sc Heerenveen, begonnen de 

blauwhemden sterk. Al na zeven minuten spelen was het de Feanster topschutter Lammert van Houten die met een 

wonderschone lob een lange bal van doelman Marten van Esch achter de thuisclubdoelman werkte (0-1). Even later mazzelde 

de thuisclub toen een prima hoekschop van Wietze Vrij door Willem van Kammen tegen de onderkant van de lat werd gekopt. 

QVC kwam hierna beter in hun spel en dit resulteerde na ruim een half uur spelen in de gelijkmaker. Net als vorige week tegen 

BCV ging dit overigens veel te gemakkelijk. Spits Leo Pruis kopte een voorzet vanaf rechts ongehinderd binnen (1-1). In de 

tweede helft kopte Geert Bouma al snel een van de lat terugspattende bal achter Marten van Esch met als gevolg een 

geflatteerde voorsprong voor de thuisclub, die loerden op de counter. De dikverdiende gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. 

Lammert van Houten schoot een prima pass van invaller Joost Nieuwenhuis verwoestend binnen (2-2). Het deerde de thuisclub 

niet, want Rene van Dam rondde een fraaie actie van uitblinker Leo Pruis beheerst af met als gevolg weer een voorsprong voor 

de groenwitten (3-2). Oefenmeester Marco IJzer van de Feansters probeerde met enkele wissels het tij te keren en met succes. 

Aanvoerder Minno van der Werff kopte een voorzet van Albert Riemersma prima binnen (3-3). Een wonderschone treffer van 

Douwe van der Bij betekende de genadeklap voor QVC. Op aangeven van Ale Lanting nam de uitstekend spelende middenvelder 

de bal in één keer op de slof  en liet daarmee doelman Cees Huitema volslagen kansloos (3-4). In de allerlaatste minuut loon 

naar werken voor de hardwerkende Albert Riemersma, die alleen voor Huitema de eindstand bepaalde op 3-5.

QVC  5- 3Fean '58 't-

Door: Fean '58 't

23-9-2006

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

2-9-2006
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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

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

SVMH

Hoofdtrainer   PER DIREKT

Per direct Hoofd trainer gezocht voor SVMH heren 1

De trainingsavonden zijn op Dinsdag en Donderdag.

Voor informatie kunt u terecht bij Theo Amsing Tel: 06-29601688

Sparta '59

pupillentrainer

V.V. Sparta'59 te Deinum zoekt voor het seizoen 2006-2007 een trainer voor:

D-pupillen (1 team 7-tal)

E-pupillen (3 teams 7-tal) 

F-pupillen (2 teams 7-tal)

Trainingsuren in overleg.

Informatie in te winnen bij Jeugdcommissievoorzitter Richard van der Weit, tel.06-51268825 of 

Jeugdcoördinator Willem Spoelman, tel. 06-55783963."

Mocht je nog nadere infomatie wensen dan kun je uiteraard altijd nog even contact opnemen. 

Overdag ben ik te bereiken op tel.nr. 0517-394541.
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Blesse De

ENTHOUSIASTE DAMESTRAINER(ster)

VV De Blesse is op zoek naar een enthousiaste damestrainer(ster) voor onze damesafdeling.  

De taak voor de nieuwe trainer is het verzorgen van de training en begeleiding van ons eerste 

elftal uitkomend in de 2e klasse en van de training van het tweede elftal uitkomend in de 4e 

klasse.       

Er wordt getraind op de dinsdag- en donderdagavond.

Reageren voor 9 Oktober 2006 kan schriftelijk of via mail 

Wij zien uit naar uw reacties. 

G. Kamans

Voorzitter VV De Blesse

Markeweg 51

8398 GL Blesdijke

Mail: g.kamans@planet.nl 

Tel: 0561-441582

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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