De bal gaat weer rollen!

SEIZOEN 2020 - 2021
BIJLAGE

REGIO – Voetbal is voor velen de belangrijkste bijzaak in het leven.
Nadat we bij de Krant van Tynaarlo op zoek zijn gegaan naar alle
DREAM TEAMS uit de regio, lichten we in deze uitgebreide voetbalbijlage alle clubs nogmaals uit.
Tussen september en juni gaat men de wei weer in en gelukkig kunnen
voetbalfans zich komend jaar ook na mei nog ergens op verheugen: het
EK Voetbal! Maar wat misschien nog veel mooier is dan het profvoetbal,
is het spelletje van de amateurs. Week in week uit trotseren supporterrs
en baltovenaars de wind, kou en regen. De plaatselijke automonteur is
op zondagmiddag negentig minuten lang een gevreesde rechtsbuiten,
waar de bloemist als ware stofzuiger op het middenveld fungeert en de
anders zo beschaafde notaris vloekend en tierend zijn ploeg richting de
overwinning probeert te schreeuwen. Zo gaat het al jaren en zo zal het
nog jaren blijven gaan. Ter wijl de bekercompetitie alweer enkele weken
onderweg is, begint volgende week pas het échte werk: de competitie.
Zoals u van de Krant van Tynaarlo gewend bent, luiden wij de competitie in met een voetbalbijlage. Wat zijn de ambities van VAKO en SVZ?
Wat doet Actief in diezelfde derde klasse? Hoe vergaat het SV Tynaarlo
op de zaterdagafdeling en wat kunnen SV Yde de Punt, VV Annen en FC
Zuidlaren dit seizoen? In de voetbalbijlage leest u over de ambities en
verwachtingen. Opdat het een mooi seizoen mag worden!
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VRIES – VAKO uit Vries is inmiddels een stabiele derdeklasser
te noemen. Dit seizoen wordt het zevende achtereenvolgende
seizoen dat ze in de derde klasse acteren met een derde plaats
in seizoen 2014-2015 als hoogtepunt. In dat seizoen behalen
ze tevens de tweede periodetitel. Een kunstje dat ze tot op heden nog niet hebben weten te herhalen. Wellicht dat dit met de
komst van nieuwbakken trainer Cor Meijer wel gaat lukken. Bovendien kunnen de Vriezenaren de handen weer binden, want
met de terugkeer van Patrick Steenbergen en Patrick Berends
in het eerste elftal heeft men weer twee toppers terug in de
gelederen. Kan VAKO dit seizoen de weg richting de tweede
klasse maken? Of staat die ambitie in de ijskast en is klassenbehoud de doelstelling?
De nieuw aangestelde trainer Cor
Meijer is inmiddels een aantal
weken onderweg zijn VAKO-selectie, die in vergelijking tot vorig
seizoen aanmerkelijk is uitgebreid. De trainer heeft namelijk
drieëndertig voetballers die een
gooi doen naar een plek in de basis. Aanwinst Bjorn Tooren is nog
druk doende om fit te worden,
maar is op de goede weg. Andere
nieuwkomers zijn Roy van der
Plas en Martin Mojet, die het team
van VAKO de nodige impulsen
moeten geven. Mojet speelt in het
Nederlands doventeam, zowel in
de zaal als op het veld. Door veel
beelduitleg, appverkeer en de
opvang door zijn teamgenoten

wordt Mojet bij VAKO omarmt.
Voormalig eerste elftal spelers Patrick Berends en Patrick
Steenbergen, sluiten ook weer bij
de selectie aan. Meijer heeft wel
al in de smiezen dat de spelers
lange tijd hebben stilgestaan:
“Er is natuurlijk wel veel gesport,
maar echte voetbaltraining is er
niet bij geweest de laatste maanden.” Voor de trainer is het dan
ook zaak de spelers te behoeden
voor blessures. “We trainen fanatiek. De concurrentie binnen
de groep maakt dat er scherp
getraind wordt.” Gezonde concurrentie binnen een selectie is
meestal een goed teken. Het levert vaak een hoger niveau bin-

nen de training op wanneer een
ieder moet vechten voor zijn
plekje. Uit Meijers brede selectie worden twee teams worden
geformeerd. Als er blessures
komen zal de selectie worden
aangevuld met spelers vanuit de
jeugd. Meijer wordt in de trainingen geassisteerd door Hendrik
van Bergen. Laatstgenoemde
neemt ook de keepertraining
voor zijn rekening.
Meijer wil dat zijn team stappen
gaat maken ten opzichte van vorig seizoen: “Met deze selectie
moet dat sowieso lukken. Een
reëel beeld van de speelwijze heb
ik nog niet, maar we moeten duidelijkheid verschaffen in hoe we
willen verdedigen. Daarnaast
moet er structuur in de aanval
komen. Daar ligt voor ons een
uitdaging.” Een uitdaging die Meijer niet uit de weg gaat. Na vier
jaar voor de groep van VV Haren
te hebben gestaan, is VAKO voor
hem ook weer een stap omhoog.
Bovendien komt hij terug bij een
oude liefde. Het zal allemaal
meespelen in de wil om prestaties te leveren. De competitieindeling is voor VAKO nagenoeg
gelijk gebleven. Gieten en Peize
zijn eruit en daarvoor zijn Bellingwolde en De Wilper Boys in
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VAKO vervolg

Met onze 3 voor 1 actie
heb je wissels genoeg
de plaats gekomen. “Door
stugge ploegen zoals Actief,
SVZ, TLC en Nieuw Roden,
is het altijd lastig een voorspelling te doen. Daar komen dan
ook nog de derby’s bij, die ook
altijd resulteren in spannende
wedstrijden. Er zijn een aantal
ploegen die volgens mij voor het
kampioenschap kunnen gaan.
Forward, Actief en SVZ zijn als je
het mij vraagt de favorieten in de
derde klasse B.” Zelf hoopt Meijer met VAKO bovenin de middenmoot mee te kunnen draaien:
“De middenmoot is wel groot en
de verschillen tussen de diverse clubs zijn erg klein.” Binnen
VAKO is men erg optimistisch gestemd, maar Meijer wil graag de
verwachtingen temperen: “Natuurlijk zijn er mogelijkheden,
maar het hangt af van de vorm
van de dag.” En zo is het.
Een vast gezicht bij de voetbalvereniging in Vries is Mike Baalmans. Als speler en trainer heeft
hij zijn diensten bewezen aan de
club. Bovendien is hij één van
de initiatiefnemers geweest van
de samenwerking met buurman
SV Tynaarlo. “Ik neem zitting in
een overlegstructuur die je kunt
vergelijken met een Technische
Commissie. Het tweede jaar is
nu onderweg en de samenwerking is inmiddels breder getrokken. Er zijn twee O-15 teams, één
O-14 team en een O-19 team. Er

is nu zelfs een uitwisseling van
seniorendames van beide teams
geweest. SV Tynaarlo heeft zelf
nog diverse meisjesteams.”
Baalmans is trots op de samenwerking: “We kunnen nu met
gelijkwaardige teams trainen en
wedstrijden spelen. Dat levert
natuurlijk een bijdrage aan het
plezier. Het geeft frustratie wan-

in de toekomst anders worden.
Binnen VAKO wordt per jaar bekeken of een overstap naar de
zaterdagcompetitie er één is die
gemaakt moet worden. Er wordt
daarbij vooral gekeken naar
wat de behoefte van onze leden
is.” Met alle ontwikkelingen op
Sportpark De Fielliettaz Goedhart zit er weer energie in VAKO,
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neer minder goede en hele goede
spelers met elkaar moeten spelen. Dat komt hierdoor minder
voor.” Baalmans ziet veel talent
in het team dat vroeger de A’s
genoemd werd: “Op termijn kan
dat team zorgen voor een goede
doorstroom naar de senioren. Op
dit moment is het zondagvoetbal nog leidend, maar dat kan

is de mening van Baalmans. Hij
heeft het plezier weer terug om
met de club vooruit te gaan.
VAKO blijft bouwen aan de toekomst. Met jonge bestuursleden,
een nieuwe accommodatie en
een actieve vrijwilligersschare
lijkt de schwung weer helemaal
terug bij de vereniging aan de
Sportlaan in Vries.
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DE MOOISTE ACTIES
MAAK JE SAMEN
Coop Koetsier Vries
& medewerkers
Oude Asserstraat 2
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SV TYNAARLO

SV Tynaarlo klaar voor
de toekomst
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TYNAARLO – SV Tynaarlo is afgelopen seizoen overgestapt van
de zondag- naar de zaterdagcompetitie. Waar de club aan alle
kanten groeit, houdt het bij de prestatieteams nog niet over. Veel
voetballers die gaan studeren in Groningen, gaan daar ook voetballen en vanwege magere aanbod aan betaalbare woningen keren ze praktisch niet terug naar het dorp dat dit jaar 1200 jaar bestaat. Na een aantal rampzalige seizoenen in de laagste klasse op
zondag, is de maat voor de Tynaarloërs gedurende het coronaseizoen vol. Wederom staan ze er niet goed voor. Niet omdat ze niet
willen, maar omdat het simpelweg niet lukt. De wens vanuit de
selectie volgt dan gauw: ‘We willen naar de zaterdag’. Die wens
wordt ingewilligd door het bestuur en dus staan de groenwitten
in het seizoen 2020/2021 voor een mooie, nieuwe uitdaging: de
zaterdag vijfde klasse F.
Sinds de degradatie uit de vier-

www.autoservicewoutbleeker.nl
de klasse in seizoen 2006/2007
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Margriet Nienhuis
Dorpsstraat 53 - 9482 PB TYNAARLO
Telefoon 0592-269386 www.nienhuispersoneel.nl

Mercuriusweg 3 | 9482 WK Tynaarlo | (Ind.terrein “De Vriezerbrug”)
Telefoon: 0592 - 544511 | Fax: 0592 - 541796

in de vijfde klasse. Uitschieters
zitten er niet echt bij. Het laatste officiële ‘succes’ dateert van
2009 in de vorm van een periodetitel. Het levert verder niets
op voor de groenwitte brigade.
De aanwas blijft ook achter en
dus sukkelt het eerste elftal de
jaren in de vijfde klasse door.
Ongelooflijk eigenlijk, want wanneer men het sportpark aan de
Zuidlaarderweg betreedt, lijkt
het alsof je bij een eersteklasser,
zo niet hoofdklasser naar binnen
stapt. Een groot gebouw met alle
voorzieningen die heden ten dage
bij een voetbalaccommodatie
worden verwacht zijn aanwezig.

Een prachtige kantine met uitzicht op het hoofdveld, waarvan
de bouw in 2017 al is afgerond
en niets lijkt succes in de weg
te staan. Toch lukt het niet en
na een half coronaseizoen wordt
besloten de verwachte overstap
naar de zaterdag te maken.
Met die overstap blijkt SV Tynaarlo ineens een aantrekkingskracht te hebben verworven. Een wederopstanding, zo je
wilt. Van buurman VAKO komen
namelijk Bart Lamers, Kasper
Blauw, Julius Westendorp, Hans
Hoekman en Peter van der
Vossen over. Daarbij komen Vincent Koning, Sallo Westerhof
terug. Marco Kolsten komt over
van Peize en Thijs Noorman en
Robert Jan Moes maken met hun

komst de selectie compleet. Met
al deze nieuwe kwalitatieve impulsen moet SV Tynaarlo de weg
omhoog weer in zien te slaan.
Trainer Roelof Rutgers beschikt
nu over een selectie van 21 spelers. Dat is voor de ervaren trainer een ongekende weelde. Hij
spreekt dan ook van zijn sterkste
selectie bij Tynaarlo tot nu toe.
“Er is perspectief en dat geeft
mij als trainer ook weer energie om vol gas te geven. Het enthousiasme is na het debacle van
vorig seizoen helemaal terug.
Ik ben er dan ook van overtuigd
dat we niet het lelijke eendje van
de vijfde klasse zullen worden”,
verklaart Rutgers. Hij baseert
dat op het feit dat er meer kwaliteit in de ploeg zit. Er is concurrentie en dat houdt in dat de
spelers zich aan elkaar zullen
gaan optrekken. Er wordt scherp
en beter getraind, waardoor
er meer balans in het team is.
Rutgers is blij voor de club dat
er in ieder geval een prestatief
standaard team gaat voetballen:
“De vrijwilligers die dagelijks
op het sportpark zijn en de supporters verdienen dat we op een
respectabel niveau spelen.” De
competitie is voor de trainer een
open boek. Veel ploegen uit ZuidDrenthe. Kijkend naar zijn eigen
ploeg vindt hij dat Tynaarlo zeker
in de middenmoot mee kan gaan
draaien. Een mooi streven voor
een jonge selectie, die beschikt
over een aantal hongerige jonge
honden en meerdere ervaren
jongens. De kracht van de ploeg
is volgens Rutgers de ervaring.
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SV TYNAARLO vervolg

DE MOOISTE ACTIES
MAAK JE SAMEN
Coop Koetsier Vries
& medewerkers
Oude Asserstraat 2

werkers (mest, aardappelen, gras)

uffeurs (mest)

ewerkers
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Coop
altijd dichtbij

Mooie vacatures:
- Loonwerk medewerkers (mest, aardappelen, gras)
- Vrachtwagenchauffeurs (mest)

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

- Akkerbouw medewerkers

n
De ploeg is tactisch sterker geworden: “De balans tussen jong
en oud is prima en we voelen elkaar goed aan. We willen geen
druk, want het plezier dient voorop te staan.” Voor Rutgers is er
wel een luxeprobleem. Een grote
groep betekent met één team wel
dat iedereen aan het voetballen
komt: “We zullen meer moeten
rouleren.” Dat zal teleurstellingen opleveren binnen de selectie,
maar daar dient men mee om te
kunnen gaan. “Door roulatie krijg
je natuurlijk dat de één meer minuten maakt dan de ander. Als je
als team wilt groeien, dan moet
je dat kunnen accepteren. We
doen het uiteindelijk met z’n allen. Daar staat SV Tynaarlo als
club ook voor. Het club- en teambelang moet altijd boven het eigen belang staan en dan kunnen
we misschien aankomend seizoen wel verrassen.”

- Kraanmachinisten
zou tevens stoppen, maar door de
vernieuwde ambities is ook hij
- Trekkerchauffeurs
op zijn beslissing teruggekomen.
- Grondwerkers
We staan er weer fier op. Het
nieuwe complex wordt door de
- Hoveniers
bereidwilligheid van vrijwilligers
prima onderhouden en er heerst

samenwerking met VAKO en het
opvallende aantal van wel vier
meidenteams die hun balletjes
trappen in het groenwit. Bovendien heeft het Walking Voetbal
ook bij Tynaarlo haar intrede gemaakt. De accommodatie is ge-

08:00 - 19:00
12:00 - 17:00

CoopMooie
Koetsier
Vries & medewerkers
vacatures:
Oude Asserstraat 2

- Loonwerk medewerkers (mest, aardappelen, gras)
- Vrachtwagenchauffeurs (mest)
- Akkerbouw medewerkers
- Kraanmachinisten
- Trekkerchauffeurs
- Grondwerkers

SPREEKT ÉÉN VAN DEZE FUNCTIES JE AAN?
NEEM DAN DIRECT CONTACT MET ONS OP OF KOM BIJ ONS LANGS.

- Hoveniers

Check www.emmensuitzendbureau.nl
voor meer informatie of bel 0592 - 461 463.

SPREEKT ÉÉN VAN DEZE FUNCTIES JE AAN?
NEEM DAN DIRECT CONTACT MET ONS OP OF KOM BIJ ONS LANGS.

Mooie vacatures:

Hoofdvaartsweg 73, Assen
Email: info@emmensuitzendbureau.nl

- Loonwerk medewerkers (mest, aardappelen, gras)

AN DEZE FUNCTIES JE AAN?
CT CONTACT MET ONS OP OF KOM BIJ ONS LANGS.

Na het rampseizoen is bestuurslid Egbert Leiting blij dat de toekomst van zijn cluppie is gegarandeerd. Van doorgaan tot opdoeken
en nu weer doorgaan. De voormalige zondagvereniging is teruggekomen op het besluit om op zaterdag recreatief te gaan spelen en
dus zal er prestatief op zaterdag
in competitie worden gespeeld:
“Er was op dat moment geen perspectief en dat is er nu wel ontstaan. Onze trainer Roelof Rutgers

Uitvaartzorg Bijzonder is
verbonden met de samenleving
om die reden zijn wij
stersponsor van SVT
altijd dichtbij
Blijf bewegen, blijf sporten
en blijf gezond
08:00 - 20:00

Check www.emmensuitzend
voor meer informatie of bel 05

Hoofdvaartsweg 73, Assen
Email: info@emmensuitzendb

- Vrachtwagenchauffeurs (mest)
- Akkerbouw
medewerkers
Check
www.emmensuitzendbureau.nl
- Kraanmachinisten
voor
meer informatie of bel 0592 - 461 463.
- Trekkerchauffeurs
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Dream “Ik voel me vereerd en het zegt iets over hoe we hebben samengewerkt”
team Wietze de Jong driemaal uitgeroepen tot DREAM COACH

Wietze de Jong

Tynaarlo
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ALL STAR DREAM TEAM
REGIO - De zomerse zoektocht van de Krant van Tynaarlo heeft uiteindelijk
geleid tot het ALL STAR DREAM TEAM, waarin de voetballers staan die op
hun positie de meeste stemmen hebben ontvangen. Alle stemmen zijn wederom geteld en daaruit is bovenstaand ALL STAR DREAM TEAM samengesteld. Van harte gefeliciteerd aan alle spelers die zijn uitgeroepen tot de beste
aller tijden op hun positie in deze regio!

REGIO – Voormalig voetbaltrainer Wietze de Jong is tijdens de
DREAM TEAM-campagne maar
liefst drie keer verkozen tot
DREAM COACH. Hoog tijd dus om
deze wondertrainer eens aan de
tand te voelen. Hoe heeft hij dit
voor elkaar weten te boksen? “Ik
werd getipt en ben het vervolgens
een beetje gaan volgen. Een superleuk initiatief! Dat het zo uitpakt is voor mezelf alleen maar
mooi.” Hij geeft aan vereerd te
zijn: “Natuurlijk ben ik ontzettend
blij met deze waardering. Het bevestigt het feit dat ik altijd goed
heb samengewerkt bij de clubs
waar ik trainer ben geweest.”
Wietze de Jong uit Bovensmilde is
zesentwintig jaar lang aan één stuk
voetbaltrainer bij diverse clubs geweest. Veelal in Drenthe. In het
gebied van de Krant van Tynaarlo
heeft hij voor de selecties van VV
Annen, SV Tynaarlo en VAKO gestaan. Bij alle drie de clubs komt
hij naar voren als beste coach aller tijden. Dat zegt wat. “Bij deze
drie clubs heb ik een fantastische
tijd gehad. Ik ben ooit begonnen
als jeugdtrainer bij Rolder Boys,
waarna ik voor het eerst een eerste elftal onder mijn hoede kreeg
bij SV Tynaarlo. Een kleine, hechte
en gemoedelijke club. Ik heb daar
een prachtige tijd gehad”, vertelt
De Jong. De promotie in zijn tweede jaar als trainer van SV Tynaarlo
zal daar ongetwijfeld een rol bij

hebben gespeeld. Van SV Tynaarlo
verkast hij naar VAKO, waar hij uiteindelijk drie jaar trainer blijft. “Het
was voor mij een stap hogerop, die
ik als positief heb ervaren. VAKO is
ook een echte dorpsclub, waar ik
goede herinneringen aan bewaar”,
laat De Jong weten. Tot slot komt hij
in seizoen 2005/2006 bij VV Annen
terecht. Een club waar hij de grootste successen in zijn trainersloopbaan boekt en acht seizoenen lang
verantwoordelijk is voor de selectie: “Dat wij met VV Annen naar de
eerste klasse promoveerden, dat
was echt een unieke prestatie.”
Het teambelang gaat bij De Jong
altijd boven het individuele belang en met zijn werkwijze weet

hij veel bereidheid binnen de selecties te creëren: “Dat ik bij deze
drie clubs verkozen ben, dat zegt
iets over hoe we hebben samengewerkt. Over mijn trainingswijze
denk ik goed na. Je moet niet teveel statements maken en spelers
ook een beetje vrij laten. Plezier is
immers de basis, maar we doen
nooit zomaar wat.” Drie jaar geleden breit hij een einde aan zijn
trainersloopbaan: “Ik heb nu meer
vrije tijd en kijk terug op een mooie
carrière. Ik zit nu in een andere
fase van mijn leven en daar geniet
ik met volle teugen van. Dat ik nu
uitgeroepen ben tot de DREAM
COACH van drie clubs, daar ben
ik ontzettend trots op!”
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ZUIDLAREN – Arno Nijenbanning is voor het derde seizoen actief als
hoofd jeugdopleiding bij FC Zuidlaren. Na de ALO-opleiding is Arno
aan de slag gegaan als jeugdtrainer bij FC Zuidlaren, ACV en de
voetbalschool/jeugdopleiding van FC Groningen. Daar is de functie
van hoofd jeugdopleiding bij de Zuidlaarder FC dus drie jaar geleden
bijgekomen. FC Zuidlaren is een jonge vereniging, die vooral op basis van visie successen wil behalen.

®

Stationsweg 65 | 9471 GL | Zuidlaren
Tel.: 050-364 0066 | info@jansentweewielers.nl

FC Zuidlaren

Veel succes in het nieuwe seizoen!
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Nijenbanning is zelf een voetbalproduct van het voormalige ZFC.
Daar heeft hij de jeugd doorlopen
tot aan het eerste elftal. Hij is nu 27
jaar en voetbalt niet meer. Hij heeft
zich helemaal op het trainersvak
gestort. Inmiddels is hij nu drie
jaar bezig het beleid: “Het staat
goed op papier, maar het moet op
het veld ook uitgevoerd worden.”
Hij zorgt voor de bewaking van de
visie en missie van FC Zuidlaren.
“Samen met 50 jeugdtrainers is
dit een geweldige uitdaging om in
goede banen te leiden. Dat gebeurt
door middel van veel overleg. Het
coachen en ondersteunen van
de trainers op het veld is daarbij

één van de vele taken. Naast mijn
werkzaamheden als ‘HJO’ ben ik
werkzaam bij Sport Drenthe. Twee
dagen per week geeft ik gymles op
een basisschool en de andere drie
dagen verzorg ik sportprojecten bij
de gemeente Tynaarlo.”
FC Zuidlaren wil met de jongste
jeugd van JO-8 tot en met JO-12
zoveel mogelijk onder dezelfde
voorwaarden trainen. Dat betekent
dat de teams in een categorie gemixt worden, waardoor er getraind
wordt met verschillende weerstanden en alle spelers zich in een uitdagende en wisselende omgeving
als voetballer en persoon kunnen
ontwikkelen. Daarnaast heeft de

club een eigen voetbalacademie.
Eens in de twee weken wordt op
de vrijdagmiddag een training voor
kinderen van 7 tot en met 12 jaar
georganiseerd. Tijdens deze trainingen zijn we vooral bezig met het
verbeteren van de motorische en
voetbaltechnische vaardigheden.
Door de oudere jeugdelftallen
wordt nu twee keer per week getraind, maar de bedoeling is om
op termijn naar drie trainingen
per week te gaan: “We zijn nu op
het niveau dat de trainingen er
zo uitzien zoals wij dat voor ogen
hebben. Nu willen we dit graag
uitbreiden naar extra trainingsmomenten.” Nijenbanning is ook trainer/coach van het beloftenteam
van FC Zuidlaren. Dit team bestaat
jonge spelers in de leeftijd tot 21
jaar. Ze spelen onder de vlag van
FC Zuidlaren 2: “Het idee erachter
is om deze spelers op te leiden en
voor te bereiden om de stap naar
het eerste elftal te kunnen maken.“
Het Zuidlaarder vlaggenschip herbergt ook een hoop jonge spelers.
Er zijn maar twee spelers boven
de 25 jaar en de rest is 23 jaar of
jonger. “Het team bestaat uit eigen jongens die bij FC Zuidlaren
de jeugd hebben doorlopen. Nieuw
van buitenaf is Loek Wieringa, die
van Wildervank is overgekomen.”
De trainer van het eerste elftal is
Paul Raveneau. De oud-trainer van
ONS Sneek, SC Heerenveen en FC
Groningen kan voor FC Zuidlaren
zijn kennis gebruiken om de club
verder te ontwikkelen. Dat doet
Raveneau niet alleen bij de senioren. Hij is erg betrokken bij de
jeugd en wil dit samen met Nijenbanning verder ontwikkelen. Vragend naar de ambities van de club
is Nijenbanning gereserveerd:
“Het hoogst haalbare uiteraard.
De staf en de jonge spelersgroep
willen elke wedstrijd winnen. In de
winterstop gaan we kijken waar we
staan. Het is altijd afwachten hoe
de jonge groep zich manifesteert.”
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VV ACTIEF

Eeldenaren gaan voor
plek in het linkerrijtje
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Inmiddels is Slijfer, na een aantal
weken voorbereiding te hebben
gedraaid met zijn ploeg, niet ontevreden. De eerste oefenwedstrijd
is dan wel verloren gegaan, maar
ondanks de hitte heeft zijn ploeg
zich strijdbaar getoond om na een
3-0 achterstand terug te komen
tot 3-2. Hij vindt dat zijn team op
het moment nog kwaliteit tekortkomt: “Door een goede werklust
en inzet kunnen we stappen gaan
maken. De ervaren jongens, zoals Ennio Jansen, zullen de taak
hopelijk oppikken om de jonge

Vanaf nu
zijn we weer
langer geopend
Ma – vrij
Zat

8:00 - 18:00 uur
8:00 - 17:00 uur
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VV Annen mikt op een plekje in de subtop
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tje lijkt mij vooralsnog een prima
uitgangspositie. Als het meer kan
worden, stellen we uiteraard onze
ambities bij.” In de competitie
staan een paar mooie derby’s met
clubs als VAKO, SVZ en TLC op het
programma. Prachtige affiches,
maar uitgesproken favorieten kan
Slijfer niet opnoemen: “Natuurlijk heb je Forward en Groninger
Boys, maar het is afwachten hoe
die zich hebben versterkt. De
Wilper Boys kan in mijn ogen wel
voor een verrassing gaan zorgen.”

VV ANNEN

Uw vertrouwde

      

spelers op te leiden.” De bevlogen trainer is vol goede moed
en kijkt uit naar het punt waarop
de competitie van start zal gaan.
Toch houdt hij zijn hart vast wanneer het gaat om het coronavirus:
“Mensen zullen zich met het volle
verstand aan de regels dienen te
houden, anders gaat het mis. Bij
VV Actief volgen we strikt de richtlijnen van de gemeente Tynaarlo
en de regering.”
Over de kansen van zijn team is
Slijfer duidelijk: “In het linkerrijCLUB

kom nu langs in
onze sportshop!

 %#  

EELDE – Peter Slijfer gaat zijn
derde seizoen in bij de club uit
Eelde-Paterswolde. Hij is zoals
altijd strijdvaardig. Hij beschikt
over een grote selectie, die
bestaat uit een goede mix tussen ervaren mannen en jonge
jongens. De trainer kan kiezen
uit 34 spelers, waaruit twee
teams gevormd zullen worden.
Met de doorstroom van Leon
Buiter, Scott Hijker en Erik de
Jong vanuit de O-19 en nieuwelingen Huib Hanekamp, Wilbert
Scheeres, Robin Paul en Alex
van Stralendorf maakt VV Actief
zich op voor een nieuw jaar in de
derde klasse B.
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ANNEN - De selectie van Annen is in de zomer gewoon doorgegaan
met trainen. Trainer Hemmo de Wal is twee weken uit zicht geweest,
zoals hij zelf zegt. 2 augustus is hij met de groep aan de voorbereiding begonnen. Gezien de eerste vier weken komt De Wal tot de conclusie dat zijn selectie er goed op staat. De wedstrijden tegen Eext
en WVV hebben hem tot tevredenheid gestemd.
VV Annen is een populaire vereniging, zo blijkt uit het aantal
spelers waaruit de trainer kan
kiezen. De selectieteams tellen
liefst veertig baltovenaars. Daarvan vallen overigens nog twaalf
spelers af. In deze selectie zullen
in ieder geval de naar de senioren
overgekomen O-19 spelers ruim
de tijd en zeker de kansen krijgen
zich een plek bij de eerste selectie te verwerven. Het is voor De
Wal een uitdaging met deze jonge
gasten aan de slag te gaan en hen
door te laten ontwikkelen tot volwaardige eerste elftal spelers:
“Stabiel worden is voor deze jonge
gasten lastig. De ene week is het
een 8 en de andere week een 5,
dus daar ligt zeker een uitdaging.”
De in Groningen woonachtige
trainer is trots op het feit dat Annen het alleen doet met spelers
vanuit eigen dorp. Tot zijn spijt zal
hij het zonder zijn veel scorende
spits Ronald Lammers moeten
doen. Hij kan door werkzaamheden niet meer trainen: “We vinden
dat wel jammer, maar we dienen
het te doen met de spelers die er
wel zijn.”
Ondanks de jeugdige selectie

heeft De Wal erg veel vertrouwen
in het seizoen: “Met ploegen als
Valthermond, Germanicus en wellicht Veendam kunnen we ons nog
niet meten. Voor de rest blijft het
koffiedik kijken.” De trainer hoopt
dat de jonge spelers zich snel zul-

len ontwikkelen tot tweede klasse
waardige spelers. Over wat hij tot
nu heeft gezien tijdens trainingen
is hij zeker tevreden: “Dit omzetten naar de wedstrijden is een andere stap. Mogelijkheden heb ik
genoeg in de selectie, maar in het
veld moet het allemaal wel gebeuren.” De Wal geeft tot slot aan
te mikken op de vierde of vijfde
plek in de zondag tweede klasse
L: “Hopelijk kunnen we in de vorm
van een prijsje voor een uitschieter zorgen.”
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Uw totaalinstallateur

Coop Koetsier Vries & medewerkers
Oude Asserstraat 2

J. SCHEEPSTRA v.o.f.
Voor:
• Elektra
• Gas en water
• Centrale verwarming
• Onderhoud verwarmingstoestellen
• Loodgieter- en rioleringswerk
• Zink- en dakwerk
• Keukeninstallatie
• Badkamerrenovatie/levering sanitair

Norgerweg 106, 9494 PC YDE (Dr.) Tel. 050 406 12 74, www.jscheepstra.nl

TEVENS UW ADRES VOOR WIETZE’S KLOMPEN,
ZWEEDSE KLOMPEN EN LAARZEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN

O.A. VLOOIEN, ONKRUID, SLAKKEN
Hoofdweg 176
Paterswolde
(050) 309 24 91

SVZ ziet promotiekansen
ZEIJEN - SVZ-trainer Max Hulsinga is in het dagelijks leven
werkende in een supermarkt
en geniet op het moment van
schrijven van zijn vakantie.
Zijn ploeg is inmiddels een
aantal weken bezig met de
voorbereiding en ook de eerste bekerwedstrijden zijn weer
gespeeld. Als hij terugblikt op
vorig seizoen ziet hij een positieve trend: “In de loop van het
seizoen hebben we als team
stappen gezet. Die speelwijze
zijn we op dit moment weer
aan het oppakken.”
De trainer is optimistisch voor
het komende seizoen: “Er zijn
een viertal spelers bijgekomen.
Evan Sturing, Ike-an Ooi, Joost
de Rooi en Jorn ter Vlas maken
dat mijn selectie is uitgebreid tot
23 spelers. Dit betekent meer
concurrentie, maar bovenal
meer kwaliteit in de selectie.
Een ieder moet vechten voor zijn
plekje. De intensiteit van de trainingen is erg hoog. Alle spelers
zijn bereid keihard te werken en
dus kijken we vol goede moed
naar de start van de competitie.”
Hulsinga hoopt met zijn team op
promotie. Daarvoor dient SVZ in
de top drie te eindigen. Een nobel
streven, maar is het realistisch?

“Ik baseer dit op het feit dat de
grote concurrenten van vorig
jaar, Peize en Gieten, niet meer
bij ons in de competitie zitten”,
laat Hulsinga weten. Bovendien
kijkt hij uit naar de derby’s tegen
VV Actief en VAKO: “Die zijn altijd speciaal. Ik denk ook dat die
teams samen met TLC, Forward
en Groninger Boys onze concurCLUB

renten zijn in de strijd voor promotie.” Het coronavirus speelt
bij de trainer en de groep: “Het
is lastig in te schatten waar het
naar toe gaat. We zijn erg voorzichtig. Spelers hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Zijn
er klachten, dan moeten ze minimaal 48 uur thuis blijven. De
gezondheid staat voorop.”

BIJLAGE SEIZOEN 2020 - 2021

SV YDE DE PUNT
Frank Huberts vol vertrouwen eerste
seizoen in als trainer van SV Yde de Punt
YDE DE PUNT – Frank Huberts is vanaf begin augustus bezig met
het trainen van de selectie van SV Yde de Punt, die bestaat uit 21
spelers. Het is een divers gezelschap, waarin een paar spelers boven de 30 jaar zijn. Daarnaast is er een grote groep van rond de 25
jaar en nog een groep van begin 20 jaar. Nieuw in de selectie zijn
René Wijpkema van VV Haren en Sjoerd Hoekstra van VV Gorecht.
Oudere broer Gert Hoekstra heeft zijn broer bereid gevonden nog
een jaar met elkaar bij SV Yde de Punt te komen spelen.
Als we Huberts spreken is hij
net bezig met een lijst waarop
de ambitie, verwachtingen en
verbeterpunten zullen staan
voor dit seizoen. “De groep is
erg enthousiast en zoals het er
nu uit ziet zijn alle posities dubbel bezet. Dat is voor Yde de Punt
begrippen geweldig. Er is dus
veel concurrentie binnen de
ploeg”, vertelt Huberts. Aan voorspellingen waagt de trainer zich
niet: “Je bent zo afhankelijk van
fitheid en blessures, maar ik ben
wel een winnaar. Ik kan slecht
tegen verliezen en dat probeer
ik ook aan mijn spelers mee te
geven.” De inzet en motivatie binnen zijn groep, daar zal het niet
aan ontbreken. De jeugd timmert aardig aan de weg binnen
de selectie: “Het is ook mooi te
zien dat eigenlijk alle spelers
van de selectie roots hebben in
Yde de Punt.” Huberts uit zijn
zorgen over hoe het gaat lopen
met de coronacrisis: “We zijn

prima aan het trainen en hopen
dat het door kan blijven gaan.
Er is zoveel plezier en inzet
dat het voor de spelers niet te
hopen is dat het voetbal weer stil
komt te liggen. We hebben zelf
het trainingsweekend afgeblazen
omdat we het niet willen opzoeken.”

