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Na bijna een jaar geen competitievoetbal te hebben 
gespeeld, mogen we bijna weer los! In het week-
end van 25 september staan de eerste competi-
tiewedstrijden in het amateurvoetbal weer op het 
programma. De afgelopen weken hebben de clubs 
uit de regio al warm kunnen draaien tijdens oefen- 
en bekerduels, maar voor de meeste ploegen is de 
competitie toch hetgeen dat telt. Iedereen kijkt dan 
ook reikhalzend uit naar de start van de competitie. 
Die hunkering daarnaar toe is nu misschien ook wel 

groter dan ooit. Door de coronacrisis werd het com-
petitieseizoen 2019-2020 vroegtijdig afgebroken en 
het seizoen 2020-2021 werd na enkele wedstrijden 
eveneens gestaakt. Voor alle clubs reden om van 
het seizoen 2021-2022 een groot succes te maken! 
In de voetbalbijlage laten alle voetbalclubs uit de re-
gio hun licht schijnen op de huidige selectie en het 
komende voetbaljaar. Lukt het alle ploegen om hun 
doelstellingen te behalen? Wij wensen een ieder 
een fantastisch voetbalseizoen toe!  

De bal rolt eindelijk weer! 



Voor trainer Cor Meijer is het een 
begrijpelijke keuze van de club 
geweest. De club heeft ook kun-
nen kiezen voor een jaar later, 
maar dit geeft nu de trainer de 
kans om de aanstormende jeugd-
spelers op te leiden. “De spelers 
krijgen een jaar lang de mogelijk-
heid zich te ontwikkelen”, zegt 
Meijer. “Met deze achtergrond 
heeft de club een prima keuze ge-
maakt. De club heeft de kans la-
ten lopen om één jaar te wachten. 
Dan kan er horizontaal geswitcht 
worden naar de zaterdag van-
uit de zondag. Dat zal in hebben 
gehouden dat VAKO gewoon 3e 
klasse speelt. We gaan nu lekker 
in de 5e klasse spelen, zodat de 
jonge ploeg kan rijpen”. Voor Me-
ijer is het zo klaar als een klontje 
dat er op korte termijn week-
endvoetbal zal worden geïntro-
duceerd. “Voetballers willen wel 
sporten maar de zondag wordt 
meer en meer een dag voor an-
dere vrijetijdsbesteding. Het zal 
op de zaterdag behoorlijk druk 
gaan worden op het complex”. 

De selectie van VAKO bestaat 
momenteel uit achttien spelers. 

Er zijn een aantal spelers weg-
gegaan, waaronder Rob Lieuwes, 
die naar Annen is vertrokken. 
Daar tegenover staat de komst 
van een drietal spelers uit het 

tweede elftal. Keeper Rolf van 
Wijk, Jelmer Polman en David 
Koops keren weer terug in de 
selectie van Meier. Luuk Drenth, 
Milan Gorter en Dennis Elling ko-
men de selectie versterken. Deze 
drie spelers vullen het gat dat in 
de selectie is ontstaan met het 
vertrek van spelers kwalitatief 
prima op. De trainer is content 
met deze aanvulling van de se-
lectie.

Trainer Cor Meijer gaat 
voor plek in de top drie
VRIES – VAKO zal dit seizoen de stap naar het zaterdagvoetbal ma-
ken. Dat is niet zo vreemd bij de club, want een tiental jaren terug 
is er zowel op zaterdag als zondag gespeeld. Een van de redenen is 
dat het zondagvoetbal bijna geen bestaansrecht heeft. De leden zijn 
gevraagd en de uitkomst is dat de leden in grote meerderheid voor 
het zaterdagvoetbal hebben gekozen. 
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Tijdens de coronaperiode is er 
goed en veel getraind. Meijer is 
lang met trainen doorgegaan. Met 
tweetallen, viertallen en gelukkig 
later ook met de gehele groep is 
het best een vervelende periode 
voor spelers en trainer geweest. 
Wat de trainer opvalt, is dat de 
spelers in die periode geen wed-
strijdelement hebben ervaren. 
Nu er weer volop getraind wordt, 
houdt de trainer hier zeker reke-
ning mee. “De opbouw naar het 
wedstrijdelement wordt met name 
in grote groepen gespeeld. Dat 
houdt in dat er veel grote partijen 
worden gespeeld”, aldus Meijer. 
Bewust laat hij de kleine partijen 
nog achterwege. In de oefen-

wedstrijden en bekerwedstrijden 
wordt er dan ook volop gewisseld. 
Op deze wijze hoopt de trainer de 
spelers niet over te belasten. 

Meijer heeft een goede groep, 
waar potentie in zit. Met de re-
gelmaat van de klok zullen de 
JO-19 spelers meetrainen en ook 
meevoetballen op zaterdag. Het 
door ontwikkelen van deze jonge 
spelers is voor Meijer een priori-
teit. “Zij zijn de toekomst en zullen 
over één of twee jaar in het eerste 
elftal gaan spelen. Ik hoop dat de 
spelers niet ongeduldig worden. 
Hun kans komt er”. In dit stadium 
is het voor de trainer zaak er voor 
te zorgen dat deze jonge spelers 

aanpikken. Daarbij zal hij natuur-
lijk scherp zijn om roofbouw op 
deze spelers te plegen.

In een nieuwe competitie ziet Me-
ijer zich met zijn ploeg wel bij de 
eerste drie eindigen. Na drie wed-
strijden wil de trainer negen pun-
ten hebben. Daar zit dan ook winst 
op buurman Tynaarlo bij. In de eer-
ste competitiewedstrijd staat deze 
derby al op het programma. Meier 
voorziet een stevig resultaat. Op 
basis van oefenwedstrijden en de 
bekeroverwinning op Veendam 
stemt Meijer tot optimisme. Het 
verlies tegen derdeklasser zette 
de Vriezenaren weer met de voe-
ten op aarde. 
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Een drietal spelers heeft SV Ty-
naarlo helaas verlaten. “Dat is 
wel een gemis in de selectie”, 
vertelt Rutgers. “Daar staat te-
genover dat Douwe de Raad, Niek 
Steenge, Tom van der Boomen en 
Shaquile van der Velde de selectie 

komen versterken. De selectie is 
in de breedte meer aan elkaar ge-
waagd. Door het vertrek van spe-
lers heeft de selectie aan kwaliteit 
iets ingeleverd. Met een goede do-
sis werklust en mentaliteit kan dit 
gemis worden gecompenseerd”. 

Op 8 augustus is Rutgers met zijn 
groep gestart. De leuke en enthou-
siaste groep herbergt veel ervaring 
en er wordt de eerste weken ook 
prima naar een goed niveau ge-
werkt. De oefenwedstrijden heb-
ben Rutgers tevreden gestemd. De 
bekerwedstrijd tegen SETA leverde 
een 3-3 gelijkspel op. Conditio-
neel staat de ploeg er redelijk op. 
Tynaarlo is met een bewust geko-
zen rustige voorbereiding begon-
nen. Na de coronaperiode is het 
van belang de spelers een goede 
conditionele opbouw te geven. Dat 
voorkomt blessures en de trainer 
hoopt dat er dan minder op de te-
nen wordt gelopen. “Als je constant 
boven je grenzen moet spelen gaat 

“Na een aantal wedstrijden 
zal blijken waar we staan”
TYNAARLO – Trainer Roelof Rutgers van SV Tynaarlo hoopt het aan-
staande seizoen op een normale wijze af te kunnen maken. Na de 
overstap naar de zaterdag is het voor de trainer een groot vraagte-
ken waar zijn cluppie staat ten opzichte van de andere verenigin-
gen. Hij is dan wel benieuwd hoe de competitie zal verlopen. “So-
wieso zal het begin heel anders zijn”, zegt hij. “In de zondag vijfde 
klasse is het de laatste jaren geen pretje geweest. Alleen maar te-
genslagen en nederlagen. Veel blessures en het vertrek van goede 
voetballers naar elders heeft er zeker niet toe bij gedragen aan de 
motivatie en het plezier binnen de club”. Met name het plezier te-
rug krijgen is voor Rutgers zeker een doel. 
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dit op den duur tegen je werken”. 

De selectie bestaat uit 22 spelers. 
Dat is voor Rutgers ook een ver-
ademing. “Keuze hebben in spe-
ler die je wilt opstellen”, zegt hij. 
“Dat is jarenlang niet geweest. Dat 
werkt prettig en geeft energie. De 
groep heeft natuurlijk onderling 

verschil, maar is zeker dichter bij 
elkaar gekomen”. De uitdaging 
voor Rutgers zit hem in het feit de 
groep kwalitatief nog meer naar 
elkaar toe te brengen. 

De eerste competitiewedstrijd te-
gen VAKO is natuurlijk gelijk een 
klapper. Zij zijn van het niveau 

derde klasse. Rutgers hoopt op 
een mooie wedstrijd, waarbij het 
publiek de winnaar is. “Voor de 
kantine en de clubs is het te hopen 
dat het een prachtige dag wordt”. 
Rutgers denkt dat Tynaarlo in de 
middenmoot mee kan gaan doen. 
“Na een aantal wedstrijden zal blij-
ken waar we staan”. 

TYNAARLO – Het was vooral een 
samenloop van omstandigheden. 
De reden waarom het eerste elf-
tal zich uit de bekercompetitie 
moest terug trekken. Er waren 
maar liefst zes spelers nog op 
vakantie, twee waren gebles-
seerd en nog twee moesten wer-
ken. Bijna een heel elftal dat niet 
aanwezig kon zijn. Spelers uit 
andere elftallen kon trainer Roe-
lof Rutgers ook niet halen, want 
daar was de competitie al be-
gonnen. Dus in de lagere elftal-
len waren de spelers ook nodig. 
Maar met de competitie staat er 
een volwaardige selectie, zegt 
Rutgers. 
Het tekent de vereniging, waar de 
rode draad vooral plezier maken 
is. Samen plezier maken. En op 
welk niveau en met welk team 
dat maakt weinig uit. De club 
bloeit als nooit te voren. Van drie 
seniorenteams zijn zij naar vijf 
teams gegaan. Omdat een aantal 
twintigers weer heeft besloten te 
gaan voetballen. Alleen een eer-
ste elftal mist bij de traditionele 
zondagclub. Maar dat traditionele 
is er wel vanaf. De leden van de 
selectie voetbalde liever op de 
zaterdag. Daar doet het bestuur 
van SV Tynaarlo dan niet moeilijk 
over. Het eerste team speelt nu op 
zaterdag dus. De andere teams op 
zondag. Het kan allemaal bij de 
SV Tynaarlo. 
De gezelligheid kan men ook zien 

aan de kratten met lege flessen 
Grolsch. Op vrijdag levert de dran-
kenhandel doorgaans een nieuwe 
voorraad. Vooral op donderdag-
avond gonst het op de velden en 
vooral in de kantine van de club. 
Donderdagavond is de trainings-
avond. Vaak komen er meer dan 
70 spelers trainen om vervolgens 
gezellig in de kantine een versna-
pering of twee te nuttigen. Voor-
zitter Egbert Leiting en bestuurs-
lid Henk Westerhof zeggen blij 
te zijn met de nieuwe teams, dat 
brengt weer leven in de brouwerij. 
Ooit zijn deze hernieuwde leden 
gestopt met voetballen, maar nu 
is deze generatie een beetje ge-
setteld en gaan zij weer voetbal-
len. De vereniging telt meer dan 
250 leden. Best een groot aantal 
voor een dorp van amper 1700 
inwoners. Ook de jongste jeugd 
kent veel aanwas. Tot een jaar of 

12 kunnen de jeugdleden in Ty-
naarlo terecht. De teams boven 
de twaalf jaar kennen een sa-
menwerking met buurman VAKO. 
Over die samenwerking zijn beide 
bestuursleden goed te spreken. 
Wie, waar en wanneer speelt is 
afhankelijk van de indeling van 
het team. Komen er meer spelers 
uit Vries dan wordt er vaker in bij 
VAKO gespeeld en andersom.
Het enige gemis door de verhui-
zing naar zaterdag is de derby te-
gen SV Yde/De Punt. Daar kwam 
altijd heel veel publiek op af. 
Echter daar komt de derby tegen 
VAKO uit Vries voor terug. Bela-
den wellicht. Door de samenwer-
king in de jeugd en trainer Roelof 
Rutgers, die onlangs weer zijn 
contract bij Tynaarlo heeft ver-
lengd, die afkomstig is uit Vries. 
Een zaterdag om naar uit te kij-
ken.
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“Het idee is besproken en we heb-
ben dit samen met het team uit-
gewerkt”, zegt de trainer. “Het is 
belangrijk een gezonde balans in 
de spelersgroep te bewerkstelli-
gen. Dat gaat gepaard met ups en 
downs. Een idee van hoe we willen 
spelen is uitgewerkt. Het uitvoe-
ren van dat idee levert weerstand 
op. De tegenstander geeft soms 
dusdanig tegenstand dat het plan 
minder goed functioneert. Dan is 
het zaak om te kijken wat er anders 
kan. De passing, het vrijlopen, het 
verdedigen kan van invloed zijn op 
het speelplan. De weerstand, die 
we tegenkomen, moeten we zoda-
nig leren te onderkennen. Dan kun 
je deze verbeteren en verder zien 
te ontwikkelen. Daarbij is het van 
belang dat je vasthoudt aan het af-
gesproken plan. We zullen ons nooit 
aanpassen aan de tegenstander, 
omdat ons speelplan niet werkt. We 
zoeken het meer naar verbeterin-
gen in ons eigen spel. Dan ontwik-

kel je je als speler, maar ook als 
team”. 

Raveneau heeft de eerste drie we-
ken alleen maar getraind. Een goe-
de basisconditie is na de coronape-
riode erg belangrijk. Het voorkomt 
blessures, is de overtuiging van de 
trainer. Veel trainen is in dit stadium 
van de voorbereiding noodzakelijk. 
“Je hebt de belasting tijdens de trai-
ningen in de hand, zodat spelers 
niet overbelast worden. Daarnaast 
kun je ook het speelplan goed door-
nemen”. 

Nieuwkomer is de pas 18-jarige 
Jens van Rooijen. Hij laat tijdens 
trainingen en wedstrijden zien uit 
het goede hout te zijn gesneden. De 
aanvallende middenvelder is snel, 
tweebenig en kan goed overweg 
met de bal. Allard van de Wehring 
gaat alsnog een jaartje er aan vast-
plakken. “Hij is in principe na het 
vorige jaar gestopt, maar zelf vindt 

hij dit niet een goede afsluiting van 
jarenlang in het eerste elftal te heb-
ben gespeeld”, aldus de trainer. Hij 
zorgt voor de broodnodige ervaring 
in het team van FC Zuidlaren.

Na een tweetal oefenwedstrijden 
is de eerste bekerwedstrijd tegen 
Wildervank met duidelijke cijfers 
(8-4) gewonnen. Na een voorsprong 
kwam Wildervank na de pauze toch 
snel terug. Omdat wij in de organi-
satie niet goed stonden. In balbezit 
van de tegenstander staan we soms 
niet compact genoeg. Bij balbezit is 
de restverdediging aan de niet-bal-
kant te groot, waardoor er bij balver-
lies gaten ontstaan. Het positiespel 
zonder bal is voor Raveneau voor 
verbetering vatbaar. Voor de trainer 
is het doel om de gedoodverfde ti-
telkandidaten het erg lastig te ma-
ken. In zijn ogen zijn Groen Geel, 
Be Quick en Velocitas de te kloppen 
ploegen. “Als wij achter deze drie 
ploegen eindigen, zal dit prima zijn. 
Als we de titelkandidaten punten 
kunnen afpakken, kunnen we een 
belangrijke rol in de competitie spe-
len”. Het lijkt een hele leuke com-
petitie te worden en Raveneau is 
benieuwd hoe zijn jonge ploeg zich 
hier staande kan houden. 

“Het is belangrijk een gezonde 
balans in de spelersgroep te 
bewerkstelligen”
ZUIDLAREN – FC Zuidlaren-trainer Paul Raveneau ziet er naar uit 
om met de competitie te beginnen. Het afgelopen jaar is er eentje 
geweest die maar snel dient te worden vergeten. Dat ligt meer 
aan corona dan aan de instelling van de spelersgroep. Zijn uit 19 
spelers bestaande selectie is nog vrij jong. Dat is voor Raveneau 
erg prettig om mee te werken. Samen bouwen aan een goed team. 
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“De laatste speler is afgelopen week van vakantie terug-
gekeerd”, vertelt de trainer. “Dat is wel lastig geweest, 
want in de voorbereiding tot nu toe zijn er veel spelers 
afwezig geweest”. Slijfer vindt dat hij niet moet klagen, 
maar het is niet een ideale voorbereiding. “De zelfred-
zaamheid van spelers is er bij een aantal zeker wel. Toch 
is een speler van nature lui en is dan vaak minder gemo-
tiveerd om voor zichzelf te gaan trainen”. Voor Slijfer geldt 
dat spelers, die later aansluiten, zich moeten aanpassen 
en in zichzelf investeren om in het team te komen. “De 
een doet dit wel en de ander niet. Je selecteert jezelf op 
die manier”. De trainer verwijst naar zijn eigen voetbalver-
leden. In juli is de voormalige speler van Oosterparkers in 
zijn periode al voor zichzelf aan het trainen gegaan. Bij de 
eerste training van de club heeft hij op die manier al een 
goede basis opgebouwd. 

“Het speelplan is al wel goed besproken”, zegt Slijfer. 
“Hoe willen we spelen bij balbezit en hoe staan we bij 
balverlies. Hier is veel aandacht aan besteed. De aanvals-
patronen hebben de afgelopen week eveneens veel aan-
dacht gekregen. De speelwijze is niet veel veranderd ver-
geleken bij vorig seizoen. Daarnaast bestaat de selectie 
uit dezelfde spelers. Vanuit de jeugd zijn Lars Arends, Ma-

thijs Ottens en Job Kramer aan de selectie toegevoegd. 
Tevens is Rick van der Vlis terug van een uitstapje naar ON 
Groningen”. Wat dat betreft zit Slijfer ruim in zijn spelers. 
Op deze wijze wil hij de jeugd de kans bieden te laten wen-
nen aan de speelwijze en aan het senioren voetbal. 

De enthousiaste trainer ziet in HSC, Groninger Boys en 
TLC de grote kanshebbers voor de bovenste plaatsen. 
Slijfer is wel ambitieus en wil niet alleen maar meer 
meehobbelen, zoals de afgelopen jaren. Hij is wel erg 
benieuwd tot hoe ver het plafond van zijn team reikt. “De 
intentie is in ieder geval zo hoog mogelijk te eindigen. Een 
periode titel hoort daarbij zeker tot de mogelijkheden. Als 
we de start zoals voor de corona stop op kunnen pakken, 
zijn we in staat bovenin mee te draaien”, aldus de trainer. 

De ontwikkelingen rond het zaterdag/zondagvoetbal 
houdt de voorzitter nauwlettend in de gaten. “Binnen 
de club is het totaal nog niet aan de orde geweest, 
naïef zijn we ook niet”, aldus de preses. In afzienbare 
tijd, hij denkt aan 5/10 jaar, zal het toch gaan ver-
anderen. “Het is een niet te stoppen proces. Vanuit 
de regio gaat Veendam volgend seizoen de stap ook 
maken. Vooropgesteld, vv Annen wil graag op zondag 
blijven spelen, maar we sluiten de ogen zeker niet 
voor de snel veranderende ontwikkelingen”. 

Dan de selectie voor dit seizoen. Trainer Jouke Jan 
Meertens stapt na drie jaar WKE en vijf jaar Gieten 
over naar Annen. De eigenaar van sneaker fashion 
shop Box 14 weet hoe met het bijltje te moeten hak-
ken. Hij kijkt met veel plezier terug op de afgelopen 
weken van voorbereiding. Hij ziet een jong en ervaren 
groep, die bereid is om alles te geven. Niet alleen voor 
zichzelf, maar zeker ook voor het team. Dat is nu net 
wat Meertens belangrijk vindt. Hijzelf heeft ook de 
mentaliteit van nooit willen verzaken. Hij stelt hoge 
eisen aan zichzelf maar zeker ook zijn spelers. “Als 
dat goed met elkaar verenigd ontstaat er een gretige 
groep”, aldus Meertens. Dat is wat de trainer dan ook 
terug ziet. “In gesprekken met de groep is er voor een 
speelstijl gekozen, die voor het team uitvoerbaar is. De 
ploeg kan zich er in terug vinden”. 
De net 50 jaar geworden trainer wil graag de jeugd 

ontwikkelen. Van de uit achttien spelers bestaande 
selectie zijn Pim Veltink, Sven Boersma, Pepijn Knol 
en Wouter Tilman de exponenten van de jeugd binnen 
vv Annen. Veltink en Tilman zijn de afgelopen jaren 
al in aanraking met het eerste elftal geweest. Meer-
tens ziet progressie in de ontwikkelingen binnen zijn 
team. Een mooie 3-1 overwinning tegen Knicker-
bockers voor de beker is daar een voorbeeld van. De 
tweede bekerwedstrijd tegen PKC werd verloren met 
een geflatteerde 4-1. Meertens: ‘Ik zal het niet snel 
zeggen, maar ik ben tevreden met het verlies.’

Doel van de trainer is zich te handhaven in het linker 
rijtje met als streven de vijfde positie. De voor twee 
seizoenen aangetrokken Meertens wil in het tweede 
seizoen zien wat er dan in het vat zit voor vv Annen. 

“We zijn in staat om bovenin mee te draaien” 

Nieuwe trainer Jouke-Jan Meertens ziet kansen voor Annen 

EELDE – Na het coronajaar is de belangrijkste op-
gave voor vv Actief-trainer Peter Slijfer de ploeg 
fit te krijgen. Hij heeft dit op een ietwat andere 
wijze gedaan dan voorheen het geval is geweest. 
Hij heeft voornamelijk in groepen gewerkt waar-
in passen en trappen in de oefeningen vooral cen-
traal heeft gestaan. Grote positiespelen waarbij 
het niet zozeer op een hoge intensiteit aankomt, 
maar meer op duurniveau. De intensiteit wordt 
de komende weken wel aangescherpt, zodat er 
over drie weken een fitte ploeg aan de eerste 
competitiewedstrijd staat. 

ANNEN – Het nieuwe seizoen biedt nieuwe kan-
sen. Na een lange periode zonder voetbal is vv 
Annen er organisatorisch klaar voor. De nieuwe 
trainer Jouke Jan Meertens, de opvolger van de 
naar TLC vertrokken Hemmo de Wal, zal het ko-
mende seizoen het technische gedeelte voor zijn 
rekening nemen. Voorzitter Remco van Rossum 
ziet er naar uit hoe dit zich gaat ontwikkelen.

VV ACTIEF

VV ANNEN

Paterswolde

Hoofdweg 231
9765 CG Paterswolde

Postbus 74
9765 ZH Paterswolde
T 050 309 13 55

Roden

Kanaalstraat 60
9301 LT Roden

Postbus 222
9300 AE Roden
T 050 501 40 74

info@slenemaenaalders.nl

voetbal specialist
Uw vertrouwde

Stationsweg 14 - 16  Zuidlaren 
t 050 409 1262  www.ruchti.nl

kom nu langs in 
onze sportshop!

Uw woning in vertrouwde handen!
Vrijblijvend contact via 085-0660 294 of ooi onen.nl

Uw woning in vertrouwde handen!
Vrijblijvend contact via 085-0660 294 of ooi onen.nl

Uw woning in vertrouwde handen!
Vrijblijvend contact via 085-0660 294 of ooi onen.nl

Annen, Tel. 06-25555012
Gevestigd aan achterzijde winkelcentrum d’Anloop

www.tuinwinkelklinkers.nl
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Hulsinga merkt dat het opstarten naar weer een vol-
ledig competitieprogramma met voluit trainen en 
spelen voor een aantal spelers moeilijk is om de knop 
weer om te zetten. “Het spontane lijkt er wat vanaf”, 
concludeert Hulsinga. “Het is hard werken om ieder-
een weer in het draaiende wiel te krijgen. Het vergt 
veel energie om iedereen erbij te houden. De focus 
ontbreekt nog maar die gaat ongetwijfeld komen”. 
De trainer is veel in gesprek met zijn spelers. “Waar 
gaan we voor? Duidelijk zijn in wat we willen nastre-
ven. Wat wil ik als trainer? Wat wil de ploeg?” Hul-
singa ervaart die gesprekken als zeer prettig en deze 
leveren zeker meer beleving en motivatie bij spelers 
op. Het liefst gaat de trainer door op dezelfde weg als 
waar het gestopt is vorig jaar. “Dat is een veelbelo-
vende periode geweest”, aldus Hulsinga. 
De selectie bestaat uit 24 spelers en is een mix van 
jong en oud. De jongste is 16 jaar en de “oudste” is 
31 jaar. “Het is best wel een volwassen groep, die 
steeds duidelijker heeft wat ze willen bereiken. De 
selectie bevat ook spelers van buitenaf. Die hebben 
het omgaan met vrienden voor, tijdens en na de trai-
ning/wedstrijd ook gemist. Voor deze mannen is het 
ook belangrijk zich weer bij de groep te voelen. Dat 
geeft ook hen weer motivatie. Helaas is Evan Sturing 
gestopt. Alied Berdic komt over van BSVV en Jasper 
Dieden keert na een uitstapje naar Eext terug naar 
Zeijen”. 
Vanaf het begin is er een nulmeting gehouden om te 
kijken hoe de ploeg ervoor staat. De eerste weken 

hebben dan ook in het teken van opbouwen gestaan. 
“Na zo’n lange periode van stilstaan is het niet wijs 
om vol gas te beginnen”, zegt de trainer. “Het is ook 
moeilijk in te schatten wat spelers voor zichzelf heb-
ben gedaan om fit te worden. Na een aantal weken 
van rustige opbouw zal er de komende periode vol 
gas getraind gaan worden. Binnenkort zal de tweede 
meting plaatsvinden om te kijken hoe de ploeg zich 
heeft ontwikkeld”. 
De oefenpartijtjes tegen BSVV, HOC en Zuidlaren zijn 
veelbelovend geweest. De 5-0 overwinning in de be-
kerwedstrijd tegen FVV geeft Hulsinga de indicatie 
dat hij met zijn ploeg op de goede weg zit. De derby 
tegen Yde de Punt heeft niet het verwachte vuurwerk 
opgeleverd. De buren uit Yde kregen tien doelpunten 
om de oren. Hulsinga zijn verwachting voor het sei-
zoen zijn voorzichtig te noemen. “We willen in een 
periode zeker een rol spelen. Lukt dat, dan kunnen 
we zien hoe we het aan het einde van het seizoen er 
vanaf hebben gebracht”. 

“Vanaf dag één in de voorbereiding is er een andere 
focus in de groep”, concludeert Huberts. “De motivatie 
lijkt zeker terug te zijn, want er wordt prima getraind”. 
Helaas zit de trainer nog wel met vakantiegangers op 
dit moment. Dat houdt in dat er nog weinig vastigheid 
in de groep zit. De selectie bestaat uit negentien spe-
lers, maar Huberts hoopt dat er een homogene groep 
ontstaat, die veel plezier en strijd kan gaan leveren. 
“Het is moeilijk inschatten waar het team in de com-
petitie komt te staan”, aldus Huberts. “Feit is wel dat er 
goed wordt getraind. Het is toch fantastisch om weer 
fanatiek te trainen. Ouwehoeren en na de training en/of 
wedstrijd met de groep even nazitten. Je merkt dat de 
jongens het zo ontzettend hebben gemist”. 

De selectie heeft niet veel verandering ondergaan. Mark 
Tolsma pakt de draad weer op. Hij heeft een achterstand 
op de anderen, omdat hij na een rust periode de voetbal-
schoenen weer heeft aangedaan. Dat vergt tijd en de ver-
wachting is dat hij na verloop van tijd zijn niveau weer aan 
kan tikken. “De groep is fanatiek en hoopt, als het kwartje 
valt, mee te kunnen doen in een periode. De oefenwed-
strijden zijn niet om het echie. Dat moet nog komen. De 
beker geeft tot nu toe een verlies tegen GKC en een veeg 
uit de pan tegen SVZ uit Zeijen. Tegen Usquert, de eerste 
competitiewedstrijd, zal blijken waar we staan”. 

Huberts probeert zeker de intensiteit van de trainingen 
goed te managen. Na een lange periode zonder wed-

strijdelement is het best lastig dit ritme weer op te pak-
ken. “Je kunt binnen no time je spelers over de klink 
jagen en dan heb je een ander probleem”. Dus met een 
goed gedoseerde voorbereiding hoopt Huberts zijn ploeg 
klaar te stomen voor de competitie. 

Huberts ziet Nieuweschans en THOS als grote favorie-
ten voor de titel. Zij hebben in de voorbereiding aardig 
indruk gemaakt. Met Yde de Punt hoopt de gedreven 
trainer lekker mee te kunnen doen in een periode. “Dan 
stiekem een periode pakken zal wel leuk zijn”, aldus 
Huberts. In ieder geval is het streven van de ploeg om 
het publiek te vermaken. Met veel strijd en plezier hoopt 
de ploeg dit te realiseren. 

“We willen in een periode zeker een rol spelen” 

“Je merkt dat de jongens het zo ontzettend hebben gemist” 

ZEIJEN – Aan de telefoon Max Hulsinga. De enthou-
siaste trainer van SVZ geeft aan er sinds 8 augustus 
weer vol in te zitten. Na een coronajaar is het best 
lastig de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat is 
een uitdaging maar de ambitieuze trainer is vooral 
blij weer aan de bak te kunnen met zijn team. 

YDE/DE PUNT – Frank Huberts, trainer van SV 
Yde de Punt, is al weer geruime tijd bezig met 
zijn team. Voor de zomerstop is er nog behoorlijk 
lang doorgetraind, daar waar het in de coronatijd 
behelpen is geweest. De motivatie ontbrak en er 
was geen doel om naar te streven. “Het was echt 
onderhouden en bezighouden”, aldus de trainer. 

SVZ
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Uw totaalinstallateur

J. SCHEEPSTRA v.o.f.

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

Voor:
• Elektra
• Gas en water
• Centrale verwarming
• Onderhoud verwarmingstoestellen
• Loodgieter- en rioleringswerk
• Zink- en dakwerk
• Keukeninstallatie
• Badkamerrenovatie/levering sanitair

TEVENS UW ADRES VOOR WIETZES  KLOMPEN, 
ZWEEDSE KLOMPEN EN LAARZEN

Hoofdweg 176
Paterswolde
(050) 309 24 91

BESTRIJDINGSMIDDELEN 
O.A. VLOOIEN, ONKRUID, SLAKKEN
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