


Door Gerry Grave
Bas de Hart degradeerde het vorig seizoen met Oring en speelt dus nu in de vijfde klasse. 
De degradatie kwam als een mokerslag. De verwachtingen waren veel hoger. De Hart: 
“Vorig jaar degradeerden we uit de vierde klasse. Niemand verwachtte dit. We hadden echt 
verwacht bovenin mee te doen. Het was ook totaal niet nodig geweest. Toen wij op een 
gegeven moment onder de degradatiestreep kwamen te staan, gingen de koppies hangen 
bij veel spelers. We gaven te snel op en toen ging alles mis. Met meer inzet en niet te gauw 
opgeven, had dit voorkomen kunnen worden”.

Dat het dit seizoen ook niet goed gaat, kan de 23-jarige wel verklaren. De Hart: “We begonnen 
het seizoen wel goed, 
maar mede door een 
aantal blessuregevallen 
vielen de resultaten de 
afgelopen periode erg 
tegen. De instelling is 
ten opzichte van vorig 
jaar wel sterk verbeterd. 
Wat wel heel belangrijk 
is, is dat de hoofdtrai-
ner heeft bijgetekend, 
waardoor er rust binnen 
de vereniging blijft. En 
wanneer het team weer 
compleet en blessure-
vrij is, hebben we weer 
extra kwaliteit binnen de 
lijnen, waardoor we iets 
makkelijker voetballen. 
Iedereen is nu hersteld 
van blessures. Dat is 
wel een positief punt”.

Oring moet proberen te 
promoveren. Dit seizoen 
lukt dat misschien nog 
niet, maar de productie-
planner denkt dat dat er 
wel weer inzit. De Hart: 
“Het belangrijkste doel is 
dat we zo snel mogelijk 
weer terugkeren in de 
vierde klasse. Ik weet 
niet of dat dit seizoen 
lukt. We moeten zeker 
wel bij de eerste vier 

kunnen eindigen. Ik hoop de eerste drie natuurlijk. Als we terug zijn in die vierde klasse, moeten 
we proberen een stabiele vierdeklasser te worden en blijven”.

Oring is een gezellige club en de jeugdspelers spelen wel eens mee met het eerste elftal. De Hart 
voelt zich er dan ook thuis. De Hart: “Oring is een hele warme en gezellige vereniging. Het is altijd 
erg gezellig in de kantine en iedereen kan goed met elkaar overweg. Wat vooral mooi is, zijn de 
vele enthousiaste vrijwilligers die onze kleine vereniging draaiende houden.

Bij de A-junioren spelen een aantal getalenteerde jongens. Af en toe mag er iemand vanuit de 
jeugd meespelen met het eerste elftal, waardoor die jongens ervaring opdoen. Dit is van groot 
belang, zodat ze niet direct voor de leeuwen worden gegooid wanneer ze definitief de overstap 
maken naar de selectie.

De inwoner van Klijndijk is van origine middenvelder, maar speelt dit seizoen voornamelijk als 
linksback. Hij is voetballend goed en heeft een goed inzicht. De Hart: “Ben gewend om op het 
middenveld te spelen, maar dit seizoen speel ik meestal links achterin. Ik vind dat ik best wel veel 
inzicht heb en voetballend vermogen heb ik ook. Moet wel sterker in de duels worden en mijn uit-
houdingsvermogen valt me ook wat tegen. Doe mijn uiterste best dat beter voor elkaar te krijgen”.
Oring weet zich in een klasse met weinig echte derby’s. De Hart vindt dat wel jammer. De Hart: 
“Wedstrijden tegen Hunso of Valther Boys zijn natuurlijk prachtig, maar dat zit er even niet in. KSC 
is een ploeg uit de buurt, maar dat leeft bij mij niet. Ik denk wel dat KSC een gooi kan doen naar 
de titel. Ook Hoogersmilde heeft een goede ploeg en moet zeker ook mee kunnen doen in die 
strijd. Wij gaan voor plek vier en elke plek hoger is geweldig”.

ORING MOET ZO GAUW MOGELIJK WEER OMHOOG VINDT BAS DE HART
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Door Gerry Grave
Kay Sanders speelt bij zondagvierdeklasser Valther Boys en heeft er een keurige eerste 
seizoenshelft op zitten. Sanders is tevreden bij zijn club en ziet alles positief in. Sanders: 
“Vorig seizoen ging het al goed. We waren toen nieuw in de vierde klasse. Het hing aan een 
zijden draad, maar bleven er wel in. De nacompetitie was ongelooflijk spannend en we heb-
ben het echt net gered, maar laten nu wel zien dat we in deze klasse thuishoren”.

Valther Boys speelt gewoon prima en moet zich gewoon kunnen handhaven. Kay Sanders vindt 
dat ook. Sanders: “We hebben een goede eerste seizoenshelft gespeeld, maar ik vind dat we nog 
een aantal punten hebben laten liggen. Als we die hadden gepakt, hadden we nog iets hoger kun-
nen staan. We zijn een jong team dat goede wedstrijden afwisselt met wat mindere wedstrijden. 
Over het algemeen ben ik best tevreden over het eerste deel van de competitie. 

Ik denk dat Valther Boys klaar is voor de tweede seizoenshelft. We hebben de pech dat er al een 
aantal wedstrijden zijn afgelast door het slechte weer. Gelukkig hebben we een aantal wedstrijden 
op kunstgras kunnen voetballen om zo toch een beetje in het ritme te blijven.

We willen zoveel mogelijk wedstrijden winnen dit seizoen om zeker in de vierde klasse te blijven. 
Het team is nog jong dus we kunnen als team nog groeien en als we dat blijven doen kunnen we 
misschien meedraaien boven in de vierde klasse. Ik vind dat we omhoog mogen kijken”.

Valther Boys is een kleine club, maar de sfeer is er prima. Sanders voetbalt er al heel lang en 
heeft het er naar zijn zin. Er is wel weinig jeugd. Sanders: “Valther Boys is een mooie, kleine, 

maar zeer gezellige club. Ik voetbal er al vanaf mijn zesde en heb het er nog steeds naar mijn zin. 
Het is leuk om te zien dat er drie seniorenelftallen zijn met bijna alleen maar spelers uit Valthe . Er 
zijn natuurlijk ook spelers van buitenaf. Het is jammer dat er niet veel jeugdelftallen zijn maar daar 
kun je als club niet veel aan doen. Er wordt bij Valther Boys goed omgegaan met de jeugd en er 
wordt elk jaar een voetbalkamp voor de jeugd georganiseerd, dat altijd erg gezellig is. Toch is de 
aanwas niet groot”.

Sanders is een rustig persoon. Dat is terug te zien op het veld. Sanders hierover: “Ik ben een 
rustig persoon binnen het team die altijd positief is naar mijn teamgenoten. Ik moet het niet van 
mijn techniek hebben, maar ik werk elke wedstrijd hard om een zo goed mogelijke wedstrijd te 
voetballen. Mijn sterke punt is dat ik mij altijd 100 % inzet en dat ik een redelijke trap heb. Mijn 
zwakken punten zijn dat ik niet sterk in koppen ben en dat ik soms te gehaast voetbal. Ik geef op 
de training ook altijd alles om zo ook beter te worden”.

Valther Boys zit in een leuke klasse met weinig derby’s. Toch heeft Sanders genoeg wedstrijden 
om naar uit te kijken en verheugt hij zich op de tweede seizoenshelft. Een seizoenshelft waarin 
zijn club best voor een stuntje moet kunnen zorgen. Sanders: “Het is jammer dat er zo weinig der-
by’s zijn. Toch zijn er wel leuke wedstrijden hoor. Vooral de wedstrijd tegen DVC’59 is leuk, omdat 
onze oud-trainer Henderikus Mulder daar nu trainer is. Je wilt daar natuurlijk graag van winnen. 
We moeten gewoon zorgen dat we lekker blijven voetballen. Een vijfde plek is haalbaar. Dat is 
eigenlijk mijn streven”.

Door Gerry Grave
Gert-Jan Hilbrands is met zijn 39 jaar een van de oudere spelers bij het goed presterende 
EEC. De ploeg uit Ees staat op een keurige vierde plaats in de vijfde klasse G. Hilbrands is 
dan ook bijzonder tevreden. Hilbrands: “Ik had op zich wel verwacht dat we mee zouden 
kunnen draaien in de middenmoot. De selectie heeft in de zomerstop namelijk versterking 
gekregen in de vorm van enkele jeugdspelers, twee spelers van Borger zondag en één 
van Roswinkel. En ondanks dat er ook wat ervaring stopte, zie je dat de balans in het team 
daardoor beter is geworden en de kwaliteit als totaal is gestegen. Vorig jaar misten wij juist 
de balans en daardoor ging het toen niet goed. Verder moet ook gezegd dat gelegenheids-
keeper Mark Wanders (eigenlijk spits) een prima eerste seizoenshelft heeft gekeept en 
aardig wat puntjes voor ons heeft gepakt”. 

EEC heeft een mooi team. Bovendien is er een keeper bij gekomen. Dat scheelt volgens Hil-
brands ook een slok op een borrel. Hilbrands: “Wij hebben een aardig team, toch vind ik het altijd 
lastig in te schatten hoe je ervoor staat voor zo’n tweede seizoenshelft. Door de bevroren velden 
kun je niet zo scherp trainen als je eigenlijk zou willen. De andere teams hebben daar ook last 
van, maar het blijft altijd afwachten welk team daar het beste mee om gaat. De afgelopen jaren 
waren de beide seizoenshelften bij ons bovendien nog wel eens sterk wisselend. Ik hoop dat we 
ook daar als team in gegroeid zijn, zodat het wat constanter blijft. 

We hebben in ieder geval met de overschrijving van Jasper Lubbers (komt over van Drenthina) 
wel weer een keeper binnen de gelederen, waar we heel blij mee zijn en waar we hopelijk nog 
lang plezier van zullen hebben.” 

EEC moet in staat worden geacht in de subtop mee te doen. Over een echte klassering wil Hil-
brands niet spreken, maar dat er reden is voor optimisme, staat wel vast. Hilbrands: “De afgelo-
pen jaren waren voor de club EEC vooral gericht op overleven. En ondanks dat we het afgelopen 

jaar van twee naar drie senioren teams zijn gegroeid zullen we daar scherp op moeten blijven, 
zeker omdat we in de breedte aan het ‘vergrijzen’ zijn. Voor het eerste is de doelstelling wat mij 
betreft om vooralsnog een constante vijfdeklasser te worden die jaarlijks bij de bovenste vier 
ploegen mee kan draaien. Van daaruit kun je dan kijken in hoeverre er meer mogelijk is. Bareveld 
of Zuidlaarderveen zal de titel pakken denk ik. Daaronder zijn veel ploegen die derde kunnen 
eindigen, maar ook bijvoorbeeld zesde. Als hij vierde blijven, ben ik echt heel tevreden, maar we 
moeten vooral verder 

Kwalijk is het feit dat EEC geen jeugdleden meer heeft. Dat was altijd wel zo, maar Hilbrands kan 
het wel verklaren. Hilbrands: “Vanaf 2000 zijn we weer gestart met een jeugdafdeling. De spelers 
van die generatie spelen nu in de seniorenteams. Vanaf die tijd hebben we een jeugdafdeling op 
kunnen zetten met jaarlijks drie of vier teams in de competitie, maar op het laatst liepen de aantal-
len toch weer terug door gebrek aan aanwas van onderaf. Daarom zijn we een samenwerkings-
verband met Borger aangegaan die in 2011 is stopgezet. Sinds dat moment hebben we, behalve 
de laatste B-junioren die de overstap hebben gemaakt naar de senioren van EEC, geen eigen 
jeugd meer. Er wonen nog wel wat jeugdspelers in Ees en Eesergroen, maar die spelen nu onder 
de vlag van Borger”. 

EEC is en blijft een gezellige club. De spelers blijven ook komen, ook al wonen ze verder weg. 
Het is tekenend voor de club aldus Hilbrands. Hilbrands: “Tekenend is dat er heel wat spelers de 
afgelopen jaren door werk of andere omstandigheden verhuisd zijn naar plaatsen ver buiten Ees 
en Eesergroen, maar dat ze nog wekelijks terugkomen voor het potje voetbal, ook al moeten ze 
daar een half uur of langer (enkele reis) voor in de auto zitten. Dat zegt volgens mij wel genoeg”. 

KAY SANDERS GAAT VOOR VIJFDE PLEK MET VALTHER BOYS

GERT-JAN HILBRANDS KEURIG IN DE SUBTOP MET EEC



Door Gerry Grave
Erwin Boontjes heeft een paar mooie jaren meegemaakt bij GKC, maar speelt nu toch weer 
in de laagste amateurklasse. Realistisch gezien is dit ook de klasse waarin GKC thuishoort, 
vindt ook Boontjes. Boontjes: “We hebben mooie tijden meegemaakt al was dat van korte 
duur. De vierde klasse was even wat te hoog gegrepen al hebben we wel wat leuke wed-
strijden gespeeld in die klasse. We wisten wel dat het lastig zou worden hoor, want een 
aantal spelers gaf al te kennen te vertrekken net na de promotie. We hadden een nieuw 
elftal toen, de indeling was niet ideaal en de grote reistijden waren we ook niet gewend. 
Met de selectie die we nu hebben, hoor je gewoon in de vijfde klasse thuis en dat is geen 
schande”.

De selectie is smaller geworden. GKC heeft het nu ook lastig in de vijfde klasse. Boontjes kan dit 
ook wel verklaren. Boontjes: “In wezen komt het er op neer dat de selectie heel smal is. Dat nekt 
een ploeg die in de laagste klasse speelt. Je krijgt het dan heel lastig”.

GKC moet toch de weg omhoog kunnen inslaan, vindt ook Boontjes. Boontjes: “Toch willen wij 
graag wat omhoog kijken. De bovenkant van de middenmoot is gewoon haalbaar voor GKC. 
Waarom niet? We krijgen weinig goals tegen en als wij dan straks een goal meer maken dan de 
tegenstander, win je gewoon.

Wat we moeten doen is zorgen dat de groep zoveel mogelijk bij elkaar blijft en dan wat spelers 
erbij halen. Aanvoer van jeugd is lastig al hebben wij wel jeugd. Het is al erg lastig om twee 
senioren-elftallen op de been te houden, maar ik hoop dat dat in de toekomst beter gaat worden”.
GKC is een gezellige club en Boontjes gaat er dan ook niet gauw vandaan. Boontjes: “GKC is een 
leuke en gezellige vereniging met veel jongens uit eigen dorp, een mooie grote groep vrijwilligers 
en een licht groeiend aantal jeugdleden. Dat de accommodatie mooi is weet natuurlijk iedereen, 
daar staat de club bekend om. Wat er beter zou kunnen is meer spelers, zoals ook al aangege-
ven. Een mannetje of twintig op de training lijkt me geweldig. Ik ga in ieder geval niet weg bij de 
club of er moet al een rijke club uit Qatar komen haha.

We hebben bijna 50 jeugdleden. Dat is voor een kleine club als GKC een leuk aantal. We zijn in 
het begin van de competitie, voor het eerst in jaren, weer gestart met een C-elftal. Talent genoeg, 
alleen moeten we dus nog even geduld hebben. 

Zelf zit ik ook in het jeugdbestuur dus krijg alles van dichtbij mee. Ons beleid is vooral de kinderen 
met plezier hier te laten voetballen. Ook wil je ze natuurlijk wel de nodige dingen leren, daarom 
zijn we ook erg blij dat we na de winterstop een tweetal gediplomeerde trainers aan hebben weten 
te trekken. Ook kijken we weer uit naar een aantal evenementen die er aan zitten te komen voor 
de jeugd, bijvoorbeeld ons pannenkoekentoernooi. Wat inmiddels hier in de regio ook al een 
beetje een begrip aan het worden is”. 

De samenwerking met trainer Henderi Smit gaat prima. Boontjes kan prima met hem werken. 
Boontjes: “De samenwerking is goed. Iedere trainer heeft zijn eigen wijze van trainen. Roeland 
Deuring vond ik ook goed. Deze twee zijn niet met elkaar te vergelijken. Je kon aan Roeland heel 
goed zien dat hij zelf ook een aardig balletje kon trappen. Door naar hem te kijken leerde je in 
feite al. Helaas kon hij het verbaal minder goed overbrengen op de groep. Een punt waar onze 
huidige trainer Henderi Smit minder moeite mee heeft. De trainingen op zich verschillen niet zo-
veel tussen beide, ze zijn leuk en er zit veel variatie in. Ook doen we veel van de oefeningen met 
een bal en dat is natuurlijk voor een balvaste luie spits erg aantrekkelijk”.

Boontjes verheugt zich op een mooie tweede seizoenshelft en ook wel op de derby’s die weer 
komen gaan. Boontjes: “Wedstrijden tegen Buinen, Buinerveen en EEC bijvoorbeeld zijn leuke 
wedstrijden. Ik verheug me daar wel op. Dichtbij en je kent veel mensen. We moeten goed voor 
de dag komen en dan gewoon proberen zo rond de bovenkant van de middenmoot te eindigen”.

ERWIN BOONTJES: “BOVENKANT MIDDENMOOT PRIMA VOOR GKC”



Door Gerry Grave
Theo Gennissen is met 
zijn 35 jaar de routinier 
bij zondagtweedeklas-
ser Valthermond, maar 
wat voor één. Gennissen 
speelde jarenlang op hoog 
niveau. Zo heeft hij bij FC 
Emmen en WKE gespeeld 
en kent hij de klappen van 
de zweep. Gennissen is 
dit jaar nieuw bij Valther-
mond na een jaartje vierde 
klasse bij SV Mussel. Gen-
nissen’s keuze voor de 
Mondkers was niet zo heel 
moeilijk. Gennissen: “

Na zes mooie jaren bij WKE heb ik besloten om vorig jaar een stap terug te doen. Ik deed dit on-
der andere omdat ik twee kleine kinderen heb en wat meer tijd voor ze wil hebben en ook omdat 
we met WKE alles hebben gewonnen wat er te winnen viel. Ik vond het dus een mooi moment om 
te stoppen met voetballen op hoog niveau. 

Ik ging een nieuwe uitdaging aan bij SV Mussel waar ik het prima naar mijn zin heb gehad en 
waar ook een prima groep mensen loopt, echter was de stap terug denk ik iets te groot in een 
aantal zaken binnen en buiten de lijnen. Ik heb contact met veel mensen van verschillende ver-
enigingen en zo ben ik na wat twijfelen uiteindelijk bij Valthermond gaan voetballen en dat bevalt 
me tot nu toe ook uitstekend. In bepaalde dingetjes zit er toch verschil tussen de tweede en vierde 
klasse. Zo zijn we bijvoorbeeld op trainingskamp geweest naar Turkije. Dat is toch geweldig”?
De geboren Amsterdammer voelt zich wel thuis bij de middenmoter. Gennissen: “Ik voel me thuis 
bij de club. We doen het ook prima. Je verliest altijd wat potjes onnodig, maar dat hoort er ook bij. 
Toch staan we nu op de juiste plek. Eerste zes is gewoon prima met deze selectie. 

We zijn de winterstop goed doorgekomen. Zo zijn we op trainingskamp geweest in Belek (Turkije). 
We hebben diverse keren geoefend. Dat ging niet zo best. Er moet nog even flink gas worden ge-
geven om zo toch goed die tweede seizoenshelft door te komen. Motto is geen blessures krijgen 
en iedereen sowieso twee keer trainen per week.

Valthermond is een club met een redelijk brede groep mensen die altijd bij de club te vinden is 
met een jeugdcommissie, een activiteitencommissie, een technische commissie een voetbal-
school en natuurlijk een hoofdbestuur. Alle mensen hebben een Valthermond-hart en ze steken 
veel tijd in hun club. 

Alles is er goed geregeld en er wordt goed gecommuniceerd. Ik vind wel dat de trainingsfaciliteit 
(het trainingsveld) zeer matig is maar daar kan de vereniging zelf niet veel aan doen al geloof ik 
dat er nu wel gepraat wordt over vernieuwing”.

Valthermond moet gemakkelijk tweedeklasser kunnen blijven, vindt Gennissen. Gennissen: “We 
hebben met de technische staf niet echt een doel gesteld, maar als je het mij vraagt moeten wij 
gewoon de zesde plek handhaven en als we de selectie helemaal fit hebben dan zit er misschien 
wel een vierde plek in. Voor de komende jaren denk ik dat Valthermond gewoon een stabiele 
tweedeklasser moet blijven met de eigen opgeleide jeugd. Op dit moment spelen Daniël Thole, Al-
win Braakman en Mark Woering vast in het eerste elftal en vanuit de A- en B-jeugd zit er wat aan 
te komen wat al af en toe meetraint zoals Mike Fekken, Maikel Platje, Sander Mensen, Lars Baas 
en Laurens van der Ploeg. Deze jongens gaan zeker eerste elftalspelers worden en die groep 
moet straks jaren met elkaar in de tweede klasse kunnen spelen”.

Gennissen heeft te maken met Rick Slor als trainer en René Nijgh als hele goede spits. Nijgh 
heeft ook jaren op hoog niveau gespeeld. Hetzelfde kan worden gezegd van trainer Slor. Gennis-
sen kan prima met hen samenwerken. Gennissen: “Ik heb met Rick een goede samenwerking, we 
kennen elkaar natuurlijk al van FC Emmen en WKE. Rick is een prima kerel met een voetbalhart 
en dat ben ik ook dus dat zit wel goed.

René is zeer belangrijk in ons team al traint hij zelden door zijn rotte knie. Maar als hij er niet in 
staat, voetballen we veel meer op onze eigen helft en krijgen we problemen Hij is natuurlijk slim 
en balvast en geeft ook een tegenstander op zijn kloten. Dat hebben onze andere aanvallers nog 
niet. Daarbij scoort René ook gewoon elk seizoen minimaal vijftien keer”.

THEO GENNISSEN OPTIMISTISCH OVER TOEKOMST VALTHERMOND
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Door Gerry Grave
Jeffrey Tappel is keeper van zondagvierdeklasser Gieten. Tappel kende de afgelopen 
periode wat pech, want hij had zijn vinger gekneusd. Hij is nu weer terug en kan gewoon 
spelen. Tappel: “Ik was een tijdje uit de running. Had mijn vinger gekneusd in een oefen-
wedstrijd. Had het geluk dat het winterstop was. Zo kon ik dus mooi herstellen. Nu kan ik 
weer gewoon spelen”.

Gieten degradeerde het vorig seizoen. De ploeg doet het nu niet goed in de vierde klasse. Tappel 
kan dit wel verklaren: “Tussen de derde en vierde klasse zit een groot verschil: in de derde klasse 
wordt er gevoetbald en in de vierde klasse is het allemaal wat fysieker en zullen wij het spel moe-
ten maken. Ik denk dat we dat soms te weinig doen, omdat wij met de tegenstanders meegaan 
in hun spel en dat is vaak met de lange bal, terwijl ik van mening ben dat wij de bal rond moeten 
laten gaan”.

De 21-jarige is echter wel van mening dat dit Gieten weer omhoog moet kunnen klimmen. Tappel: 
“Uit de laatste drie wedstrijden voor de winterstop hebben we zeven punten gehaald. Dat is na-
tuurlijk prima. De opkomst en de instelling op de trainingen is ook gewoon goed en wat dat betreft 
ben ik wel positief gestemd. 

We hebben wat onnodig punten laten liggen  in sommige wedstrijden. Erg jammer. Wat wij moe-
ten doen is zelf het spel maken dan kun je de tegenstander je wil laten opleggen. Handhaving is 
belangrijk nu, maar eigenlijk moeten we wat plekken omhoog nog. Dat kan heus wel. Het liefst 
spelen we weer derde klasse, maar dat is erg lastig. 

Het zit nog redelijk dichtbij elkaar. Wij staan nu tiende en hebben veertien punten en de nummer 
vijf heeft 22 punten dus het ligt allemaal dicht bij elkaar, maar ik denk dat we als zesde eindigen. 
Ik hoop natuurlijk hoger maar het is gewoon een lastig jaar voor ons”.

De medewerker van een tentenverhuurbedrijf voelt zich erg thuis bij Gieten. Tappel: “Op zich is 
Gieten een fijne club om bij te spelen. Er zijn veel dingen goed geregeld. De vrijwilligers zorgen er 
iedere keer maar weer voor dat alles draait. Zo zorgen zij ervoor dat de velden er goed bij liggen 
en wordt er ook voor een biertje gezorgd in de derde helft.

Heb soms wel het idee dat er voldoende oog is voor de selectie, maar dat er ook wat meer 
aandacht aan andere teams geschonken mag worden.” De jeugd van Gieten is redelijk. Er is een 
redelijk aantal jeugdteams. Tappel hierover: “We hebben in totaal achttien jeugdteams dus we 
mogen niet klagen denk ik. Het is de zaak om de jeugd ook te behouden voor Gieten zodat er een 
goede aanwas is voor de selectie en andere teams”.

Tappel is een keeper met een goede motivatie en instelling en dat is ook zijn drijfkracht. Tappel: 
“Ik denk dat mijn sterkste punt mijn motivatie is. Qua techniek kan het allemaal wat beter, maar 
met de juiste instelling en beleving kun je dat wel compenseren. Elke dinsdag heb ik keeperstrai-
ning samen met de keeper van het tweede en dan kijken we gewoon wat de zwakke punten zijn 
en wat je wel en niet goed hebt gedaan in de wedstrijd en daarop trainen we”.

Gieten speelt maar weinig echte derby’s. Toch ziet Tappel wel wat leuke wedstrijden en wat 
derby’s waar hij naar uitkijkt. Tappel: “Heb wel het gevoel dat Eext en Gasselternijveen echte 
derby’s zijn en daarom verheug ik me ook het meeste op Eext. Als Gieten tegen Eext moet heeft 
het altijd wat extra’s. Het leeft in de groep gigantisch denk ik. Iedereen kent elkaar en komt elkaar 
dagelijks tegen dus je wil gewoon winnen. Als wij straks dan ook nog op plek zes eindigen dan 
mag je gewoon tevreden zijn en je kunt altijd weer verder kijken”.

Door Gerry Grave
Jeffrey Tappel is keeper van zondag-
vierdeklasser Gieten. Tappel kende 
de afgelopen periode wat pech, want 
hij had zijn vinger gekneusd. Hij is 
nu weer terug en kan gewoon spelen. 
Tappel: “Ik was een tijdje uit de run-
ning. Had mijn vinger gekneusd in een 
oefenwedstrijd. Had het geluk dat het 
winterstop was. Zo kon ik dus mooi 
herstellen. Nu kan ik weer gewoon 
spelen”.

Gieten degradeerde het vorig seizoen. De 
ploeg doet het nu niet goed in de vierde klasse. Tappel kan dit wel verklaren: “Tussen de derde 
en vierde klasse zit een groot verschil: in de derde klasse wordt er gevoetbald en in de vierde 
klasse is het allemaal wat fysieker en zullen wij het spel moeten maken. Ik denk dat we dat soms 
te weinig doen, omdat wij met de tegenstanders meegaan in hun spel en dat is vaak met de lange 
bal, terwijl ik van mening ben dat wij de bal rond moeten laten gaan”.

De 21-jarige is echter wel van mening dat dit Gieten weer omhoog moet kunnen klimmen. Tappel: 
“Uit de laatste drie wedstrijden voor de winterstop hebben we zeven punten gehaald. Dat is na-
tuurlijk prima. De opkomst en de instelling op de trainingen is ook gewoon goed en wat dat betreft 
ben ik wel positief gestemd. 

We hebben wat onnodig punten laten liggen  in sommige wedstrijden. Erg jammer. Wat wij moe-
ten doen is zelf het spel maken dan kun je de tegenstander je wil laten opleggen. Handhaving is 
belangrijk nu, maar eigenlijk moeten we wat plekken omhoog nog. Dat kan heus wel. Het liefst 
spelen we weer derde klasse, maar dat is erg lastig. 

Het zit nog redelijk dichtbij elkaar. Wij staan nu tiende en hebben veertien punten en de nummer 
vijf heeft 22 punten dus het ligt allemaal dicht bij elkaar, maar ik denk dat we als zesde eindigen. 
Ik hoop natuurlijk hoger maar het is gewoon een lastig jaar voor ons”.

De medewerker van een tentenverhuurbedrijf voelt zich erg thuis bij Gieten. Tappel: “Op zich is 
Gieten een fijne club om bij te spelen. Er zijn veel dingen goed geregeld. De vrijwilligers zorgen er 
iedere keer maar weer voor dat alles draait. Zo zorgen zij ervoor dat de velden er goed bij liggen 
en wordt er ook voor een biertje gezorgd in de derde helft.

Heb soms wel het idee dat er voldoende oog is voor de selectie, maar dat er ook wat meer 
aandacht aan andere teams geschonken mag worden.” De jeugd van Gieten is redelijk. Er is een 

redelijk aantal jeugdteams. Tappel hierover: “We hebben in totaal achttien jeugdteams dus we 
mogen niet klagen denk ik. Het is de zaak om de jeugd ook te behouden voor Gieten zodat er een 
goede aanwas is voor de selectie en andere teams”.

Tappel is een keeper met een goede motivatie en instelling en dat is ook zijn drijfkracht. Tappel: 
“Ik denk dat mijn sterkste punt mijn motivatie is. Qua techniek kan het allemaal wat beter, maar 
met de juiste instelling en beleving kun je dat wel compenseren. Elke dinsdag heb ik keeperstrai-
ning samen met de keeper van het tweede en dan kijken we gewoon wat de zwakke punten zijn 
en wat je wel en niet goed hebt gedaan in de wedstrijd en daarop trainen we”.

Gieten speelt maar weinig echte derby’s. Toch ziet Tappel wel wat leuke wedstrijden en wat 
derby’s waar hij naar uitkijkt. Tappel: “Heb wel het gevoel dat Eext en Gasselternijveen echte 
derby’s zijn en daarom verheug ik me ook het meeste op Eext. Als Gieten tegen Eext moet heeft 
het altijd wat extra’s. Het leeft in de groep gigantisch denk ik. Iedereen kent elkaar en komt elkaar 
dagelijks tegen dus je wil gewoon winnen. Als wij straks dan ook nog op plek zes eindigen dan 
mag je gewoon tevreden zijn en je kunt altijd weer verder kijken”.

JEFFREY TAPPEL IS TEVREDEN ALS GIETEN BIJ EERSTE ZES EINDIGT

RENÉ MEEMS: “GASSELTERNIJVEEN VOL STRIJD IN TWEEDE
SEIZOENSHELFT”
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Door Gerry Grave
Fernando Slagveer is nog maar achttien jaar en is dit jaar nieuw in de selectie van TEVV 
dat het prima doet in de derde klasse. Slagveer begon bij Nieuw-Buinen, maar ging al gauw 
naar de jeugd van FC Emmen en heeft het daar goed gedaan.

Slagveer: “Ik ben begonnen bij Nieuw-Buinen. Daarna ging ik net als mijn broertje Luciano naar 
de jeugd van FC Emmen. Het spelen bij die club was goed te combineren met school. Heb er 
topklasse gespeeld. Heb in de A-junioren in de derde divisie gespeeld. De overgang naar TEVV is 
me erg goed bevallen”.

TEVV doet het erg goed. De ploeg stond lang tweede en staat nu nog steeds keurig in de subtop. 
Slagveer is dan ook dik tevreden en ziet de tweede seizoenshelft met vertrouwen tegemoet. 
Slagveer: “We moesten in het begin even aan elkaar wennen. De ploeg kende een mengeling 
van spelers en dat is naar elkaar toegegroeid. Vooral Rolf Beekman en Denny Feiken zijn spelers 
waar je op kunt bouwen en die belangrijk zijn voor het team. We kunnen bovenin mee blijven 
doen denk ik. We zijn immers echt op elkaar ingespeeld en de foutjes die we voor de winterstop 
maakten, zijn er wel uit”.

De inwoner van Nieuw-Buinen voelt zich thuis bij de ploeg uit Tweede Exloërmond en voetbalt er 

met plezier. Slagveer: “TEVV is een hele leuke club. De mensen zijn er vriendelijk en ik ben er erg 
goed ontvangen. Wat jammer is, is dat de communicatie tussen sommige bestuursleden niet zo 
goed is, maar daar moet ik me niet aan storen. Ik ben er om te voetballen. 

Ik vind het ook fijn dat TEVV best wel goede jeugdspelers heeft. Volgend seizoen zullen er ook 
een aantal jeugdspelers met de selectie gaan meetrainen. Dat is natuurlijk een goede zaak. Ben 
zelf ook nog een jeugdspeler en ben ervan overtuigd dat er net als ik wel meer jonge jongens mee 
zouden moeten kunnen in ons eerste elftal”.

Slagveer is een speler die in zijn jeugd op een behoorlijk niveau heeft gespeeld bij FC Emmen. 
Die winst heeft hij. Bij TEVV is de scholier middenvelder. En daar voelt hij zich ook het beste thuis. 
Slagveer: “Ik ben middenvelder. Die rol bevalt me erg goed. Ik moet het spel verdelen. Tot die taak 
beperk ik me. Heb een goed overzicht en ook mijn passing is goed. Mijn trap is niet zo heel best. 
Ik train er volop voor. Zo ben ik bezig met afwerken op de goal en spitsen de gelegenheid geven 
een doelpunt te maken. Gaat tot nu toe heerlijk”.

Over de samenwerking met scheidend trainer Henry Meijerman is de middenvelder van TEVV 
tevreden. Slagveer: “De samenwerking met Henry is prima. Je kunt zien dat hij op hoog niveau 
heeft gespeeld. Je merkt het vooral aan zijn inzicht. Natuurlijk is er ook wel eens kritiek, maar dat 
hoort er ook bij. Je moet immers leren. Henry is een trainer die je ook even apart bij zich roept als 
je het goed hebt gedaan en dat is natuurlijk mooi”.

Slagveer die stage loopt bij een sportzaak in Emmen denkt dat TEVV mee moet kunnen doen 
voor een plek in de top drie, maar er zijn meer kanshebbers. Slagveer: “Er zijn meer ploegen die 
kans maken op een hoge klassering. We kunnen zomaar bovenin eindigen, maar ook ergens veel 
lager. De verschillen zijn niet zo gek groot. Als ik voor een prognose moet gaan dan zeg ik dat we 
top drie aankunnen. Of we het halen is een tweede. Verheug me straks vooral op de wedstrijd 
tegen Stadskanaal en natuurlijk een goede afsluiting van het seizoen”.

FERNANDO SLAGVEER GOED BEZIG MET TEVV
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HARM-JAN BEERMAN MET BUINEN NAAR ANDER SYSTEEM
Door Gerry Grave
Harm-Jan Beerman speelt al jaren bij Buinen en is met zijn 34 jaar een routinier. Toch 
speelt Beerman nog altijd zijn wedstrijdjes mee. Vorig seizoen was Buinen middenmoter. 
Beerman kijkt wel tevreden terug op dat seizoen. Beerman: “Het verloop van vorig seizoen 
had meerdere oorzaken. We misten belangrijke spelers. Robert Everts vertrok naar Borger 
en Frenk Klaassens naar Groningen. We speelde een systeem (4-2-3-1) gebaseerd op onze 
spits Patrick Haandrikman, alleen hadden we de pech dat hij lange tijd geblesseerd is ge-
weest. Vandaar dat we niet hoger dan plek zeven kwamen. Dat had wel gekund”.

Over de eerste seizoenshelft heeft Beerman gemengde gevoelens. Beerman: “We hebben in de 
eerste seizoenshelft goede, maar ook minder goede wedstrijden gespeeld. De punten hebben we 
niet voldoende gepakt. We scoren erg moeilijk. Wat er ook bij komt, is dat twee voorhoedespelers 
lang geblesseerd zijn geweest. Er zit gewoon wel meer in. Dat gevoel heb ik steeds. Positief is 
ook zeker dat onze nieuwe trainer Roelof Arends dingen weer heel anders ziet. We werken toe 
naar een ander systeem. De sfeer blijft goed en de mooie derby’s in het vooruitzicht, stemmen 
wel tot enthousiasme”.

Als er naar het vervolg van de competitie wordt gekeken dan is de ondernemer in de koeriers-
business ook wel positief en zeker over de komende jaren. Beerman: “We moeten het seizoen zo 
goed mogelijk uitspelen. We hoeven nu niet meteen top drie te spelen, maar volgend jaar moet 

dat zeer zeker wel mogelijk zijn. Het halen van nacompetitie moet sowieso een doel zijn. Dat zijn 
mooie wedstrijden waar je wat van leert en vooral voor de jonge jongens zou dat een enorme 
opsteker zijn. We moeten de komende jaren sowieso af en toe nacompetitie halen”.

Beerman speelt zelf als controlerende middenvelder en is vooral tevreden over de sfeer bij ‘zijn 
Buinen’. Beerman: “Ben al wat ouder en speel nu als controlerende middenvelder. Heb een goede 
pass in huis en heb ook inzicht. Mijn snelheid is echt wat minder goed. Dat zal ook niet gauw 
beter worden. De sfeer binnen het elftal en de club is zo fijn. Kan er echt van genieten. Wat erg 
welkom zou zijn is dat er wat meer spelers bij de seniorenelftallen komen. We moeten namelijk 
met drie elftallen blijven voetballen”. 

Niet alleen het aantal seniorenleden is laag, dat geldt ook voor het aantal jeugdleden. Beerman: 
“We hebben al een 
aantal jaren een goede 
samenwerking met Bui-
nerveen op het gebied 
van jeugdvoetbal. De 
jeugd van BBC (combi-
natienaam jeugdteams 
Buinerveen en Buinen) 
doet het vrij aardig in de 
competities. Helaas is 
sinds dit seizoen geen 
B-jeugd meer in Buinen 
wegens een tekort aan 
spelers. We hopen dat 
deze jongens gauw weer 
terugkeren naar Buinen”. 

Beerman denkt dat 
Buinen lekker in de mid-
denmoot gaat eindigen 
en verheugt zich vooral 
op het treffen met EEC. 
Beerman: “We zitten in 
een mooie competitie. 
Tegen de meeste clubs 
spelen we al jaren. 
De leukste blijven de 
derby’s. Ik kan mij dan 
ook zeer verheugen 
op de laatste wedstrijd 
van het seizoen thuis 
tegen EEC. Ik was er 
de laatste keer niet bij 
in Ees. Als wij dan als 
zesde eindigen, ben ik 
dik tevreden”.



Door Gerry Grave
Gerwin van Dijk is speler van Hunso. Hunso komt nog steeds niet uit in de vijfde klasse. De 
ploeg speelt in een klasse met onder meer het vierde elftal van Valthermond, het derde elf-
tal van SVBO en het vijfde elftal van Zwartemeer. Van Dijk vindt dat wel jammer, maar het is 
niet anders. Van Dijk: “We hebben simpelweg niet genoeg kwaliteit om in de vijfde klasse te 
spelen. Daarom spelen we nog steeds in een klasse met reserveteams. De nieuwe jongens 
zijn nog aan het groeien. De lijn is gelukkig wel stijgende. Over een aantal seizoenen spelen 
we wel weer in de vijfde klasse. We spelen wisselvallig. We winnen wel wat, maar er wordt 
ook nog te vaak verloren”.

Hunso werkt langzaam aan weer toe om in de vijfde klasse te kunnen spelen. Hunso is een mooie 
club en de accommodatie is goed. Van Dijk vindt ook dat het ooit wel weer kan. Van Dijk: “Hunso 
is echt een mooie club. Heel hecht en gezellig allemaal. Iedereen is er ook eerlijk. Ik vind wel dat 
de kleedruimten en douches achterstallig onderhoud hebben, maar dat ligt voor een groot deel 
aan de Gemeente Borger-Odoorn. Zij mogen wel iets actiever zijn op dit gebied. 

Er moeten gewoon spelers bijkomen. Als dat niet lukt ben je gewoon aangewezen op een fusie 
met een andere club. Dat kan Oring zijn of Valther Boys. Ik zie dat eerlijk gezegd nog wel een keer 
gebeuren al wil je als club natuurlijk het liefst op eigen benen verder gaan. De jeugd speelt al jaren 
samen met Oring. Dat doen ze onder de noemer H.O.C. Dat is goed geregeld verder. Een paar 
jonge jongens gaan wel eens met het eerste mee. Dat is wel een goede zaak. Hunso heeft nu 
dertien jeugdteams. Dat is nog niet eens zo gek. Het aantal seniorenteams is laag, namelijk twee 
maar dat komt wel goed de komende jaren. We zijn gewoon bezig met een beleid. Dat leven we 
na en het doel is het spelen in de vijfde klasse”.

De timmerman van beroep speelt als laatste man en vindt dat een mooie positie. Van Dijk: “Ik 
speel als laatste man en dat bevalt me erg goed. Probeer mijn best te doen en iedereen te sturen. 
Daarmee bedoel ik dat ik jonge jongens ook wat wil leren en van achteruit opbouw om een ander 
beter te laten voetballen. Ik wil elke wedstrijd winnen. De mentaliteit is dus wel goed.  De inzet 
ook. Als wij wedstrijden winnen op inzet dan krijgen die jonge jongens ook meer vertrouwen en 
kunnen ze beter worden. Dat komt het team ook ten goede en uiteindelijk ons grote doel. Vind het 
wel jammer dat sommige spelers gewoon niet of niet tijdig afbellen voor een training of wedstrijd 
en ik wil ook wat meer strijdlust zien. Kun je echt veel mee bereiken”.

Hunso gaat dit seizoen weer zo goed mogelijk uitspelen en kijkt dus vooral verder. Van Dijk: “We 
spelen het seizoen zo goed mogelijk uit. Zitten nog maar op de helft en er is nog veel mogelijk. We 
willen bij de eerste zes eindigen en dat is wel te doen denk ik. En dan op naar de vijfde klasse al 
moeten we daar nog wel even op wachten. Je kunt beter goed voorbereid zijn en alles goed heb-
ben geregeld in plaats van overhaast beslissingen nemen en dan falen”.

GERWIN VAN DIJK MET HUNSO OOIT 
WEL WEER RICHTING VIJFDE KLASSE
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Door Gerry Grave
Jan Korte is dit seizoen nieuw als hoofdtrainer bij zondageersteklasser Nieuw-Buinen. 
Korte doet het prima bij de Buunders, want de ploeg is de trotse koploper in de eerste 
klasse F. Korte’s keuze voor Nieuw-Buinen was niet zo moeilijk. Korte: “De club heeft een 
echte voetbalcultuur en rijke voetbalhistorie. Iedereen binnen de club leeft voor voetbal en 
gezelligheid. De mensen zijn er bevlogen. Kan met iedereen binnen de club goed opschie-
ten en het is prima samenwerken. De club leeft. Zo is de Businessclub prima in orde, zijn 
er vele faciliteiten en is de jeugdopleiding ook goed. Iedereen is er belangrijk. De club heeft 
ook doelen en de club kan een mooie toekomst tegemoet gaan”.

De 55-jarige trainer is tevreden over de eerste seizoenshelft, al waren er ook wat aanmerkingen. 
Korte: “We staan bovenaan dus doe je het gewoon goed. Tegen Achilles 1894 en Gronitas heb-
ben we onnodig punten laten liggen, maar ook hebben we wel eens geluk gehad bij een overwin-
ning. Je staat waar je hoort. 

Erg positief is dat het voetballend vermogen steeds zichtbaarder wordt. We moeten waken voor 
counters en zorgen dat we meteen druk zetten bij balverlies om de bal te herveroveren. Ik vind 
het ook van belang dat we onze fysiek sterke spits Jeroen Fühler meer in goede scoringsposities 

moeten brengen. Hij heeft vele mogelijkheden”.

De inwoner van Wildervank is van mening dat 
dit Nieuw-Buinen mee moet kunnen blijven doen 
bovenin en dat er ook wel meer inzit. Korte: “De 
kortere termijndoelen zijn attractief voetbal spelen 
en promotie realiseren naar de hoofdklasse. Dat 
betekent gaan voor een periodekampioenschap en 
via de nacompetitie promotie realiseren of recht-
streeks kampioen worden. Daarnaast zou ik graag 
dit seizoen bij de laatste ver van de Noordelijke 
KNVB-beker willen komen. Als wij trouwens een 
stapje hoger zouden komen te spelen dan moeten 
er nog wel enkele spelers bij”.
Jan Korte heeft zelf ook een voetbalschool, maar 
dit staat los van de club waar hij werkzaam is. Hij 
kan het allemaal prima combineren. Korte: “De 
Voetbalschool Jan Korte Veendam” staat los van 
Nieuw-Buinen. Toch ben ik daar intensief mee 
bezig. Het is prima te combineren met mijn werk-
zaamheden bij Nieuw-Buinen. Ook mijn werk als 
mobiliteitscoach vormt geen enkele belemmering 
voor de voetbalschool en mijn werkzaamheden bij 
de club”.

Jan Korte is een trainer die het fysieke en conditionele erg belangrijk acht. De zogenaamde 
‘Verheyen-methode’ moet hiertoe bijdragen. Korte: “Wij trainen volgens de  ‘Verheyen-methode’. 
Dit betekent dat wanneer de spelers alle trainingen volgen zij tijdens het voetbalseizoen fysiek en 
conditioneel steeds beter worden.

Spelers worden in mijn ogen beter door zelf steeds het maximale uit de aangereikte oefenstof te 
halen. Bij Nieuw-Buinen lopen ook spelers die niet het maximale uit hun prestatievermogen halen. 
Uiteindelijk selecteren spelers zichzelf en vallen spelers met te weinig inzet van zelf af. Daar heb 
ik ook geen problemen mee.

Mijn oefenstof bestaat uit veel technische vormen, waaronder passen/trappen en passeer- en 
kapbewegingen, afwerkvormen en uiteraard allerlei positie- en partijspelen. Bij alle vormen spelen 
afstanden, tijd en ruimtes waarin je de oefenstof aanbied een hele belangrijke rol”. Het technische 
aspect is gewoon heel belangrijk. Met name het kappen en draaien en de passeerbewegingen 
spelen een belangrijke rol om meer balgevoel te krijgen. Maar ook de loop-en coördinatieoefenin-
gen zijn voor de jeugd belangrijke onderdelen om een betere voetballer te worden. Als Nieuw-Bui-
nen zijn jeugd hier (nog) meer van meegeeft en –brengt dan kan dit zijn vruchten afwerpen. Het is 
een mooie club met zoveel mogelijkheden”.

JAN KORTE WIL MET KOPLOPER NIEUW-BUINEN NAAR HOOFDKLASSE

Door Gerry Grave
Jorn Rijkens speelt bij zondagvijdeklasser Buinerveen en kende vorig seizoen een onzichtbaar seizoen. Rijkens wil graag 
wat vastigheid. Als dat er meer is dan kan Buinerveen beter presteren. Rijkens: “Vorig jaar viel het wat tegen. De ploeg was 
op zich wel redelijk, alleen het niveauverschil binnen de groep was gewoon te groot om bovenin mee te doen. We hadden 
ook elke week een andere selectie. Verder hadden we last van blessures en schorsingen. Dat is ook nooit goed voor de 
groep. In de drie jaar dat ik bij Buinerveen voetbal, hebben we het ook nog niet langer dan een jaar met een trainer volge-
houden. Vergeleken met vorig seizoen willen we dit jaar ook veel meer voor elkaar werken”.

Rijkens voelt zich thuis bij de club, maar ziet wel verschillen met zijn vorige club Nieuw-Buinen. Rijkens: “Buinerveen is een club met 
een leuke sfeer, goede accommodatie en goede supporters die uit en thuis vaak meegaan. Verder is het een club waar voetbal en 
flesjes bier goed samen gaan. 

Het grootste verschil met Nieuw-Buinen is de beleving van mensen in het bestuur. Bij Nieuw-Buinen zijn altijd mensen die geld in 
de club stoppen om spelers van buiten af te halen. Dus als jeugd heb je daar gewoon geen kans om in het eerste te spelen. Hier 
op Buinerveen is het gewoon van het eerste tot het derde ‘ons kent ons’. En dat is het allermooiste hier. Als het eerste een keer vrij 

is, gaan er een paar met het tweede of derde mee en 
andersom idem. Zo creëer je een leuke sfeer binnen je 
vereniging. Er wordt op Buinerveen ook vaak wat georga-
niseerd”.

Buinerveen moet nog wel plekken kunnen stijgen, vindt 
Jorn Rijkens. Rijkens: “We zijn wel klaar voor de tweede 
seizoenshelft. Er zit wel meer in. Nu hebben we ook de 
beschikking over een ‘vaste groep’. Er zit meer voetbal in 
en iedereen wil straks meer en meer voor elkaar voetbal-
len en dus komt het goed. Wat ik vooral erg belangrijk 
vind, is dat plezier voorop moet staan. We moeten de 
komende jaren bovenin mee blijven doen en hopen op 
stiekeme promotie”.

Buinerveen weet zich in een leuke competitie met tal van 
derby’s. Rijkens heeft sowieso zin in de tweede seizoens-
helft. Rijkens: “Er zijn vele derby’s. Echt wel zin in. Vooral 
de kraker tegen SPW is leuk. Er spelen vele bekenden 
van me. En van Buinen wil je altijd winnen, Dat geldt 
voor iedereen binnen de selectie. Buinerveen-Buinen en 
Buinen-Buinerveen is zo beladen dat is echt heel erg, 
maar ook weer heel mooi. 

Denk trouwens dat Bareveld de titel pakt. Zuidlaarderveen 
is ook goed. Als wij als vijfde eindigen ben ik dik tevre-
den”.

De student SAW werkt ook bij een eethuis in Emmen. Hij 
kan het soms moeilijk combineren met het voetballen, 
maar komt er altijd wel uit. Rijkens: “Ik ga naar school in 
Groningen en doe de opleiding SAW (Sociaal Agogisch 
Werk) en ik werk in een eethuis in Emmen. Soms is het 
wel lastig te combineren met voetbal, maar dan melden 
we ons keurig af en zorgen we dat we de andere dag wel 
kunnen trainen. Verder heb ik geregeld dat ik elke zondag 
vrij ben van het werk zodat ik kan voetballen”.
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JORN RIJKENS SPEELT MET HEEL VEEL PLEZIER BIJ BUINERVEEN
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Door Gerry Grave
Borger heeft sinds dit 
seizoen geen zaterdag- en
zondagteam meer. Nu is 
er één team dat uitkomt in 
de zaterdag derde klasse. 
Borger zou daarin hoge 
ogen moeten gooien, maar 
dat valt tot nu toe tegen. 
Mark Hoving speelde vorig 
seizoen weinig in het goed 
seizoen van Borger. Hoving 
is over de eerste seizoens-
helft echter niet te spreken. 
Hoving: “De afgelopen jaren 
is de stijgende lijn ingezet. 
We hebben de afgelopen 
vijf jaar ieder seizoen beter 

gepresteerd dan het seizoen ervoor. De ambitie was om na het kampioenschap in de vierde 
klasse een stabiele derdeklasser te worden. We hebben het zelfs beter gedaan, want in vier 
jaar tijd hebben we drie keer meegespeeld om promotie, waarbij we vorig seizoen wel heel 
dicht bij een feestje waren. 

We mogen ook gerust de ambitie hebben om nu voor de tweede klasse te spelen. Helemaal 
gezien de selectie die we bij Borger hebben en de jeugd wat er aankomt. Naar mijn idee moet dat 
zeker lukken.

We hebben een teleurstellende eerste seizoenshelft gehad. We begonnen erg sterk met drie over-
tuigende winstpartijen. Daarna hebben we het niveau wat we kunnen spelen niet meer gehaald. 
Dat heeft meerdere redenen. Er zijn vele blessures. Dat betekent dat sommigen niet op een 
positie spelen waar ze het beste tot hun recht komen. We spelen ook niet wekelijks in dezelfde 
samenstelling waardoor we iedere wedstrijden zoekende zijn naar automatismen in het team.
We hebben daarnaast ook een jonge selectie en een aantal nieuwe gezichten. Al met al kan dit 
team nog veel groeien in de tweede seizoenshelft”.

Hoving vindt het jammer dat er zoveel leden zijn vertrokken bij Borger, maar hij verwacht dat dit 
langzaam weer aantrekt. Hoving: “Het is ongelooflijk zonde dat de vereniging veel leden heeft 
zien vertrekken. De meeste spelers hebben vanaf de jeugd voor Borger gespeeld. De meeste 
spelers woonden alleen al een poosje niet meer in Borger. Dit is volgens mij ook de reden dat ze 
bij andere verenigingen zijn gaan spelen. Dat heeft niets met de club te maken.  Een aantal van 
deze spelers had ik graag bij ons in het team zien spelen.

De verwachting is dat de toestroom van spelers nu wat groter wordt naar de selectie op zaterdag. 
Dat zou alleen maar positief zijn voor het niveau van de groep. Niet alleen voor het eerste, maar 
ook voor het tweede en het derde heeft het voordelen. De toekomst moet alleen laten zien of dit 
ook zo is”. 

Met de jeugd zit het ook wel goed. Er is heel wat jeugd bij Borger en Hoving is daarover dan ook 
erg tevreden. Hoving: “De club heeft veel jeugdelftallen op dit moment. Helemaal vergeleken met 
de periode dat ik zelf in de jeugd speelde. Hoe het jeugdbeleid er inhoudelijk uitziet weet ik niet. 
Maar als er zoveel jeugd rondloopt dan is dat een goed teken. Er zal dus ook talent zitten. Het 
is zaak dat deze jongens goede trainingen krijgen om zich te ontwikkelen en het voetballen leuk 
blijven vinden. 

In de A-junioren zitten een paar goede voetballers. Er hebben al een aantal spelers met ons mee 
gedaan. Ze hebben laten zien dat ze met het niveau mee kunnen komen”. 

De 25-jarige speelt al jaren bij Borger en denkt echt dat Borger naar de tweede klasse toe kan. 
Aan de sfeer ligt het niet en de ambitie is ook goed. Hoving: “Er is best wel wat mogelijk. Er is 
jeugd, spelers komen denk ik wel weer naar de club toe en we hebben echt de mogelijkheid om 
de tweede seizoenshelft omhoog te krabbelen. We hebben veel te veel laten liggen. We moeten 
nu eerst voor de eerste vijf gaan al wordt dat wel moeilijk hoor. Plek vijf is prima en dan volgend 
jaar weer verder kijken”.

MARK HOVING KENT MOEILIJK JAAR MET BORGER



Door Gerry Grave
Sjors Doeve is met zijn 33 jaar een van de oudere spelers van zondagvijfdeklasser Gieter-
veen. Hij staat met zijn club allerlaatste, maar is niet pessimistisch. Doeve is van mening 
dat dit team nog wel weer naar boven kan kijken al was de eerste seizoenshelft niet best. 
Doeve: “Dit seizoen zijn er een aantal spelers niet meer bij ten opzichte van vorig jaar, 
waaronder onze topscorer van het vorige seizoen, Jerremy Weerts. Hij is geblesseerd. On-
danks dat spelen we de meeste wedstrijden goed mee of domineren we. Probleem is vaak 
dat we het goede spel niet een hele wedstrijd volhouden en dat we te weinig scoren. Als we 
wat constanter worden kunnen we het iedere ploeg in deze klasse moeilijk maken.

We missen wat spelers en hebben we ook geen brede selectie. Verder hebben we een hele jonge 
groep. Misschien dat het daardoor nogal onvoorspelbaar en moeilijk is om een hele wedstrijd 
geconcentreerd te blijven spelen. Zo hebben we punten gepakt tegen EEC en Zuidlaarderveen 
die bovenin staan, maar hebben we onnodig verloren van DWZ en Buinen. Het is te hopen dat 
Jerremy er weer bij komt. Dat scheelt nogal. Hij kan een goal maken”. 

Doeve hoopt dat er ook wat meer jeugd doorstroomt. Een kleine club als Gieterveen is hier name-
lijk wel van afhankelijk. Doeve: “Er is een aantal jaren geleden wel voor de jeugd gekozen toen 
spelers op steeds jongere leeftijd voor het eerste gevraagd werden. Dit was nog wel eens lastig. 
Daarom is het eerste elftal een aantal jaren teruggetrokken uit de competities voor eerste elftal-

len.  Nu moet er ook wel gekeken worden wie door kan stromen en wie niet. Verder werken de 
B-junioren momenteel samen met Gasselternijveen. Er zitten wel wat talenten aan te komen maar 
of deze volgend jaar al naar het eerste kunnen daar heb ik geen zicht op”. 

De inwoner van Groningen is de eerste seizoenshelft voornamelijk geblesseerd geweest en 
is eerlijk en geeft aan eigenlijk al op zijn retour te zijn. Doeve: “Dit seizoen ben ik voornamelijk 
geblesseerd geweest. Ik ben een tijdje interim-leider geweest, wat wel erg leuk was, maar ik ben 
toch blij dat ik nu weer in het veld sta. Ben al 33 nu en denk dat ik niet nog veel beter word, ster-
ker nog ik vrees dat het voornamelijk een neergaande spiraal wordt vanaf nu”.

Doeve voelt zich erg thuis bij Gieterveen en benadrukt dat het er gezellig is en vooral ook de 
voorzieningen erg goed zijn. Doeve: “Aan de sfeer ligt het allemaal niet. Het is supergezellig bij de 
club. We hebben trouwens nu ook vloerverwarming in de kleedkamers en vaak is er zelfgebak-
ken cake voor de trainingen aan. De opkomst van het publiek is ook groot, ook bij uitwedstrijden. 
Geweldig. We moeten proberen nu wat te stijgen. Een plek bij de eerste negen moet gewoon 
mogelijk zijn”.

Frederik Sihasale is de nieuwe trainer van de club. Over hem is Doeve tevreden. Doeve: “Frederik 
heeft een duidelijke speelstijl die hij nastreeft. Hij weet dit ook goed over te brengen. We spelen 
onder zijn leiding verzorgd voetbal. We zien vooruitgang en we gaan er straks voor. We moeten 
DWZ, GKC en Buinen voor kunnen blijven”.

SJORS DOEVE GAAT MET GIETERVEEN VOOR EERSTE NEGEN

DUS: DINEREN
VOOR € 15,00 P.P.
BIJ THIJS & AAFKE

LEES SNEL VERDER >>

Tegen inlevering van deze bon
ONTVANGT U € 7,50 KORTING

op een diner bij Buffetrestaurant
Thijs & Aafke. U betaalt geen € 22,50,
maar slechts € 15,00 (!) per persoon.

Actie loop tot 1 maart 2012. Niet geldig i.c.m. andere acties
of All-inn. Geldig op maandag, dinsdag en woensdag,

uitsluitend tegen inlevering van deze bon.
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