


JONG VALTHERMOND MOET WEER ACHTSTE KUNNEN WORDEN ALS HET 
AAN ARJAN SLOOTS LIGT

Arjan Sloots gaat alweer zijn vierde seizoen in bij Valthermond. De inwoner van Valthe 
speelde vroeger voor Weerdinge en kan terugkijken op een geslaagd seizoen, want de 
‘Mondkers’ eindigden als achtste en dat is keurig in de zondag tweede klasse. Sloots over 
dat seizoen: “Vorig seizoen hebben we een prima seizoen gehad. Er had wellicht nog meer 
ingezeten als je bedenkt dat je tegen de kampioen vier punten pakt en tegen ploegen die 
onder ons zijn geëindigd onnodige punten laat liggen, dan denk je achteraf wat als….. , 
maar goed ‘als’ telt niet. Ik vind het heel moeilijk te zeggen waar we nu staan. Met René 
Nijgh en Rolf Zijlma zijn we twee zeer goede basisspelers kwijtgeraakt.  We zullen net als 
vorig jaar keihard voor elkaar moeten werken en dan zijn we tot veel in staat. De jonge 
jongens krijgen dus dit jaar nog meer de kans om zich te bewijzen op tweede klas-niveau 
en dat is mooi natuurlijk, maar of ze fysiek mee kunnen komen, is de vraag. Talent is er 
genoeg”. 

De aanstaande vader (Sloots verwacht dat in november te worden) is realistisch en denkt dat 
Valthermond dit jaar niet hoger zal eindigen dan vorig seizoen. Sloots: “We moeten in eerste 
instantie zorgen dat we boven de onderste vier ploegen blijven en als dat snel lukt, kunnen we 
naar boven kijken, maar of we net als vorig seizoen zo makkelijk in de middenmoot komen, zal 

geen eenvoudige klus worden.  Met de nieuwelingen Musselkanaal, Zwartemeer, Actief en Dalen 
is deze klasse er ook nog eens sterker op geworden denk ik. En ploegen als SVBO en Germa-
nicus hebben zich ook aardig versterkt. Mijn eigen doelstelling is niet zo moeilijk. Ik heb vorig 
seizoen enkele wedstrijden gemist door onze huwelijksreis. Dus meer wedstrijden spelen en meer 
doelpunten maken dit seizoen”.

Valthermond heeft de beschikking over een voetbalschool en dat gaat goed. Er zijn al jeugdspe-
lers doorgebroken. De 31-jarige Sloots hierover: “

Jeugd en talent is er genoeg. Een goed voorbeeld is dat vorig seizoen Alwin Braakman, Mark 
Woering en Daniël Thole vaste basiskrachten zijn geworden. Ze zijn allen negentien jaar en 
komend seizoen zullen jongens als Maikel Platje (18), Mike Fecken  (17) en Sander Mensen (18) 
een stap moeten maken. Bij Valthermond krijgt de jeugd in ieder geval echt de kans”. 

Sloots verheugt zich net als velen op de kraker tegen Musselkanaal. Een echte derby natuurlijk. 
Sloots: “De derby’s tegen Musselkanaal leven nu al enorm. Niet alleen bij spelers, maar ook bij 
supporters. We spelen tegen Musselkanaal op de eerste speeldag. Voor mij zelf is een derby 
eigenlijk net als andere wedstrijden, maar de sfeer rondom het veld is vaak ietsje mooier en dan 
geeft je soms nog iets extra’s”.



SVO HOC MOET VOLGENS RIK BUITER HOGEROP 

JASPER LUBBERS GAAT MET EEC VOOR EERSTE VIJF

SVO HOC is een nieuwe naam in het amateurvoetbal. Iedereen kent Hunso en Oring. Beide 
clubs zijn genoodzaakt over te gaan tot een fusie. De jeugd speelt al jaren samen onder de 
naam HOC. Met ingang van dit seizoen spelen ook de senioren samen. Rik Buiter speelde 
bij Oring en zal dit seizoen dus uitkomen voor SVO HOC. Buiter over de aanstaande fusie: 
“Kleine clubs als Hunso en Oring kunnen nauwelijks nog zelfstandig verder en de besturen 
hebben gekeken wat een oplossing kan zijn. Men wil fuseren, maar zal komend seizoen 
gebruiken om te gaan kijken of het rendabel is. Hunso en Oring gaan samen spelen onder 
de naam SVO HOC en na het seizoen wordt dan een evaluatie gemaakt”.

Oring speelde jarenlang vierde klasse en dat ging altijd vrij redelijk tot het minder ging. De club 
degradeerde en speelde 
ineens vijfde klasse. Bui-
ter over de terugval: “Na 
de degradatie stopten 
een groot aantal spelers 
en dus werd het ineens 
veel lastiger. We begon-
nen nog wel redelijk aan 
de competitie, maar veel 
spelers waaronder ik ook, 
raakten geblesseerd. 
Toen ging het helemaal 
mis. We haalden weinig 
punten en dan eindig 
je zomaar onderin de 
middenmoot, terwijl we 
eigenlijk wel in de vierde 
klasse thuishoren”.

Het grootste gedeelte 
van de selectie bestaat 
uit spelers van Oring, 
aangevuld met en-
kele spelers van Hunso. 
Buiter denkt dat SVO 
HOC dit seizoen voor de 
eerste vijf plaatsen moet 
gaan. Buiter: “Als wij 
compleet zijn dan kunnen 
we van iedereen winnen. 
Vorig seizoen was dat 
ook wel al zo. Helaas wa-
ren we eigenlijk zelden 
compleet. Dit seizoen zie 
ik het echt wel zitten. We 
moeten vooruit en er is 
kwaliteit genoeg. De eer-
ste vijf is zeker mogelijk”.

Over de doelen is Buiter duidelijk. Buiter: “Mijn doel is dit jaar zoveel mogelijk wedstrijden te spe-
len en te proberen een positieve en belangrijke bijdrage te leveren aan deze ploeg. Voor de ko-
mende jaren wil ik graag samen met SVO HOC - of een andere naam als de fusie doorgaat - weer 
enkele stappen omhoog. En ik weet wel zeker dat onze vereniging dat ook wil. Binnen enkele 
jaren moeten wij weer op een acceptabel niveau spelen en dat is niet op vijfde klasseniveau”.

De 23-jarige inwoner van Odoorn hoopt op een gouden toekomst voor SVO HOC. Buiter: “Het is 
een hele gezellige club met een hoop vrijwilligers waar je als vereniging niet zonder kunt. Deze 
mensen verdienen echt een pluim. We hebben een prachtige accommodatie en de sfeer is goed. 
Met de jeugd gaat het goed. Er is een jeugdbeleidsplan ontwikkeld en het zal zijn vruchten gaan 
afwerpen. 

Titelkansen zullen er eigenlijk niet zijn voor SVO HOC. Buiter: “We moeten blij zijn als wij bij-
voorbeeld als vijfde kunnen eindigen. SPW, Weiteveense Boys en DVC’59 zijn denk ik de betere 
ploegen. We gaan het zien”.

EEC speelde vele jaren in de lagere middenmoot van de laagste klassen in het amateur-
voetbal. Vorig seizoen werd er een hele hoge klassering behaald. De ploeg uit Ees eindigde 
namelijk als vierde en dat was erg goed. 

Keeper Jasper Lubbers speelde jarenlang bij Borger, verkaste naar Drenthina en kwam halver-
wege het seizoen bij EEC. Het ging toen erg goed. Lubbers over het goede seizoen: “We hadden 
een mix van spelers en dat pakte erg goed uit. Ook de instelling was bepalend bij EEC. Iedereen 

wilde ervoor gaan en stelde zich voor 100% op. Daarbij was de trainingsopkomst ook heel belang-
rijk. Elke training weer was het normaal om met vijftien man te trainen. Dit zegt al genoeg hoe het 
voetbal onder de spelers leeft in Ees. EEC kan nog meer. In dit seizoen zijn er spelers wegge-
gaan en bijgekomen. Diegene die erbij zijn gekomen zijn een meerwaarde voor EEC”.

EEC gaat echt een goed seizoen beleven als het aan de 27-jarige inwoner van Borger ligt. Lub-
bers: “EEC is zeker klaar voor het nieuwe seizoen. We staan met zijn allen te trappelen om het 
nieuwe seizoen te beginnen. We hebben nog drie bekerwedstrijden. Daarin moeten we als team 
sterker worden. EEC kent allemaal talenten. Oud of jong maakt niet uit. We moeten als team onze 
doelstelling bereiken en daarin is iedereen uniek en heeft zijn eigen rol”.

De medewerker bij een zorgboerderij is op zijn gemak bij EEC. Lubbers: “EEC is een mooie club 
om bij te spelen. We hebben een leuk team en kunnen allemaal goed met elkaar overweg. We 
zijn een kleine vereniging met allemaal een hart voor voetbal en voor de vereniging. Natuurlijk zijn 
er allemaal vrijwilligers en bestuursleden die het goed doen. Elke week ga ik met plezier naar de 
training en de wedstrijden. Dat is heel belangrijk voor zowel de club als voor de spelers zelf”.
Lubbers speelde niet lang bij Drenthina en heeft een goede keus gemaakt om naar EEC te gaan 
al vond hij het bij Drenthina ook prima. EEC heeft ook een doelstelling en daar is Lubbers vrij dui-
delijk in: “De doelstelling van de club is bij de eerste vijf te eindigen. Dit moet gezien de selectie 
wel lukken. Het mooiste zou zijn om eind volgend seizoen op de kar te staan. Hetzij kampioen 
of de nacompetitie winnen. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om het vorige seizoen te 
evenaren of te overtreffen”.

EEC heeft geen jeugdleden, maar toch is er bij de senioren genoeg spelersmateriaal. Lubbers: 
“We hebben drie elftallen en het eerste bestaat uit jonge spelers. We kunnen echt vooruit en EEC 
blijft EEC en hoeft vooralsnog echt niet te fuseren”.

Jasper Lubbers denkt dat Gieten de beste ploeg heeft. Lubbers: “Gieten is gedegradeerd en moet 
eigenlijk de titel pakken. Vele clubs ken ik niet. Wij gaan echter voor plek vijf”.



NICK BERENDS MET TEVV NAAR HOGE KLASSERING
Nick Berends is een jonge speler die zijn hele leven bij Nieuw-Buinen heeft gespeeld. Daar 
speelde hij al in het eerste en stond daar te boek als een groot talent. Toch koos Berends 
voor derdeklasser TEVV, een club in opkomst. Berends over zijn keuze voor de Mondkers: 
“Ik heb altijd bij Nieuw-Buinen gespeeld, heb er ook mogen debuteren in de hoofdklasse 
en heb redelijk wat gespeeld nog. Ik zag echter geen speelkansen meer in het hele sterke 
team dat ze nu hebben en omdat veel bekenden – ook van Nieuw-Buinen – naar TEVV zijn 
gegaan, werd mijn keuze bemakkelijkt”.

TEVV kende een heel behoorlijk seizoen, maar Berends denkt dat ze nog beter kunnen. Berends: 
“TEVV deed het als debutant goed in de derde klasse, maar er zit meer in, vooral met het voetbal 
dat trainer Jouke Faber wil spelen. Om dat te bereiken, moeten we nog wel groeien, want er zijn 
veel nieuwe spelers bijgekomen en we moeten allemaal nog een beetje aan elkaar wennen”.

De aanstaande student commerciële economie hoopt dat TEVV de top-drie haalt en wil zich 
ontwikkelen. Berends: “Het doel is natuurlijk om zo hoog mogelijk te eindigen en het liefst word 
ik kampioen. Als we in de top drie eindigen, dan doe we het gewoon goed. Als ik veel speel en 
steeds beter word is zeker ook belangrijk. Ik wil hogerop en zeker weer eerste klasse of hoger 
spelen”.

TEVV is een leuke club dat in opkomst is. Berends voelt zich er wel al thuis. Toch is de club na-
tuurlijk anders dan Nieuw-Buinen en is er veel minder jeugd. Berends: “TEVV  is een echte dorps-
club. Nieuw-Buinen straalt meer uit natuurlijk en is veel groter. Ik voel mij er wel op mijn gemak. 

Jammer is dat er weinig jeugd is. Ze verkassen al gauw naar Valthermond, want er is geen
A-juniorenteam. Jordi Siepe is een groot talent die dit seizoen ook bij het eerste zit. Denk trou-
wens ook niet dat een club als TEVV ooit moet fuseren, want ze willen hogerop en ze doen het 
gewoon goed en er zijn best wel wat leden nog vooral bij de senioren”.

De nieuwe club van Nick Berends zit in een hele leuke en ook wel sterke klasse met mooie tegen-
standers. Wat dat betreft kan Berends ook blij zijn. Berends: “We krijgen mooie tegenstanders. 
Stadskanaal en Titan zijn goede teams en je kent natuurlijk ook jongens en dat is ook wel aardig. 
Denk ook dat Stadskanaal de grootste favoriet is en dat Titan ook mee gaat doen. Wij zijn een 
outsider. Derby’s zijn altijd mooi natuurlijk”.

Berends is tevreden over trainer Jouke Faber. Hij ziet het echt zitten. Berends: “Jouke wil graag 
‘voetballen’: veel positiespel spelen. Dat is iets wat mij goed ligt, want van steeds ‘de lange bal’, 
daar wordt je als middenvelder ook niet echt vrolijk van. Hij is natuurlijk een man met veel ervaring 
in het voetbal, en wil spelers graag beter maken”.



BUINERVEEN MOET ALS VIERDE KUNNEN EINDIGEN VOLGENS 
ANTON ALBERTS

Anton Alberts speelt ook dit seizoen weer voor ‘zijn’ Buinerveen. De 39-jarige middenvelder 
heeft het prima naar zijn zin bij de club en kende vorig seizoen een heel redelijk seizoen al 
blonk Buinerveen niet uit. Alberts: “Buinerveen is en blijft een kleine club. De club speelt 
naar zijn vermogen en doet dat vrij aardig. Als we top-vijf halen en we doen dat vaker dan 
vind ik dat prima. Wat we moeten doen is veel van elkaar accepteren. Als we alles voor 
elkaar over hebben, kunnen we dit doel bereiken”.

Alberts, die een eigen bestratingsbedrijf heeft, denkt dat Buinerveen op plek vier kan eindigen. 
Alberts: “Buinerveen is er klaar voor. De groep heeft een paar nieuwe spelers en deze jongens 
passen goed in de groep en doen goed mee. Mitchell de Goyer en Christoffer van Houten zullen 
de boel op sleeptouw moeten nemen. Wat belangrijk is, is dat we het samen doen”.

Buinerveen is gezelligheid troef, vindt ook Alberts. Hij heeft nog wel een grote wens. Alberts: “Bui-
nerveen is een gezellige vereniging waar iedereen elkaar kent. Verder draait de club op inzet van 
vrijwilligers die het sportpark keurig onderhouden en de kantinediensten draaien. We hebben veel 
sponsoren. Ze zijn natuurlijk ook belangrijk voor de club. Een hoofdsponsor is nog wel van harte 
welkom. De huidige wil na vier seizoenen het stokje doorgeven”.

Omdat Buinerveen een kleine club is, is ook het ledenaantal bij de jeugd laag en dus speelt Bui-
nerveen al jaren samen met Buinen en dat gaat nog altijd goed. Alberts: “Met de jeugd gaat het 
uitstekend. Wij hebben al elf jaar een samenwerking met Buinen en spelen onder de naam BBC. 
Wij starten dit seizoen met twee F-teams,  twee E-teams, één D-team één C-team en verder heb-
ben wij weer B-junioren en een meisjesteam. 

Ik denk dat Buinerveen het nog wel een tijdje volhoudt. Je wilt bij Buinerveen voetballen of niet. 
Wij maken geen verschil en als je geld wilt, moet je maar ergens anders voetballen. Dat is de 
grote kracht van Buinerveen en natuurlijk de gezelligheid. Een fusie acht ik niet echt noodzakelijk. 
Nu gaat het prima”.

Alberts verheugt zich echt op het seizoen waarin weer veel mogelijk is. Aan hemzelf zal het niet 
liggen. Alberts: “We gaan voor plek vier. Waarom niet? Ik doe mijn uiterste best. Sta zelf centraal 
op het middenveld. Ik zal proberen voor de openingen te zorgen, zodat een ander kan scoren. We 
hebben een trainer in opleiding. We spelen ook veel positiespel en dat is goed. 

We kunnen ons niet meten met de betere ploegen. Gieten zal bovenin gaan eindigen. De rest 
kan ik niet zo over oordelen. Verheug me op elke wedstrijd met vooral een goede afloop van het 
seizoen”.

ARMAND LOUISSEN GAAT VOOR LINKERRIJTJE MET GASSELTERNIJVEEN
Armand Louissen is 
speler van Gassel-
ternijveen. Zijn club 
kende vorig jaar een 
moeizaam seizoen. 
Elk seizoen gaat het 
iets minder goed met 
de Nieveensters, maar 
toch moet men weer 
wat omhoog kunnen 
kijken. Louissen: “Vo-
rig seizoen hebben we 
met veel kracht en in-
spanning een degrada-
tie naar de vijfde klasse 
kunnen voorkomen. In 
de eerste helft van dat 
seizoen hebben we te 
weinig punten gepakt, 

waardoor op het laatst elke week een finale gespeeld moest worden. Toch zijn we er als 
spelersgroep van overtuigd dat we voetballend goed mee kunnen in het linkerrijtje, alleen 
missen we nog wat zakelijkheid en fysieke kracht.

”Ik denk dat Gasselternijveen klaar is voor het nieuwe seizoen. Helemaal als je kijkt naar de resul-
taten aan het eind van vorig seizoen en de trainingsarbeid. We zijn als jonge groep erg gretig en 
willen dat dit seizoen ook laten zien. Wel is het een feit dat we weer een kleine selectie hebben,  
waardoor het zaak is om blessures en schorsingen te voorkomen”.

De jeugd van de vierdeklasser is inmiddels samen gegaan met dat van buurman Gieterveen. Dat 
is op zich een goede zaak, vindt ook de 25-jarige Louissen: “Gelukkig hebben we dit jaar weer A-
junioren. Dit is beter voor de uiteindelijke doorstroming naar de eerste selectie. Er is een samen-
werkings- verband met Gieterveen. Dat gaat goed.

Verder werken we nog steeds met een team onder de 23 jaar. Vanuit de jeugd hebben we vorig 
seizoen al een speler of vier meegenomen naar de eerste selectie en deze jongens hebben het 
prima gedaan”.

Louissen denkt dat ook Gasselternijveen ooit wel zal moeten fuseren met een andere club. 
Louissen: “Ik denk dat dit in de toekomst ook met Gasselternijveen zal gebeuren aangezien de 

selecties behoorlijk uitdunnen. Je hebt te maken met de ‘oudere’ garde die hun laatste seizoenen 
spelen en met jongens die voor studie en werk uitwaaien naar andere plaatsen of regio’s.  Ik denk 
dat het niet te vermijden is”.

Armand Louissen is tevreden bij zijn club en kijkt vooral verder. Louissen: “Gasselternijveen is 
een kleine en erg warme club. We hebben een trouwe groep supporters, ook bij uitwedstrijden. 
Verder liggen de velden op een hele mooie locatie. Een minpuntje vind ik dat onze kantine niet 
erg gevuld is na de thuiswedstrijden. Bij winst of verlies, er mag wel wat meer sfeer in de kantine 
hangen. Voor het komende seizoen is het belangrijk dat we laten zien wat we kunnen. Een plek 
in het linkerrijtje zou al mooi zijn. Met deze jonge groep, en de jeugd die er aan zit te komen moet 
Gasselternijveen een stabiele vierdeklasser kunnen blijven. We kunnen ons nu nog niet meten 
met Veelerveen, Zuidlaarderveen en Schoonebeek, maar wellicht maken we ooit nog wel de stap 
omhoog”.





FRANK DARWINKEL GAAT MET 
BUINEN VOOR PLEK DRIE
Frank Darwinkel speelt ook dit seizoen weer voor het elftal van Buinen dat uitkomt in de 
zondag vijfde klasse. Darwinkel doet dat al jarenlang. Vorig seizoen – en het seizoen – 
ervoor eindigde Buinen in de middenmoot. Darwinkel vindt dat er meer inzit. Darwinkel: 
“Vorig seizoen hebben we voor de winterstop teveel punten laten liggen. Na de winterstop 
hebben we veel meer punten gehaald en als we dat gewoon het hele seizoen gaan doen dan 
eindigen we een stuk hoger.

Na de winterstop kwam een nieuwe trainer, Roelof Arends, en daardoor waren heel veel jongens 
naar mijn mening weer een stuk positiever. Dat voetbalt ook gewoon veel gemakkelijker”.

Buinen moet dit seizoen ook hoger kunnen eindigen dan voorgaande jaren. De 26-jarige: “Ik 
vind dat we klaar zijn voor het nieuwe seizoen. We hebben een brede selectie dus dan moet je 
knokken voor een plek in de basis. Dat komt het voetbal alleen maar ten goede. We hebben veel 
talentvolle spelers. Daarmee moeten we als een team gewoon goed mee gaan voetballen en dan 
komen we heel ver. Ik denk dat we als doel moeten hebben het halen van de top-vijf. Plek drie 
moet kunnen. Daar ga ik voor”.  

De inwoner van Borger voelt zich thuis bij de club en vindt een fusie niet echt nodig. Darwinkel: 
“Het is een heel erg gezellige en hechte club: Binnen de lijnen fanatiek en daarna een gedegen 
evaluatie aan de stamtafel. Buiten een verbetering van de resultaten heb ik niet echt op- of aan-
merkingen.

BBC (Buinen Buinerveen Combinatie) is de jeugdafdeling waar de jeugd van beide clubs is onder-
gebracht en waar met veel inzet wordt gewerkt om de jeugd onder optimale omstandigheden te 
laten voetballen.

Wat ik verder weet is dat er dit seizoen weer een B-elftal komt en dat zijn jongens die over een 
paar jaar door kunnen stromen naar de senioren. We krijgen dan dus weer versterking. 

Een fusie is niet de bedoeling, want Buinen moet Buinen blijven. Volgens mij is dat niet nodig. 
Sommige clubs gaan het wellicht wel doen. Ik denk dat het komt omdat veel jongens uit eigen 
dorp ergens anders gaan wonen en dan ergens anders gaan voetballen of er zelfs mee stoppen. 
Ik denk niet dat dit met Buinen snel gaat gebeuren. 

Bij ons zijn er ook wel veel jongens die ergens anders gaan wonen maar als zij redelijk in de buurt 
blijven wonen, blijven ze wel gewoon bij Buinen spelen.Ik woon nu zelf ook in Borger maar ik blijf 
ook bij Buinen want dat is gewoon mijn club”.

Darwinkel die al wat jaartjes meeloopt, verheugt zich wel altijd weer op derby’s. Darwinkel: 
“Derby’s zijn leuk om te voetballen. Het is net of iedereen net even een stapje harder doet, omdat 
je die wedstrijd hoe dan ook wilt winnen. Dat levert soms pittige duels op, maar na de wedstrijd is 
het altijd weer gezellig. 

JORG POST WIL MET GIETERVEEN WAT HOGER EINDIGEN DAN 
VOORGAANDE JAREN
Jorg Post voetbalt alweer enkele jaren bij Gieterveen. Hij komt niet uit het dorp zelf, maar 
heeft het ongelooflijk naar zijn zin bij de ploeg die dit seizoen toch wat hoger moet eindi-
gen dan de voorgaande seizoenen. Gieterveen eindigde vaak onderin en dat moet beter 
kunnen. Post: “We zijn in ieder geval goed begonnen met een 2-9 oefenzege tegen Usquert 
en hebben op dit moment een bredere selectie dan vorig seizoen. Er zijn twee jongens van 
Gieten(Gert Smeenge en  Jeroen Thijs) bij gekomen en Laurens Trip is doorgeschoven 
vanuit de jeugd. Daarbij is ook Jerremy Weerts (onze topscorer van twee seizoenen gele-
den) teruggekeerd van een zware knieblessure.  Hopelijk kan hij zijn niveau van voor die 
blessure weer oppakken. Dan gaan we daar nog veel plezier aan beleven.

We hebben als doel gesteld om dit jaar hoger te eindigen dan vorig jaar en dat moet lukken lijkt 
me zo. Voor mezelf heb ik als doel wat meer proberen te scoren. Op zich lukte dat aardig in de 
eerste oefenwedstrijd met drie treffers”.

Post erkent dat het moeilijk is voor een kleine club om het vege lijf te redden. Post: “De keuze is 
niet zo breed in een klein dorpje als Gieterveen. We moeten dus  roeien met de riemen die we 
hebben. De sfeer is in ieder geval prima en dat is voor de meesten van ons ook heel belangrijk. 
Gieterveen is een gezellige club met een leuke sfeer. Ik kom er zelf niet eens vandaan, maar ben 
er blijven hangen nadat een trainer me meenam twee seizoenen geleden. 

We hebben een jonge groep,  dus er zit nog genoeg rek in. Vaak was de onervarenheid en fysieke 
achterstand ook het probleem, maar dat wisten we van te voren en daar maken we ook geen 
groot probleem van”.

In het amateurvoetbal en zeker de kleinere clubs dreigen fusies meer en meer. Voor Gieterveen is 
dit enkel voor de jeugd aan de orde. De club is samen gegaan met Gasselternijveen. De inwoner 
van Exloërveen hierover: “De jeugd is samen gegaan met Gasselternijveen. Dat moet wel, anders 
is het niet te doen. Zo kun je overall betere jeugd en - natuurlijk ook -  senioren krijgen. Wat mij 
betreft hoeft een fusie ook niet persé een slecht ding te zijn. Op die manier zet je wel een gezon-
dere organisatie neer met meer concurrentie binnen de teams en dus een hoger niveau.

Belangrijk binnen de club is dat jeugd de tijd krijgt om te rijpen. Er was vaak een tekort aan spe-
lers bij het eerste elftal. We gaan nu de goede kant op”.

De aanvaller heeft wel een doel gesteld. Post: “We moeten proberen wat hoger te eindigen dan 
voorgaande jaren. EEC, Kiel-Windeweer en Gieten zullen boven in eindigen denk ik. Sommige 
teams kan ik moeilijk inschatten, want die ken ik niet. Derby’s zeggen me niet zoveel, want ik kom 
niet uit deze regio”. 



KEVIN WIEGMAN WIL MET 
NIEUW-BUINEN VOOR ZESDE PLEK 
GAAN IN HOOFDKLASSE
Kevin Wiegman is middenvelder van Nieuw-Buinen en speelt er alweer enkele jaren. De 
voorbije seizoenen liet hij zien een technische voetballer te zijn en iemand met een enorme 
drive om te winnen. Nieuw-Buinen werd vorig seizoen kampioen en gaat dus weer hoofd-
klasse spelen. Wiegman over het komende seizoen: “Onze doelstelling is middenmoot en ik 
ben het daar mee eens. 

Als we goed voetballen is alles mogelijk. We hebben een goed team. Tegen WKE en SC Veendam 
hebben we goed gevoetbald en als we die lijn doortrekken dan denk ik dat we bovenin mee kun-
nen draaien. Ik vind dat we 4-2-3-1 moeten spelen net zoals vorig seizoen. Dat is mij en het team 
denk ik prima bevallen. Met Koen Hateboer in de spits en met snelle buitenspelers komt dat wel 
goed.

Onze voorbereiding was goed. Alles kan beter natuurlijk. We hebben een goed team en iedereen 
heeft zijn kwaliteiten. Ook hebben we een paar jonge jongens erbij en die kunnen ook goed mee-
draaien, maar ik kan natuurlijk niet zeggen of ze gaan doorbreken, want ze moeten nog wel veel 
leren”.

Wiegman speelt alweer een tijdje bij Nieuw-Buinen en voelt zich er thuis. Wiegman: “Nieuw-Bui-
nen is een warme club dat kun je wel merken aan het publiek dat altijd achter ons staat. En Nieuw-
Buinen heeft een geweldig complex. Het is hoofdklassewaardig. Ik hoop ook dat er nog meer 
publiek komt te kijken. Ik streef ernaar om zo hoog mogelijk te kunnen spelen en om voor WKE te 
spelen is natuurlijk geweldig (Topklasse) en als er een Jupiler-Leagueclub komt is altijd mooi. Daar 
droomt iedere voetballer van. 

Doel van de club is natuurlijk om in de hoofdklasse te blijven. Mijn doel is om beter te worden en 
dat ik hogerop wil voetballen. Ik heb al eerder hoofdklasse gespeeld en ik denk dat ik het niveau 
wel aan kan. Denk dat we gewoon mee kunnen doen en als zesde gaan eindigen”.   

De inwoner van Midwolda is goed gestemd over het nieuwe seizoen en ook over de jeugd. Wieg-
man: “Voor zover ik weet is er aardig wat jeugd. Dit seizoen trainen er ook paar spelers met ons 
mee uit de jeugd. Ik durf niet te zeggen of er enig talent aan zit te komen (van F-ers tot de B-ers 
weet ik niet veel van), maar kan wel zeggen dat ik Brandon Meems een groot talent vind. Hij traint 
al met ons mee en maakt deel uit van de selectie”.

Wiegman – zelf recht voor de raap en iemand met een eerlijke mening – is erg te spreken over 
trainer Jan Korte. Wiegman: “Jan Korte is een goede trainer. Zijn manier van training geven hou 
ik wel van. Hij is een eerlijke trainer. Hij durft het te zeggen als je slecht hebt gevoetbald. Hij lult 
er niet om heen en daar houd ik wel van. Zijn manier van leidinggeven is goed. De trainer is zo 
enthousiast dat hij zelf wel in het veld wil gaan staan”.
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GKC KAN WEER VOORUIT KIJKEN 
VOLGENS BART HEIJERMAN
Jarenlang speelt Bart Heijerman al in het eerste van GKC. De club uit Gasselte deed het 
enkele jaren geleden bijzonder goed, maar zakte toch flink weg. Vorig seizoen deed de club 
het niet zo goed en was de laatste plaats een feit. Heijerman verklaart het vrij simpel: “We 
hadden toen spelers van buitenaf in onze selectie. Zij waren gewend een stapje hoger te 
spelen. Daardoor ging het met ons ook beter. Toen deze jongens GKC verlieten - en ook 
een paar echte Gasselters besloten te stoppen - kwamen we in een dip. De vierde klasse 
was voor ons te hoog”.

GKC moet wel weer wat hogerop kunnen komen, vindt ook Heijerman: “GKC is klaar voor het 
nieuwe seizoen. Gasselte is een klein dorp en GKC heeft gewoon blijvend  spelers nodig. Er zijn 
nu weer een aantal spelers teruggekomen. Ook zijn er wat nieuwe spelers bijgekomen. We gaan 
er met vol vertrouwen weer tegenaan. Alle neuzen staan de zelfde kant op. Als we maar goed blij-
ven trainen en communiceren, gaat het helemaal goedkomen. De motivatie is er weer bij iedereen. 

Ons doel is om in de top-vijf te eindigen. Dat moet haalbaar zijn met de selectie die wij momenteel 
hebben. De club heeft natuurlijk altijd spelers nodig dus we hopen nog meer Gasselters of van 
buitenaf straks te zien voetballen bij GKC. Dat iedereen met veel plezier voetbalt en ‘getriggerd’ 
blijft om hogerop te komen”.

GKC is een leuke club, vindt ook Bart Heijerman. Heijerman: “GKC bestaat al sinds 1959 het is 
een echte dorpsclub met vele vrijwilligers die altijd klaar staan. Gezelligheid staat centraal. We 
hebben zelfs een gouden periode gehad in 1995: We werden twee keer achter elkaar kampioen. 
In 2009 tijdens ons jubileum jaar zijn we ook kampioen geworden. Dat streven hebben we voor dit 
seizoen natuurlijk ook weer! Het is meer dan voetbal, samen gezellig nazitten, lol maken, kaarten. 
En we hebben een prachtig groot gerenoveerd complex waar ook veel trainingskampen gehouden 
worden”. 
Ook bij GKC verdwijnen elftallen. Heijerman weet dat, maar toch is er wel weer jeugd bijgekomen 
en dat stemt tot optimisme. Heijerman: “We zijn blij dat er jeugd bij is gekomen. Het betekent de 
toekomst. Jammer is dat ons derde elftal nu weg is. De kans bestaat dat ook GKC moet fuseren 
met een andere club of tenminste samenwerken”.

GKC zit in een klasse met vele derby’s. Dat GKC niet tot de favorieten gerekend mag worden, 
vindt  de timmerman van beroep wel logisch. Heijerman: “Nee, dat is niet te doen. Als wij midden-
moot halen, mogen wij allang blij zijn. Dat is ook gewoon mogelijk met de selectie die we hebben. 
We moet je schorsingen en blessures zien te voorkomen. Ik schat Gieten en Kiel-Windeweer als 
titelkandidaten in en verheug me op de derby’s tegen Buinen”.

Wilt u ook een eigen krant?
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BORGER MET FITTE SELECTIE RICHTING LINKERRIJTJE MET TIM SCHELTINGA
Tim Scheltinga kende vorig seizoen een vrij moeizaam seizoen met Borger. Het team dat de 
jaren ervoor zo ‘kort eindigde’, eindigde vorig seizoen slechts als negende. De student aan 
de RUG kent de reden hiervan wel. Scheltinga: “Vorig jaar is het seizoen niet zo gelopen 
zoals we dat van tevoren hadden bedacht. We hadden een te smalle selectie en in het 
begin van het seizoen kwamen daar ook nog wat blessuregevallen bij. Daarnaast was de 

opkomst bij trainingen niet heel hoog. Voor het komende seizoen zullen in ieder geval de 
trainingsopkomsten omhoog moeten.  En daarbij hebben we ook een wat bredere selectie 
met op dit moment slechts twee spelers die geblesseerd zijn”. 

Het team van Borger gaat voor het linkerrijtje. Scheltinga vindt dit realistisch. Scheltinga: “Borger 
is klaar voor het nieuwe seizoen. Na vorig seizoen zijn er toch vijf belangrijke spelers om ver-
schillende redenen vertrokken of gestopt. Daarentegen zijn er drie spelers (waaronder ikzelf) die 
terugkeren van blessures. Vanuit de A1 zijn er een paar doorgestroomd.  Er zijn twee jongens van 
de ACV-jeugd bijgekomen. Hierdoor hebben we wel een erg jong team waarin ik zelfs een van de 
oudere jongens ben. Onze keeper van de voorgaande jaren (Roel-Jan Zuidhof) is gestopt. Met 
Stefan Viel  hebben een prima opvolger voor komend seizoen”.

De 21-jarige stelt dat Borger een gezellige club is met veel doorstroming vanuit de jeugd. Schel-
tinga: “Het zondagteam is niet meer, maar er is wel een zondagteam dat in de reserveklasse 
speelt. Dus op zondag spelen kan nog steeds. Er is ook een jeugdbeleid en dat is erg goed na-
tuurlijk. Gelukkig is er ook aardig wat talent. Fuseren is niet nodig. Borger telt zo’n 5000 inwoners 
en moet gemakkelijk kunnen voortbestaan. Er zijn veel leden en ook bij de jeugd is er voldoende 
potentie”.

Borger speelt zoals vaker in een klasse waarin maar weinig derby’s zijn. De inwoner van Gronin-
gen vindt dat ook wel 
jammer. Scheltinga: 
“Het is jammer dat we 
weinig derby’s  in onze 
competitie hebben. Op 
zulke wedstrijden komt 
normaal gesproken 
meer publiek af. Hier 
is echter weinig aan 
te doen. Er zijn niet 
echt wedstrijden waar 
ik extra naar uit kijk. 
Wedstrijden voor veel 
publiek heeft altijd wel 
wat extra’s”.

De titel zal Borger niet 
pakken. Toch moet 
Borger in staat zijn wat 
te laten zien. Schel-
tinga: “Ik zie Holland-
scheveld en DZOH als 
grootste kandidaten 
voor de eerste plek. 
Maar misschien dat 
Klazienaveen en ZZVV 
het ze nog lastig kun-
nen maken. Het is 
moeilijker om aan te 
geven wie degraderen. 
Als de teams die vorig 
jaar gepromoveerd zijn 
vanuit de vierde klasse 
niet degraderen hebben 
ze het goed gedaan. 
Wij gaan voor een plek 
in het linkerrijtje”.



VOOR GIETEN TELT ALLEEN DE TITEL VINDT RICK HOITING
Rick Hoiting speelt bij zondagvijfdeklasser Gieten. Het klinkt een beetje vreemd, want het is 
Gieten onwaardig natuurlijk. Gieten speelde niet zo lang geleden nog derde klasse. Hoiting 
begrijpt het, maar vindt het zeker jammer. Hoiting: “Toen Gieten in de derde klasse speel-
de, zijn tijdens het seizoen veel spelers vertrokken en ik denk dan ook dat dit de reden is 
dat Gieten in dat seizoen is gedegradeerd. Vorig jaar ontbrak het ons aan geluk en scorend 
vermogen. Daarnaast waren er ook veel blessures. Gelukkig hebben we dit jaar er een paar 
nieuwe jongens bij die ervoor gaan zorgen dat we dit jaar veel zullen gaan scoren”. 

De 20-jarige student heeft er erg veel zin in. Gieten heeft maar één doel en dat is de titel. Hoiting: 
“Gieten is klaar voor het nieuwe seizoen. Iedereen is enorm gemotiveerd  om dit jaar te presteren, 
iets wat we onze trouwe supporters verschuldigd zijn.

De nodige versterkingen zijn gehaald en het mooie hiervan is dat het eigen jongens zijn, jongens 
die al jaren bij de club hebben gespeeld en dan ook graag wilden terugkeren om Gieten weer 
omhoog te helpen. Wat talenten betreft hebben we Guido Vedder, Martijn van Boven en Jarno 
Hoiting. Deze jongens zullen gedurende de jaren belangrijk worden voor de club. We gaan dit 
seizoen echt voor de eerste plek”.

Rick Hoiting wil graag een basisplaats en werkt daar hard voor. Hij is op meerdere posities inzet-
baar. Hoiting: “Ik ben een aanvallend ingestelde speler en binnen het elftal vertolk ik dan ook een 
aanvallende rol in de zin van links- of rechtsbuiten of spits. Ook kan ik redelijk uit de voeten op het 
middenveld en ik denk dat het op meerdere posities inzetbaar zijn mijn sterke punt is”.

De Gieter jeugd doet af en toe ook van zich spreken. Zo zijn er talentvolle B-spelers. Hoiting: “Er 
is veel jeugd bij Gieten en deze worden ook op een goed niveau getraind. In de nieuwe B-tjes 
van dit seizoen lopen een aantal leuke voetballers rond die in de toekomst zeker in aanmerking 
komen voor het eerste elftal.

We hebben best veel leden en een fusie zie ik niet gebeuren. Hoeft ook niet. Gieten is ook een 
groeiend dorp en dat zit dus wel goed”.

Hoewel Gieten ‘gewoon’ de titel moet pakken, wordt het seizoen wel zwaar. Er zijn concurrenten 
voor de titel. Hoiting: “De voornaamste titelkandidaten zijn Gieten, Kiel-Windeweer en HHCombi. 
Ik denk dat GKC, Gieterveen en Kwiek onderin zullen eindigen. Als wij het doen zoals we moeten 
doen, moeten wij de titel pakken.

Aan de trainer ligt het niet. Johnny Bartelds is een hele rustige positief ingestelde trainer.  De 
dingen die je van hem leert, kunnen we dan als elftal weer meenemen naar de wedstrijd. Samen 
gaan we toe naar dat ene doel dat heet de titel”. 

WARD HERMANS GAAT VOOR TOPKLASSERING MET VALTHER BOYS
Ward Hermans speelde vorig jaar een heel mooi seizoen met Valther Boys. De zesde plaats 
was gewoon heel erg goed. Hermans is ook blij en kan het succes wel verklaren. Hermans: 
“We deden het inderdaad heel erg goed vorig jaar. Ik denk dat de sleutel tot het succes de 
combinatie was tussen jong talent en ervaren spelers. Wat er beter kan, is dat we met meer 
lef moeten spelen. We zijn vaak te onrustig aan de bal. Maar de teamspirit maakt daarente-
gen een hoop goed. Iedereen wilde keihard voor elkaar werken”.

De 21-jarige aanstaande opticien denkt dat de Boys dit jaar mee zullen doen bovenin. Hij heeft 
bijzonder veel vertrouwen in het team. Hermans: “Het doel voor het komende seizoen is eindigen 
bij de eerste vier. We proberen ook een periode te pakken. We hebben allemaal veel zin in het 
nieuwe seizoen. De selectie is breed dus iedereen doet z’n uiterste best om een basisplek te 
veroveren. Er zijn een aantal jeugdspelers teruggekomen van HOC. Van deze spelers zitten er nu 
al drie bij de eerste selectie. Ook is er een speler overgekomen van SPW”. 

De inwoner van Valthe voelt zich thuis bij de club. Hij speelt er al heel lang en het gaat steeds 
beter. Hermans: “

Valther Boys is een gezellige club. Het zit in een klein dorp waar alle spelers en supporters elkaar 
kennen. Het leuke aan Valther Boys is dat iedereen in en om het veld goed met elkaar omgaat. 
Mijn doel is om de komend seizoen elke wedstrijd in de basis te starten en belangrijk te worden 
voor het team.  Vorig jaar heb ik zeven keer gescoord. Dat wil ik dit seizoen natuurlijk verbeteren. 
Ik moet het hebben van mijn voetballend vermogen. Dit seizoen wil ik meer gaan werken aan mijn 
verdedigende kwaliteiten”.

Ook de Valther jeugd is potentieel goed. Hermans is er zelf trainer nu en wil echt vooruit met de 
club. Hermans: “Sinds dit seizoen ben ik jeugdtrainer. Samen met Gideon van Lottum ga ik de 
F- en E-pupillen training geven.  Ik hoop dat we de spelers wat kunnen leren. Ik heb vorig jaar een 
aantal trainingen gevolgd en er zit zeker talent bij. De jeugd van Valthe werkt samen met de jeugd 
van Weerdinge. Omdat er weinig jeugd is, hebben we hiervoor gekozen. De senioren blijven lek-
ker op zichzelf. Er is rek genoeg en de selectie is zelfs breder dan vorig seizoen”. 

Ward Hermans is van mening dat zijn club zeker bij de eerste vier kan eindigen. Hermans: “De 
trainer is goed. Puck Horstman is soms iets te aardig, maar de trainingen zijn erg goed. Ik denk 
dat we zelfs wel als derde kunnen eindigen”.
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