HOC KAN STABIELE DERDEKLASSER WORDEN

GERTJAN SPIJKER ROTS IN DE BRANDING IN ACHTERHOEDE
Sinds de geboorte van HOC gaat het werkelijk fantastisch met de fusieclub.
De formatie uit Exloo en Odoorn presteert echt goed door in zeven seizoenen tijd maar liefst twee keer te promoveren en dus acteert HOC komend
seizoen in de derde klasse. Op dat niveau kwam zowel Hunso als Oring, de
clubs waaruit de club ontstond, nooit uit. Gertjan Spijker is nog maar 22 en
al jaren vaste waarde in de achterhoede van de Odoorners en Exloërs.

De selectie van HOC
bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Marnik Nieborg,
Jostein Kolk en Martijn
Gordt. Verdediging: Robin van der Laan, Mark
Het voetballen in de derde klasse is voor hem echt een mooi streven. De afgeWeerink, Stan Hiemlopen voetbalcompetitie kon het echt niet op met HOC: al vroeg was wel bekend
stra, Jasper Pomp,
dat de ploeg de titel zou opeisen en al vroeg werd het kampioenschap dan ook
Jaap Jelsma, Arjan
gevierd. “Op het afgelopen seizoen kan ik eigenlijk alleen maar tevreden terugTewis, Martijn Enting,
kijken, want we zijn voor het eerst in de geschiedenis van HOC naar de derde
Jordi Hoving en Gertklasse gepromoveerd. Dit met veel jonge gasten allemaal uit Exloo/Odoorn. Dus
Jan Spijker. Middenwat dat betreft super.”
veld: Sander Marissen,
Jan Cremers, Mark van
De vraag is nu wat HOC in de derde klasse kan. Velen zeggen dat de club ook
Bergen, Gerben Beek,
hier mee kan doen bij de beste vier, vijf ploegen. “We gaan er onbevangen in. Ook Stijn Westera, Stefan
in deze klasse weet ik zeker dat we met dit team weer wedstrijden zullen winnen. van der Laan en Paul Kamphuis. Aanval: Jelle Siekman, Richard Wiggers, Hans
Maar het zal een stuk lastiger zijn als vorig seizoen.” Het doel voor de nabije toede Poel, Koen Kinds en Sven de Zeeuw.
komst is in ieder geval een stabiele derdeklasser te worden. Misschien zit er ooit
nog meer in. “Er spelen nog jongens die bij ons zijn begonnen elders op hoger
Technische staf:
niveau. Wie weet als zij ooit terugkomen wat er dan nog mogelijk is.”
Trainer: Bas Nibbelke. Leiders: Johan van Tellingen en Johan de Vries. Verzorger:
Martijn Kaspers. Assistent-scheidsrechter: Elmer Schorer en Ivar Schorer. Sportpark: Harm Kuiper.

VALTHERMOND MOET WEDEROM VOOR NACOMPETITIE GAAN
RICK SCHLIMBACK GAAT ZESDE SEIZOEN IN ALS SPELER
VAN MONDKERS
Al enkele jaren klopt Valthermond op de deur van
de zondag eerste klasse.
Nog steeds is die niet
geopend, maar blijven ze
er op sportpark De Meent
in geloven. Waarom ook
niet? Een prima selectie
met talentvolle en ervaren spelers is waarover
het eerste elftal beschikt.
Dat gold vorig seizoen
ook, maar toen werd een
hoopvolle subtopklassering uiteindelijk omgezet
in een zevende plaats en dus had Valthermond geen prijs gewonnen.

geproken wél in staat zijn. Dat is zó ontzettend jammer.” De top drie is wat Schlimback betreft mogelijk. De komst van de ervaren Maurice Kampman kan daartoe
zeker bijdragen.
Rick Schlimback gaat al zijn zesde seizoen bij Valthermond in: een club met een
geweldige vrijwilligersschare. “Als er één club is waar de vrijwilligers en supporters alles voor de club over hebben dan is het wel bij Valthermond. Onze voorzitter
Henk Smid is letterlijk dag en nacht bij de club te vinden en zorgt er altijd voor dat
alles tot in de puntjes geregeld is. Dit doet hij natuurlijk niet alleen, maar toch wil
ik dit moment graag gebruiken voor een shout-out naar Henk Smid. Dus bij deze:
Henk, bedankt!”
De selectie van Valthermond bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Joost Schrik, Erwin Timmer en Dion Lowes. Verdediging: Stephan Arendsen, Lars Eding, Tom Meijers en Dion van der Laan. Middenveld: Stephan de
Vries, Alwin Braakman, Jens Bulle, Rick Schlimback en Nemo Krijgsman. Aanval:,
Jesper de Graaf, Erik Jan Veerbeek, Maurice Kampman, Jorn Drayer en Demy te
Velde.

In het komend seizoen gaat de ploeg er met allrounder Rick Schlimback weer
voor: het bereiken van nacompetitie voor een plek in de eerste klasse. Schlimback
is verre van tevreden over de voorbije competitie waarin zijn ploeg uiteindelijk het Technische staf:
loodje legde na een seizoen vol mogelijkheden. “We waren niet fit genoeg, haalTrainer: Albert Koops. Leiders: Patterick Feiken en Mark Goeree. Assistentden ons niveau niet en konden niet dat beetje extra brengen waartoe we normaal scheidsrechter: Theo Wardenburg. Sportpark: De Meent.

TRISTAN SALOMONS WIL MET GASSELTERNIJVEEN
STABIELE DERDEKLASSER WORDEN
Vorig seizoen speelde Gasselternijveen een verdienstelijk seizoen met een
positie in de middenmoot als eindklassering. Een keurig resultaat voor de
ploeg die als promovendus eindelijk weer terug was in de vierde klasse.
Veel te lang speelden de Nieveensters namelijk in de vijfde klasse en met de
terugkeer in de vierde klasse is alvast een eerste aanzet gegeven om de weg
omhoog in te slaan. Veel jonge spelers sloten vorig seizoen al bij de club
aan dus kan de rood-witte formatie jaren vooruit.

een stabiele derdeklasser
te worden. Ik denk echt dat
dat mogelijk is. Alle middelen zijn er voor.”

Salomons is een echte
Nieveenster en speelden
dan ook nooit bij een anEen van die jonge spelers is Tristan Salomons. Negentien jaar is hij en tijdens de dere club. Bijna vijftien jaar
vorige competitie deed hij al een aantal keren mee. Meestal als middenvelder en
al is hij speler van de club
hij deed dat naar behoren, maar kreeg tijdens het seizoen met een vervelende en- en hij hoopt basisspeler bij
kelblessure te maken. “Ik hoop nu wat vaker te kunnen en mogen spelen. Ik hoop het eerste te worden. De
en denk dat wij als team nóg beter dan tijdens het vorig seizoen te kunnen presjonge trainer Robert Oosteren. Het doel moet dan ook zijn om voor promotie te gaan en in de toekomst
ting staat dit seizoen voor
de groep en voetbalt ook in
het eerste van Borger. “Een
prima trainer”, zo oordeelt
Salomons. Ik heb heel veel
vertrouwen in hem.”
De selectie van Gasselternijveen bestaat uit de
volgende spelers:
Doel: Patrick Pieterman en
Joost Corporaal. Verdediging: Melvin Rogaar, Jaron Eelsing, Henri Kunst, Siem Salomons, Marlon Bieze,
Tristan Salomons en Guus Buiter. Middenveld: Wessel Koomans, Rick Hatzmann,
Joost Buiterm Bas van der Tuuk en Rick Bokhorst. Aanval: Artor Polloshka, Yordi
Saman, Niek Poppinga, Rodney Romney, Andi Polloshka en Lars Timmer.
Technische staf:
Trainer: Robert Oosting. Leider: Gert-Jan Eefting. Assistent-scheidsrechter: Meindert de Graaf. Sportpark: De Hunze.

DE TREFFER’16 WIL VOORAL JEUGD EEN KANS GEVEN
DENNIS BERGMANN GAAT VOOR TOP VIJF-KLASSERING
Al enkele seizoenen is De Treffer’16 uit 2e Exloërmond actief in het amateurvoetbal. De club gaat straks alweer het vierde seizoen op rij in en is inmiddels een serieus te nemen ploeg in de zondag vijfde klasse. Het is namelijk
zo dat de formatie stroef startte, maar in de voorbije twee seizoenen keurig
meedeed. Nacompetitie voor promotie was twee keer dichtbij, maar werd
uiteindelijk gemist. Dennis Bergmann is speler van de club en was er vanaf
het begin bij.
Bergmann is tevreden bij de Mondkers al had het vorig seizoen wat hem betreft wel iets beter mogen verlopen. “Het was een seizoen dat uit ups en downs
bestond. We vochten elke week als team, maar het was niet goed genoeg voor
de nacompetitie. We eindigden in de middenmoot. Eigenlijk kon dat wel wat beter,

maar helaas. Ik ben niet geheel ontevreden. Zo is het ook weer niet.”
Bij De Treffer’16 verandert niet heel
veel al vertrok een van de betere
spelers, Benjamin Mazeau wél. Hij
verkaste naar Borger. Trainer Ludy
Hulshof is nieuw bij de club en komt
van de buren uit Buinerveen. “Het
is altijd even afwachten hoe het
gaat met een nieuwe trainer, maar
wij hebben er vertrouwen in”, aldus
Bergmann. “De top vijf zou mooi
zijn en wellicht is dat haalbaar. Wat
erg mooi is is dat we nu een eigen
clubhuis hebben. We willen ook
inzetten op de jeugd. Die is heel
belangrijk voor ons. De jeugd moet
zoveel mogelijk worden uitgebreid
zodat er straks genoeg aanwas is
voor de senioren.”

De selectie van De Treffer’16 bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Patrick Hingstman en Klaas-jan van der Veen. Verdediging: Patrick Prins,
Jonnie Windt, Patrick Zuur en Erik Schlimback. Middenveld: Tim Zwinderman,
Dennis Bergmann, Glenn Filips, Wouter Bartels en Roelof Komdeur. Aanval:
Marco Filips, Marco Windt en Pascal Manning.
Technische staf:
Trainer: Ludie Hulshof. Leiders: Richard Többen en Jan Smit. Verzorger: Gerald
Többen. Assistent-scheidsrechter: Ludwich Poelman. Sportpark: De Treffer.

GIETEN MET ‘ECHTE GIETENAREN’ MOET MEE KUNNEN
DOEN VOOR SUBTOPKLASSERING
Gieten speelt alweer vier seizoenen op rij in de derde klasse en kan ondanks aardige
klasseringen de stap omhoog niet maken. Promotie is dan wel niet het primaire doel
van de club, maar een keer in de tweede klasse spelen zou best een keer leuk zijn.
Onder dat mom wordt er elke week op het mooie Gieter sportpark aangetreden. Het
sportpark kreeg inmiddels de beschikking over een kunstgrasveld en ziet er steeds
mooier uit. Voor de jeugdige Tim Odolphy moet het een seizoen worden waarin zijn
ploeg wederom in staat moet worden geacht mee te doen voor een plek in de subtop.
Over het afgelopen seizoen is Odolphy ondanks het missen van nacompetitie voor promotie
best tevreden. “We moesten met een vrij nieuwe groep spelers verder en er waren enkele
gastspelers. We leunden eerst veel op spelers van buitenaf, zoals Kassim Bizimana en
Elvis Hedzic, maar die jongens vertrokken in de winterstop. Toen moesten we na een moeilijke periode met alleen maar Gietenaren verder. Dat pakten we goed op.”
In de breedte is Gieten er niet slechter op geworden; een aantal spelers kwam de selectie
weliswaar versterken, maar de basis van ‘echte Gietenaren’ bleef en dat is voor de echte
Gieten-supporter erg fijn. Die zou nóg blijer worden als met die groep ook wordt gepresteerd. En dat kan volgens Odolphy.
“Ik denk dat de top drie mogelijk moet zijn en dat we dan ook een periodetitel kunnen binnenslepen. We hebben het Veendam 1894 en Annen vorig seizoen met dit team toch erg
lastig gemaakt. We moeten best ver kunnen komen.”
De selectie van Gieten bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Sem Bos, Rick Harms en Roy Pijpker. Verdediging: Hidde van der Weide, Jeffrey
Tappel, Thorsten Schuiling, Tim Odolphy, Jort de Jong, Jacco Martens, Elmar Naber en Tim
Rijnberg. Middenveld: David Modderman, Jesper Dijkstra, Marnix Kruize, Atal Amini, Stan
Reugebrink en Frank Posthumus. Aanval: Bas Alting, Patrick Veldman, Jarno Hoiting, Kerwin Tappel en Florian van der Heyde.
Technische staf:
Trainer: Rolf Veneboer. Assistent-trainers: Wim Vos, Peter van Dijk. Leider: Lammert Huiting. Verzorger: Harold Dijkstra. Keepertrainer: Machienus Tuinbeek. Grensrechter: Roan
Schulting. Technische zaken: Leo Driebergen. Sportpark: De Goorns.

VALTHER BOYS GAAT VERMOEDELIJK LAATSTE SEIZOEN ALS ZELFSTANDIGE CLUB IN

JOËL EGGENS WIL ER HET BESTE VAN MAKEN
Het tijdperk
Valther Boys
was er een
met promoties
en degradaties tussen de
vierde en vijfde
klasse. Het
ging over en
weer. Zo ook de
voorbije jaren.
Twee seizoenen
geleden degradeerde de club
na een mooi
avontuur in de
vierde klasse
naar de vijfde
klasse, het niveau waar vorig
seizoen een
zesde plaats
werd gehaald.
Te laag voor
de club en Joël
Eggens, speler
van het eerste,
had er dan ook
meer van verwacht.

en toe misten we enkele belangrijke spelers. Ook dat speelde mee”, meldt Eggens die zelf menig wedstrijd meespeelde. Dat deed hij op het middenveld, de
linie waarin hij heel aardig voor de dag komt.
Komend seizoen kan wel eens het laatste seizoen van de Boys worden. Een fusie
met HOC is aanstaande en dus wil Eggens nog een jaar met Valther Boys gaan
presteren. Groot nadeel is dat ongeveer de helft van de selectie niet meer voor
het eerste van de club zal spelen. Er komt nu een totaal ander team te staan. “Met
een compleet team zouden we voor de top drie mee kunnen doen. Nu wordt dat
denk ik een lastig verhaal. Ik hoop dat iedereen nog even een jaar wil knallen om
het laatste hoofdstuk van Valther Boys goed af te sluiten. Het is een prachtige club
en daar moeten we het voor doen.”
De selectie van Valther Boys bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Martijn Mestemaker. Verdediging: Nick Hulshof, Daniel Vos, Tim Ottens,
Wilco Nijhoving en Jan Brinks. Middenveld: Ward Hermans, Dennis Middeljans,
Robin Eggens, Dean Bijersbergen en Joël Eggens. Aanval: Jeroen Dam, Joram
Muntinga, Jens Sijbring en Stefan Bergmeester.
Technische staf:
Trainer: Lieuwe Pals. Leider: Klaas Aardema. Keepertrainer: Jari Nieuwenweg.
Verzorger: Helga Tent. Assistent-Scheidsrechter: Gert-Jan Kamies. Sportpark:
Duurshof.

“We gingen het seizoen in om te promoveren. Dat dat niet lukte is erg jammer. Ik
wil niet zeggen dat ik ontevreden ben, maar ik had er wél meer van verwacht. Af

ER ZIT NOG VEEL REK IN JONGE SELECTIE VAN GIETERVEEN
BOB OEBEN ZIET MOOIE TOEKOMST GLOREN
Gieterveen handhaaft zich
al drie jaar op rij in de zondag vierde klasse en dat is
een prima prestatie voor de
kleine dorpsclub. Het eerste
elftal heeft de beschikking
over een goede lichting waar
recent nog jonge spelers bij
aansloten. Een ervan is Bob
Oeben, in juli achttien jaar
geworden en een speler met
een leuke actie in huis en hij
kan ook nog scoren. Oeben
verwacht er dit seizoen wel
wat van.
Het voetballen kreeg Oeben
met de paplepel ingegoten:
vader Chris voetbalde ook en is
bijna elke dag op het voetbalveld van Gieterveen te vinden.
Hij is er bestuurslid en moet net
als Bob hebben gezien dat Gieterveen nog genoeg potentie
heeft er meer uit te halen in de

vierde klasse. “Het scorend vermogen liet ons vorig seizoen nog wat in de steek,
maar we speelden heel aardige wedstrijden. Vooral na de winterstop toen we
bijna nog ene periode wonnen.”
Uiteindelijk eindigden de groenhemden als tiende. Dit seizoen moet Gieterveen
enkele plekken kunnen stijgen als het aan de aanvaller ligt. “Handhaven is het
voornaamste en als dat doel is bereikt dan moeten we naar de middenmoot
kijken. We moeten dan wél aan ons scorend vermogen werken. Ik denk dat we
onder leiding van onze nieuwe trainer ook weer goed en mooi voetbal op de mat
kunnen leggen. Onder Jordi Nijgh ging dat geweldig.”
Een stabiele vierdeklasser zijn is een realistisch doel, zo vindt Bob Oeben. Met
zijn jonge teamgenoten wil hij graag op dat niveau blijven acteren. Omdat de selectie zo jong is moet er volgens hem nog veel mogelijk zijn in de toekomst.
De selectie van Gieterveen bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Stefan Lugtenborg. Verdediging: Maarten Mulder, Wilte Nijhuis, Floris Mentink, Bart Caspers, Casper Mentink en Pieter Hospers. Middenveld: Bert Kupers,
Hans Mulder, Danny Zwinderman, Stefan van der Veen, Dennis Smit en Jesse
Nijhuis. Aanval: Ben Bitter, Bidjoy Ramcharan, Bob Oeben, Jesse Nijhuis, Laurens
Trip en Jerremy Weerts.
Technische staf:
Trainer: Jaap Sikkema. Leider: Chris Oeben. Assistent-scheidsrechter: Pieter-Jan
Dijkstra. Sportpark: De Hoogkaamp.

GKC SPEELT WEER VEEL DERBY’S IN NIEUWE SEIZOEN

DOELMAN PETER DE VRIES ZET IN OP TOP VIJF-KLASSERING
Heel leuk was het voor GKC niet in het vorig seizoen. De Gasselters waren
namelijk ingedeeld in de ‘Friese’ vijfde klasse en dus stonden er voor de
club maar twee derby’s op het programma: de wedstrijden tegen Eext. Dit
seizoen is die club wederom tegenstander van GKC, maar fijner nog voor
de club is dat er meer clubs uit de nabije regio tegenstanders zijn. Uiteraard
zijn er dan de vele derby’s die meer publiek opleveren. Voor de club is het
te hopen dat de prestaties dan ook beter zijn dan in de voorbije competitie
waarin de onderkant van de middenmoot niet kon worden ontstegen. Peter
de Vries is doelman van het vlaggenschip uit Gasselte en is altijd positief
gestemd en zet in op een mooie klassering in de top vijf.
“GKC houdt van hoge verwachtingen. Dat is elk seizoen weer zo. Vorig seizoen
dachten we ook hoger te eindigen, maar dat lukte dus niet. Het liep niet echt. We

kenden die Friese ploegen niet.
Dat gold in totaal voor de helft
van de ploegen in de competitie.
Het resultaat was gewoon niet
zoals wij het wilden hebben.
Maar we kunnen het beter over
het komend seizoen hebben”,
vindt De Vries.
Als hij het daar over heeft dan
kan de doelman zeggen dat de
top vijf gewoon kan en dat dat
een nobel streven is. “Sowieso
voor de toekomst. Dan moeten
we zorgen dat we regelmatig bij
de top vijf staan. We hebben een
mooi team waar we echt op kunnen bouwen. Dat is heel belangrijk. Misschien kunnen we dan
ooit weer eens een kijkje in de
vierde klasse komen nemen.”
De selectie van GKC bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Frank Poelman, Peter de Vries en Edwin Lubbinge. Verdediging: Arian Hendriks, Michel van ’t Hof, Twan Veldman en Edwin Guchelaar. Middenveld: Bjorn
Schuiling, Aron Veldman, Harmen Pepping, Romano Oostrom, Grieto Korthuis en
Patrick Zondag. Aanval: Rick Alting, Jarno Oosting, Michel Kampinga, Danny Kolp
en Richard Wieringh.
Technische staf:
Trainer: Cees Huizingh. Leider: Harry Krol. Verzorger: Kirsten Sterken. Assistentscheidsrechters: Otto Mulder, Dries Nowee en Berend Habing. Materiaalman:
Paul Orsel. Sportpark: Hoogte der Heide.

EEC MOET STABIELER WORDEN

BERT TIMMER DENKT DAT EESERS DAN HOGER EINDIGEN
DAN VORIG SEIZOEN
Het verging EEC vorig seizoen niet goed in
de zondag vijfde klasse. De Eesers stonden
het hele seizoen onderin de ranglijst en waren zelfs hekkensluiter. Later in het seizoen
ging het beter nadat Jans Spiegelaar op adinterim-basis trainer werd. EEC pakte heel
wat punten, maar het bleek niet genoeg om
te stijgen op de ranglijst; het seizoen werd
als voorlaatste afgesloten. En dus is rechtsback Bert Timmer niet tevreden.

De selectie van EEC bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Kevin Korf. Verdediging: Julian Addink, Ronald Ottens, Ferdie Ottens, Bert
Timmer, Erwin Huizing, Arnold Kah, Erik Stavast en Gerald Ebbing. Middenveld:
Stefan Sanders, Dennis Ter Steege en Pascal Slagter. Aanval: Mark Wanders,
Joran Britstra, Erik Wanders en Jesper Beerman.
Technische staf:
Trainer: Jans Spiegelaar. Leiders: Robert Kinds, Paulo Cardoso, Robbert Jansen.
Verzorger: Ko Huizing. Sportpark: De Dillen.

Hij weet echter dat het anders kan en moet.
Onder het bewind van Spiegelaar die er nog
een jaartje als trainer aan vastplakte moet het
volgens Timmer mogelijk zijn in de middenmoot
te eindigen. Over de voorbije competitie meldt
hij dat het veel beter kon. “Ik denk dat we slecht zijn begonnen en die resultaten
namen we mee in de rest van het seizoen. Op een moment merk je dan dat de wil
en plezier van spelers weg is en dan is het lang zoeken naar een resultaat. Uiteindelijk hebben we ons onder Jans snel weten te herpakken.”
De inwoner van Stadskanaal gaat zijn tweede seizoen als speler van EEC in en is
van mening dat zijn club ooit weer bovenin mee kan doen. “Eerst moeten we zorgen dat we stabieler worden en stijgen op de ranglijst. Daarna moet het mogelijk
zijn bovenin mee te gaan draaien. Ooit promoveren zou helemaal geweldig zijn.”
Timmer is overigens wél op zijn plek bij de club. “Het is een leuke en gezellige
club. Wees vooral welkom hier.”

BUINERVEEN MOET VAKER BOVENIN VIJFDE KLASSE MEE KUNNEN DOEN
MICHEL DIJKSMA VERTROUWT OP MOOI SEIZOEN
Het was een wereld van verschil, de prestaties van
zondag vijfdeklasser Buinerveen voor de winterstop en de prestaties erna. Na een paar magere
jaren in de kelder van de vijfde klasse te hebben
gespeeld ging het echt crescendo met de blauwhemden. De ploeg draaide erg goed en stond op
een gegeven moment op de tweede plaats achter
Alteveer. Tegen die ploeg werd ook nog eens
goed voetbal laten zien en halverwege het seizoen
was Buinerveen nog altijd tweede. Middenvelder
Michel Dijksma zag vervolgens dat Buinerveen er
niet meer aan te pas kwam en volledig wegzakte
en aan de onderkant van de middenmoot eindigde.
“Ik heb er echt een dubbel gevoel aan overgehouden:
echt heel trots op wat we voor de winter lieten zien en

teleurgesteld over de tweede seizoenshelft. Ik kan allerlei redenen gaan opsommen, maar dat heeft geen
zin. We moeten verder en dat gaan we ook doen”,
aldus Dijksma die straks aan zijn derde seizoen in
Drenthe gaat beginnen. De Tukker speelde vroeger
bij onder meer Quick’20 en vv Oldenzaal in zijn voormalige woonplaats Oldenzaal. “We moeten zorgen
dat we in de middenmoot gaan eindigen. Ik denk dat
dat mogelijk is. Vorig seizoen lieten we al zien goed
mee te kunnen. We moeten ook een stabiele club in
deze klasse worden. Het is van belang dat we dan af
en toe ook meedoen voor een plek bovenin.” Trainer
Willy Kral kwam over van SETA en zal mede moeten
bijdragen tot een goed seizoen. “Ook in hem heb ik
alle vertrouwen”, aldus Dijksma.
De selectie van Buinerveen bestaat uit de volgen-

de spelers:
Doel: Sjors de Vries.
Verdediging: Dennis Middeljans, Raymond Schipper, Henk Trip, Harold
Keur, Branco Mellies en
Christian Hebels. Middenveld: Michel Hebels,
Stan van der Aa, Bert
Timmermans, Michel
Dijksma, Robbie Strijker
en Mathijs Nomden.
Aanval: Mark Middeljans, Koos Lutjes, Fabian Blaak,
Robbert Mensinga en Jeffrey Potze. Technische
staf: Trainer: Willy Kral. Leider: Bé Schipper en René
Drent. Verzorger: Marjolijn Popken. Assistent-scheidsrechter: Gert Springer. Sportpark: Buinerveen.

VOOR BORGER GELDT SLECHTS ÉÉN DOEL: KAMPIOEN WORDEN

LUUK KENTER TERUG BIJ GROENHEMDEN

Borger degradeerde vorig seizoen naar de
vijfde klasse in het zaterdagvoetbal. Een geweldige eindspurt was weliswaar genoeg directe
degradatie te ontlopen, maar de nacompetitie
moest wél worden gespeeld. Daarin was NWVV
in een rechtstreeks duel de betere en viel het
doek voor de groenhemden. Een enorme aderlating was het. Ook voor Luuk Kenter die vorig
seizoen dan wel bij Valthermond speelde, maar
een ras-Borgerder is en in de nieuwe voetbaleditie ‘gewoon’ weer bij zijn Borger speelt.

Bij Valthermond leerde hij in het jaar tweede klassevoetbal dat hij er speelde veel, maar wil hij nu
niets liever dan met Borger weer omhoog. “Het
was er leerzaam, maar na de winterstop speelde ik
vaak als rechtsbuiten en dat is niet mijn positie. Nu
lekker op Borger richten. Met een vernieuwd sportcomplex gaan we een mooie toekomst tegemoet.”

Borger had al een aardige selectie die ook nog
eens met spelers van buitenaf wordt aangevuld.
Sterkhouder Robert Oosting is er een van. Hij
speelde jarenlang op hoog niveau en was de
laatste seizoenen aanvoerder bij SC Stadskanaal.
Ook kwam de creatieve Benjamin Mazeau van De
Treffer’16 naar sportpark de Drift. En dus geldt er
één doel: kampioen worden en ooit weer naar de
derde klasse. “Daar hebben we de spelers voor. Ik
vind eigenlijk dat we zo snel mogelijk weer naar de
derde klasse moeten. Daar hoort Borger thuis. We
hebben een heel sterke lichting bij de oudste jeugd.

De selectie van Borger bestaat uit de volgende
spelers:
Doel: Edwin Haandrikman, Jasper Lubbers en Tom
Geerdink. Verdediging: Bas Kaspers, Devi van Klinken, Jan-Peter Hoogenboom, Jarno Polling, Joey
van Dijken, Matthijs Brink, Menno Herink, Robert
Oosting en Wiljan Vos. Middenveld: Bonne Timmer,
Björn Everts, Calvin Beijering, Joep Hiddink, Mark
Meinema, Melvin Ottens, Mylan Beijering, Odin Blei
en Wouter Arends. Aanval: Dylan Berghuis, Gijs
Roda, Luuk Kenter, Benjamin Mazeau en Rowan
Tiktak.

len zij ook gaan aansluiten. De betere spelers van
dat team hebben al een plekje in het eerste weten
te bemachtigen”, zegt Kenter.

Technische staf:
Trainer: Arne Joling. Assistent-trainer: Mark Wolters. Teammanager: Lambert Dries. Leider: Arjan
Ze spelen hoofdklasse van der Laan. Keepertrainer: Mark Wolters. Assistent-Scheidsrechter: Arnold
en in de toekomst zul- Kornelis. Fysiotherapeut: Rien van Manen. Sportpark: de Drift.

NIEUW-BUINEN NA RUIM TWINTIG JAAR WEER TWEEDEKLASSER

ARNE VAN DER MADE WIL HEEL SNEL WEER NAAR
EERSTE KLASSE
Meer dan twintig jaar speelde NieuwBuinen in de eerste klasse en ook nog
eens drie seizoenen in de hoofdklasse.
Een prachtig resultaat van de club waar
het de laatste jaren iets minder goed
ging. Vorig seizoen bijvoorbeeld. Toen
eindigde de ploeg als laatste en volgde
dus degradatie naar de tweede klasse.
Veel spelers vertrokken de voorbije jaren
en veel jeugdspelers bleven over. Een ervan is Arne van der Made. Hij ziet echter
genoeg mogelijkheden voor zijn club.

Van der Made is alweer zes jaar speler van
de oranjehemden nadat hij het grootste
gedeelte van zijn jeugdperiode bij SPW uit
Stadskanaal meemaakte. Afgelopen seizoen
speelde de middenvelder die graag ‘met de
punt naar voren speelt’ door een blessure
lang niet alle wedstrijden. Toch deed hij er
alles aan het tij te keren. Heel even leek het
ook de goede kant op te gaan, maar was
het gat met de andere ploegen net even
te groot. “Het liep niet zoals wij hadden
gehoopt. Ik raakte tijdens de eerste competitiewedstrijd aan mijn been geblesseerd. In
maart kon ik pas voluit voetballen. Ik vind het dan ook een verloren seizoen.”
De 21-jarige kijkt echter met vertrouwen naar het seizoen in de tweede klasse.
“We zitten in een prachtige competitie met heel veel derby’s. Dat is natuurlijk erg
leuk voor het publiek. Ik verwacht dat we mee kunnen komen met de top van de

competitie. Ik hoop zo snel mogelijk weer met club naar de eerste klasse terug te
keren.”
De selectie van Nieuw-Buinen bestaat uit de volgende spelers:
Doel: Marcel Waarsing, Rick Knigge en Danny Huizing. Verdediging: Thijs Manning, Nick Berends, Pascal Felix, Jary Hovenkamp, Denny Feiken en Robert
Tieks. Middenveld: Rick-Jan de Vries, Frank Schijff, Dennis Kunst, Theo Gennnissen, Roy Feiken, Arne van der Made en Sievert Zomer. Aanval: Thijs Hateboer,
Eddie Schoenmaker, Alwin Engelkes, Jarno Giezen en Mark Schreuder.
Technische staf:
Trainer: Eric Prins. Assistent-trainer: Jochen van Sleen. Elftalleider: Ronald Stevens. Verzorger: Cor Jongeling. Sportpark: Buunerdrome.

