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Topper onbeslist 
 

Na vorige week in de nieuwe shirts een klinkende overwinning te hebben geboekt op Middelstum stond nu de 

topper tegen Omlandia op het programma. Zowel Stedum en Omlandia doen nog samen met Roden mee om de 

titel. Hierbij heeft Roden de minste verliespunten en staan Stedum en Omlandia gelijk in verliespunten. Een 

belangrijke wedstrijd dus. 

Stedum startte fel tegen Omlandia en de ploeg uit Ten Boer wist hier zich geen raad mee en kwam dan ook snel op 

een 1-0 achterstand, waarbij een mooie aanval afgerond werd door Randy. Hierna kreeg Stedum genoeg kansen 

om de voorsprong te vergroten maar de bal wilde er niet in. Zodoende ging weer eens het gezegde op: ‘als je zelf 

niet scoort doet de tegenstander het wel’. En zo werd de rust met een 1-1 gehaald waar eigenlijk gezien de 

kansenverhouding een 4-1 stand had moeten staan. 

In de 2e helft zorgde Michel al snel voor de 2-1 met een bekeken schot maar wederom kon Omlandia langszij 

komen. Uit een scrimmage wist Diederik weer de stand op 3-2 te brengen en achterin werden diverse schoten 

goed gepareerd door Boelie of er werd goed verdedigd. Ook nu kreeg Stedum genoeg kansen om het duel te 

beslissen maar alleen Wolter wist het net te vinden waardoor het met nog 2 minuten te gaan 4-2 stond. Kat in het 

bakje zou je zeggen, maar door knullig balverlies en verdedigen kon Omlandia uiteindelijk toch nog 2 keer scoren 

en zo eindigde de topper onbeslist. Met nog 3 wedstrijden lijkt het erop dat het kampioenschap geen haalbare 

kaart gaat worden aangezien Roden nog maar op 3 punten achter staat met minder wedstrijden. Wel kan de 

tweede plek die recht geeft op promotie nog behaald worden. Hiervoor zullen dan in elk geval de laatste 3 

wedstrijden gewonnen moeten worden. Het resterende programma is op 28 maart thuis tegen Vijfje, 4 april uit 

tegen DWS en 11 april thuis tegen Oranje Nassau. Op 4 april is het in de Tiggelhal ook Omlandia tegen Roden. 

Hierna zal er meer duidelijkheid zijn om de tweede plek. Tot nu toe is het een geweldig seizoen en we hopen dat 

het hondstrouwe publiek ons ook in de laatste wedstrijden tot steun zal zijn. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Klinkende overwinning bij presentatie shirts 

  

Na de nederlaag tegen concurrent Roden had het zaalteam van Stedum de week erna tegen Vijfje een totale off 

day met een onverwachte 9-3 nederlaag als resultaat. Een wedstrijd om gauw te vergeten. 

Op vrijdag 7 maart stond de derby tegen Middelstum op het programma. Iedereen (13 spelers) was er op tijd want 

de nieuwe shirts werden aangeboden door de sponsoren: Peter Beereboom, voor al u licht, geluid en beeld, Sijbes 

voor al uw kantoorartikelen en Sporthuis Winsum. Dit heugelijke feit werd op de gevoelige plaat vastgelegd 

waarbij voorzitter Pieter Berend ook aanwezig was. Deze maakte ook de foto en overhandigde de bloemen aan de 

sponsoren waarbij er een dankwoord was voor het beschikbaar stellen van deze shirts. De foto is elders op de site 

te vinden. 

In de nieuwe shirts werd er aangetreden tegen Middelstum. Stedum wilde de eerdere nederlagen recht zetten en 

begon goed aan de wedstrijd. Overigens bood Middelstum maar weinig weerstand waardoor er menig mooie 

aanval ten toon werd gespreid waardoor het vele publiek waar voor zijn geld kreeg. De ruststand werd bereikt met 

een 0-4 stand voor Stedum. Even na rust was er een kleine onoplettendheid waardoor Middelstum de hatelijke nul 

van het scorebord kon schieten. Hierna ging Stedum vrolijk door met het goede spel en met goed combinatiespel 

werden er diverse kansen gecreerd en ook benut. Achterin had de zaakjes goed op orde en met een keeper in een 

nieuw tenue leek het erop dat Boelie vaker kon blijven staan en zo een goede wedstrijd keepte. Ook de andere 

spelers Michel, Marten, Diederik, Egbert, Randy, Quammie en Wolter speelden goed en zo deed iedereen zijn duit 

in het zakje en werd er uiteindelijk een klinkende 2-11 overwinning geboekt en hiermee werden de nieuwe shirts 

goed ingewijd. De doelpunten kwamen op naam van: Wolter (3x), Randy (3x), Michel (2x), Egbert, Diederik en 

Marten. 

Komende vrijdag is de topper tegen de huidige nummer 2 Omlandia. Deze wedstrijd vangt om 20.00 uur aan in de 

Boshal. Komt allen kijken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terechte nederlaag maakt einde aan zegereeks 
 

Op vrijdag 21 februari stond de topper Stedum tegen Roden op het programma in een redelijk gevulde Boshal. 

Roden is de ploeg met de mimste verliespunten (4 minder dan Stedum). In de eerdere confrontatie had Stedum in 

Roden weten te winnen met 7-8 tegen een goed spelende ploeg. 

Een week geleden had Stedum al een mijlpaal bereikt met de 100e goal onder toeziend oog van Bernhard en 

Leendert. Nog bedankt voor de support. Nu wilde het graag de zegereeks behouden. 

In deze wedstrijd stond de net weer fitte Clown op de goal aangezien Boelie zijn vakantie voorbereidde maar 

ondanks dat toch nog even kwam kijken. Stedum begon verder op volle oorlogssterkte en met 3 man op de bank 

kon er conditioneel niks aan ontbreken. Toch begon Stedum weer slap aan de wedstrijd waardoor de scherpte 

ontbrak. Doordat Roden beter voetbalde en Stedum weinig bewoog, kon Stedum niet in zijn spel komen. Al snel 

stond het 0-1. Maar via een goede voorzet van Diederik kon Michel de 1-1 binnen knallen. Na verloop van tijd 

moest Roden even van de scheidsrechter even met 3 veldspelers spelen. Waar een goal van Stedum werd 

verwacht was het Roden die 1-2 scoorde met 3 veldspelers. Eenmaal weer met 4 veldspelers kon Stedum dan toch 

de 2-2 scoren via een vrije trap van Marten. Toch was Roden de betere ploeg maar bij een aantal schoten vond het 

of Clown op zijn weg of het houtwerk werd geteisterd. De rust werd bereikt met 2-2. Even werd de taktiek 

besproken waarbij er werd afgesproken op compacter te spelen daar Roden te veel ruimte kreeg. Dit bleek lange 

tijd te werken ondanks goede schoten van Roden. Maar door goed blokken en keeperswerk bleef het lange tijd 2-

2. Aanvallend wilde het nog steeds niet vlotten. Onze beide topscoorders kregen geen echte mogelijkheden om te 

scoren. In de laatste 10 minuten ging het dan toch mis. Via een paar goede aanvallen wist Roden uiteindelijk op 2-5 

te komen. Wat in andere wedstrijden wel lukte om een achterstand weg te werken lukte nu niet meer. En zo kwam 

er een einde aan de zegereeks van 8 overwinningen. Voorlopig blijft Stedum nog wel de koploper en is het 

afwachten of Roden de competitie wel gaat uitspelen gezien de vele wedstrijden die het nog moet. Het vele 

publiek wordt weer bedankt voor hun steun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zegereekst gehandhaafd door RUN 
 

Op woensdag 12 februari moest Futsal Stedum in sporthal ‘De Wijert’ het opnemen tegen Oranje Nassau 7. Het 

ging proberen om de achtste achtereenvolgende overwinning te halen. 

In de eerste helft speelde de ploeg in een te laag tempo, maar kwam het wel op een 0-1 voorsprong door een goal 

van Quammie waarbij Michel de keeper het zicht ontnam. Hierna kon Oranje Nassau op 2-1 komen door 2 goede 

goals. Het was Matthijs die de 2-2 scoorde, de 100ste goal! 

Hierna was Stedum niet bij de les waardoor het al snel op een 5-2 achterstand stond. Zelf kreeg het wel kansen 

maar de bal wilde er niet en in veel gevallen kwam de eindpass ook niet aan of men kon er net niet bij. Zo werd de 

rust bereikt met een 5-2 achterstand. In de rust werden even de puntjes besproken en werd er met een goede 

instelling aan de 2e helft begonnen. 

Zoals in basketbaltermen bij de Gasterra Flames wordt gesproken over een 12-0 run bijvoorbeeld ging dit ook voor 

Stedum op. Met een weergaloze run van 0-10 kwam de uiteindelijke eindstand van 5-12 op het scorebord. Het 

waren mooie aanvallen waarbij over meerder schijven elke keer de scorende speler werd gevonden. Hierbij was de 

ene aanval nog mooier dan de andere aanval en was het de tweede helft vooral Diederik die het vizier op scherp 

had met 6 doelpunten. De andere doelpunten werden nog gescoord door Matthijs (3x) en Michel. En zo werd op 

het conditionele vlak Oranje Nassau van het kastje naar de muur gestuurd en werd met goed spel de achtste 

overwinning op rij behaald. Met deze overwinning werd de koppositie verstevigd en is het gat met Omlandia 

gegroeid naar 6 punten. Echter nog steeds loert Roden met minder verliespunten op het vinkentouw. Echter deze 

tegenstander komt op vrijdag 21 februari op bezoek in de  Boshal. De wedstrijd vangt om 20.00 uur aan dus komt 

allen kijken naar deze topper!! 

Na de wedstrijd  beleefde Stedum een legendarische derde helft. Waar het gebruikelijk is om een biertje te drinken 

was dit nu niet het geval. Door een controle mocht de kantinemedewerkster geen bier verkopen.  Nog nooit 

vertoond en zo gingen we al snel huiswaarts waarbij op de terugweg door een aantal spelers nog de Mac Donalds 

werd aangedaan. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

De druk van de koploper 
 

Na vorige week de koppositie veroverd te hebben, moest Futsal Stedum op vrijdag 31 januari aantreden tegen Drs. 

Vijfje 14. Deze ploeg staat onderaan, maar dat zegt tegen de studenten van Vijfje niks. Die kunnen elke week wel 

een ander team hebben. In de eigen Boshal moest Stedum de zegereeks proberen een vervolg te geven, waarmee 

het de koppositie kon handhaven. Bovendien hoor je wel vaker dat als je koploper bent dat er dan onbewust een 

bepaalde druk boven komt drijven. Immers je bent de koploper en dan wordt er wat verwacht van je. 

  

Wederom was er een geringe belangstelling wat mede wel eens veroorzaakt kon worden doordat de ijsbaan in 

Stedum open was, zodat menigeen aan het scheuvelen was. 

  

Stedum begon in een te laag tempo aan de wedstrijd en doordat Vijfje gegroepeerd verdedigde was er voor 

Stedum geen doorkomen aan. Toch waren er wel wat kleine kansen. Maar vaak kwam de steekpass niet aan en 

was er vaak balverlies. Uit dit balverlies kon Vijfje 3 keer profiteren waardoor Stedum zomaar tegen een 0-3 

achterstand aankeek en het was vooral aan Boelie te danken dat de schade niet erger was bij rust. 

  

Coach Opa gaf aan rustig te blijven en een iets hoger tempo te gaan spelen door hun constant onder druk te 

houden. Deze taktiek leek te werken, want al snel kwam Vijfje in verdrukking en was het Michel die met behulp 

van een verdediger zijn schot in het doel zag verdwijnen. Hierna begon het redelijk te lopen en waren vooral 

Matthijs en Diederik een kwaal voor Vijfje. Binnen no time had Matthijs 2 keer de trekker over gehaald en stond 

het 3-3. Nu wilde Stedum door drukken maar door een counter van Vijfje stond het plotsklaps weer 3-4. Toch wist 

Matthijs na een mooie aanval de 4-4 weer op het bord te knallen. Hierna diende zich de mooiste goal van de avond 

zich aan. Uit een afgeslagen aanval kreeg Diederik de bal net over de middenlijn de bal en hij zag de keeper iets te 

ver voor de goal staan en via een bekeken boogbal vloog de bal net onder de kruising in de goal en stond Stedum 

voor het eerst op voorsprong. Toch wist Vijfje nog op 5-5 te komen. Een schot van hun werd door Marten van 

richting veranderd waardoor Boelie kansloos was. Echter Stedum had deze 2e helft wel het betere van het spel en 

de conditie ging de doorslag geven waarbij gelukkig voor ons Clown ook mee deed in de roulatie van het wisselen 

en dat was maar goed ook aangezien Quammie geblesseerd was geraakt. Via een mooie aanval van achteruit door 

Michel werd Randy in stelling gebracht die 4 minuten voor het einde de belangrijke 6-5 binnen schoot. Hierna had 

Marten het duel al in het slot kunnen gooien maar zijn schot ging net langs de verkeerde kant van de paal. Even 

later was dan daar toch de bevrijdende 7-5. Aan het eind van de aanval kon Matthijs beheersd afronden en kon 

Stedum met zijn allen de voorsprong in de laatste minuten verdedigen en werd er wederom een overwinning 

behaald. Maar moeizaam was het allemaal wel, maar een koploper wint ook mindere wedstrijden. Kijk maar naar 

Ajax. Zo werd de koppositie gehandhaafd. Woensdag 5 februari wordt er in de Aclo-hal om 21.00 uur aangetreden 

tegen Vijfje 6. Komt allen kijken!!! 
 

 

 



 

 

Stedum pakt de koppositie 
 

Op vrijdag 24 januari trad Futsal Stedum aan tegen Futsal Winsum. In een matig gevulde Boshal wilde Stedum de 

zegereeks een vervolg geven. Tegen Winsum was in het begin van het seizoen nog in een knotsgekke wedstrijd 

gelijk gespeeld. En Winsum was toen zeker geen slechte ploeg. 

  

Doordat Opa, Pieter en Ralf geblesseerd zijn, was de selectie van te voren met 10 spelers. Maar Marten, Wolter en 

Boelie hadden wat anders, waardoor er uiteindelijk met 7 spelers werd aangetreden tegen Winsum. 

Door gunstige uitslagen en door het blijven winnen, is inmiddels de koppositie weer in het zicht gekomen en lijkt 

Stedum zich serieus te gaan bemoeien met het kampioenschap danwel een promotieplek. 

  

Ondanks dat ondergetekende er niet bij was, toch dus een verslag. Uit de commentaren van de ‘wats app’ bleek 

het een produktieve wedstrijd te zijn geweest. De ene goal was nog mooier dan de andere goal. De weinige 

supporters, Jeroen, Paul, Lorenzo en pa en moe Colstee kregen dan ook zeker waar voor hun ‘geld’. Het is wel 

jammer dat ondanks de goede resultaten en de gratis entree de publieke belangstelling tegen viel. 

Door doelpunten van Diederik (3x), Matthijs (2x), Michel (2x) en Egbert (2x) werd er uiteindelijk een 9-4 

overwinning geboekt. Inmiddels was ook bekend dat concurrent Omlandia een verrassende nederlaag had geleden 

tegen DWS en doordat leider Boelos de uitslag van ON 5-Stedum 4-6 heeft door gegeven aan de KNVB heeft 

Stedum de ‘KOPPOSITIE’  gepakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futsal Stedum begint 2014 goed! 
 

De tweede helft van het zaalvoetbalseizoen is voor Stedum goed begonnen. 

Dit begon al op 13 december 2013 door met elkaar een gezellig uitje te hebben in Vita Nova, waar de basis werd 

gelegd voor het vervolg van het seizoen. 

  

Stedum begaf zich zelfs op de transfermarkt. Het haalde de gestopte Michel de Graaf transfervrij binnen en ook de 

geblesseerde Randy Bolhuis kon weer spelen. Daar tegenover staat dat routinier Opa voorlopig langs de kant staat 

met een blessure. 

  

Op 3 januari werd er in Roden aangetreden tegen Roden 3, de ploeg met de minste verliespunten en had alleen 

nog maar verloren van Middelstum en had ook de huidige koploper Omlandia verslagen. Dit kon wel eens een 

moeilijke pot worden. Maar met de juiste instelling en met een geweldige Clown op de goal werd er na een 5-8 

voorsprong uiteindelijk gewonnen met 7-8. 

  

Hierna volgde op 10 januari de thuiswedstrijd tegen ON 5 en in deze wedstrijd maakte Michel zijn  comeback. In 

een spannende pot werd er met 4-3 gewonnen. Hierbij ging de wedstrijd lange tijd gelijk op waarbij de meeste 

kansen toch voor Stedum waren. Maar de mooiste kansen wilden er niet in. De ruststand was 2-2, waarbij de 2e 

een inschattingsfout van Boelie was, maar in het verdere verloop herstelde hij zich goed en wist lange tijd in de 2e 

helft zijn doel schoon te houden. Na lang drukken wist Stedum op 3-2 te komen maar het gezien de kansen zeker 

6-2 moeten staan waarbij Marten op zijn nieuwe schoenen zelfs wist te presteren om voor een lege goal te missen. 

Gelukkig scoorde Stedum toch de 4-2 en leek het de wedstrijd rustig uit te spelen. Echter door balverlies in de 

laatste seconden werd het toch nog 4-3. Al met al een moeizame overwinning. 

  

Op 17 januari volgde de return en reisde Stedum met 8 spelers af naar de BEA-hal. Dus kon er in een hoog tempo 

gespeeld worden door frequent te wisselen. Echter door 2 keer balverlies kon ON op een 2-0 voorsprong komen. 

Echter Stedum hield het hoofd koel door rustig op zoek te gaan naar doelpunten en qua spelbeeld was het ook de 

betere ploeg. Doordat scheidsrechter Dick Nieborg (er was geen scheidsrechter) goed floot kon Stedum op een 

gegeven moment door een man meer situatie tot 2-1 terugkomen. Echter hierna was het al vlot 3-1. Maar de rust 

werd toch met een 3-3 stand bereikt. In de 2e helft kwam Stedum wederom op een achterstand van 4-3 doordar 

Boelie de bal voor de voeten van een tegenstander tikte ipv de bal klem te hebben. Echter door verscheidende 

reddingen met de voeten kon ON het net niet meer vinden. Stedum wist het net wel te vinden en met goed spel 

wist het dan ook nog 3 keer te scoren waardoor de derde overwinning op rij in 2014 een feit was. 
 

 

 



 

 

 

De zaalderby! 
 

Op vrijdag 6 december, the day after van ons goedheiligman, stond in de Boshal de derby op het programma. 

Stedum ontving als nummer 3 de nummer 4 Middelstum. Beide ploegen waren redelijk compleet. Stedum miste de 

gebleseerden Boelos, Ralf, Brutus en Randy. Toch was de ploeg met 8 spelers: Clown, Opa, Died, Matthijs, Pieter, 

Marten, Wolter en Quammie. Laatstgenoemde kwam later vanwege autopech. Hierdoor had Boelos ook de eerste 

3 doelpunten gemist omdat deze Quammie tegemoet was gereden. 

Eenmaal terug bleek Stedum dus al met 3-0 voor te staan door doelpunten van Wolter, Died en Matthijs. Toch had 

Middelstum hiervoor een paar dotten van kansen gehad maar Clown was in vorm vandaag. Ondertussen had 

Boelos namens Quammie contact met de ANWB zodat die naar zijn auto konden kijken (oliedruk). Net voor de rust 

scoorde Middelstum ineens vanuit het niets 2 keer en leek het weer spannend te worden. Wegens een 

misverstand achterin werd er door een eigen doelpunt alsnog de rust bereikt met een 4-2 stand. 

In de tweede helft probeerde Stedum weer de bal rond te laten gaan. Echter door een paar keer dom balverlies, 

kon Erwin van der Laan een paar keer profiteren en stond het plotsklaps 4-5 voor Middelstum. Gelukkig wist 

Stedum zich op te richten en kon Quammie de 5-5 scoren. Echter daarbij blesseerde hij zich aan de hamstring en 

kon niet verder. Het spel bleef op en neer gaan en uiteindelijk wist Stedum toch uit te lopen naar 8-5 door goals 

van Died (2x) en Matthijs. Met veel strijdlust wist Stedum uiteindelijk deze laatste competitiewedstrijd van het jaar 

over de streep te trekken en het publiek gaf hierbij de nodige steun als 12e man. Op 20 december speelt het 

zaalteam nog een oefenwedstrijd tegen het team van Stedum 1 dat zich voorbereid op het traditionele 

kersttoernooi dat op 23, 25 en 28 december in de Boshal wordt gehouden. Het programma volgt een dezer dagen 

op de site. 

Futsal Stedum sluit hiermee het jaar af met een keurige derde plek en gaat op 3 januari de competitie vervolgen 

tegen Roden 3 in de Hullen te Roden om 20.00 uur. 

Futsal Stedum wenst iedereen prettige feestdagen en een gezond en sportief 2014 toe. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Futsal Stedum herovert de koppositie 
 

Voor het zaalteam van Stedum stond er vrijdag 18 oktober een uitwedstrijd op het programma tegen de studenten 

van Vijfje 17. Beide ploegen waren nog ongeslagen en bij winst van Vijfje zou deze ploeg met een wedstrijd minder 

net zoveel punten als Stedum hebben. Maar bij winst van Stedum zou de koppositie weer worden heroverd. Een 

cruciaal duel dus. 

Stedum was met 8 spelers: Diederik, Matthijs, Opa, Boelos, Pieter, Marten, Wolter en Archelon. Clown (knie), 

Egbert (hamstring), Ralf (enkel) en Randy (voet) waren afwezig. 

In de Willem-Alexander hal was het Stedumer publiek weer talrijk aanwezig, dus aan de aanmoedigingen kon het 

vandaag niet liggen. 

Stedum begon kalm aan de wedstrijd en de eerste kansen waren dan ook voor Vijfje waarvan er 1 in ging. Hierna 

nam Stedum de wedstrijd over en boog de achterstand al snel om in een voorsprong van 1-3 door doelpunten van 

Matthijs, Diederik en Wolter. Vijfje kon hier blijkbaar niet tegen en trok vaker dan nodig was aan de handrem. Tot 

ergernis van Stedum trad de scheidsrechter hier nauwelijks tegen op. Hierdoor ontstond er irritatie in het veld en 

stuurde de scheids om niets er een van Stedum voor 2 minuten uit, waar hij zeker al menig speler van Vijfje voor 

overtredingen (zoals slidings) er uit had kunnen sturen. Niet veel later gaf hij zelfs een strafschop voor Vijfje voor 

een overtreding waar  geen sprake van was. Hierbij was enige commotie en daardoor was de speler van Vijfje niet 

meer geconcentreerd en zag zijn schot op de lat uiteen spatten. Even later werd het dan toch nog 2-3. Maar net 

voor rust was het Quammie die met een bekeken schot de 2-4 scoorde. 

In de rust werd afgesproken om zelf lekker te gaan voetballen en de monden dicht te houden tegen de slecht 

fluitende scheidsrechter die kennelijk de zaalregels niet kende. 

Echter ook in de tweede helft liet de scheidsrechter veel toe, wat uiteindelijk toch weer ergernissen met zich mee 

bracht bij menig Stedum speler en op die manier had het ook zijn invloed op het spel van Stedum, dat zeker niet 

zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. Het werd dan ook eerst 3-4 en toen weer 3-5 door Matthijs. Hierna 

moest Wolter wegens aanmerkingen voor 2 minuten op de strafbank en aangezien hij op dat moment wissel zat 

kon Stedum wel met 5 spelers blijven staan. Bij 4-5 was de scheidsrechter er in 1 keer flauw van en voerde een 

afkoelingsperiode in van 5 minuten. Even later wilde hij er zelfs helemaal mee stoppen. Echter hij had het deels 

zelf veroorzaakt door niet consequent te fluiten, dus uiteindelijk ging hij toch door en toen floot hij wel voor 

overtredingen. De wedstrijd kende nog een paar doelpunten van Diederik en Wolter en nog 1 van Vijfje en 

daarmee won Stedum verdiend met 5-7 en heroverde het de koppositie. Wederom wordt het publiek bedankt 

voor hun aanmoedigingen. 
 

 

 



 

 

 

 

Futsal Stedum boekt een ruime overwinning 
 

Op vrijdag 4 oktober, de dag dat dieren extra in het zonnetje worden gezet, moest Stedum in de eigen Boshal 

aantreden tegen de studenten van Vijfje 6. In een wederom redelijk uitverkochte arena was Stedum met 8 spelers 

vertegenwoordigd. Egbert, die net weer pappa is geworden, was afwezig en hierbij dan ook de felicitaties van het 

team aan Egbert en Jurrina. Verder was ook Boelie afwezig die deze keer de honneurs liet waarnemen door Clown, 

die dat met verve heeft gedaan, gehoord uit betrouwbare bron. 

  

Natuurlijk deed ook Died mee en nu was natuurlijk de vraag of hij eindelijk eens een overwinning mee mocht 

maken als hij mee deed. 

Gezien de titel van dit verslag is het antwoord al gegeven. Maar Diederik liet in deze wedstrijd ook zijn scorend 

vermogen zien en wist liefst 6 maal het net te vinden. Moet wel gezegd dat hij er bij een 3-0 stand inkwam 

(betrouwbare bron) en toen wel gedacht moet hebben: ‘het lijkt er op dat we gaan winnen’. 

Stedum liet op deze avond duidelijk goed spel zien, waarbij Vijfje 6 wel degelijk kansen kreeg maar meerdere 

malen op Clown stuitte. De ruststand werd bereikt met een 3-1 stand. Maar in de tweede helft liet Stedum zijn 

kwaliteiten zien en werd uiteindelijk gewonnen met 13-3, waarbij niet alleen Diederik van zich liet spreken maar 

ook Matthijs die het bij 5 doelpunten liet. Verder scoorden Marten en Wolter elk nog een doelpunt. 

  

Met deze overwinning mag Stedum zich 1 week lang koploper noemen want concurrent Middelstum speelde op 

dezelfde avond in de Boshal gelijk tegen Omlandia 3. Aangezien Middelstum volgende week in actie komt en 

Stedum niet kan het dan weer anders zijn. Maar vooralsnog heeft Stedum de koppositie in handen. 

De eerstvolgende wedstrijd is weer tegen een team van Vijfje en wel in de Willem-Alexanderhal in Groningen (het 

nieuwe gebouw op het Zernike complex) op 18 oktober om 20.00 uur. Dit alles ter info voor ons hondstrouwe 

publiek. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Omlandia te sterk voor Stedum 
 

Na de nipte nederlaag van vorige week tegen A.S. Extudiantes reisde Stedum vrijdag 8 november af naar Ten Boer. 

In de plaatselijke Tiggelhal wachtte tegenstander Omlandia. Gezien de stand op de ranglijst was dit wederom een 

topper. 

Stedum miste nog steeds de geblesseerde spelers Ralf, Randy, Brutus en Clown. Matthijs Colstee meldde zich weer 

bij de groep maar zou sporadisch invallen om zo geen risico te nemen voor de veldwedstrijd tegen Holwierde. 

  

Stedum werd in de eerste minuten overrompeld wat al snel in de 1-0 resulteerde door balverlies voorin. Omlandia 

bleef kansen krijgen maar wist het doel niet te vinden waardoor het lange tijd 1-0 bleef. Toch kreeg Stedum ook 

wat kansjes maar de betere ploeg was Omlandia. Uiteindelijk werd de rust met 2-0 bereikt. 

In de 2e helft ging Stedum beter voetballen maar door balverlies kon Omlandia al vrij snel de 3 en 4-0 sccoren. 

Hierna deed Stedum wat terug en leek de wedstrijd weer spannend te worden want door doelpunten van Diederik 

en Marten stond het ineens 4-2 en begon het meegereisde publiek zich enigszins te roeren. Zou het nog 

kunnen….? 

Maar Omlandia hield het hoofd koel en scoorde de 5-2. Hierna bleven er aan beide kanten doelpunten vallen 

waardoor de eindstand uiteindelijk 9-5 werd voor Omlandia. De doelpunten aan de kant van Stedum werden 

gescoord door Wolter en 2 keer Quammie. 

  

Hiermee is Omlandia de Stedumers gepasseerd op de ranglijst. Hopelijk kan Stedum op 22 november in het Alfa 

Sportcentrum bij Kardinge weer de draad oppakken door tegen A.S. Extudiantes revanche te nemen voor de 

eerdere nederlaag. Wel moet het dan Opa en Marten missen maar hopelijk zijn dan Clown, Brutus en Randy er 

weer bij. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nederlaag in de laatste minuut 
 

Vrijdag 1 november moest Futsal Stedum aantreden in de Boshal tegen ex-studenten van Drs.Vijfje ofwel A.S. 

Extudiantes. Bij winst zou de koppositie gehandhaafd blijven. Maar bij verlies en bij puntverlies van concurrent 

Middelstum konden de ex-studenten aan de leiding komen. 

  

De harde kern van Stedum was voor het grote deel weer als 12e man aanwezig waaronder ook trainer Leendert 

Nieborg. Stedum moest in deze wedstrijd een aantal spelers missen die al langdurig geblesseerd zijn. In die 

ziekenboeg is ook een van de topscoorders gekomen en wel Mathhijs Colstee. Dat deze speler node werd gemist 

bleek wel uit het feit dat Stedum moeite had om de kansen te benutten. Stedum was de gehele wedstrijd eigenlijk 

de betere ploeg maar Extudiantes hing met de hele ploeg voor de goal en was vooral gevaarlijk met diverse 

uitvallen. In de eerste helft was Stedum ongelukkig achter gekomen met 0-1 waarbij Boelie in eerste instantie goed 

redding bracht, maar de verkeerde kant opdraaide bij het opstaan en hierdoor tot zijn ontzetting de bal alsnog 

over de lijn zag gaan. Hierna ging Stedum op zoek naar een doelpunt maar bij een afgeslagen aanval was 

Extudiantes razend snel aan de andere kant en was het 0-2. Nog voor rust deed Opa wat terug uit een vrije trap die 

van richting werd veranderd. In de 2e helft stelde Stedum al snel orde op zaken en werd het gelijk door Wolter uit 

een mooie aanval en schoot Marten even later een vrije trap goed binnen. 

Hierna had Stedum het moeten afmaken maar Marten en Wolter faalden oog in oog met de keeper. In de laatste 

minuut stond het plotsklaps 3-4 en ondanks nog een paar kansen werd de eerste nederlaag van het seizoen niet 

voorkomen. Door het verlies van Middelstum tegen Vijfje 17 kon Extudiantes hierdoor de koppositie overnemen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Duidelijke overwinning futsal Stedum 
 

Vrijdag 27 september trad het zaalteam van Stedum aan tegen DWS Oosterpoort 4 in de Boshal. Op papier was dit 

een bekende tegenstander want vorig seizoen werd deze ploeg met vlag en wimpel kampioen. Maar gelukkig…het 

team had een andere samenstelling en droeg alleen de naam van het vierde. 

Met weer de harde kern (de groep wordt steeds groter) als de ‘bekende 12e man’ begon Stedum aan de wedstrijd. 

De wedstrijd begon in een laag tempo van beide kanten. Maar na zo’n 5 minuten werd het 0-1 door een vieze 

punter. Het was voornamelijk DWS dat de betere kansen kreeg maar tot 2 keer toe de paal trof. Toch kreeg 

Stedum ondanks het lage speeltempo ook wat kansen maar tot scoren wist het niet te komen. Vlak voor rust zag 

de Stedumer aanhang de 0-2 op het scorebord verschijnen en even leek het erop dat Stedum de handdoek zou 

gooien, maar Egbert alias Brutus wist met een fijne schuiver de aansluitingstreffer te maken. 

In de 2e helft begon Stedum direct fanatiek onder luid gejuich van het publiek en dit resulteerde al snel in de 

gelijkmaker door Matthijs en even later was het zelfs 3-2 door een goal van Marten. Het werd nog 3-3 maar hierna 

wist Boelie de kooi verder schoon te houden en doordat vooral de geslepen Clown, Matthijs en Marten constant 

aanspeelbaar waren kon het publiek genieten van mooie aanvallen en dito doelpunten. Eerst was het Matthijs die 

Clown van achteruit vond bij de goal en Clown kon simpel binnen tikken. Hierna was er een mooie aanval doordat 

Egbert een aanval wist te onderscheppen waardoor uiteindelijk Wolter de bal in het doel deponeerde. Hierna 

scoorde Marten nog de 6-3 maar door een blessure ging hij hierna toch voor de zekerheid naar de kant. 

  

Uit een schitterende vrije trap van Clown werd het 7-3. Waar iedereen een hard schot verwachtte, schoot Clown 

de bal met een bekeken rollertje in de hoek. En dan de mooiste actie van de avond. Via een schitterende aanval 

legde Clown de bal panklaar voor Matthijs. Maar hij wist de bal tegen de keeper aan te krijgen waarna hij de bal 

weer bij de zijkant in de voeten kreeg en als nog met een slalom iedereen zijn hielen liet zien en de keeper 

kansloos liet. De speler in kwestie vroeg zich na afloop dan ook terecht af wat knapper was, de eerste gemiste 

actie of de tweede actie. In elk geval herstelde hij het goed. 

  

En zo werd de ongeslagen status van dit seizoen behouden. Inmiddels worden er al grappen gemaakt over Diedje. 

Dit grote talent doet al een tijdje mee en is zeker van waarde met zijn technische kwaliteiten, maar tot nu toe 

wacht hij nog steeds op zijn eerste overwinning. Frappant is hierbij dat als hij niet meedoet, Stedum wint. Dit kan 4 



oktober geschiedenis worden want dan moet Stedum thuis aantreden tegen Vijfje 6 met in de gelederen Diedje. 

Winnen dus en met de grote steun van onze aanhang moet dat zeker mogelijk zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

Stedum laat winst in kolkende Ripperdahal liggen 
 

Na de overwinning op Potetos 9 in een oefenduel ging Futsal Stedum op 13 september van start voor de 

competitie. Dit gebeurde in het altijd gezellige Winsum. Gezien het feit dat Stedum tegen Winsum 5 was de hal 

toch redelijk gevuld en zo was ook de harde kern van Stedum aanwezig, die goed van zich liet spreken. Aangezien 

de burgemeester van Winsum het duel niet als risicovol aan had gemerkt, kon onze harde kern met eigen vervoer 

komen. 

  

Stedum was aardig compleet en was met 8 spelers waardoor Clown wel plaats nam in zijn tenue maar alleen zou 

spelen bij nood. Direct vanaf de aftrap waren de intenties van Stedum duidelijk en al snel stond er een 0-2 op het 

scorebord na 2 identieke doelpunten van Quammie. Winsum liet het hier niet bij zitten en zo’n 10 minuten voor de 

rust was het al weer 2-2. Toch liet Stedum zien dat het de betere was en zo werd er gerust met een 2-5 

voorsprong. Zoiets mag je in feite niet meer weg geven. Maar in de tweede helft zou de scheidsrechter aardig zijn 

stempel op deze wedstrijd drukken en liet Stedum zich aardig de kaas van het brood eten. Eerst kwam Winsum 

terug tot 3-5 waarbij Opa een penal veroorzaakte en eruit kon met geel maar doordat Winsum dus scoorde kon hij 

er direct weer in. 

  

Echter bij de 4-5 moest Boelie eruit na een opstootje. Gelukkig wist Winsum niet te scoren en kon Stedum nadat 

Boelie er weer bij was weer uitlopen naar 4-6. En het had zeker meer kunnen zijn maar opgelegde kansen 

werden  gemist of op de paal of lat geschoten. Tja..en dan krijg je vaak de deksel op je neus en binnen een mum 

van tijd stond het zomaar 7-6. In de laatste 2 minuten ging Stedum met 5 veldspelers spelen om zo de gelijkmaker 

te forceren. En wat er toen allemaal in de Ripperdahal gebeurde weet niemand eigenlijk te verklaren. Eerst moest 

hun keeper er met rood vanaf en wist Stedum via een miraculeuze goal van Matthijs (hij kreeg de bal tegen zich 

aan geschoten) de 7-7 te maken. Hier maakten de Winsumers zich zo boos over dat er nog 1 uit moest en dus was 

het 5 tegen 3 en hiervan had Stedum zeker moeten profiteren maar kennelijk vond de scheids het wel goed zo en 

telde hij de laatste minuut niet meer mee en werd er een gelijk spel genoteerd. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futsal Stedum verslaat Pototos 9 
 

Na de overwinning op Potetos 9 in een oefenduel ging Futsal Stedum op 13 september van start voor de 

competitie. Dit gebeurde in het altijd gezellige Winsum. Gezien het feit dat Stedum tegen Winsum 5 was de hal 

toch redelijk gevuld en zo was ook de harde kern van Stedum aanwezig, die goed van zich liet spreken. Aangezien 

de burgemeester van Winsum het duel niet als risicovol aan had gemerkt, kon onze harde kern met eigen vervoer 

komen. Stedum was aardig compleet en was met 8 spelers waardoor Clown wel plaats nam in zijn tenue maar 

alleen zou spelen bij nood. 

  

Direct vanaf de aftrap waren de intenties van Stedum duidelijk en al snel stond er een 0-2 op het scorebord na 2 

identieke doelpunten van Quammie. Winsum liet het hier niet bij zitten en zo’n 10 minuten voor de rust was het al 

weer 2-2. Toch liet Stedum zien dat het de betere was en zo werd er gerust met een 2-5 voorsprong. Zoiets mag je 

in feite niet meer weg geven. Maar in de tweede helft zou de scheidsrechter aardig zijn stempel op deze wedstrijd 

drukken en liet Stedum zich aardig de kaas van het brood eten. Eerst kwam Winsum terug tot 3-5 waarbij Opa een 

penal veroorzaakte en eruit kon met geel maar doordat Winsum dus scoorde kon hij er direct weer in. 

  

Echter bij de 4-5 moest Boelie eruit na een opstootje. Gelukkig wist Winsum niet te scoren en kon Stedum nadat 

Boelie er weer bij was weer uitlopen naar 4-6. En het had zeker meer kunnen zijn maar opgelegde kansen 

werden  gemist of op de paal of lat geschoten. Tja..en dan krijg je vaak de deksel op je neus en binnen een mum 

van tijd stond het zomaar 7-6. In de laatste 2 minuten ging Stedum met 5 veldspelers spelen om zo de gelijkmaker 

te forceren. En wat er toen allemaal in de Ripperdahal gebeurde weet niemand eigenlijk te verklaren. Eerst moest 

hun keeper er met rood vanaf en wist Stedum via een miraculeuze goal van Matthijs (hij kreeg de bal tegen zich 

aan geschoten) de 7-7 te maken. Hier maakten de Winsumers zich zo boos over dat er nog 1 uit moest en dus was 

het 5 tegen 3 en hiervan had Stedum zeker moeten profiteren maar kennelijk vond de scheids het wel goed zo en 

telde hij de laatste minuut niet meer mee en werd er een gelijk spel genoteerd. 

  



 

 

 

 


