
 

 

V.V. STEDUM (FUTSAL) 

SEIZOEN 2016-2017 

-------------------------------------------------- 

Futsal Stedum start met zege 

Voor Stedum begon het zaalvoetbalseizoen met een thuiswedstrijd in de vertrouwde Boshal tegen Vijfje 9. Deze 
ploeg had een week eerder al verloren met 15-5 van Real Camaradas hetgeen natuurlijk niks zegt over deze 
wedstrijd. Stedum begon met de volgende spelers: Michel de Graaf, Ronnie Medema, Wolter van Zanten, Tiemen 
Dijk, Diederik Dijk, Archelon Quammie, Dick Nieborg en Boelie de Sturler 

Stedum begon goed en de bal werd goed rond getikt en met mooie aanvallen stond het binnen de korste keren 
voor met 3-0 door goals van Tiemen Dijk en Diederik Dijk (2). Hierna bleef de ploeg geconcentreerd spelen en 
wederom Tiemen Dijk en Diederik Dijk brachten de stand naar 5-0. Op slag van rust maakte Michel de Graaf er nog 
6-0 van. 

In de 2e helft ging Vijfje compacter spelen waardoor Stedum in het begin het wat moeilijker had om er door heen 
te komen en hierdoor kon Vijfje wat meer counteren. Uit een van deze uitvallen kwam het op 6-1. Bij deze 
tegengoal had de Sturler misschien beter kunnen blijven staan want nu was hij kansloos op het schot in de korte 
hoek. Stedum antwoordde direct en het was Wolter van Zanten die de stand naar 7-1 bracht. Maar wederom wist 
Vijfje te scoren. Na een redding van de keeper van Stedum kwam de bal voor de voeten van de spits die vrij simpel 
de bal in het doel legde. Verder liet Stedum het niet komen en het liep vrij eenvoudig uit naar 10-2 waarbij Vijfje 
zeker nog kansen kreeg maar de Sturler liet met een aantal goede saves zien dat hij er stond. Hierna geloofde Vijfje 
het allemaal wel en liep Stedum uiteindelijk uit naar een 13-2 overwinning waarbij de doelpunten werden 
gescoord door: Diederik Dijk (4), Wolter van Zanten (4), Tiemen Dijk (3), Michel de Graaf en Archelon Quammie. 
Hiermee is de eerste overwinning van het seizoen een feit en wordt op 30 september Real Camaradas ontvangen. 
Komt allen kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futsal Stedum verliest van koploper 

Op 30 september trad Stedum aan tegen koploper Real Camaradas. Door blessures en wat afwezigen kon Stedum 
niet op volle sterkte aantreden. Wel was oudgediende Bert Weesepoel teruggekeerd in het zaalteam. 

Direct liet Camaradas al zien waarvoor het gekomen was en al vrij snel stond er 0-1 op het scorebord. Toch liet 
Stedum zich niet onbetuigd en waren het Diederik Dijk en Michel de Graaf die beiden de paal raakten. Hierna wist 
Camaradas vrij snel uit te lopen naar 

0-4 waarbij de Sturler nog meerdere malen erger wist te voorkomen. Gelukkig deed Stedum hierna wat terug via 
Wolter van Zanten. Met deze stand werd er ook gerust. 

In de 2e helft kwam Camaradas vrij snel op 1-5 en leek de wedstrijd gespeeld. Maar Stedum wist via Wolter van 
Zanten en Diederik Dijk terug te komen tot 3-5. Hierna leek de 4-5 aanstaande gezien het aantal kansen dat 
Stedum kreeg, maar helaas viel het doelpunt aan de andere kant waarna Camaradas nog 2 maal wist te scoren 
waardoor de eindstand 3-8 werd. Gezien het spelbeeld en de kansen was dit een iets te geflatteerde uitslag en 
heeft Stedum niet kunnen stunten tegen de koploper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futsal Stedum doet goede zaken 

In het afgelopen weekend moest Stedum op vrijdag en maandag voetballen. Op vrijdag ging het op bezoek bij het 
ongeslagen Gieten 1 welke de volle buit had uit 4 wedstrijden. Stedum begon heel voortvarend tegen de 
Gietenaren. Met goed spel kwam het snel op 0-2 door goals van Diederik Dijk en Michel de Graaf. Hierna werd het 
1-2 en leek Gieten door te drukken. Maar Stedum wist onder de druk uit te komen en middels een goede aanval 
was het Tiemen Dijk die vanuit een onmogelijke hoek schitterend wist te scoren. Hierna was het eigenlijk een 
gelopen koers en wist Stedum te gaan rusten met een 1-4 stand door een score van Wolter van Zanten. In de 2e 
helft probeerde Gieten wel wat te veranderen aan de stand maar ook doelman de Sturler stond in deze fase zijn 
mannetje waardoor Gieten niet wist te scoren. Zelfs niet toen Tiemen Dijk met geel naar de kant moest. En na die 
2 minuten kwam deze Dijk in een tegenaanval zelfs weer in het veld waardoor hij uiteindelijk de 1-5 kon laten 
aantekenen. Hierna kon Gieten eindelijk weer wat terug doen maar de overwinning kwam niet meer in gevaar en 
door 3 goals van Diederik Dijk werd er uiteindelijk gewonnen met 3-8. Al met al een heerlijke overwinning. 

Op de maandag daarna moest de ploeg wederom de Provincie Drenthe in. REUZ 3 uit Vries was nu de 
tegenstander en deze ploeg was versterkt met 2 spelers van hun eerste dat op hoofdklasse niveau uitkomt. 
Stedum begon enigszins mat aan de wedstrijd en stond al snel met 2-0 achter. Maar hierna herpakte de ploeg zich 
en met een schitterende lange bal wist Michel de Graaf de bal op het hoofd te leggen van Tiemen Dijk die 
schitterend inkopte over de keeper. Hierna trok broer Diederik Dijk de stand zelfs gelijk uit een schitterende 
aanval. Er had zelfs gerust kunnen worden met 2-3 maar een schitterende aanval kon net niet worden bekroond 
met een goal door de Graaf aangezien die na de keeper uitgespeeld te hebben zijn schot op de paal zag belanden. 
De 2e helft was nog maar net bezig toen er een kopie kwam van de eerste goal van Stedum. Weer was het de 
Graaf die met een lange bal Tiemen Dijk wist te bereiken en deze kopte achterwaarts de bal over de keeper. Reuz 
kwam hierna snel weer op 3-3, maar de Dijk-show ging verder. Vooral Diederik Dijk had zijn vizier deze avond op 
scherp staan en bracht met een paar mooie goals uit dito aanvallen de stand op 3-6. Hierna liet Stedum de 
touwtjes iets vieren en dit had het niet moeten doen, want Reuz wist ondanks dat de Sturler wederom een prima 
pot speelde gelijk te komen. Maar direct na de gelijkmaker was het Tiemen Dijk die uit een vrije trap scoorde 
waarmee de het 6-7 werd. In de laatste minuut wist Stedum zelfs nog op 6-8 te komen. Uit een lange uitgooi van 
de Sturler wist Tiemen Dijk de bal bij Diederik Dijk te krijgen welke hierna zijn 5e goal van de avond scoorde en zo 
wist Stedum met deze overwinning zich weer te nestelen in de suptop van de 2e klasse. Op vrijdag 2 december is 
de brigade weer te bewonderen in de eigen Boshal tegen Vijfje 8, de nummer 3 van dit moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futsal Stedum in verliespunten gelijk met koploper 

De zaalvoetballers van Stedum hadden de afgelopen weken zich al genesteld in de subtop door goede 
overwinningen. Hierdoor stond afgelopen vrijdag in de eigen Boshal het duel tegen Vijfje 8 op het programma 
welke derde stonden. Deze ploeg had gewonnen van koploper Camaradas dus Stedum was gewaarschuwd. Door 
blessures was de ploeg maar met 6 spelers en moest Marten Hovenga noodgedwongen op de goal. Uit een goed 
uitgespeelde aanval kwam Vijfje op 0-1. Hierna kreeg Stedum door hoe Vijfje zijn spelletje speelde en nam de regie 
van de wedstrijd over. Uit een schitterende pass van Bert Weesepoel kon Diederik Dijk de 1-1 laten aantekenen. 
Hierna was het wederom Weesepoel die Dijk wist te vinden en deze nam de bal vanuit de lucht ineens op de 
pantoffel. Met een goede reflex wist de doelman van Vijfje een doelpunt te voorkomen. Echter bij het wegwerken 
van de bal maakte een andere speler hands en de scheidsrechter kon niet anders dan een strafschop geven. Hier 
wist aanvoerder Dick Nieboirg wel raad mee en Stedum stond op 2-1. Even later was het Diederik Dijk die met een 
goede pass Wolter van Zanten wist te vinden en die liet het scorebord op 3-1 zetten. Door nog een goede redding 
van Hovenga werd de rust ook met deze stand bereikt. 

In de 2e helft scoorde Vijfje al snel de aansluitingstreffer en hierna golfde het spel op en neer waarbij zowel 
Stedum als Vijfje hadden kunnen scoren maar het bleef 3-2. Een van de aanvallen van Stedum had een beter lot 
verdiend. Het was Dick Nieborg die Wolter van Zanten de diepte in stuurde en deze schoot de bal vanuit de lucht 
goed op de goal maar zag de keeper de bal goed redden. Even later kwam Stedum uit een vrije bal vanaf 10 meter 
door Diederik Dijk op 4-2 en leek de wedstrijd gespeeld. Echter de goed keepende Hovenga verkeek zich op een 
rollertje welke bij de paal in het doel belandde en hierdoor werden de laatste minuten nog spannend waarbij Vijfje 
in de laatste minuut een bal net langs de verkeerde kant van de paal zit verdwijnen. Hierdoor weet Stedum deze 
topper te winnen met 4-3 en is het opgeklommen naar plek 2 met evenveel verliespunten als koploper Real 
Camaradas. Komende vrijdag hoopt Stedum de goede serie in eigen huis tegen Delfzijl door te trekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futsal Stedum zet zegereeks voort 

De laatste weken zijn de zaalvoetballers van Stedum uitstekend op dreef hetgeen tot de huidige 2e plek heeft 
geleid met evenveel verliespunten als koploper Camaradas uit Zuidhorn. Afgelopen vrijdag kwam de ploeg uit 
tegen Delfzijl 3, de huidige nummer laatst. Echter waar Stedum het rekende op een makkelijk potje kwam het 
bedrogen uit. In de 1e helft kwam dit mede door de ploeg zelf die in een te laag tempo speelde waardoor Delfzijl 
met slechts 5 spelers makkelijk mee kon. De eerste goal viel na zo’n 15 minuten. Het was keeper Marten Hovenga 
die een aanval onderschepte en een goede pass kon geven op Michel de Graaf die in een tegen een situatie de 
keeper het nakijken gaf. Onverwachts kwam Delfzijl via een afstandschot op 1-1. Maar Stedum kwam snel weer op 
2-1. Uit een lange bal van Dick Nieborg kon Diederik Dijk op de goal af en kon zo een van zijn 6 goals van de avond 
scoren. Stedum kon de voorsprong niet vasthouden en wederom werd het gelijk. Toch wist Stedum met een 3-2 
stand te gaan rusten. Uit een goede pass van Michel de Graaf liet Diederik Dijk het scorebord op 3-2 springen. 

In de 2e helft was het vanaf de aftrap direct 3-3. De goed keepende Hovenga lette even niet op en de bal vloog zo 
over hem heen in de goal. Kennelijk werd Stedum hiervan wakker want het schroefde het tempo omhoog en 
wederom was de combinatie de Graaf-Dijk succesvol waarbij Dijk er 4-3 van maakte. Hierna drukte Stedum door 
en uit een goede pass van Hovenga kon wederom de weergaloze Dijk scoren. Deze zelfde Diederik Dijk wist even 
later de bal te ontfutselen van de meespelende keeper en kon zo de bal in het lege doel schieten en bepaalde 
hiermee de stand op 6-3. Hierna had de score zeker al uitgebreid kunnen zijn maar onder andere Bert Weesepoel 
zag een schot op de lat uiteenspatten. Nog even stribbelde Delfzijl tegen door de 6-4 te scoren, maar Stedum 
controleerde de wedstrijd goed. Uit een goede aanval wist Diederik Dijk misschien wel de mooiste van de avond te 
maken. Hij joeg het leer vanaf 9 meter de kruising in. De eindstand van 8-4 werd door Robbert Slager gemaakt. Uit 
een lange bal van Hovenga kon Diederik Dijk alleen op de goal af. Deze wachtte even en zo kon hij de bal aan 
Slager geven zodat deze ook een duit in de zak kon doen. Met deze overwinning handhaaft Stedum zich op de 
tweede plek en sluit het komende vrijdag de eerste helft van het seizoen af met een wedstrijd tegen Slingerij 1 in 
Ten Boer om 21.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futsal Stedum verliest door scheids en missen kansen 

In de laatste wedstrijd van 2016 moesten de zaalvoetballers van Stedum aantreden in Ten Boer tegen Slingerij 1. 
De stedumers die de laatste tijd goed op dreef zijn wilden het jaar goed afsluiten. De ploeg moest wegens een 
weekendje weg routinier Dick Nieborg missen en traden aan met de volgende 7 spelers: Michel de Graaf, Bert 
Weesepoel, Diederik Dijk, Tiemen Dijk, Wolter van Zanten, Robbert Slager en Boelie de Sturler. 

Stedum keek al snel tegen een achterstand aan door een van richting veranderd schot. Na deze achterstand was 
het meestentijds Stedum dat de wedstrijd dicteerde. Slingerij verdedigde echter met 4 man in de cirkel en had 
deze avond een keeper die alles leek te pakken. Hoe Stedum het ook probeerde de bal wilde er niet in. En Slingerij 
kwam er bij vlagen een paar keer gevaarlijk uit maar de verdediging en de Sturler waren bij de les. Zo’n 5 minuten 
voor rust werd het uit een vrije trap van Michel de Graaf gelijk, die het leer hard tegen de touwen joeg. 

De toch al niet goedleidende scheidsrechter die kennelijk dacht het veldvoetbal was en veel toeliet, bepaalde in de 
2e helft het beeld van de wedstrijd. Eerst bestrafte hij een overtreding van Slingerij niet en in de tegenaanval liet 
hij doorgaan terwijl de bal een halve meter over de zijlijn was. En juist hieruit scoorde Slingerij de 2-1, een 
breekpunt in de wedstrijd. Stedum was even van slag en duur balverlies leidde direct de 3-1 in. En tja tegen een 
stug verdedigend Slingerij die ook nog eens slidings mocht maken van de scheidsrechter wordt het dan lastig om 
de wedstrijd te kantelen. Weer was Stedum de betere maar werd het net deze avond niet gevonden. Vooral de 
gebroeders Dijk deden deze keer geen duit in het zakje. De wedstrijd leek na de 4-1 nog even spannend te worden 
toen Bert Weesepoel de 4-2 scoorde uit een voorzet van Wolter van Zanten. Waar Stedum op het punt stond om 
zijn doelman te wisselen om zodoende meer druk te kunnen gaan zetten met 5 veldspelers viel de 5-2. Dat Stedum 
uit wederom een voorzet van Van Zanten via Robbert Slager nog de 5-3 scoorde was nog slechts voor de 
statistieken. Hiermee leed Stedum een zure nederlaag waar het gezien de kansen zeker had kunnen winnen. De 
zegereeks die Stedum had staan kwam hiermee tot een einde. Toch sluiten de Stedumers de competitie af op een 
2e plek en hopelijk kan deze positie in 2017 gehandhaafd worden. Futsal Stedum wenst een ieder fijne feestdagen 
en een sportief en gezond 2017 toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futsal Stedum doorbreekt negatieve reeks 

Net voor de winterstop stond Futsal Stedum op een tweede plek in de competitie. De ploeg liep net voor de 
winterstop onterecht tegen een nederlaag doordat kansen niet werden benut. Door veel blessures en afwezigen 
werd dit de enige nederlaag maar werd er in 2017 nog 4 maal op rij verloren. Op 3 maart werd deze negatieve 
reeks doorbroken met een overwinning op Futsal Winsum 5. Twee weken later kreeg dit een vervolg tegen Vijfje 8 
waartegen thuis met 4-3 was gewonnen. Bij Vijfje kwam de Stedum eerst op een achterstand maar hierna werden 
de zaken snel in orde gemaakt. Na een overtreding op Diederik Dijk ging de bal op de stip waarna Tiemen Dijk 
beheerst raak schoot. Vrij snel hierna bracht Diederik Dijk de stand op 1-2 met een mooie sleepbeweging. Even 
later scoorde Tiemen Dijk na een mooie aanval de 1-3. Door balverlies werd de goed keepende Hovenga 
gepasseerd. Stedum kwam snel weer op 2-4 . Het was Michel de Graaf die Tiemen Dijk goed aanspeelde welke de 
bal goed terug legde op broer Diederik welke met een droog schot de keeper kansloos liet. Na de rust wist 
wederom Diederik Dijk uit een lange bal van Michel de Graaf te scoren en even later was er een kopie van deze 
aanval zodat er een stand van 2-6 op het scorebord stond. De wedstrijd leek gespeeld maar Vijfje wilde daar niks 
van weten en kwam terug tot 5-6. Verder liet Stedum het niet komen. Het was weer Diederik Dijk die scoorde en 
Vijfje het geloof in een goed resulaat ontnam. Stedum kwam zelfs nog op 5-8. Een lange bal van Marten Hovenga 
werd goed verlengd door Michel de Graaf waardoor Diederik zijn 6e van de avond kon scoren. Dat het nog 6-8 
werd was slechts voor de statistieken. En zo heeft Stedum weer een kleine reeks staan en hopelijk kan dit een 
vervolg krijgen op 24 maart in de thuiswedstrijd tegen Reuz 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Futsal Stedum dankt Reuz 3 

De titel van deze zaalwedstrijd zegt alles over de tegenstander van Futsal Stedum. Op vrijdag 24 maart moest 
Stedum aantreden in de eigen Boshal tegen de nummer laatst Reuz 3. Eenmaal aangekomen in de Boshal bleek 
Reuz maar met 4 spelers te zijn. Menig ploeg zou dan afzeggen maar deze spelers waren vanuit Vries gewoon 
gekomen. Geweldig van deze jongens en daarom ook een groot compliment voor de tegenstander!! 

De wedstrijd zelf was een trainingswedstrijdje voor de boys van Stedum waarbij ook aan de tegenstander de 
ruimte werd gegund om te voetballen en hierdoor kon het publiek menig doelpunt aanschouwen. De eerste helft 
was ondanks dat Reuz met 4 spelers nog spannend te noemen want de rust werd bereikt met een 5-3 stand. 

In de 2e helft was de accu bij de spelers uit Vries toch echt leeg en speelde Stedum zich uiteindelijk naar een 16-7 
overwinning. Hierbij was opmerkelijk dat Stedum zowel met gescoorde doelpunten en tegendoelpunten over de 
100 treffers ging in deze competitie. Stedum is dan ook een ploeg met veel aanvallende intenties maar het tekent 
ook dat de ploeg in sommige wedstrijden afhankelijk is van de jonge garde want anders worden er ook wedstrijden 
dik verloren. In deze wedstrijd werden de doelpunten uiteindelijk gescoord door Wolter van Zanten (6), Michel de 
Graaf (5), Ronnie Medema (3), Dick Nieborg en Bert Weesepoel. Na afloop werd Reuz voor zijn sportieve plicht 
door Stedum nog beloond met een welverdiende versnapering. 

 


