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Tiental Stedum verliest van Rood Zwart Baflo 

STEDUM- Het vlaggenschip van v.v. Stedum is het seizoen niet goed begonnen. Stedum begon de 

wedstrijd goed, maar na een onnodige rode kaart van Yannick v/d Berg veranderde het spelbeeld en 

nam Rood Zwart Baflo het heft in handen. Wat resulteerde in twee doelpunten van Reinout Geuze van 

Rood Zwart Baflo, waarbij de eerste veel weg had van buitenspel, maar scheidsrechter Swart 

beoordeelde echter anders. 

Ondanks dat Stedum met een man minder niet meer het initiatief kon nemen, kreeg het op basis van 

strijd nog wel enkele kansen en was het bij vlagen de betere ploeg. Architect Diederik Dijk was met een 

prachtige solo nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot miste helaas precisie. Een van richting 

veranderd schot van Nieborg werd op en schitterende wijze gepakt door de goalie van Baflo en invaller 

Colstee schoot van een kansrijke positie helaas over het vijandelijke doel. 



 

 

Na zo'n 93 minuten floot scheidrechter Swart voor het einde van de wedstrijd en was de nederlaag een 

feit. Zoals gezegd begon Stedum de wedstrijd goed en was het voor de rode kaart wellicht de betere 

ploeg, maar na de rode kaart van Van den berg kantelende de wedstrijd, wat resulteerde in een 0-2 

verlies tegen angstgegner Rood Zwart Baflo. 

Aanstaande zaterdag speelt Stedum in Zandeweer de kleine derby tegen ZEC. ZEC verloor afgelopen 

zaterdag met 5-0 van GRC uit Groningen en wacht dus net als Stedum op de eerste punten van het 

seizoen. 

De wedstrijd in Zandeweer begint om 14:30 uur en staat onder leiding van Dhr Doornbos, net als twee 

seizoenen geleden...Weet u het nog? 

 

 

 

 

Matig Stedum verliest van ZEC 

ZANDEWEER- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen 2015-
2016 verloren. In Zandeweer gingen de mannen van Stedum trainer Leendert Nieborg met 3-1 onderuit 
tegen ZEC. 
 

Stedum begon goed aan de wedstrijd en kreeg met Johan Maring en Jacco Santing twee zeer grote 

kansen, maar beide aanvallers faalden helaas. Niet veel later kreeg ZEC ook een uitgelezen kans om de 

score te openen. Een hoekschop van ZEC werd door Bakker ingekopt, maar de bal belande op de 

bovenarm van Harmen Pestman, wat resulteerde in een penalty. Stedum doelman Sietse van der Laan 

wist met een knappe redding de ingeschoten penalty van Bakker te pareren. Toch wist ZEC niet veel 

later alsnog te scoren. Na slordig balverlies van Spijk op het middenveld, werd spits Bakker met een 

hoge bal bereikt, Bakker verlengde de bal en stuurde hiermee Kruizinga en Pestman het bos in, 

waardoor het voor spits Compaan een koud kunstje was om van der Laan van dichtbij te passeren: 1-0! 

Stedum deed wat het hiervoor ook al deed: Creëren van veel grote kansen, maar nogmaals Santing, 

Nieborg en Pestman wisten grote kansen niet te verzilveren, waardoor Stedum steeds tegen een 

achterstand bleef aankijken. Deze achterstand werd na zo'n 25 minuten ook nog verdubbeld. Stedum 

speler Jan Spijk gaf Bakker alle ruimte om de goed genomen hoekschop in te koppen en Bakkeer 

verdubbelde hiermee de score: 2-0! 

Ondanks dat Stedum zeker 3 doelpunten had móeten maken keek het toch tegen een 2-0 achterstand 

aan. Stedum moest ook nog oppassen dat de wedstrijd al niet voor rust beslist was, want Bakker dat 

eerst Kruizinga simpel de baas was schoot van kansrijke positie op de paal. Hierdoor mocht Stedum ook 

nog van geluk spreken dat het nog in de wedstrijd was. Stedum probeerde voor rust nog om de 



 

 

aansluitingstreffer te maken, maar de beslissende pass kwam telkens niet aan. Hierdoor gingen de 

Stedumers met een teleurstellende 2-0 achterstand de rust in. 

n de rust vervangde Nieborg spits Johan Maring voor Bard Dekker, waardoor Dekker achterin kwam te 

spelen en Johan de Jonge met zijn snelheid voorin voor gevaar moest gaan zorgen. 

Stedum begon goed aan de wedstrijd en zette vanaf het begin af aan druk en liet ZEC niet meer aan 

voetballen te komen. Het creëerde enkele kleine kansen. Uit één van de weinig gekregen hoekschoppen 

van de Stedumers wist Santing het leer perfect te raken waardoor de nog steeds uitstekende 51 jarige 

doelman Posthumus kansloos was: 2-1! Stedum was weer helemaal terug in de wedstrijd! 

Niet veel later moest Jaap Dijkema met een verdraaide knie het veld verlaten. Na verwachting is Dijkema 

voorlopig wel even uit de roulatie. Jochem Wieringa was zijn vervanger. 

Je zou denken dat Stedum na de treffer van Santing door zou gaan drukken, maar op een één of andere 

manier wisten de Stedumers geen enkele kans meer te creëren en doordat spits Ronny Bakker uit een 

corner maar liefst 4 Stedumers te slim af was en zijn tweede van de middag binnenkopte was het 

helemaal over voor Stedum: 3-1! 

Na zo'n 90 minuten floot de goed fluitende scheidsrechter Doornbos voor het einde van de wedstrijd en 

staan de Stedumers uit twee gespeelde wedstrijd nog op nul punten. Er moet voor de mannen van 

Stedum trainer Leendert Nieborg nog een hoop gebeuren. Aanstaande zaterdag staat één van de 

titelkandidaten SIOS uit Sauwerd voor de deur. Deze wedstrijd wordt gespeeld in Stedum en begint om 

14:30 uur! 

Van der Laan J. de Jonge, Kruizinga, Dijkema(60e.Wieringa), Pestman Spijk, Dijk, Nieborg Maring(46e 

Dekker), Colstee(30e F.de Jonge), Santing 

Stedum met de gebroeders Bansberg naar de 1e overwinning! 

Iedereen kent de broers van de Kerkhof, de Boer en Koeman. Stedum kent ook een geschiedenis met 
voetballende broers in 1 team. Zo voetbalden o.a. Jan en Frans de Jonge, Siebrand en Jaap Dijkema en 
Diederik en Tiemen Dijk in 1 team. Er kan weer een duo worden toegevoegd aan dit illustere rijtje, 
namelijk de broeders Bansberg. 
 
Vader Bansberg had vroeger als klein jongetje maar 1 droom en dat was om ooit de hoofdmacht van 
Stedum te halen. Wegens omstandigheden viel deze droom naar slechts 1 week voetballen in duigen. 
Dit is altijd aan hem blijven vreten en hij kon het ook niet vaak opbrengen om richting sportpark Stedum 
te gaan. Hij zag generatiegenoten als de broers de Jonge en Andre en Menko Swieringa schitteren in het 
1e van Stedum. Het vrat aan hem. Daar had hij toch ook moeten staan… Toen hij kinderen kreeg, 
waaronder 2 zoons, had hij maar 1 doel voor ogen. Jeroen en Leon zouden hoe dan ook ooit samen in 
Stedum 1 voetballen. Kosten nog moeite werden gespaard en beide zoons doorliepen glansrijk de 
jeugdopleiding. De jongste Bansberg speelt nog in het uiterst talentvolle A team van STO maar rammelt 
al stevig aan de deur van Stedum 1 
 



 

 

Vader Bansberg had vroeger als klein jongetje maar 1 droom en dat was om ooit de hoofdmacht van 

Stedum te halen. Wegens omstandigheden viel deze droom naar slechts 1 week voetballen in duigen. 

Dit is altijd aan hem blijven vreten en hij kon het ook niet vaak opbrengen om richting sportpark Stedum 

te gaan. Hij zag generatiegenoten als de broers de Jonge en Andre en Menko Swieringa schitteren in het 

1e van Stedum. Het vrat aan hem. Daar had hij toch ook moeten staan… Toen hij kinderen kreeg, 

waaronder 2 zoons, had hij maar 1 doel voor ogen. Jeroen en Leon zouden hoe dan ook ooit samen in 

Stedum 1 voetballen. Kosten nog moeite werden gespaard en beide zoons doorliepen glansrijk de 

jeugdopleiding. De jongste Bansberg speelt nog in het uiterst talentvolle A team van STO maar rammelt 

al stevig aan de deur van Stedum 1. 

Mido Bansberg verkeerd helaas al een tijdje in een vormcrisis en zodoende was hij de laatste weken 

gepasseerd op de bank. Maar met zijn kenmerken: snel en technisch spel wist hij te schitteren bij zowel 

Stedum 2 als 3. Trainer Nierborg kon dan ook moeilijk meer om hem heen. Aangezien Stedum in de 

wedstrijd tegen DIO Groningen zo’n 5 spelers miste was het moment dan daar. Afgelopen 

donderdagavond werden de selecties gemaakt voor a.s. zaterdag. Het was al bijna 10 uur afgelopen 

donderdagavond toen de telefoon ging in huize Bansberg. Vader Bansberg zou net richting bed gaan 

toen hij Leendert Nieborg aan de telefoon had. Of Jeroen en Leon a.s. met Stedum 1 mee willen doen? 

Emoties overmande hem, maar hij liet het niet merken. “Joa tuurlijk doun ze mit” was zijn nuchtere 

antwoord en even later hing hij de telefoon op om vervolgens net zo snel de jongste Bansberg weer op 

te bellen. Leon zat nog op de trekker toen hij het bericht kreeg. Hij bedacht zich geen moment en fietste 

zo snel als hij kon naar de Lopsterweg. Eenmaal aangekomen vielen vader en beide zoons elkaar in de 

armen. A.s. zaterdag DIO Groningen 1 uit zal het gebeuren. 

Daar zaten ze dan op het krakkemikkige bankje van DIO: de gebroeders Bansberg. Licht glunderend dat 

ze daar samen zaten, maar enigszins teleurgesteld dat ze niet in de basis stonden. Toch hoefden ze niet 

te vrezen dat ze geen minuten zouden maken want Stedum 1 wordt tegenwoordig niet voor niets ‘Brace 

United’ genoemd. Een 65+ team is er niks bij. Allereerst kwam Jeroen in de rust in het veld voor de uit 

de wedstrijd geschopte Harmen Pestman. Na c.a. 70 minuten was het dan zover. Leon maakte zijn 

debuut in Stedum 1 en daar stonden ze dan: de gebroeders Bansberg. Helaas kon vader Bansberg niet 

aanwezig zijn deze zaterdagmiddag maar zijn gedachten waren de hele middag bij de wedstrijd. Beide 

Bansbergens speelden een puike wedstrijd. 

Ondanks de vele afwezigen wist Stedum dan eindelijk te winnen. De kracht van de bank bepaald 

uiteindelijk ook de sterkte van het team. Als je dan de broers Bansberg in kan brengen heb je echt een 

luxe. Leendert Nieborg zal volgende week dan ook keuzes moeten maken. Maar een luxe probleem is 

toch geen probleem? De DIO Groningen aanvoerder kon zijn frustratie ook niet meer onder stoelen of 

banken steken. Toen Leon Bansberg het veld betrad kon de DIO aanvoerder het niet meer aan. “Wij zijn 

compleet en spelen verdomme zo slecht. Stedum mist 5 man en kan het alsnog permitteren om de 

broers Bansberg op de bank te laten”. Hij uitte zijn frustratie door een krat bidons richting GVAV – GRC 

te gooien en de dug- out enigszins te verbouwen. 

Uiteindelijk werd het 2-4 en was het geen beste wedstrijd. Maar deze keer maalde er niemand om bij 

Stedum want er werd eindelijk gewonnen. De biertjes smaakten dan ook goed tijdens het team uitje bij 



 

 

de wok- Chinees en diverse kroegen. Helaas waren de broers Bansberg na het wokken weer richting 

Stedum vertrokken. Daar zat een uiterst trotse vader Bansberg op ‘zijn jongens’ te wachten om deze 

memorabele dag te bespreken. 

Wilt u de gebroeders Bansberg of 1 van de andere helden van Stedum 1 zien schitteren? De eerst 

volgende mogelijkheid om dit te aanschouwen is volgende week zaterdag om 14:30 uur op sportpark 

Stedum waar de wedstrijd Stedum 1 – GVAV 1 op het programma staat. Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum verliest ook van GVAV Rapiditas 

STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft in de thuiswedstrijd tegen GVAV Rapiditas uit 

Groningen met 0-2 verloren. Beide doelpunten van GVAV Rapiditas werden gemaakt vanaf elf meter. 

Met name in de eerste helft kregen de Stedumers zeer veel grote kansen, maar net zoals in de 

voorgaande wedstrijden wedstrijden werden deze niet benut. GVAV Rapiditas creëerde daarentegen 

niet veel, maar wist de terecht gegeven strafschoppen in de tweede helft wel te benutten, waardoor de 

Groningers er met de punten vandoor gingen. 

Het enige positieve is dat Stedum elke wedstrijd veel kansen weet te creëren, maar daarentegen een 

speler in het elftal mist dat de kansen weet om te zetten in doelpunten. Hopelijk gebeurt dit wel in de 

aankomende uitwedstrijd in Groningen tegen Potetos. 

Deze wedstrijd wordt om 14:30 uur gespeeld op sportpark 'Het Noorden' en staat onder leiding van Dhr 

Silvester 

 

 

Stedum hard onderuit tegen Potetos 

GRONINGEN- Het eerste elftal van v.v. Stedum kent tot nu toe een teleurstellende start van het prille 

seizoen. Ook in Groningen gingen de mannen met een nederlaag van het veld. De mannen van Stedum 

trainer Leendert Nieborg kregen op Sportpark 'Het Noorden' een pak slaag. De Stedumers verloren met 

maar liefst 7-1 van Potetos! 

oordat Nieborg niet kon beschikken over Tim de Jonge, Jaap Dijkema, Matthijs Colstee, Jasper Tillema, 

Gert-Jan Kruizinga en Harmen Pestman was het weer flink puzzelen om 11 fitte spelers te vinden die het 

op moesten gaan nemen tegen Potetos uit Groningen. Doordat ook veteranen Bard Dekker en Ferdi de 

Jonge in de lappenman lagen kon Nieborg helaas ook hier geen beroep op doen. 

Stedum begon in de volgende opstelling: 

Vd Laan Slager, Lubbers, J. de Jonge, Spijk Nieborg, Dijk, Vd Berg Maring, Santing en Van Zanten 

Op de bank zaten: Jeroen Bansberg, Leon Bansberg en Jochem Wieringa. 

De wedstrijd ging in het begin aardig gelijk op en Stedum kreeg na een knappe actie van Dijk een grote 

kans, maar Santing schoot helaas over de deklat. Niet veel later kreeg Wolter van Zanten na een goede 

harde voorzet van Slager een enorme mogelijkheid, maar ook zijn schot ging over de deklat. Op een 

knap afstandschot van Diederik Dijk was dit ook het enig aanvallend verzet van de Stedumers in de 

eerste helft.  

Potetos wist de kansen in de eerste helft wél te benutten en wist zelfs voor rust doelman Sietze van der 

Laan al drie maal te passeren. 



 

 

Na rust kwam Stedum door een doelpunt van Robbert Slager terug tot 3-1. Hierna leek het er even op 

dat Stedum door ging drukken naar de 3-2, maar deze hoop ging snel veloren na de 4-1 van Potetos. 

Hierna liep Potetos zelfs nog uit naar maar liefst 7-1! 

Stedum trainer Leendert Nieborg sprak van een wanvertoning, iets wat de spelers hopelijk ook inzien. 

Er is dus nog veel werk aan de winkel voor de Stedumers. Volgende week komt Holwierde op bezoek in 

Stedum. Holwierde kent tot op heden een uitstekende seizoensstart, dus Stedum is alvast 

gewaarschuwd.  

Gezien de seizoensstart en het pak slaag van Potetos heeft Stedum dus wat goed te maken. Hopelijk te 

beginnen in de thuiswedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Holwierde.  

Deze wedstrijd begint om 14:30 uur en staan onder leiding van Dhr. D. Hofman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum wint verdiend van Holwierde 

STEDUM – Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag verdiend met 1-0 gewonnen van 

de nog ongeslagen v.v. Holwierde. Spits Jacco Santing bekroonde zich tot matchwinner nadat hij een 

hoekschop van Remy Nieborg snoeihard in de rechterhoek wist te koppen. 

Voorafgaand aan de wedstrijd kon je bij de supporters van Stedum al horen dat Stedum een lastige 

middag zou gaan krijgen tegen Holwierde. Stedum kent tot op heden een uiterst moeizame competitie 

start terwijl Holwierde het tot nu toe verrassend goed doet in de competitie. In het programmablad van 

de wedstrijd Stedum-Holwierde stond ook in vermeld dat de mannen van Stedum trainer Leendert 

Nieborg wat goed te maken hadden na de blamage van de week ervoor tegen Potetos. Blijkbaar hadden 

de Stedumers allen het programmablaadje aandachtig doorgenomen, want vanaf minuut één lieten de 

Stedumers zien dat ze vol voor de overwinning gingen en speelden bij vlagen zeer aardig voetbal.  

Wat met bijna dezelfde spelers vorige week in Groningen niet lukte, lukt tegen Holwierde wel. Er werd 

vroeg druk gezet en de bal werd nauwkeurig rondgespeeld in plaatst van paniekerig de lange bal te 

hanteren. Uiteindelijk wist Stedum het veldoverwicht om te zetten in een voorsprong. Een strak 

genomen hoekschop van Remy Nieborg werd door spits Santing snoeihard in de rechterhoek gekopt! 1-

0! 

 

Kort hierna kreeg dezelfde Santing nog een grote kans om de score te verdubbelen, maar zijn schot ging 

uiteindelijk via de been van een tegenstander over het vijandelijke goal. Holwierde kreeg nog wel een 

mogelijkheid op de gelijkmaker, maar de kopbal ging rakelings over de goal van Sietse vd Laan. Stedum 

bleef hierna het veldoverwicht houden en ging met een 1-0 voorsprong de rust in. 

 

Na rust veranderde er qua spelbeeld niet veel ten opzicht van het eerde deel. Stedum bleef er met z’n 

allen voor gaan en wist enkele kleine kansen te creëren. Er leek niets aan de hand voor Stedum tot dat 

het pots na 65 minuten te hebben gespeeld met 10 man verder moest. De prima fluitende 

scheidsrechter D. Hofman stuurde Remy Nieborg van het veld nadat Nieborg woordenwisseling had met 

Holwierde speler Jurrely Torbed alias Florian Jozefzoon. Zo moesten de Stedumers dus met 10 man 

verder, maar qua veldspel was dit niet te zien. 

Holwierde ging wel meer op zoek naar de felbegeerde gelijkmaker, maar ze wisten geen enkele kans te 

creëren. Alleen en fantastische pegel van zo’n 25 meter van Holwierde spatte op de lat uiteen. Doordat 

Holwierde wat geforceerd op zoek ging naar de gelijkmaker, kreeg met name Santing nog enkele kansen 

om de wedstrijd definitief op slot te gooien, maar de doelman van Holwierde stond telkens op de goede 

plek. 

 



 

 

Na een hoop blessuretijd floot scheidsrechter D. Hofman voor het einde van de wedstrijd en was de 

verdiende overwinning van de Stedumers een feit! Stedum heeft eindelijk weer laten zien dat als 

Stedum er met z’n allen voor gaat dat we van iedere tegenstander kan winnen.  

Volgende week zijn de Stedumers vrij en kunnen de Stedumers wat herstellen van de vele pijntjes. 

Zaterdag 31 oktober speelt Stedum de uitwedstrijd in Groningen tegen Groninger Boys. Deze wedstrijd 

begint om 15:00 en staat onder leiding van Dhr. M. Magermans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedum in slotminuten naar de overwinning tegen Groninger Boys 

GRONINGEN- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft in de slotminuten de volle drie punten gepakt in 
het uitduel  tegen Groninger Boys. Grote man aan Stedum zijde was Wolter van Zanten.  Van Zanten dat 
sinds enkele weken de stap heeft gemaakt van Jong Stedum naar het eerste elftal schoot in de 
slotminuten met een fantastische boogbal Stedum naar de 3-4 overwinning. 
 
Zoals elke week had Stedum trainer Leendert Nieborg donderdagavond weer een lastige puzzel om zijn 
selectie voor de zaterdag rond te krijgen. Ditmaal kon hij om verschillende redenen geen beroep doen 
op: Yannick van den Berg, Matthijs Colstee, Jaap Dijkema, Gert-Jan Kruizinga, Remy Nieborg en Jasper 
Tillema, maar toch wist Nieborg, die in zijn tijd als trainer van Stedum de nodige puzzels heeft moeten 
oplossen ook deze lastige puzzel op te lossen. Met hulp van enkele spelers van het tweede en derde 
elftal reisden de Stedumers af naar het Sportpark van de Boys van Groningen! 

Nadat het Bengaals vuurwerk vanuit het goed gevulde uitvak was gedoofd floot scheidsrechter 
Magermans voor het begin van de wedstrijd. In het begin was het van beide kanten nog wat 
afwachtend, maar na verloop van tijd nam Stedum het initiatief. Mede dankzij het feit dat de beide 
backs voor veel dreiging zorgden creëerde Stedum een aantal goede kansen. Het duurde ook niet lang 
dat Stedum op voorsprong kwam. Santing wist met een goed geplaatst schot de lange doelman te 
passeren: 0-1! Kort hierop wist Wolter van Zanten de score te verdubbelen. Van zanten werd goed diep 
gestuurd. Via een listig lobje passeerde hij de doelman en schoot dezelfde Wolter de bal tegen het netje: 
0-2! 



 

 

Het leek erop dat Stedum een makkelijk middag zou gaan beleven in Groningen. Stedum maakte het 
spel en Groninger Boys was bezig met een spelletje lange ballen snel thuis! Toch maakte Stedum het 
zichzelf onnodig lastig. Voorstopper Johan de Jonge speelde het speeltuig naar Spijk, echter Spijk was 
druk in gesprek met de scheids over zijn mooie geel zwarte sokjes, waardoor Stedum dom balverlies 
leed. Groninger Boys wist deze fout gelijk genadeloos af te straffen: 1-2!  
Stedum was even van slag en kreeg niet de tijd om zich te herstellen, want niet veel later stond de 
gelijkmaker ook al op het scorebord. Een lange bal werd door het verdediging duo Lubbers en de Jonge 
totaal op verkeerde waarde geschat en zo kon de spits van Groninger Boys op doelman van der Laan 
aflopen die vervolgens zag dat hij voor de tweede maal werd gepasseerd: 2-2! 

Gelukkig floot de scheidsrechter kort hierop voor het rustsignaal waardoor Stedum zich weer kon 
herstellen. 
 
Na rust was het Groninger Boys dat in het begin de grootste kansen kreeg. De fysiek sterke tegenstander 
kreeg een na een te korte terugspeelbal van Spijk  een enorme kans op de 3-2, maar Groninger Boys wist 
gelukkig niet te profiteren. Door deze foute werd het geloof bij de Groningers wel groter dat er meer 
viel te halen tegen Stedum. Het duurde ook niet lang dat het op voorsprong kwam. 
 Een hoekschop belande op randje zestien bij één van de Groninger, deze nam de bal beheerst aan en 
nam de bal vervolgens vol op zijn pantoffel en liet doelman Van der Laan kansloos: 3-2! 

Na dit zondagsschot op een zaterdagmiddag nam Stedum het initiatief en ging het meer strijd leveren, 
want de Stedumers waren hier uiteraard wel gekomen voor de volle drie punten.  
Stedum kreeg enkele mogelijkheden, maar onder andere Bard Dekker zag zijn schot aan de verkeerde 
kant van de paal vliegen. Toch duurde het niet heel lang voor dat Stedum op gelijke hoogte kwam. De 
kleine blonde Wolter van Zanten werd goed diep gestuurd op de hoek van randje zestien en schot de bal 
in één keer met links prachtig over de doelman en maakte van Zanten zijn 2e doelpunt van de middag: 3-
3! 

Stedum bleef druk houden en Groninger Boys kwam er niet meer aan te pas. Stedum kreeg nog enkele 
mogelijkheden, maar liet deze onbenut. Toen Diederik Dijk kort voor tijd ook nog eens een grote kans 
naast wist te schieten leek het erop dat Stedum teleurstellend gelijk zou gaan spelen, maar één man 
dacht hier anders over.  Wolter werd goed diep gestuurd en uit een moeilijke hoek wist Wolter van 
Zanten voor de derde keer de keeper met een prachtige boogbal te verassen! 3-4!  
De fanatieke harde kern scandeerde minuten lang de naam van Wolter van Zanten en dit werd nog bijna 
beloond met zijn vierde doelpunt van de middag, maar ditmaal wist de doelman het schot van Van 
Zanten wel te onderscheppen. 

Kort hierop floot de goed fluitende Magermans voor het einde van de wedstrijd en was de opluchting in 
het Stedum kamp dan ook groot. Het spel was helaas een stuk minder dan in de thuiswedstrijd tegen 
Holwierde maar de overwinning was vanmiddag het belangrijkste! 

Door deze belangrijke overwinning hebben de Stedumers nu 9 punten behaald. Uiteraard een stuk 
minder als vooraf verwacht, maar het kan gelukkig weer wat omhoogkijken. Hopelijk wordt de lijst met 
afwezigen deze week weer een stuk minder, waardoor de puzzel van Leendert op donderdagavond een 
stukje makkelijker wordt. 

Zaterdag speelt Stedum de thuiswedstrijd tegen Noordpool UFC. Deze wedstrijd begint om 14:30 uur en 
staat onder leiding van Dhr. J. Kuipers 



 

 

Stedum wint met 2-3 van Velocitas 1897 

GRONINGEN- Stedum heeft afgelopen zaterdag nipt gewonnen van Velocitas 1897. De Stedumers 
kwamen kort na rust op een comfortabele 0-2 voorsprong, maar lieten de Groningers toch nog langszij 
komen. Diederik Dijk was met een wat fortuinlijk doelpunt de matchwinner door in de 80e minuut de 2-
3 op het scorebord te zetten.  
 
 
In tegenstelling tot de thuiswedstrijd tegen Noordpool UFC kon Stedum trainer Leendert Nieborg 
ditmaal wel weer beschikken over Jan Spijk, Remy Nieborg, Yannick vd Berg en Matthijs Colstee. 
Daarentegen waren er een viertal speler niet ongeschonden uit de verloren thuiswedstrijd gekomen. 
Spits Jacco Santing, Wolter van Zanten, Jeroen Bansberg en Robbert Slager voegden zich ditmaal toe bij 
de reeds geblesseerden Jaap Dijkema, Gert-Jan Kruizinga, Tim de Jonge en Jasper Tillema.  
Stedum trainer Leendert Nieborg moest hierdoor weer spelers van het derde en tweede elftal bij de 
wedstrijd selectie om toch met voldoende spelers af te kunnen reizen naar Groningen. 
 
Velocitas 1897, dat in 1934 nog de KNVB Beker wist te winnen, begon goed aan de wedstrijd en dit 
resulteerde al snel in enkele hachelijke momenten voor de goal van Stedum doelman Sietze van der 
Laan. Stedum mocht van geluk spreken dat Velocitas 1897 de trekker niet wist over te halen. Het eerst 
wapenfeit van Stedum was na ruim 15 minuten spelen. Een goede voorzet over rechts werd door de 
adje interim aanvoerder Yannick vd Berg hard naast gekopt. Niet veel later kreeg Andries de Vries een 
grote kans om Stedum op voorsprong te zetten. Spits Andries de Vries schoot een goede voorzet van 
Diederik Dijk in één keer richting het vijandelijk doel, maar deze poging ging helaas hoog over de deklat.  
 
Niet veel later kwam Stedum dan toch op voorsprong. Een voorzet vanaf links werd door Yannick van 
den Berg prachtig diagonaal in de verre hoek gekopt: 0-1! Zo stond Stedum voor de vierde maal dit 
seizoen op voorsprong. Bij de voorgaande drie duels leidde dit allen tot een overwinning, dus op papier 
leek er dus niks meer aan de hand, maar het veldspel van Stedum was erg matig. Vele passes gingen niet 
naar de medespeler en de spitsen van Stedum werden amper bereikt.  
 
Doordat Velocitas 1897 de kleine kansen niet wist af te maken gingen de Stedumers met een 0-1 
voorsprong de rust in.  
Toen de tweede helft op beginnen stond, waren de supporters van beide clubs nog allen te vinden en 
zagen Stedum dan ook niet op een 0-2 voorsprong komen. Via wisten enkele mensen ons te vertellen 
dat Andries de Vries een mooie aanval beheerst met zijn linkerbeen wist binnen te schieten; 0-2! 
 
Het leek erop dat Stedum een enigszins gemakkelijke tweede helft zou gaan spelen, maar niets bleek 
minder waar. Stedum kon niet lang genieten van de 0-2 voorsprong, want niet veel later stond de 1-2 al 
op het scorebord. Middenvelder Bartelds van Velocitas 1897 zag zijn afstandschot zomaar het netje 
doen raken: 1-2! 
 
Stedum kwam maar niet echt in het spel en leed net als in de eerste helft veel balverlies. Mede hierdoor 
kwam Velocitas wat meer in het spelbeeld voor en kwam uit en niets ook op gelijke hoogte met Stedum. 
Een afstandschot werd door Sietze van der Laan onvoldoende gekeerd en uit de rebound wist 
middenvelder Bartelds zijn tweede van de middag te maken en de stand gelijk te trekken: 2-2! 
 
Hierna werd het spel er van beide kanten niet beter op en maakte geen van beide teams echt aanspraak 
op de overwinning. Stedum probeerde het wel en op de inzet was niks aan te merken, maar doordat net 



 

 

als in de eerste helft zeer veel passes onzorgvuldig waren, werden er geen echte kansen gecreëerd. Toch 
was het Stedum dat weer op voorsprong kwam. Een hoge voorzet werd door Diederik Dijk goed op 
waarde geschat. Diederik Dijk wist de bal nog net te toucheren waardoor de doelman op het verkeerde 
been werd gezet: 2-3! Hiermee wist Diederik Dijk pas zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken, 
hopelijk volgen er nog veel meer belangrijke doelpunten van Dijk dit seizoen. 
 
Zo wonnen de Stedumers voor de vierde maal dit seizoen en hebben de Stedumers nu 12 punten 
behaald in 10 gespeelde wedstrijden.  
Volgende week zijn de Stedumers een weekje vrij. Iets wat precies op het juiste moment komt. 
Zaterdag 29 november speelt Stedum in eigen huis tegen buurman SV TEO. Bij een overwinning komen 
de Stedumers al op gelijke hoogte met SV TEO.  
 
De Stedumers spelen in deze thuiswedstrijd voor het eerst met hun nieuwe tenues! Voorafgaand aan 
deze wedstrijd vindt de presentaties van de nieuwe tenues en sweaters plaats. 
 
 
 

 

Hoofdtrainer Leendert Nieborg vertrekt aan het einde van het seizoen 

STEDUM- Stedum trainer Leendert Nieborg vertrekt aan het einde van het seizoen als hoofdtrainer bij 
vijfdeklasser v.v. Stedum. 
De Stedum trainer is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen als hoofdtrainer van bij voetbal vereniging 
Stedum.  
 
Halverwege het seizoen 2011-2012 nam Leendert Nieborg het roer over van de vertrekkende Krijno Bos. 
Leendert Nieborg heeft afgelopen zaterdag na de gewonnen uitwedstrijd tegen Velocitas 1897 (2-3) zijn 
spelers ingelicht over zijn aanstaande vertrek. 
 
Onder leiding van Stedum trainer Leendert Nieborg was Stedum twee keer dicht bij een eventuele 
promotie naar de vierde klasse. Eén maal stranden de Stedumers in de nacompetitie tegen Mamio en 
kwamen de Stedumers in het seizoen erop één punt te kort om deel te mogen nemen aan de 
nacompetitie. Dit seizoen staan de Stedumers, mede dankzij vele blessures op een teleurstellende 10e 
plaats. Leendert Nieborg en zijn mannen zullen er ongetwijfeld alles aan doen hiervan te revancheren.  
Het bestuur van v.v. Stedum gaat nu rustig op zoek naar een volwaardig vervanger van de vertrekkende 
Leendert Nieborg 
 

 

 

 

 



 

 

Gehavend Stedum verliest van Noordpool 

STEDUM- Het is de laatste weken een opvallende trend. Ondanks de teleurstellende resultaten van de 
hoofdmacht van Stedum dit seizoen, wordt de supportersschare per week groter. Helaas gaat hierbij 
dan wel om geblesseerde en geschorste spelers van Stedum. Daar stonden ze afgelopen zaterdag dan 
gebroederlijk naast elkaar: Remy Nieborg en Jan Spijk: geschorst. Yannick van den Berg, Matthijs 
Colstee, Jaap Dijkema, Jasper Tillema, Gert-Jan Kruizinga en natuurlijk leider Tim de Jonge: geblesseerd. 
De harde kern van Stedum, onder leiding van Geert Vast, is blij met deze vocale versterkingen. Trainer 
Leender Nieborg wordt er een stuk minder blij van. Zeker omdat Jacco Santing, Wolter van Zanten en 
Robbert Slager ook lang niet fit zijn. De 1e 2 spelers begonnen overigens wel in de basis. Dankzij al deze 
afwezigen moest er ook vandaag weer een beroep worden gedaan op veteranen Bard Dekker en Klaas 
Lubbers en ook Andries de Vries begon vandaag in de basis. 

Het was ideaal voetbalweer deze zaterdag. Niet te koud en af en toe een klein buitje waardoor het veld 
lekker snel was en uitdaagde om een sliding niet achterwege te laten. Dit was in de voorwedstrijd 
Stedum 2 – t’ Zandt 1 al te zien geweest waar er meer sliding dan goede passen te zien waren geweest 
(uitslag 1-1). De wedstrijd begon slordig van beide kanten en aan beide kanten wasbinnen een paar 
minuten al een speldenprikje uitgedeeld. Diederik Dijk liet vervolgens met 2 geweldige afstandschoten 
van zich spreken die beide net over de lat suisden. Niet veel later was de grootste kans van Stedum in de 
maak. Jacco Santing ging alleen op de keeper af maar zijn harde schuiver knalde op de paal. Niet veel 
later viel Santing overigens uit met een knieblessure waardoor Leon Bansberg in het veld kwam die al 80 
minuten bij het 2e in benen had. Aan de andere kant lag de bal er wel ineens in. Johan de Jonge leidde 
duur balverlies. Richard Knol van Noordpool wist hier wel raad met zijn bekeken schot in de verre hoek. 
Hierna ging het van kwaad tot erger voor Stedum. Een afgeslagen corner werd in 1 keer op de pantoffel 
door de rechtsback van Noordpool en ging met een boogbal over Stedum keeper Sietze van der Laan 
heen. Een pijnlijk moment voor de Stedum keeper volgde niet veel later. Klaas lubbers speelde de bal 
terug op van der Laan, die had echter te veel tijd nodig waardoor Noordpool youngster Bos hem de bal 
ontrafelde en in het lege goal wist te schieten: 0-3. Een pijnlijke tussenstand want ondanks de vele 
afwezigen bij Stedum ging het qua spelbeeld redelijk gelijk op en de beste kansen waren zelfs voor de 
thuisploeg want ook Johan Maring en Diederik Dijk wisten hun kansen niet te verzilveren. 

De 2e helft had ook wel schriftelijk afgedaan kunnen worden. Het is te prijzen dat Noordpool zoveel 
jeugd de kans geeft in het 1e. Maar vandaag was ook te zien waarom de Uithuizers niet hoog op de 
ranglijst zullen eindigen dit seizoen want het was ook wel erg matig wat de uitploeg liet zien. Nog 
matiger was overigens het spel van de thuisploeg de 2e helft. Het spel was dus niet om aan te zien de 2e 
helft, waarin de bal meer buiten dan binnen de lijnen was. Noordpool vond het wel prima, Stedum kon 
niet beter. Kansen waren er ook amper meer te noteren. Alleen in de slotfase zorgde Sietze van der Laan 
met een paar knappe reddingen, en met hulp van Bard Dekker, er voor dat erger leed voor Stedum 
voorkomen werd. 

Een terechte nederlaag van Stedum in een uiterst trieste wedstrijd. Het zal weer afwachten zijn wat voor 
een elftal Stedum volgende week de wei in kan sturen uit tegen Velocitas. De schorsingen van Remy 
Nieborg en Jan Spijk zijn in ieder geval weer voorbij. Van de geblesseerde spelers lijkt alleen Yannick van 
den Berg weer fit genoeg te zijn om volgende week te spelen. Zijn plek in de ziekenboeg zou zomaar 
weer overgenomen kunnen worden door Jacco Santing en Robbert Slager die tegen Noordpool 
geblesseerd uitvielen. 



 

 

Wat er dit seizoen aan de hand is met de fysieke gesteldheid van de Stedummers is een groot raadsel. 
Zelfs medisch specialist Boelie de Sturler heeft geen oplossing meer voor al deze blessures. De vader van 
Gert-Jan Kruizinga, die het veeteelt overigens met veel succes bedrijft, heeft al meerdere 
koeienplacenta’s beschikbaar gesteld. Het zou niet de eerste keer zijn dat voetballers wonderbaarlijk 
genezen na behandeling met deze moederkoek. Afwachten natuurlijk hoe dit uitpakt. Volgens kenners 
zit het probleem echter tussen de oren. Een sportpsycholoog zou dus ook niet misstaan bij de vv. 
Zodoende is Jan-Willem Brontsema van de Fivel een contract voor 2,5 jaar aangeboden bij Stedum om 
zowel als psycholoog en als speler te fungeren. Deze bekende zielkundige wist eerdere Danny Luursren 
en Marco van der Ploeg weer op het goede spoor te krijgen bij de Fivel. Goede recensies te over. 
Afwachten of Brontsema ook daadwerkelijk ingaat op deze aanbieding. De geruchten worden echter al 
versterkt nadat Brontsema gefotografeerd is in een iets te strakke Stedum sweater in een 
uitgaansgelegenheid in Garrelsweer. Het mag duidelijk zijn kosten nog moeite worden gespaard. Nu de 
resultaten nog! 

Stedum wint verdiend van buurman TEO 

STEDUM- Het eerste elftal heeft afgelopen zaterdag met 3-2 gewonnen in de derby tegen buurman SV 
TEO. 
Op deze leuke derby waren veel toeschouwers op af gekomen en deze zagen dat Stedum, op de eerste 5 
minuten na de gehele eerste helft de betere was. Het liet bij vlagen prima voetbal zien en creëerde 
redelijk wat kansen. Na een prima vrijetrap van Andries de Vries, een bekeken schuiver van Colstee na 
een prima pass van Dijk herstelde de Stedumers zich van de snel opgelopen achterstand.  
Stedum had voor rust de score moeten vergroten, maar helaas gebeurde dit niet. 

Na rust was het spel aan Stedum zijde wat minder, maar echt gevaarlijk werden de Ten Poster niet. Zo'n 
20 minuten voor tijd werd veteraan Andries de Vries diep gestuurd, uit een redelijk moeilijke hoek stiftte 
hij de bal prachtig over de TEO doelman heen en zette Stedum op een 3-1 voorsprong.  
De slotfase was voor TEO. Stedum vergat te voetballen en TEO was met de lange bal gevaarlijk voor de 
goal. Na en aantal prima reddingen van de goed keepende doelman VD Laan, wisten de Ten Posters toch 
de aansluitingstreffer te maken.  
Gelukkig bleef het hierbij en wisten de Stedumers verdiend van buurman TEO te winnen en hebben de 
Stedumers weer aansluiting met de middenmoot gekregen. 

 

Oosterparkers na hectische 2e helft langs Stedum 

Stedum heeft op Sportpark Kardinge met 2-1 verloren van de Oosterparkers uit Groningen. Na een 
prima eerste helft waarin Stedum op een 0-1 voorspring kwam door een goal van Matthijs Colstee, was 
De Oosterparkers de tweede helft de betere en wist met 2 prima kopballen twee maal doelman VD Laan 
te passeren en hiermee met 2-1 te winnen van Stedum. 

 

 



 

 

Stedum verliest van GRC Groningen 

GRONINGEN- Stedum heeft afgelopen zaterdag op Sportpark Corpus den Hoorn geen punten 
overgehouden aan de confrontatie met de ongeslagen koploper GRC Groningen. 
Op het prima te bespelen kunstgrasveld werd met 3-0 verloren van een zeer zakelijk GRC Groningen. 

De gehele wedstrijd was Stedum qua veldspel gelijkwaardig aan GRC Groningen, maar waar Stedum de 
kansen niet weet om te zetten in doelpunten liet GRC Groningen zien waarom het ook de koploper is in 
deze klasse door de eerste twee kansen gelijk af te maken, zonder echt in de wedstrijd te zitten. 

GRC Groningen kreeg de gehele wedstrijd niet heel veel kansen, maar wist de kansen die het kreeg ook 
gelijk af te maken. Het loerde de gehele wedstrijd op fouten van Stedum en probeerde er dan snel uit te 
komen. Voor rust wisten de Groningers twee maal doelman De Sturler te passeren. 
Stedum kreeg in de eerste helft twee grote k 

ansen, maar Robbert Slager en Yannick v/d Berg kregen de kopkansen er helaas niet in.  

In de tweede helft was Stedum veelvuldig aan de bal maar creëerde het bijna geen kansen. De doelman 
van GRC Groningen moest alleen handelen na een knappe kopbal van Bard Dekker.  

Ook Boelie de Sturler (S.vd Laan was afwezig) werd niet veel aan het werk gezet, maar moest nog wel 
één doelpunt incasseren. Een prachtige stift á la Andries de Vries ging prachtig over de doelman heen: 3-
0! 

Na 90 minuten floot de goed fluitende scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd en gingen de 
Stedumers terecht onderuit in Groningen en gaat koploper GRC Groningen ongeslagen de winterstop in. 

Stedum kent een uiterst moeizame eerste seizoenshelft. De gehele eerste seizoenshelft moet Stedum 
trainer Leendert Nieborg al puzzelen met zijn selectie, omdat er telkens zeer veel afwezigen zijn 

Gelukkig wist het nog wel een redelijke serie neer te zetten, waardoor het wel nog wel in de buurt van 
de middenmoot staat. 

Gezien het feit dat de KNVB de competitie zo snel mogelijk afgerond wil hebben staat de eerste 
wedstrijd na de 'winterstop' alweer op 23 januari op de agenda. Normaal gesproken is het dan nog 
hartje winter maargoed.. 

In deze kleine winterstop neemt Stedum nog deel aan het prachtige traditionele Nieuwjaarstoernooi in 
de Boshal te Loppersum en doet het voor de tweede keer mee aan de Hogeland Cup in Uithuizen. 

ia deze weg wensen we u allen een sportief en gezond 2016 en hopelijk kan het eerste elftal zich nog 
revancheren van de eerste seizoenshelft! 

 

 



 

 

Stedum - DIO Groningen 3-3 

Op een kille koele droge zaterdagochtend wachtte de heren van Dio af of het door zou gaan. Nadat het 
startschot gegeven was voor doorgang, verzamelden de mannen iets wat verdwaasd bij Dio. De scherpte 
straalde ervan af , en er werd zelfs naar Uithuizen gereden. 
 
Dan de wedstrijd in bij Stedum,wat trouwens een prachtig oud complex heeft. Nadat de scheidsrechter 
duidelijk had aangegeven dat Bijlsma niet met een zwarte panty mocht spelen, blies de verder goed 
leidende scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd. Stedum nam het initiatief met veel fysieke en 
lopende mensen op het middenveld. Tot echt grote kansen kwam het niet in de beginfase van de 
wedstrijd. Dio liet weinig zien maar nam wel de leiding. De inmiddels zonder panty spelende Bijlsma zag 
vanaf de zijkant de keeper verkeerd staan en schoot met iets wat geluk de bal over de keeper heen. Een 
mooie goal, maar deze kon de keeper van stedum zich aanrekenen. Stedum hield hierna het initiatief en 
kreeg kansen via wat gevaarlijke corners. Hierna kwam Dio iets beter in zijn spel op het zware veld. Net 
toen Dio dacht dat het goed stond scoorde Stedum verdiend de 1-1. De 2-1 viel voor Dio helaas vlak 
voor rust maar dit was wel de juiste verhouding op dat moment in de wedstrijd. 
 
De 2e helft nam Dio het initiatief over. Een vrije trap van Bijlsma werd fraai uit de kruising geplukt. 
Daarna had Robben een kans voor de 2-2. Stedum gooide het vooral op het fysieke en was slordig in 
balbezit. Een vrije trap voor Dio in de 65ste minuut leverde de 2-2 op , een snoei harde trap van vd 
Schuur belandde in de goal. Daarna ging het spel heen en weer en was het wachten wie aan de leiding 
zou aankomen. K vd Vlag was vlakbij een schot na een goeie actie, en ook vd Schuur was vlakbij zijn 2e 
goal. In de 85e minuut was er weer een vrije trap voor Dio , ditmaal stond Bijlsma achter de bal. Hij 
schoot hem laag in en de de keper liet de bal los en invaller vd Bos was er als de kippen bij en schoot de 
2-3 tegen de touwen. Daarna was het vooral tegenhouden en Stedum gooide het op alles of niets. Dit 
werd beloond in de 93ste minuut met een goal. 3-3 een klap voor Dio die eerder al uit bij ZEC in de extra 
speeltijd gelijkspeelde. Maar achteraf is een punt voor beide ploegen verdiend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum verliest onnodig van GVAV Rapiditas 

GRONINGEN- Het vlaggenschip van v.v. Stedum heeft zaterdag onnodig verloren van GVAV Rapidtas. 
Voor rust had Stedum het betere van het spel en ging het dankzij een doelpunt van Andries de Vries met 
0-1 rusten. Na rust had Stedum de wedstrijd ook goed onder controle, maar na een rode kaart van een 
GVAV speler veranderde de wedstrijd en kreeg GVAV plots meer grip wat resulteerde in een 2-1 
nederlaag voor de mannen van Stedum trainer Leendert Nieborg. 
 
Voor de wedstrijd was er wat onduidelijkheid over waar de wedstrijd gespeeld ging worden. Zowel 
Stedum als de scheidsrechter gaf de voorkeur voor het hoofdveld met gewoon echt gras, wat overigens 
prima te bespelen was, maar de thuisploeg wou liever de wedstrijd op veld 2 spelen waar 
vloerbedekking op lag, want kunstgras kon je het niet echt noemen. Helaas moest de scheidsrechter 
meegaan in de eis van de club en werd de wedstrijd dus gespeeld op vloerbedekking in plaats van echt 
gras.. 
 
Stedum trainer Leendert Nieborg kon zaterdag niet beschikken over Bard Dekker en Diederik Dijk. Bard 
Dekker moest weer in China bootjes maken en Diederik Dijk ging een weekendje weg met zijn scharrel 
Suzanne van Dijken.. Diederik Dijk vertelde tijdens de groepstraining van afgelopen donderdag dat hij 
maar aan 1 ding kon denken en dat was Suzanne.. Hierdoor heeft de club besloten om Diederik Dijk een 
weekendje vrijaf te geven, zodat hij zijn liefdes vlinders in de vrijeloop kan laten gaan tijdens het 
weekendje weg! 
Verder kan Leendert Nieborg nog steeds niet beschikken over de geblesseerden Jasper Kruizinga, 
Robbert Slager, Tim de Jonge en Gert-Jan Kruizinga. 
Johan Maring heeft te kennen geven om even een stapje terug te doen, maar wellicht zien we hem dit 
seizoen nog wel schitteren in het prachtige geel zwarte tenue. 
 
Kort voor aanvang van de wedstrijd gaf Jochem Wieringa te kennen dat hij ziek was, waardoor er in 
principe alweer een wissel afviel.. Een kleine domper voor Nieborg. 
 
Stedum begon goed aan de wedstrijd en zat er kort op, waardoor GVAV niet echt tot voetballen kwam. 
Stedum kreeg met Matthijs Colstee een goede kans, maar deze werd goed gekeerd door de goalie van 
de Stadjers. Verder kwam Wolter van Zanten er enkele keren goed langs, maar belande de voorzet 
steeds 1 van de stadjers. 
Stedum goalie Sietse van der Laan moest wel tweemaal goed handelend optreden, maar echt heel 
gevaarlijk werd GVAV voor rust niet. 
Doordat Jacco Santing na ongeveer 20 minuten met een blessure van het veld moest kwam Andries de 
Vries in de ploeg, waardoor Colstee verhuisde naar de rechterkant. 
Het was dezelfde Andries de Vries die de Stedumers op een verdiende voorsprong bracht. Na enkele 
goede combinaties kwam Andries vrij voor de doelman, en wist Andries de bal met een geplaatst schot 
te passeren: 0-1! 
Als Stedum voor de goal wat rustigere was geweest hadden de Stedumers de voorsprong eigenlijk 
moeten verdubbelen, maar regelmatig was de eindpass net iets te onzorgvuldig, waardoor de goalie van 
GVAV niet heel vaak werd getest. 
 
Na rust veranderde er niet veel aan het spelbeeld zoals in de eerste helft. Stedum had de controle en 
liest GVAV niet echt in de wedstrijd komen. 
Na zo'n 20 minuten in de tweede helft kwam de goed spelende Jan Spijk in een duel met de linksvoor 



 

 

van GVAV, deze maakte een opzettelijke slaande beweging richting Spijk waardoor de scheidsrechter de 
stadjes een terechte rode kaart gaf. 
Ondanks dat Stedum met een man meer speelde kwam GAVAV beter in de wedstrijd en kwam Stedum 
steeds meer in de problemen, overigens zonder dat het in kansen resulteerde voor de stadjers, maar 
Stedum kwam er niet meer echt uit. 
Het duurde helaas ook niet lang dat GVAV de stand gelijk trok. Een voorzet vanaf links belande bij de 
aanvoerder van de stadjes, hij omspeelde zijn directe tegenstander vrij makkelijk en schoot de bal keurig 
in de verre hoek en liet doelman vd Laan kansloos: 1-1! 
 
 
De wedstrijd werd wat feller, wat resulteerde in hardere overtredingen en redelijk wat opstootjes. 
De oudste speler van het veld Klaas Lubbers ging teveel mee in het provoceren van de tegenstanders en 
in een klein opstootje met de spits van GVAV kreeg Lubbers de rode kaart. Geen handige actie van 
Lubbers, maar het voordeel van een man weer was helaas weer verdwenen. 
Het spelbeeld werd er niet heel veel beter op en het leek eruit te zien dat de beide ploegen met een 
gelijkspel van het veld zouden lopen, maar toch wisten de stadjers de tussenstand te veranderen. Een 
enigszins zwak schot op de goal van Vd Laan werd niet voldoende gekeerd door vd Laan, waardoor de 
spits van GVAV er als de kippen bij was om de bal in het lege doel te schuiven: 2-1! Een grote domper 
voor het Stedum kamp! 
Helaas was er voor de Stedumers onvoldoende tijd om deze achtertand nog om te zetten, waardoor de 
Stedumers onnodige met 2-1 ten onder gingen op het vloerbedding van GVAV Rapiditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum op wilskracht langs SIOS 

SAUWERD- Volgens SIOS trainer Molog kwamen we vooraf voor een punt. Ik kan de lezers verzekeren, 
Stedum komt altijd voor de winst. Ik vind dat je altijd voor de winst moet gaan. Naast het plezier wat je 
in het spel moet hebben draait het natuurlijk om winnen. Uiteraard gingen we hier tegen SIOS ook voor. 
Er zullen waarschijnlijk weinig mensen zijn geweest die daadwerkelijk een 2tje op het toto formulier 
hebben ingevuld. SIOS heeft de afgelopen 2 competitiewedstrijden, tegen niet de minste ploegen, 
welgeteld 16 keer gescoord en 3 goals geïncasseerd. Tussendoor werd 4e klasser VVK ook met 4-1 
verslagen. Wat wel opviel was deze resultaten allemaal op kunstgras werden behaald. Deze ondergrond 
ligt de lichtvoetige zaalvoetballers natuurlijk uitstekend. Zoals de meeste voetbalvelden met “normaal” 
gras in deze omstreken lag het veld er in Sauwerd ook allerbelabberdst bij. Op zo’n veld wordt er meer 
gevraagd dan alleen het balletje snel laten rond gaan. Zo liet Stedum zien beter uit de voeten te kunnen 
met deze ondergrond. 

Of het met onderschatting te maken had of met het veld. SIOS liet zich vanaf het begin aftroeven door 
Stedum. Stedum zat er bovenop en de meeste individuele duels werden in het voordeel van de geel-
zwarten beslecht. Stedum keeper de Sturler, die Sietze van der Laan afloste onder de lat verving, had 
een rustige 1e helft. Waar Stedum vooraf vooral bezig was met het goed staan in verdedigend opzicht, 
kwam men nu ook goed in het spel. Er werd via het middenveld goed opgebouwd en flankspelers Wolter 
Zanten en Matthijs Colstee waren hun directe tegenstander regelmatig de baas. Vaak ontbrak het aan 
een goede eindpass. Toch kwam Stedum op 0-1. Een goede vrije trap van Remy Nieborg werd ingekopt 
door Matthijs Colstee. Stedum bleef de hele 2e helft de betere ploeg maar verder dan een paar 
speldenprikjes kwam het niet. 

Onder de klanken van: Sweet Caroline van Neill Diamond betraden de ploegen het veld voor de 2e helft. 
Verwacht werd dat SIOS uit een ander vaatje zou gaan tappen. Dit was ook het geval. De thuisploeg 
zette vroeg druk en Stedum beperkte zicht tot verdedigen. Op een paar hachelijke momenten in de 16 
meter na, hield Boelie de Sturler zijn goal schoon. Helaas voor Stedum werd het toch 1-1. Na een sprint 
van 30 meter kreeg SIOS speler Bultena de bal uit een corner op zijn hoofd waarna de bal vervolgens via 
zijn knie door de benen van Stedum speler Johan de Jonge ging. Verwacht werd dat SIOS hierna door 
zou drukken maar de storm ging weer wat liggen. Zo kabbelde de wedstrijd wat verder. Een vrije trap 
van Remy Nieborg werd zodoende verlengd door Yannick van den Berg dat Matthijs Colstee de bal kon 
controleren en knap de 1-2 binnen kon schieten. Hierdoor wist Colstee zijn eerste ster op voetbalnoord 
te halen. Hiermee komt hij in een illuster rijtje met: Ferdi de Jonge, Yannick van den Berg en Andries de 
Vries. Proficiat jongen! 
SIOS raakte in paniek, want dit was niet de bedoeling. Verdediger Zwakenberg werd mee naar voren 
gestuurd om oorlog te maken in de Stedum defensie. Stedum hield stand en alleen het resultaat telde. 
Dit leidde er bij vlagen tot een potje de bal zo ver mogelijk over de kantine schoppen, dit tot ergernis 
van menig Sauwerder. Maar het deerde Stedum niet. Overigens wist Jaap Dijkema het dag record te 
behalen door de bal 53 meter weg te schieten! 21 spelers stonden zo langzamerhand op de helft van 
Stedum. Ideaal voor een counter. Dit gebeurde dan ook. Na een goede actie kon invaller Jochem 
Wieringa alleen op de keeper af. Waar Wieringa voor een schot koos moest hij breed leggen op de 
meegelopen Matthijs Colstee. Het schot werd gestopt door de SIOS keeper. Dezelfde keeper kraakte 
even later een schot van de mee gesprinte Bard Dekker. Na een perfect uitgevoerde counter zette 
Andries de Vries Bard Dekker alleen voor de keeper maar dankzij de redding van de keeper werd de paal 
geraakt.  



 

 

Stedum wint ook van Potetos 

STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft zaterdag na een 1-2 ruststand met 3-2 gewonnen. 

Vooral voor rust kreeg Stedum een hand vol grote kansen. Na rust was Stedum heer en meester en won 

het uiteindelijk verdiend met 3-2. Jan Spijk was met een bekeken schot de matchwinner aan Stedum 

zijde. 

 

Stedum trainer Leendert Nieborg kan nog steeds niet beschikken over een geheel fitte selectie. Tillema, 

Kruizinga, Santing, Slager, Bansberg en De Jonge zijn allen nog niet hersteld van hun hardnekkige 

blessures. Wel heeft Robbert Slager inmiddels de groepstraining weer gedeeltelijk hervat en beginnen 

Santing en Kruizinga deze week weer met enkele looptrainingen! 

 

Doordat Bard Dekker weer bootjes aan het maken was in China kon Stedum trainer Leendert Nieborg 

niet mee gaan in het ‘ Never change a winning team!’ . Hierdoor begon Stedum in een iets wat andere 

samenstelling als in de gewonnen uitwedstrijd tegen SIOS uit Sauwerd. 

De Vries begon in de spitspositie, waardoor Remy een linie naar achter verhuisde. Johan de Jonge ging 

naar de rechtsback positie en Jan Spijk vormde met Jaap Dijkema het centrale duo achterin. 

 

Stedum begon op het zonovergoten Sportpark van v.v. Stedum goed aan de wedstrijd. Het zette Potetos 

snel onder druk en het kwam er enkele keren goed uit. Vooral Wolter van Zanten was met enkele 

uitstekende voorzetten een plaag voor de verdediging. Uit een van deze voorzetten wist Stedum dan 

ook te scoren. Matthijs Colstee liet zien dat het in een uitstekende vorm verkeerd en wist een voorzet 

over de grond vanaf links knap met zijn linke been in de verre hoek te schieten: 1-0! 

 

Het leek erop dat Stedum door ging drukken om de voorsprong te vergroten, maar uit het niets kwam 

Potetos langzij. Een slordige pass van Dijkema belande te ver bij Spijk vandaan. Spijk ging vervolgens 

voor de sliding, maar hiermee belande de bal bij een van de stadjes. Vervolgens belande de bal bij de 

snelle linksbuiten die vervolgens Boelie de Sturler op de proef stelde. Deze botste de bal knap weg uit de 

verre hoek, maar kon niet voorkomen dat de bal belande bij een van de Stadjers die de bal vervolgens 

van randje 16 in het doel schoof: 1-1! 

 

Snel hierna creëerde Stedum een hand vol goede kansen, waar Stedum zeker een paar keer uit had 

moeten scoren, maar telkens stond de doelman of speler in de weg of was de paal het eindstation van 

een mooie aanval. 

 



 

 

Doordat Stedum de kansen niet wist af te maken kwam een oude voetbalwet om de hoek kijken. Uit een 

makkelijk weggegeven hoekschop belande de bal in het 16 metergebied tussen enkele Stedumers. 

Stedum wist de bal niet goed weg te schieten en net als bij de voorgaande tegentreffer kwam de bal 

weer via via op randje 16 bij een stadjer en weer schoot hij de bal in het Stedum doel: 1-2! 

Niet veel later floot scheidsrechter Kort voor het rustsignaal 

 

In de kleedkamer was iedereen het er over eens dat we deze wedstrijd moeten winnen en we net als 

tegen SIOS alles moesten geven. Deze woorden werden in de tweede helft dan ook gelijk waargemaakt. 

 

Stedum zat er in alle linies bovenop en de tweede bal was telkens voor de Stedumers. Ondanks het feit 

dat Stedum via onder andere Matthijs Colstee een paar keer dicht bij de gelijk maker was, ging de bal 

telkens langs de verkeerde kant van de paal/lat. 

 

Doordat de verdediging van Stedum de aanvallers van Potetos de baas waren kwamen de stadjers er 

niet meer uit en was het wachten op de gelijkmaker. Deze viel dan ook na ongeveer een uur spelen. 

Diederik Dijk was het uitstation van een mooie aanval en met een hard schot liet hij de doelman van 

Potetos kansloos: 2-2! 

 

Hierna bleef Stedum druk zetten op Potetos en hanteerde Potetos veelvuldig de lange bal in de hoop dat 

het een keer goed viel en hiermee een kans wisten te creëren, maar Johan de Jonge en Harmen 

Pestman hadden hun tegenstander in de tweede helft in de beruchte broekzak en anders was Dijkema 

paraat om de aanval onschadelijk te maken. 

Na ongeveer 70 minuten kwam Stedum voor de tweede maal deze wedstrijd op voorsprong. Een Mooie 

aanval werd uiteindelijk onschadelijk gemaakt door een verdediger van Potetos, maar de afvallende bal 

belande bij Spijk op zo’n 20 meter. Spijk besloot om de bal met de binnenkant van de voet de bal in de 

linkerhoek te schieten. Het verraste heel Stedum en vooral de doelman en zo bracht Spijk Stedum met 

een mooi doelpunt op voorsprong: 3-2! 

 

Hierna bleef Stedum het veldspel dicteren en wist het nog enkele kansen te creëren. Potetos wist niet 

meer tot een echt slotoffensief te komen en zo won Stedum verdiend met 3-2 van Potetos en hebben ze 

revanche genomen van de harde afstraffing in de heenwedstrijd en zijn de Stedumers de derde periode 

goed begonnen! 

 

In de kleedkamers stonden keurig twee kratjes bier de Stedum eerder deze ochtend overhandigt kreeg 

van enkele spelers van Rood Zwart Baflo na onze overwinning op SIOS. Een prachtig gebaar van Baffelt 

 



 

 

Sterk Stedum vergeet zichzelf te belonen en verliest van Holwierde 

HOLWIERDE- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag in en aantrekkelijke wedstrijd 
onnodig met 4-2 verloren van het hooggeklasseerde Holwierde. Met name voor rust kreeg Stedum kans 
op kans, maar alleen Colstee wist met een kopbal de doelman van Holwierde te passeren. Doordat 
Holwierde vrij snel de gelijkmaker wist te maken en uit twee standaard situaties ook nog trefzeker 
waren, gingen de Stedumers tegen de verhouding in met een 3-1 achterstand rusten. 
 
Na rust was Stedum de gehele tweede helft de baas op het veld. Vanuit achteruit werd rustig 
opgebouwd en met leuke combinaties werd veelvuldig het vijandelijke doel opgezocht, maar vaak was 
de eindpass net wat te onzorgvuldig, waardoor de doelman van Holwierde niet vaak handelend moest 
optreden. 
 
Rond de 70e minuut maakte Stedum dan toch de dikverdiende aansluitingstreffer. Spits Andries de Vries 
werd in de 16 meter gebied hard naar de grond verworpen, waarna de goed fluitende scheidsrechter 
resoluut naar de stip wees. Matthijs Colstee stuurde de doelman de verkeerde hoek in en schoot goed 
raak en maakte zijn 2e treffer van de wedstrijd. 
 
Holwierde probeerde veelvuldig met een lange bal op spits Lukaku gevaarlijk te worden, maar Lukaku de 
dreiging die hij voor rust had, had hij na rust niet meer en moest lijdzaam toezien dat de verdediging van 
Stedum de boel goed dicht had. 
 
Stedum bleef met leuke combinaties goed voetballen en was er via een schot van Colstee en Dijk nog 
dicht bij de gelijkmaker.  
Inmiddels was Santing in het veld gekomen voor de moegestreden van Zanten en Santing was plots het 
eindstation van een prachtige aanval, maar helaas stak de assistent scheidsrechter onterecht zijn vlag 
omhoog, waardoor Santing de één tegen één duel met de doelman niet kon verzilveren. 
 
 
Eigenlijk was het wachten op de gelijkmaker, maar in de 88e minuut besliste Holwierde plots de 
wedstrijd. Dankzij een ongelukkig moment tussen Santing en de Jonge kwam Holwierde op de Stedum 
helft in balbezit. De invaller van Holwierde speelde Pestman uit en schoot de bal hard voor de goal. 
Dijkema kreeg ongelukkig zijn punt van zijn voet tegen de bal en passeerde hiermee Stedum doelman 
Wesley de Waal, waardoor de wedstrijd beslist was in het voordeel van de thuisploeg. 
Niet veel later floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. 
 
Ondanks deze onnodige nederlaag was iedereen op Sportpark Katmis er wel over eens dat Stedum de 
betere ploeg was en gezien de kansen in de eerste helft en het spelbeeld van de tweede helft het 
meeste recht had op de drie punten. 
Holwierde blijft door deze overwinning in het spoor van SIOS, Baflo en GRC Groningen.  
 

 

 

 



 

 

Stedum wint van hekkensluiter Groninger Boys 

STEDUM- Het vlaggenschip van de VV heeft afgelopen zaterdag ruim gewonnen van hekkensluiter 
Groninger Boys uit Groningen. Op een redelijk te bespelen veld werd er met 3-0 gewonnen en was 
Wolter van Zanten net als in de uitwedstrijd weer trefzeker. Ditmaal nam hij twee doelpunten voor zijn 
rekening. Veteraan Andries de Vries was met een afstandschot ook eenmaal trefzeker. 
 
Stedum trainer Leendert Nieborg moest ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Holwierde weer even 
puzzelen met zijn selectie. Remy Nieborg viel vorige week geblesseerd uit en was nog niet voldoende 
hersteld om te spelen. Spits Matthijs Colstee was de avond ervoor tijdens zaalvoetbal geblesseerd 
geraakt en zo moest Colstee net zoals vele andere wedstrijden van het seizoen weer toekijken vanaf de 
zijlijn. 
 
De vervangers in de basiself waren good-old Ferdi de Jonge en de inmiddels weer fitte Jacco Santing. 
Zelfs Robert Freese zat weer bij de selectie! 
Stedum begon goed aan de wedstrijd en kreeg ook enkele kansen, maar naarmate de wedstrijd 
vorderde kreeg Groninger Boys wat meer grip op de wedstrijd. Met name het middenveld van Stedum 
werd afgetroefd, waardoor de druk op de Stedum verdediging toenam zonder dat Groninger Boys echt 
gevaarlijk werd. Toch was het Stedum dat halverwege de eerste helft op voorspring kwam. Een mooie 
pass van Andries de Vries belande voor de voeten van linkerspits Wolter van Zanten. Van Zanten wist 
met een bekeken schot de inmiddels uitgekomen doelman te passeren en zette Stedum op voorsprong: 
1-0! 
 
Stedum bleef hierna slordig voetballen. De tweede bal was vaak voor de tegenstander en met name de 
middenvelders van Stedum konden de spitsen niet bereiken, waardoor Stedum geen echte grote kansen 
wist te creëren. Groninger Boys was nog wel eenmaal gevaarlijk voor de goal van Stedum. Een verre 
ingooi belande voor de voeten van één van de Stadjers, maar doelman Wesley de Waal wist de bal knap 
te pareren tot een hoekschop. 
 
Na rust was Stedum wat feller wat ook resulteerde dat Groninger Boys wat meer naar achteren werd 
gedrukt en dat Stedum gevaarlijk werd. Maar onder andere Santing was een aantal keer wat te onrustig 
voor het doel van de tegenstander. Na ongeveer een uur spelen leek de wedstrijd beslist. Andries de 
Vries richting op randje de bal en besloot in plaats van een voorzet de bal in één keer op het vijandelijke 
doel te schieten hier verraste hiermee de doelman: 2-0! 
 
Niet veel later was Wolter van Zanten het eindstation van een goed opgezette aanval van Jacco Santing. 
Van Zanten schoot de bal keurig mijn zijn linker voet in de verre hoek en tekende hiermee voor zijn 
tweede doelpunt van de wedstrijd: 3-0! 
 
Hierna werd het er allemaal niet echt beter op en ging Groninger Boys met man en macht naar voren 
om voor d eretreffer te gaan. Deze kwam er ook nog bijna. Eerst was de spits van Groninger Boys 
dichtbij na slecht uitverdedigen van Johan de Jonge en andermaal was de spits via het hoofd bijna 
trefzeker, maar Dijkema wist de bal voor de doellijn weg te halen.  

Zo won Stedum redelijk gemakkelijk met 3-0 van hekkensluiter Groninger Boys en heeft het weer 
genesteld in de middenmoot van de competitie en doet het nog mee in de derde periode! 
 



 

 

Stedum na knotsgekke openingsfase langs ZEC 
 

STEDUM- De toeschouwers die afgelopen zaterdag iets later op sportpark Stedum arriveerden moesten 

eerst eens met de ogen knipperen want na 4 minuten stond er al 1-2 op het scorebord. De defensie en 

goalie van Stedum waren in de openingsfase nog niet bij de les. Gelijk vanaf de aftrap gaf ZEC de bal 

diep waarna ZEC aanvaller Robert Bakker bijna kon scoren maar Stedum keeper Wesley de Waal plute 

de bal nog net weg voordat de spits gevaarlijk kon worden. Dertig seconden later lag de bal echter 

alsnog achter de Waal. Een lange bal werd verkeerd ingeschat door Ferdi de Jonge, Ronny Bakker en 

Jaap Dijkema waarna Ronny Bakker als eerste bij de bal was en van randje zestien de bal hard in het 

Stedumer doel wist te schieten!  

Gelijk vanaf de aftrap zocht Stedum de aanval en na een mooie combinatie tussen Andries de Vries en 

Colstee gaf de laatst genoemde de bal goed voor op Diederik Dijk die de stand weer gelijk trok. 

 

Met éé minuut gespeeld op het scorebord stond het dus al 1-1. De koek was echter nog niet op. Een 

ingooi bleef hangen in het 5 meter gebied waarna Wesley de Waal twijfelde op de doellijn. Rein van 

Kleef wist hier wel raad mee en liet de Waal wederom vissen. Binnen 4 minuten stond het dus al 1-2 en 

wanneer dit gemiddelde zich voort zou zetten had er een uitslag van 23-45 ingezeten. Dit was echter 

niet het geval want de defensies waren nu wel op hun hoede. Het eerste kwartier was chaotisch van 

beide kanten en ondanks de spectaculaire openingsfase werd er niet goed gevoetbald. Na een kwartier 

nam Stedum het initiatief en werd er bij vlagen goed gecombineerd. Dit resulteerde ook in een terechte 

2-2. Het was wederom Diederik Dijk die de ZEC keeper met een beheerst schot verschalkte. Matthijs 

Colstee kreeg niet veel later na een 1-2 met Jan Spijk nog de grootste kans maar van dichtbij wist de ZEC 

keeper redding te brengen. ZEC was vooral gevaarlijk met standaard situaties. Dit leidde bij vlagen tot 

hachelijke situaties in de 16 meter gebied van Stedum maar het resulteerde niet in een doelpunt. 

Zodoende werd er met 2-2 gerust. 

 

 Overigens werd er voor de wedstrijd een minuut stilte gehouden voor de icoon van het Nederlands 

voetbal Johan Cruijf. Cruijf had overal een mening over. Wat zou hij gezegd hebben over de 2e helft die 

op het sportpark in Stedum werd gespeeld. Zelfs een leek zou hebben gezien hebben dat 2e helft niet 

best was. Van het goede spel van Stedum in de laatste half uur van de 1e helft was niks meer over, en 

waar ZEC in de 1e helft af en toen nog probeerde te voetballen werd nu alleen maar de lange bal 

gehanteerd. Het kick en rush vierde hoogtij bij ZEC de 2e helft en het was enigszins te begrijpen. Alles 

wat een ZEC shirt aan had zocht met lange ballen de gebroeders Bakker om vanuit daaruit de Stedum 

goalie aan het werk te zetten. 

 

De Stedum defensie had met de hoge ballen hun handen vol aan de gebroeders bakker, maar name in 



 

 

de tweede helft wist Libero Ferdi de Jonge vele kopduels te winnen van de gebroeders Bakker, waardoor 

Stedum doelman Wesley de Waal niet veel aan het werk werd gezet.  

Aan de andere kant wist Stedum wel het net te vinden. Uit een corner liet Matthijs Colstee zijn kop 

kwaliteiten weer eens zien en knikte de bal hard achter de ZEC keeper. De bal was de 2e helft meer 

buiten dan binnen het veld. Uit een corner wist Robert Bakker in de 5 meter gebied de 3-3 binnen te 

knikken. Echter, Stedum grensrechter Wilco Witteveen had de vlag al voor de corner omhoog gestoken 

want de bal lag niet goed. Na enige discussie werd de goal terecht afgekeurd. 

 

 Ondanks dat er niet goed gevoetbald werd kreeg Stedum in de counter toch nog een paar goede 

mogelijkheden. Andries de Vries wist van dichtbij te scoren maar de ZEC grensrechter had buitenspel 

geconstateerd.  

De voor Matthijs Colstee ingevallen Jacco Santing wist even later de ZEC defensie op snelheid te 

verschalken. Helaas kwam het schot van Santing via de paal weer in de handen van de ZEC keeper.  ZEC 

was nog eenmaal dicht bij de gelijkmaker, maar een kopbal van Robert Bakker ging net over de 

deklat. Even later floot arbiter Hielkema af en wist Stedum weer een 3 punter bij te schrijven. 

 

Zo is Stedum weer een plaatsje opgeschoven op de ranglijst en hebben de Stedumers van de laatste vijf 

wedstrijd er vier omgezet in een overwinning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum wint met 3-0 van Velocitas 1897 

STEDUM- Het vlaggenschip van Stedum heeft afgelopen zaterdag met 3-0 gewonnen van Velocitas 1897 
uit Groningen. In een zeer matige eerste helft lieten de stadjers het na om de score te openen. Stedum 
herstelde zich in de tweede helft dankzij twee doelpunten van Diederik Dijk en een goed ingeschoten 
penalty van Colstee 

Opstelling Stedum: 
De Waal Wieringa, J. de Jonge, Dijkema©, Pestman Dekker, Spijk, Dijk Colstee, de Vries , Van Zanten. 
Wissels: Mucaj, Bansberg en Maring 

In de eerste helft ging er bij de Stedumers weinig tot niets goed. Strijd, iets waar Stedum normaal 
gesproken wel bekend om staat, was in de eerste helft ver te zoeken. Ook kwamen vele op het oog 
simpele passes niet aan en verloor het de slag op het middenveld. Verdedigers/middenvelders konden 
zo de oversteek maken richting de verdedigers van Stedum zonder weinig tegenstand, waardoor de 
verdediging van Stedum het behoorlijk druk had, maar doordat Velocitas niet bepaald met scherp 
schoot en Stedum doelman Wesley de Waal met enkele uitstekende reddingen het doel schoon hield 
gingen de Stedumers zeer gelukkig met 0-0 rusten. 

In de rust was iedereen het er wel over eens dat de eerste helft beschamend was en totaal niet in het 
plaatje paste zoals de Stedumers acteren in 2016 op de Noord Nederlandse voetbalvelden. Vanaf het 
begin van de tweede helft moest er strijd geleverd worden, waardoor de tweede bal weer voor de 
Stedumers waren en Velocitas niet meer gevaarlijk kon worden en nog belangrijker, Stedum weer 
kansen ging creëren. 

Ondanks dat niet alles goed ging in de tweede helft ging het een stuk beter. Doelman Wesley de Waal 
had in de tweede helft niet veel meer te doen, wat over het algemeen een goed teken is. Stedum 
leverde meer strijd waardoor het ook beter ging voetballen. 
Kort in de tweede helft had Stedum gelijk al op voorsprong moéten komen, maar Diederik Dijk schonk 
de bal vanaf enkele meters voor het vijandelijke doel aan boer Heike Smit, dat ditmaal een keer besloot 
om een paasvuur niet aan te steken. 
Toch duurde het niet lang voordat Stedum op voorsprong kwam. Uit een prachtig pass van Bard Dekker 
(die zich in de tweede helft knap herstelde) schonk hij de bal aan de mee opgekomen Jochem Wieringa. 
Wieringa gaf de bal goed voor op Diederik Dijk, die wederom Stedum op voorsprong kon zetten. De 
technicus besloot in plaats van de trekker over te halen om nog even een Stadjer te passeren. Doordat 
de stadjer hierbij de technicus vasthield besloot de uitstekend fluitende scheidsrechter Smit om Stedum 
een penalty toe te kennen. Matthijs Colstee deed wat het moest doen: 1-0! 

Kort hierop onderschepte Diederik Dijk de bal van één van de verdedigers en kon zo op de doelman 
aflopen. Met een goed schot in de verre hoek leek Diederik Dijk de wedstrijd te beslissen: 2-0! 

Hierna werd het spel wat minder (aan beide kanten), maar doordat Stedum wat meer strijd leverde en 
het op het middenveld wat beter stond konden de stadjers Stedum doelman Wesley de Waal niet meer 
op de proef stellen. 
Stedum creëerde nog enkele goede mogelijkheden, maar helaas zonder succes. 
Toch wist Stedum het net nog een keer te vinden. Wederom Diederik Dijk onderschepte de bal van één 
van de stadjers en uit een mooie solo maakte Dijk er 3-0 van! 



 

 

Stedum wint zeer verdiend met 4-1 van GRC Groningen! 

STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag menigeen verrast. In eigen huis 
werd met 4-1 gewonnen van deinmiddels onttroonde koploper GRC Groningen. Naast de strijd en passie 
dat Stedum de gehele wedstrijd heeft geleverd, waren de Stedumers vooral voetballend de stadjers de 
baas.  

Stedum trainer Leendert Nieborg kreeg op zaterdagochtend weer een puzzel voorgelegd. Zaterdag 
voegden Remy Nieborg en Yannick v/d Berg zich bij het groepje afwezigen Gert Jan Kruizinga, Jasper 
Tillema, Robbert Slager en Jacco Santing.  
Hierdoor mocht Leon Bansberg zich een keer laten zien vanaf de aftrap en mocht Jochem Wieringa zijn 
kunsten gaan vertonen op het middenveld.  

Opstelling v.v. Stedum:  
De Waal Bansberg, J. de Jonge, Dijkema©, Pestman Wieringa, Dijk, Spijk Colstee, De Vries en Van 
Zanten. 

Stedum begon goed aan de wedstrijd en liet bij vlagen prima voetbal zien.  
Waar verwacht werd dat GRC Groningen het spel ging dicteren en Stedum in de counter gevaarlijk 
probeerde te worden, was het juist het tegenovergestelde. De Stedumers lieten de bal goed rond gaan 
en creëerden enkele goede mogelijkheden, maar in de beginfase was de eindpass vaak net wat te 
onzorgvuldig om echt gevaarlijk te worden.  
De Groningers probeerden er wel uit te komen, maar de achter linie stond goed en zorgde ervoor dat 
Wesley de Waal niet in actie hoefde te komen. 

Halverwege de eerste helft kwamen de Stedumers dan ook verdiend op voorsprong. Een voorzet vanaf 
rechts werd door de goed doorgelopen Diederik Dijk met een bal achter het standbeen richting het 
vijandelijk doel te transporteert, maar de doelman kon nog net redding brengen. Dijk was er als de 
kippen bij om de rebound wél te verzilveren: 1-0! 

Stedum bleef het spel dicteren en ging haastig op jacht naar een grotere voorsprong, wat niet lang op 
zich liet wachten. Na een goede actie van Matthijs Colstee aan de rechterkant passeerde hij zijn directe 
tegenstander en gaf de bal goed en hard voor op Diederik Dijk, die de bal in de vijfmeter gebied in het 
lege doel kon koppen en hiermee zijn tweede van de middag maakte: 2-0! 
Niet veel later floot de scheidsrechter voor het rustsignaal en konden de Stedumers tevreden de 
kleedkamer betreden.  
Na rust hadden de Groningers het voordeel van de wind gingen de Groningers zoals verwacht vroeg 
druk zetten om snel de aansluitingstreffer te forceren, want de Groningers kunnen zich geen puntverlies 
mee permitteren aangezien Rood Zwart Baflo nog maar twee punten achter de Groningers staan. 
Het duurde helaas niet lang dat de Groningers de aansluitingstreffer hadden gemaakt. Stedum goalie De 
Waal gaf de bal mee aan Leon Bansberg dat in de dekking stond. Bansberg leed hierop balverlies. De 
linksvoor van GRC gaf de bal goed voor op spits Henk de Jong, dat vervolgens goed wegdraaide bij De 
Jong en hard binnen schoot en hiermee zijn doelpuntentotaal op dertig bracht: 2-1! 

Menigeen had nu verwacht dat GRC door zou gaan en dat Stedum even de weg kwijt was, maar na de 
tegentreffer pakten de Stedumers het juist weer op. De Stedumers begonnen weer beter te voetballen 
en zetten de Groningers vroeg onder druk waardoor vooral de backs van GRC erg veel moeite hadden.  



 

 

Stedum creëerde met goed positiespel weer een aantal kansen en het duurde ook niet lang dat Stedum 
de voorsprong weer had vergroot. Spits Andries de Vries kon een goede voorzet vanaf links van Wolter 
van Zanten zo in het vijandelijk doel schuiven: 3-1! 
GRC probeerde vervolgens nog de aansluitingstreffer te maken, maar konden maar moeilijk kansen 
creëerden. Toch moest doelman Wesley de Waal nog andermaal handelend optreden, maar De Waal 
liet met enkele goede reddingen zien de aansluitingstreffer er niet meer in zat.  
In de slotfase creëerde Stedum nog behoorlijk wat grote kansen en kort voor het einde wisten de 
Stedumers nog eenmaal het net te vinden. Na een prachtige aanval over veel schijven kreeg Matthijs 
Colstee de bal van Andries de Vries en Colstee wist hiermee de eindstand te bepalen op 4-1! 
Niet veel later floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd en was de vreugde bij de Stedum 
kamp groot! 
Stedum liet bij vlagen zeer goed voetbal zien en iedereen was het er wel over eens dat deze overwinning 
zeer verdiend was en een grote opsteker voor het team van Leendert Nieborg.  

Ook was het mooi om te zien hoe Leon Bansberg de gehele wedstrijd zijn tegenstander de baas was en 
dat Jochem Wieringa een zeer verdienstelijke wedstrijd speelde op het middenveld en overigens alle 
Stedumers vandaag een dikke voldoende haalden. 

Volgende week speelt Stedum tegen de nieuwe koploper Rood Zwart Baflo!  
De Rood Zwarten zijn dus gewaarschuwd.. 
De wedstrijd in Baflo begin om 14:30 uur en staat onder leiding van Dhr. J.M. Schippers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wederom kratjes bier voor Stedum na winst op Rood Zwart Baflo 

Het begint zo langzamerhand een lucratief seizoen te worden voor Stedum. Kreeg Stedum een tijdje 
geleden al 2 kratjes bier aangeboden door rood- zwart Baflo wegens onze overwinning op SIOS. Ook 
deze zaterdag werden door zowel SIOS als GRC Groningen al weer kratjes aangeboden. Dit keer was 
Rood-Zwart Baflo echter de tegenstander die sinds vorige week koploper is. De mannen van Baflo 
probeerden de Stedummers ook te verleiden door 3 kratten bier aan te bieden bij een nederlaag. 
Uiteraard werd hier ook mee akkoord gegaan zodat er een win- win situatie was. Uiteraard ging Stedun 
wel vol voor de winst want na de winsterstop loopt het een stuk beter en wordt er regelmatig 
gevoetbald zoals de mannen kunnen. 

Ik neem aan dat Baflo Stedum echt niet heeft onderschat maar niks was minder waar. Na 25 minuten 
stond er 0-4 op het scorebord. Dit was ook meer dan terecht. Rood- zwart Baflo mocht dan wat spelers 
missen, dit mag niet als excuus gelden want Stedum speelde ook gewoon erg goed. Vanaf de aftrap was 
het Diederik Dijk die gelijk gevaarlijk was. Even later was het echter Stedum die van geluk mocht 
spreken. Yannick van den Berg liep een Baflo speler in de rug in de 16 meter. Gelukkig voor Stedum zag 
de scheidsrechter het niet goed en vond dat de overtreding buiten de 16 meter was gemaakt. Overigens 
zag de scheidsrechter vandaag wel vaker dingen anders… Hierna was het echter Stedum die het heft in 
handen nam. Matthijs Colstee wist er 0-1 van te maken en even later was het Diederik Dijk die uit een 
voorzet van Colstee de 0-2 noteerde. De koek was nog lang niet op want even later wist Yannick van den 
Berg met zijn schouder wederom de Baflo keeper te passeren. Nog geen 5 minuten later wist ook 
Andries de Vries met een kopbal te scoren en de 0-4 te noteren. Uiteraard ging Stedum vol goede moed 
richting Baflo maar ook dit had men vooraf niet verwacht. De spelers van Rood-Zwart Baflo liepen er 
maar verloren bij en wisten in de gehele 1e helft verder niet 1 kans te creëren die er toe deed. Stedum 
was nog regelmatig gevaarlijk. Vaak was Wolter van Zanten zijn directe tegenstander te snel af. 
Gescoord werd er niet meer. 
De wedstrijd was normaal gesproken gespeeld maar er werd natuurlijk wel verwacht dat de thuisclub uit 
een andere vaatje zou tappen. Door o.a. spielmacher Sportel in het veld te brengen hoopte de thuisclub 
het tij nog te keren. Binnen het uur werd het wel 1-4. Miscommunicatie bij Stedum achterin werd 
afgestraft door Baflo speler van Zanten. Het was niet koploper waardig wat de thuisclub liet zien. Door 
middel van lange ballen probeerden ze Stedum onder druk te zetten. De defensie van Stedum stond 
echter goed en er werd weinig weg gegeven. Doordat Rood-Zwart Baflo meer risico’s nam kreeg Stedum 
veel ruimte in de omschakeling. De grootste kans hierbij was voor Wolter van Zanten maar hij faalde 
echter oog in oog met de keeper. Baflo probeerde het wel maar Stedum vond het wel best. Vlak voor 
tijd werd het nog wel 2-4. Stedum keeper de Waal leek de bal klem genoeg te hebben maar de bal werd 
hem toch ontfutseld. Het rook naar een overtreding maar Jeroen Zwart wist er nog 2-4 van te maken. 

Even later floot de scheidsrechter voor het einde. Heerlijk om zo te winnen van de koploper. Des te 
meer om de fanatieke aanhang/wisselspelers van Baflo even de mond te snoeren. Het valt te prijzen dat 
er veel mensen afkomen op een wedstrijd van de plaatselijke trots. Er wordt echter zoveel onzin 
geschreeuwd vanaf de kant dat men bij de club zich toch wel eens achter de oren mag krabben. Is het 
niet de plaatselijke hangjeugd aan de ene kant van het veld die de tegenstanders voor van alles 
uitmaakt, dan zijn het wel de plaatselijke hangouderen die zeker ook geen blad voor de mond nemen. 
Diepte punt was toch wel dat er regelmatig dingen uit de dug-out van de thuisploeg werd geschreeuw 
als: schop hem, breek hem etc. De technische staf vond het blijkbaar prima. Uiteindelijk was het echter 
de thuisploeg die met een gebroken ego het veld verlieten. GRC en SIOS we zien de kratjes wel 
tegemoet. Graag Hertog Jan! 



 

 

Stedum wint voor de vierde maal op rij! 

STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag opnieuw een overwinning behaald. 
Op het zonovergoten Sportpark van v.v. Stedum wisten de Stedumers met 3-1 te winnen van de 
Oosterparkers uit Groningen. 

De spelers van Stedum en de Oosterparkers waren redelijk onder de indruk van de warme 
temperaturen, zeker omdat de sneeuwvlokken twee weken eerder nog het platteland van Stedum 
hadden bereikt. Wellicht was dit ook een oorzaak dat Stedum niet zo fel en goed begon als in de 
voorgaande wedstrijden tegen GRC Groningen en Baflo.  
De Oosterparkers maakte in de beginfase een scherpere indruk en maakt na ongeveer 10 minuten dan 
ook de openingstreffer. Een vrijetrap werd voor het doel geslingerd en één van de verdedigers van de 
Stadjers wist de bal in de verre hoek te koppen: 0-1! 

Hierna pakte Stedum het beter op, maar leed het snel balverlies doordat veel Stedumers vooral ruzie 
hadden om de bal te controleren op het droge en hobbelige veld van onze VV.  
Toch kwam Stedum onverwachts op gelijke hoogte. Na wat leuke combinaties stuurde Jan Spijk 
aanvaller Colstee diep en Colstee schoot de bal knap in de verre hoek: 1-1! 
Niet heel veel later kwamen de Stedumers zelfs op voorsprong. Na weer een leuke combinatie kwam de 
bal weer bij Stedumer Jan Spijk terecht. Zijn voorzet was niet van grote schoonheid, maar toch wist 
Matthijs Colstee met een zeer knappe kopbal de doelman van de Stadjers voor de tweede maal te 
verschalken: 2-1! 

Na rust kreeg Stedum na goed doorzetten van voorstopper Johan de Jonge een corner. Ferdi de Jonge 
liet nog maar even zien dat hij het koppen nog niet verleerd is. De Jonge knikte de corner van Diederik 
Dijk hard raak: 3-1! 

Eigenlijk gebeurde er de tweede helft niet bijzonder veel meer. Stedum hield de aanvallers van de 
Oosterparkers redelijk in bedwang en aanvallend miste Stedum net de scherpte om de score verder te 
openen, waardoor Stedum uiteindelijk gemakkelijk met 3-1 van de Oosterparkers wisten te winnen.  

Hiermee won de vertrekkend Stedum trainer Leendert Nieborg zijn laatste thuiswedstrijd als 
hoofdcoach van v.v. Stedum en moeten Nieborg en zijn mannen alleen aanstaande zaterdag nog 
aantreden in Ten Post voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2015-2016. 
Waarna het eerste elftal in het laatste weekend van mei het seizoen gaat afsluiten met een 
‘trainings’kamp op Ameland! 

We hopen jullie allen te zien langs de lijn in Ten Post bij de wedstrijd SV TEO – v.v. Stedum (14:30 uur). 

 

 

 

 



 

 

Stedum sluit af met een gelijkspel in Ten Post 

TEN POST- Stedum heeft de laatste wedstrijd van het seizoen met 3-3 gelijk gespeeld tegen buurman SV 

TEO. In een leuke wedstrijd waar Stedum vooral in de eerste helft de bovenliggende partij was scoorden 

namens Stedum Matthijs Colstee(2x) en Yannick vd Berg. 

 

Voor Stedum trainer Leendert Nieborg was deze wedstrijd zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer van v.v. 

Stedum. Leendert Nieborg nam halverwege in het seizoen 2011-2012 het roer over van Krijno Bos. 

In deze 4,5 seizoenen was Nieborg twee maal dicht bij de promotie naar de nog steeds felbegeerde 4e 

klasse. Eenmaal was Mamio in de nacompetitie nipt te sterk voor de Stedumers en eenmaal kwamen de 

Stedumers net een punt te kort om de nacompetitie te halen. 

Het afgelopen seizoen was er één met twee gezichten. In de eerste seizoenshelft stelde een zeer 

gehavend Stedum behoorlijk teleur en werden er diverse wedstrijden verloren. 

Toen er na de winterstop een aantal spelers terug kwamen zag je dat er naar verloop van tijd meer vaste 

lijnen begonnen te ontstaan en begon Stedum zeer sterk te voetballen, wat resulteerde in onder andere 

knappe overwinningen tegen titelkandidaten SIOS, GRC Groningen en Rood Zwart Baflo. Helaas was het 

niet genoeg om de vervangende nacompetitieplek(4e plek) veilig te stellen, doordat er in de eerste 

seizoenhelft te weinig punten zijn behaald. 

 

We willen Stedum trainer Leendert Nieborg hartelijk bedanken voor alles in de afgelopen 4,5 seizoenen 

en we hopen je nog vaak te kunnen begroeten langs de lijn bij wedstrijden van het eerste elftal. 

Ook willen we de supporters die zich in goede en in slechte tijden in Stedum, maar ook zeker in de 

uitwedstrijden hebben gesteund hartelijk bedanken en we hopen jullie allen uiteraard ook te begroeten 

in het volgende seizoen! 

 

Het eerste elftal gaat nu eerst in het laatste weekend van mei gezamenlijk Ameland bezoeken, waarna 

er op 25 juni de officiële slotdag van de club plaats vindt! 

 

Namens, 

Het eerste elftal 

v.v. Stedum 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


