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SEIZOEN 2016-2017 

[Kampioen] 

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

 

Teleurstellende start Stedum tegen ZEC 

STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum is afgelopen zaterdag slecht aan het seizoen begonnen. In 

eigen huis gingen de mannen van Stedum trainer Wim Nubé met 0-2 ten onder. 

Beide doelpunten werden gemaakt door Ronny Bakker. Bij een 0-1 tussenstand miste Tiemen Dijk een 

strafschop. 

 

Volgende week speelt Stedum in en tegen Meedhuizen, dat afgelopen zaterdag toch enigszins 

verrassend won van Wagenborger Boys. 

 

Net als afgelopen zaterdag kan Stedum trainer Wim Nube ook tegen Meedhuizen nog niet beschikken 

over Jacco Santing, Matthijs Colstee, Jaap Dijkema, Andries de Vries en Yannick vd Berg. 

 

De wedstrijd in Meedhuizen begint om 14:30 uur en staat onder leiding van Dhr.G. Kloppenburg 
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Stedum pakt de eerste drie punten van het seizoen 

MEEDHUIZEN- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag een zwaarbevochten 
overwinning geboekt in en tegen Meedhuizen. In een enigszins teleurstellende wedstrijd wisten de 
Stedumers uiteindelijk met 2-3 te winnen en namen de mannen van Stedum trainer Wim Nubé de drie 
belangrijke punten mee naar Stedum. 
 
Stedum trainer Wim Nubé kan nog altijd niet beschikken over Yannick v/d Berg, Matthijs Colstee, Jaap 
Dijkema en Andries de Vries. V/d Berg pronkt al enkele weken met zijn bovenlichaam op Aruba, Colstee 
heeft eind september een MRI aan beide knieën, Dijkema is nog herstellende van een Meniscusoperatie 
en Andries de Vries heeft nog altijd last van zijn knie.  
Daarentegen keert Jacco Santing na zijn zware auto-ongeluk voor het eerst sinds maanden weer terug in 
de wedstrijdselectie! 
 Helaas liet Martijn Weerd zijn teamgenoten in de steek door vlak voor de wedstrijd zich af te melden .. 
en haakte broer Aldert Weerd in de warming-up af met een hamstringblessure. Doordat we inmiddels 
alleen Santing nog op de bank hadden, werd Jasper Tillema bij de selectie gehaald om toch nog twee 
wissels op de bank te hebben 
In de eerste helft was het spel van de Stedumers erg slordig. Simpele passes kwamen niet aan, er werd 
te vaak de lange bal gehanteerd en achterin was het vaak te onrustig. 
 Ondanks dat Stedum wel het spel probeerde te maken en kansen probeerde te creëren waren het 
vooral de Groen-witten die de grootste kansen kregen. Na een aantal hachelijke momenten voor het 
doel van de goed keepende Bert-Jan Zijlema kwam Stedum goed weg na een gevaarlijk schot die 
gelukkig net langs de goede kant van de paal vloog, maar de grootste kans kwam op naam van de 
nummer 9 van Meedhuizen. Na slecht ingrijpen van Spijk kon de spits zo op doelman Zijlema aflopen, 
maar Zijlema wist de bal knap te pareren waardoor de brilstand nog steeds op het niet aanwezige 
scorebord stond. 
 
Toch was het Stedum dat de score wist te openen. Nadat een voorzet van Harmen Pestman uit de 
zestien werd gekopt belande de bal voor de voeten van de van Middelstum overgekomen Michel de 
Graaf. De Graaf schoot de bal in een keer weer terug richting het vijandelijke doel en belande plots op 
de binnenkant paal. Tiemen Dijk was er al de kippen bij om de bal in het lege doel te koppen: 0-1! 
 
Stedum leek door deze belangrijke treffer met een voorsprong te gaan rusten, maar helaas kwamen de 
Meedhuizenaren op gelijke hoogte. De Jonge kopte de bal in de voeten van de rechtsbuiten van 
Meedhuizen, die hem vervolgens voorgaf aan de spits van Meedhuizen. Spijk haalde de spits vervolgens 
onnodig naar de grond waardoor de scheidsrechter niets anders kon doen dan naar de stip te wijzen. 
Vervolgens liet de penaltynemen doelman Zijlema kansloos: 1-1! 
 
Na rust was het spel van de Stedumers nog niet veel beter als in de eerste helft, maar in tegenstelling 
tot de eerste helft creëerde de thuisploeg ook weinig meer. 
Mede hierdoor bracht Stedum trainer Wim Nubé al vrij snel Santing en Tillema in het veld voor Van 
Zanten en Bansberg. Vooral door het inbrengen van Santing werden de Stedumers gevaarlijker. Santing 
werd al vrij snel diep gestuurd door Dijkema, maar Santing schoot recht op de goalie van Meedhuizen. 
Niet heel veel later kwamen de Stedumers voor de tweede maal in de wedstrijd op voorsprong. Een 
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knappe lange bal van Tiemen Dijk belande bij Diederik Dijk. De laatst genoemde Dijk speelde het 
voortuig knap over één van de verdedigers van Meedhuizen en lopte vervolgens de bal zeer behendig 
over de uitgekomen doelman: 1-2! 
 
Hiermee leek Meedhuizen even geknakt en zette Stedum een tandje bij wat ook vrij snel resulteerde in 
de derde treffer. Invaller Tillema bracht de bal goed richting Santing, die vervolgens goed de achterlijn 
haalde en de bal keurig voor schoof naar Diederijk Dijk. Dijk kon de bal simpel intikken: 1-3! 
Hiermee leek de wedstrijd beslist, maar vrij snel na deze derde treffer van Stedum maakte Meedhuizen 
alweer de aansluitingstreffer. Het geheel door Spijk vrijgelaten spits ontving de bal en liep richting 
randje 16 en schoot de bal hard in de korte hoek. Zijlema kon de bal nog wel toucheren, maar kon de 
treffer helaas niet meer voorkomen: 2-3! 
 
Hierna werd de wedstrijd iets wat ontsierd doordat enkele spelers van beide ploegen het met elkaar aan 
de stok kregen. Na een harde overtreding op de goed spelende Harmen Pestman ontstond er een 
opstootje. Direct waren er diverse spelers, toeschouwers op plaats delict, maar was de rust gelukkig 
redelijk snel weer gekeerd. De scheidsrechter besloot na aanleiding van dit bovenstaande om een speler 
van Meedhuizen zijn tweede gele kaart te geven en kon vertrekken. De aanvoerder van Meedhuizen (die 
niet werd bestraft door de scheidsrechter) moest door alles en iedereen worden tegengehouden en 
besloot om het veld maar te verlaten en liet hierdoor zijn teamgenoten in de slotfase behoorlijk in de 
steek. 
Nadat het spel weer was hervat kreeg Stedum enorm veel kansen om de score te vergroten, maar met 
name Dijkema, Santing en Dijk wisten de doelman niet te passeren. 
 
Hierna floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd en wisten de Stedumers na de nederlaag 
tegen ZEC nu wel te winnen. Ondanks de eerste overwinning is er nog wel veel werk aan de winkel voor 
Stedumers. 
 
Volgende week speelt Stedum in eigen huis tegen de huidige hekkensluiter Wagenborger Boys.  
Deze thuiswedstrijd begint om 14:30 uur en staat onder leiding van Dhr. J. Brink 
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Stedum wint van Wagenborger Boys 
 
STEDUM- Stedum heeft afgelopen zaterdag gewonnen van de huidige hekkensluiter Wagenborger Boys. 
De mannen van Stedum trainer Wim Nubé speelden de eerste helft zeer matig en kwamen dan ook 
terecht op achterstand. Na rust maakten de Stedumers veel goed en wonnen uiteindelijk met 2-1 van de 
Rood- Witten. 
In de eerste was het spel van de Stedumers zeer matig te noemen. Vele simpele passes kwamen niet 
aan bij een medespeler en Stedum werd op strijd afgetroefd door de tegenstander. Het duurde ook niet 
lang voordat Stedum tegen een achterstand aan keek. Een voorzet vanaf links werd door een speler van 
Wagenborger Boys keurig in de verre hoek gekopt en liet Stedum doelman Zijlema kansloos: 0-1! 
Wagenborger Boys bleef eerste helft de betere en kon mede door het slordige spel druk blijven 
uitoefenen op de verdediging van Stedum. Met name de kleine linkerspits van Wagenborger Boys was 
voor rust gevaarlijk, maar kon een tweede treffer van Wagenborger boys niet forceren. 
Na dik 45 minuten voetballen floot scheidsrechter R.C. Cadogan voor het rustsignaal. 
 
Na rust liet Stedum zich van een andere kant zien. Het toonde meer strijd en het wist meer duels te 
winnen en waar in de eerste helft de tweede bal veelal voor de tegenstander was, was deze nu veelal 
voor de thuisploeg. Het duurde dan ook niet lang voordat Stedum op gelijk hoogte kwam. 
De prima spelende Wolter van Zanten wist met een knappe actie zijn man te passeren en wist met een 
prachtige voorzet spits Siebrand Dijkema te bereiken. Voor Dijkema was het een koud kunstje om zijn 
eerste competitietreffer van het seizoen binnen te koppen: 1-1! 
Vlak na deze gelijkmaker was het bijna weer raak, maar een pegel van Diederik Dijk belande op de paal 
en zo bleef de stand gelijk, maar was het nu Stedum wat op jacht was naar de volgende treffer. 
Doordat Stedum in de tweede helft wat meer strijd leverde kwam Wagenborger Boys er eigenlijk niet 
meer uit. Hun enige wapen was de snelle linksbuiten, maar die zat de gehele tweede helft in de bekende 
broekzak van Johan de Jonge.  
 
Rond de 70e minuut kwam Stedum dan ook verdiend op voorsprong. Doordat Tiemen Dijk al was 
gewisseld besloot broer(tje) Diederik Dijk om rond randje zestien achter de bal te gaan staan. Diederik 
Dijk schoot de bal met veel gevoel in de linkerbovenhoek: 2-1! 
Niet veel later kon Dijkema de wedstrijd op slot gooien. Na een goede steekpass van De Graaf schoot 
Dijkema van dichtbij tegen de doelman waardoor de derde Stedumse treffer uit bleef. 
Stedum bleef de tweede helft de betere, maar wist de score niet meer te vergroten. Doordat het verzet 
van Wagenborger Boys ook was verbroken wisten de Stedumers voor de tweede maal dit seizoen te 
winnen en te stijgen naar de derde plaats. 
Volgende week speelt Stedum de uitwedstrijd tegen SC Scheemda. Deze wedstrijd begint om 14:30 uur 
en staat onder leiding van Dhr. W.G. Warrink.    
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Eenvoudige middag voor Stedum in Scheemda 

SCHEEMDA- Het vlaggenschip van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag voor de derde maal achter 
elkaar weten te winnen. Ditmaal wisten de Stedumers met overtuigende cijfers (1-6) te winnen van 
Scheemda. 
Stedum begon zaterdag met bijna dezelfde spelers als in de thuiswedstrijd tegen Wagenborger Boys. 
Alleen moest Tiemen Pestman ditmaal op de bank beginnen en mocht Yannick v/d Berg voor het eerste 
dit seizoen in de basis starten. Ook mocht vedette Bard Dekker weer met het eerste op pad. Dekker 
begon op de bank, maar mocht kort voor het einde van de wedstrijd wel weer invallen. De ontlading bij 
Dekker in de kleedkamer was uiteraard groot, want hiermee heeft Dekker zijn plek voor het 
trainingskamp in Ameland alvast veiliggesteld! 
In tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden begonnen de Stedumers ditmaal erg goed aan de 
wedstrijd. Zonder dat Scheemda de bal ook maar had geraakt, kwamen de Stedumers op voorsprong. 
Na een goede combinatie kwam de bal voor de voeten bij Tiemen Dijk, dat hem vervolgens aan Diederik 
Dijk gaf. De laatst genoemde Dijk gaf de bal hard voor op Wolter van Zanten. Van Zanten schoot de bal 
in één keer in de verre hoek en liet de doelman van Scheemda kansloos: 0-1! 
Hierna nam Scheemda even het initiatief over en was tweemaal dicht bij de gelijkmaker. Eerst maakte 
Stedum doelman Bert-Jan Zijlema met een knappe redding een vrije trap van Scheemda onschadelijk en 
kort erop wist Zijlema een lage voorzet nog net aan te toucheren, waardoor de ingelopen spits van 
Scheemda de bal net niet voor het lege doel kon intikken. 
Zoals gezegd kwam Stedum hier even goed weg, maar stelde het daarna al snel orde op zaken.  
Na langdurig balbezit kwam de bal voor de voeten van De Graaf. Na een prima combinatie tussen De 
Graaf en Dijkema kwam de bal voor de voeten bij Diederik Dijk. Dijk schoot de bal in één keer in de verre 
hoek en schoot keurig de 0-2 binnen! 
Niet veel later was het weer raak. Een aanval van Stedum leek uit te lopen op balverlies, maar Diederik 
dijk wist een pass één van de verdedigers te blokken waardoor de bal precies bij broer Tiemen Dijk 
terecht kwam. Dijk schoot de bal vervolgens zeer bekeken in de korte hoek: 0-3! 
Hierna speelde Stedum de eerste helft goed uit en was het met een schot van Dijkema in het zijnet nog 
dicht bij een vierde Stedumse treffer. Doordat Scheemda aanvallend niet veel wist te creëren gingen de 
Stedumers met een ruime voorsprong de rust in. 
Verwacht werd dat Scheemda na rust vol gas ging geven om snel de aansluitingstreffer te forceren, maar 
het spelbeeld van de eerste helft was eigenlijk gelijk aan de tweede helft. Stedum had wat meer de bal 
en was aanvallend gevaarlijker dan de Geel- Groenen.  
 
Na dik 10 minuten in de tweede helft besliste Tiemen Dijk de wedstrijd. Een prima aangesneden vrije 
trap van Michel de Graaf werd door Dijk prima verlengd met het hoofd en liet de doelman van 
Scheemda voor de vierde maal kansloos: 0-4! 
  
Stedum trainer Wim Nubé bracht in de loop van de tweede helft nog de wissels Tiemen Pestman en 
Aldert Weerd binnen de lijnen en later kwam zoals gezegd ook Bard Dekker nog binnen de lijnen. 
 
Stedum wist vervolgens nog tweemaal te scoren. Eerst was de kopsterke Yannick v/d Berg in een 
hoekschop zijn tegenstander de baas en kopte de bal binnen!  
De 0-6 werd gemaakt door een eigen doelpunt van Scheemda. Een vrije trap van Tiemen Dijk ging net 
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over het hoofd van Diederik Dijk en kwam plots voor de voeten van een spelers van Scheemda, die hem 
vervolgens vrij knullig achter zijn eigen doelman schoot: 0-6! 
Dit leek ook tevens de eindstand, maar kort voor het einde moest de Stedum goalie toch nog een 
tegentreffer incasseren. Zijlema haalde een doorgebroken spelers in het eigen zestien naar de grond en 
werd vervolgens bij de penalty kansloos gelaten. 
Zo wonnen de Stedumers dus vrij overtuigend met 1-6 van Scheemda en staan de Stedumers 
momenteel met 9 punten uit de 4 gespeelde wedstrijden op een 3e plaats in de competitie. 
Volgende week speelt Stedum de kraker tegen de koploper de Oosterparkers, dat momenteel nog 
ongeslagen is.  
Deze topper dat gespeeld wordt in het Stadion van Stedum begint om 14:30 uur en staat onder leiding 
van Dhr. D. Smit. 
 
 
 
 
 
 
 

Stedum in de slotfase langs de Oosterparkers 

STEDUM- Het eerst elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag drie belangrijke punten gepakt! In de 

topper tegen de koploper Oosterparkers wisten de Stedumers met 3-2 te winnen van de Stadjers. Het 

duel leek af te gaan op een 2-2 gelijkspel, maar diep in blessuretijd schoot de ingevallen Santing zijn 

ploeg alsnog naar de belangrijke overwinning. 

 

De ploeg van Stedum trainer Wim Nubé moest het zaterdag opnemen tegen de koploper uit Groningen, 

namelijk de Oosterparkers. De stadjers hadden alle wedstrijden winnend af gesloten en gingen uiteraard 

met veel vertrouwen naar het Pittoreske Stedum. Daarentegen hebben de Stedumers na het verlies in 

eigen huis tegen ZEC ook prima zaken gedaan. Ploegen als Meedhuizen, Wagenborger Boys en 

Scheemda werden allen verslagen en daardoor konden de Stedumers bij en zege op de koploper op 

gelijke hoogte komen.  

 

Net als vorige week in Scheemda begonnen de Stedumers opnieuw goed aan de wedstrijd. De 

Stedumers zaten er gelijk bovenop en dit resulteerde dat de Stadjers gelijk onder druk kwamen te staan. 

Het duurde ook niet lang voordat Stedum op voorsprong kwam. Diederik Dijk kwam op randje zestien in 

balbezit, de kleine behendige speler omspeelde zijn directe tegenstander en schoot de bal met zijn 

linkervoet keurig over de grond in de verre hoek: 1-0! 

 

Na de openingsgoal werd het een open wedstrijd en zeker voor het publiek een aantrekkelijke wedstrijd. 

De Oosterparkers creëerden kansen, maar misten de precisie en moesten hun meerdere kennen in de 

goed keepende Bert-Jan Zijlema. Daarentegen kreeg Stedum ook kansen om de voorsprong te 

vergroten, maar helaas gebeurde dit niet en gingen de Stedumers met een 1-0 voorsprong de rust in.  

 

Na rust was het spelbeeld hetzelfde al in de eerste helft. Beide ploegen gingen op jacht naar een 
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doelpunt. Stedum om de voorsprong te vergroten en de Oosterparkers om op gelijke hoogte te komen 

met de Stedumers. De stadjers hadden in de jacht op een doelpunt als eerste succes. Een effectbal werd 

door Spijk  verkeerd op waarde geschat waardoor de spits van de Oosterparkers plots oog in oog met de 

doelman van Stedum stond. De spits van de Oosterparkers was doelman Zijlema de baas en schoof de 

bal in het doel: 1-1! 

 

Na deze gelijkmaker wisten de Stedumers vrij snel weer op voorsprong te komen. Middenvelder Michel 

de Graaf stuurde Diederik Dijk diep. Dijk gaf de bal keurig voor op de ingelopen Siebrand Dijkema die 

hem vervolgens in het vijandelijke doel schoot: 2-1! 

 

Helaas kwamen de stadjers weer vrijwel uit het niets op gelijke hoogte. Vanuit een ingooi werd Richard 

Schutter diep gestuurd. Deze diepe bal werd door de verdediging van Stedum helemaal verkeerd 

ingeschat en kon dezelfde Schutter de bal vervolgens over de uitkomende Zijlema heen stiften en bracht 

de stand weer op gelijke hoogte: 2-2! 

 

Hierna was het vooral tegenhouden voor de Stedumers en leek een punt het maximale in de deze 

wedstrijd. De Oosterparkers creëerden niet veel grote kansen, maar kregen zeker redelijk wat 

mogelijkheden, maar Bert-Jan Zijlema wist en aantal keer een achterstand te voorkomen. 

 

Doordat Stedum de storm wist te overwinnen, leek het duel af te gaan op een 2-2 gelijkspel, maar diep 

in blessuretijd wisten de Stedumers toch nog te winnen.  

Na een goede actie voor van de ingevallen Tiemen Pestman, bracht dezelfde Pestman met een mooie 

pass de bal bij de andere invaller Santing. Santing passeerde zijn tegenstander op een mooie manier en 

schoot de bal prachtig met buitenkans links in het doel en liet de doelman van de Oosterparkers 

kansloos: 3-2! De ontlading en vreugde in het Stedum kamp was groot en de teleurstelling bij de 

Oosterparkers was logischerwijs groot.  

 

Vrijwel direct na de aftrap van de Oosterparkers floot de goed fluitende scheidrechter D. Smit voor het 

einde van de wedstrijd.  

Zo wisten de Stedumers voor de vierde maal op rij te winnen en doet het zeer goede zaken in de race 

om de bovenste plaatsen.  

 

Volgende week speelt Stedum de uitwedstrijd tegen WVV uit Winschoten. Deze wedstrijd begint om 

14:30 uur en staat onder leiding van Dhr. D. Hofman. 

 

 

 

 



Seizoen 2016-2017 
 

Stedum wint ook van WVV uit Winschoten 

WINSCHOTEN- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag wederom een competitieduel 
winnend afgesloten. De mannen van Stedum trainer Wim Nubé hadden het erg lastige tegen de stugge 
Oost Groningers, maar wisten uiteindelijk wel met 2-3 te winnen van WVV uit Winschoten. 
Afgelopen week kreeg Mathijs Colstee (topscoorder van vorig seizoen) te horen dat hij onder andere zijn 
voorste kruisband heeft afgescheurd, waardoor het zeker is dat de technische spits dit seizoen niet in 
actie komt. Uiteraard een aderlating voor het elftal van Stedum trainer Wim Nubé, maar vooral een 
enorme domper voor de spits zelf. Verder moest Tiemen Dijk de uitwedstrijd tegen WVV verstek laten 
gaan met een kleine blessure aan het bovenbeen en melde doeman Bert-Jan Zijlema zich ook af met een 
blessure. Daarnaast zitten Jaap Dijkema en Andries de Vries nog altijd in de lappenmand.  
 
De plek van Tiemen Dijk werd overgenomen door naamgenoot Tiemen Pestman en stond doeman Dirk 
Pijl voor het eerst sinds anderhalf jaar terug weer onder de lat bij het eerste elftal. Pijl traint nog 
wekelijks bij de VV en laat hier wekelijks zien dat het nog steeds een prima doelman is, waardoor de 
keuze voor een vervanger dan ook geen lastige keuze was voor de technische staf. 
Stedum begon goed aan de wedstrijd en kreeg enkele goede mogelijkheden, maar vooral Diederik Dijk 
had in de beginfase het vizier nog niet op scherp staan. Toch kwamen de Stedumers vrijwel uit het niets 
op achterstand. Bij een lastig afstandsschot van een speler van WVV taste doelman Pijl mis en stond 
WVV op een 1-0 voorsprong. Kort hierna herstelde Dirk Pijl zich knap, door een één tegen één situatie te 
pakken en hiermee een grotere achtertand voorkwam.  
 
Stedum speelde hierna iets te slordig, waardoor het telkens moest oppassen voor een uitbraak van 
WVV. Rechtsbuiten Tiemen Pestman was met enkele goede acties behoorlijk dreigend, maar helaas was 
het vervolg net niet goed genoeg om tot echte kansen te komen. Toch kreeg Diederik Dijk na een mooie 
pass van Michel de Graaf nog een grote mogelijkheid om voor rust de gelijkmaker te maken, maar zijn 
volley werd knap gepareerd door de goalie uit Winschoten.  
 
Na rust was het spelbeeld hetzelfde als in de eerste helft. Stedum probeerde het spel te maken, maar 
was vaak in balbezit te slordig, waardoor WVV er af en toe gevaarlijk uit kon komen. Toch was het 
Stedum dat zo’n tien minuten na rust op gelijke hoogte kwam. Een lange bal vanuit het middenveld 
belande bij Siebrand Dijkema. Dijkema schoot de bal in één keer richting het vijandelijke doel. De 
doelman wist de bal nog knap te pareren, maar in de rebound was het Diederik Dijk die Stedum op 
gelijke hoogte bracht: 1-1! 
 
Hierna ging Stedum op jacht naar de voorsprong en ondanks dat het echte kansen wist te creëren, leek 
dit ook niet lang te gaan duren, maar plots kwamen de Geel- Zwarten weer op achterstand. Een van 
richting veranderde schot belande ineens in de korte hoek en liet het doelman Pijl kansloos: 2-1! 
 
Zo moesten de Stedumers weer op jacht naar de gelijkmaker. Stedum trainer Wim Nubé bracht verse 
krachten als Aldert Weerd en Jasper Tillema binnen de lijnen voor Wolter van Zanten en Tiemen 
Pestman.  
Vrij snel na de onverwachte achterstand kwamen de Stedumers al weer op gelijke hoogte. Siebrand 
Dijkema besloot om van grote afstand en vijandelijke doel onder vuur te nemen. De doelman verkeek 
zich behoorlijk op het schot van Dijkema en kon de goal niet meer voorkomen: 2-2! 
 
Stedum ging nu op jacht naar de overwinning, maar vanwege het vertoonde spel bleef ook de thuisploeg 
in de counter behoorlijk gevaarlijk. Zo’n tien minuten voor het einde van de wedstrijd kwamen de 



Seizoen 2016-2017 
 

Stedumers voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Uit een hoekschop kwam de bal iets wat in de 
kluts voor de voeten van voorstopper Yannick v/d Berg en die wist het buitenkansje te verzilveren: 2-3! 
Hierna bracht Wim Nubé invaller Santing nog binnen de lijnen voor de moegestreden Dijkema en 
moesten de Stedumers alles bij zetten om deze voorsprong vast te houden.  
WVV kwam nog wel op gelijke hoogte, maar de derde treffer van WVV werd wegens buitenspel terecht 
afgekeurd door de goed fluitende scheidsrechter. Het bleef tot aan de laatste minuut spannend, toen de 
scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd floot was de opluchting en blijdschap bij het Stedum 
kamp groot!  
 
Stedum wist ook deze lastige uitwedstrijd te winnen en heeft nu de laatste vijf wedstrijden winnend 
afgesloten en staat momenteel op de derde plaats met één punt achterstand op de koploper Noordpool 
UFC. 
Volgende week speelt Stedum de uitwedstrijd tegen Holwierde dat enigszins verrassend op zes punten 
staat. Gelijktijdig neemt de koploper Noordpool het op tegen de nummer 2 van de competitie de 
Oosterparkers, waardoor de stand in de bovenste regionen er volgende week zaterdag rond 16:30 
zomaar anders uit kan zien. 
De wedstrijd van volgende week in en tegen Holwierde begint om 14:30 uur en staat onder leiding van 

Dhr. H. Kort.  

 

 

 

 

 

 

Gelijkspelend Stedum loopt rood aan tegen Holwierde 

HOLWIERDE- Het vlaggenschip van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag gelijk gespeeld in en tegen 
Holwierde. Vooraf hadden de Stedumers niet voor dit resultaat getekend, maar gezien het feit dat 
Stedum ruim een half uur met 8 man op het veld stond was het gelijkspel(1-1) tegen een zwak 
Holwierde toch positief. 
In tegenstelling tot de gewonnen uitwedstrijd in Winschoten stond ditmaal Tiemen Dijk in de 
basisopstelling in plaats van Tiemen Pestman en keerde Bert-Jan Zijlema terug onder de lat. 
 
Voor de neutrale kijker was de eerste helft van Holwierde vs Stedum een wedstrijd zonder weinig 
hoogtepunten. Zowel Holwierde al Stedum hadden beiden de volle inzet, maar echte kansen werden er 
niet gecreëerd. Wel moest Stedum trainer Wim Nubé na een half uur toch een tactische omzet plaatsen, 
nadat rechtsback Johan de Jonge er met een rode kaart vanaf moest. De Jonge werd hard onderuit 
gehaald kreeg vanwege zijn reactie hierop de rode kaart toegedeeld, waardoor Stedum met 10 man op 
jacht ging naar de overwinning. Ondanks het overwicht in veldspelers wist Holwierde nauwelijks iets te 
creëren en was Stedum op een volley van Diederik Dijk na, ook niet gevaarlijk voor de goalie van 
Holwierde. 
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Rust 
Vrij snel in de tweede helft moest ook Archelon Quammie vroegtijdig gaan douchen. Quammie had al 
geel op zak en was met een sliding duidelijk te laat voor de invaller van Holwierde, waarvoor Quammie 
dan ook terecht zijn tweede gele kaart kreeg en Stedum met 9 spelers over bleef. Hier bleef het helaas 
niet bij. Vrij snel na de tweede rode kaart voor Stedum volgende de derde rode kaart. Een redelijk 
onbesuisde actie van invaller Tiemen Pestman koste hem direct rood waardoor Stedum met nog ruim 
een half uur te spelen met 8 man overbleef en een punt het maximale leek op Sportpark Katmis.  
 
Stedum liet zich logischerwijs inzakken en probeerde via Siebrand Dijkema en Diederik Dijk voor de 
aanvallende pulsen te zorgen. Holwierde bleef verrassend de gehele wedstrijd met vier verdedigers 
spelen en probeerde van alles maar creëerden niet één echt uigespeelde aanval. Wel was het met 
enkele doelpogingen dicht bij de openingstreffer, maar was Bert-Jan Zijlema met enkele prachtige 
reddingen belangrijk voor Stedum. Doordat Siebrand Dijkema bijna al zijn duels wist te winnen tegen 
meerdere verdedigers en Diederik Dijk er vlak bij stond konden de Stedumers aanvallend ook nog wat 
brengen. Meerdere keren verdienden de Stedumers een hoekschop en had Diederik Dijk aantal keer de 
pech dat een schot werd geblokt.  
 
Merendeel van de toeschouwers dacht na de derde rode prent van de Stedumers, dat Holwierde er wel 
over heen zou gaan lopen, maar het was het juist het 8-tal Stedumers dat op voorsprong kwam. Dijkema 
werd naar de grond getrokken in de zestien en scheidsrechter Kort wees dan ook terecht naar de stip. 
Dezelfde Dijkema liet vervolgens de doelman van Holwierde met en bekeken schuiver kansloos: 0-1! 
Was een stunt dan toch mogelijk? 
Doordat Stedum verrassend op voorsprong stond en Holwierde niet langs het Stedum blok kwam, liep 
de irritatie bij de spelers en trainer van Holwierde elk minuut meer op. Na ongeveer 10 minuten na de 
voorspring van Stedum kwamen de Rood- Witten toch op gelijke hoogte. Diederik Dijk werd op de rand 
zestien gemakkelijk gepasseerd en vervolgens schoot de rechtsbuiten met een bekeken schuiver de bal 
in de verre hoek: 1-1! 
Stedum bleef er vol voor gaan en liet zien dat het qua strijd en inzet meer dan goed zit. Mede hierdoor 
en het feit dat Holwierde momenteel niet in hun beste fase zitten lukte het Holwierde niet om een 
tweede treffer te maken. Kort voor het einde kreeg ook de invaller van Holwierde na een domme actie 
een tweede gele kaart, waardoor er deze middag in Holwierde maar liefst vier rode kaarten vielen. 
Zoals gezegd hadden de Stedumers vooraf gehoopt op de volle drie punten, maar gezien het aantal rode 
kaarten aan Stedum zijde is dit een prima uitslag. 
Doordat de Oosterparkers wist te winnen van Noordpool UFC, staan de Stedumers momenteel op 
gelijke hoogte met Noordpool en staat de ploeg van Stedum trainer Wim Nubé twee punten achter op 
koploper de Oosterparkers. 
Volgende week zijn de Stedumers vrij en speelt Stedum de week erop in eigen huis tegen buurman SV 
TEO.  
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Terecht nederlaag gehavend Stedum tegen TEO 

 

STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag in eigen huis een terechte 

nederlaag geleden. Na een saaie eerste helft waarin niet werd gescoord, maakten de bezoekers na rust 

twee treffers. Stedum wist de gehele wedstrijd niet één keer op het vijandelijke doel te schieten en leed 

dan ook een terechte en tevens kostbare nederlaag. 

Naast de geblesseerden Matthijs Colstee, Jaap Dijkema, Andries de Vries en Lorenzo Spitsbaard kon de 

Stedum trainer ook niet beschikken over de geschorsten Tiemen Pestman en Johan de Jonge. Om dit 

rijtje nog wat groter te maken waren ook Siebrand Dijkema en Archellon Quammie niet van de partij 

wegen werkverplichtingen. 

Hierdoor was het voor de technische staf van v.v. Stedum weer even ouderwets puzzelen op de 

donderdagavond om de 14 koppige selectie bekend te maken. Vanwege de grote afwezigen werd 

ditmaal Bard Dekker en Klaas Lubbers van het derde terug gehaald en zat ook Tim de Jonge na een 

afwezigheid van twee seizoenen weer bij de selectie. Doordat Stedum 2 niet hoefde te voetballen kon 

ook Leon Bansberg plaats nemen op de bank. 

In de eerste helft gebeurde er weinig op het pittoreske Sportpark van v.v. Stedum. 

In een rommelige wedstrijd kreeg Santing namens Stedum de grootste kans, maar zijn schot ring net 

langs de verkeerde kant van de paal. Stedum doelman Bert-Jan Zijlema moest voor rust eenmaal 

handelend optreden na een afstandschot van één van de middenvelders van buurman TEO.  

 

In de tweede helft was het teleurstellend wat de Stedumers lieten zien. De Stedumers werden op strijd 

afgetroefd en iedere tweede bal was voor de Blauw- witten uit Ten Post. Stedum creëerde geen enkele 

kans en het was te zien dat de nodige spelers werden gemist. 

Na ongeveer een uur spelen kwam buurman TEO op voorsprong. De snelle spits Emiel Kruger passeerde 

Harmen Pestman en gaf de pal goed voor. De mee ingelopen middenvelder Aart Reitsma was Spijk te 

snel af en kopte de bal hard in het doel van Stedum: 0-1! 

 

Stedum moest dus op zoek naar de gelijkmaker, maar doordat het niets wist te creëren was het eigenlijk 

wachten op de tweede treffer van buurman TEO. Zo’n tien minuten voor het einde beliste TEO dan ook 

de wedstrijd. Na onnodig balverlies op het middenveld kwam de bal terecht bij Kruger. Kruger was 

Pestman te slim af en passeerde de uitgekomen doelman van Stedum met een bekeken stiftje in de 

verre hoek: 0-2! 

Doordat invaller Tim de Jonge kort voor het einde van de wedstrijd hard door ging op zijn tegenstander, 

kreeg Tim de Jonge de rode kaart en moesten de Stedumers met tien man verder.  

 

Zo verloor het gehavend Stedum zeer terecht van buurman TEO en ziet het de concurrenten uitlopen.  

Volgende week speelt Stedum in Stedum tegen GVAV Rapiditas uit Groningen. GVAV is inmiddels op 

gelijke hoogte gekomen met de Stedumers en is het voor beide ploegen een erg belangrijke wedstrijd. 

 

De wedstrijd in Stedum tegen GAVAV Rapiditas begint om 14:30 uur en staat onder leiding van Dhr. T.R. 

Baa 
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Belangrijke overwinning voor Stedum tegen GVAV Rapiditas 

STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag drie belangrijke punten gepakt in 
het thuisduel tegen GVAV Rapiditas uit Groningen. In een aantrekkelijke wedstrijd wisten de Stedumers 
uiteindelijk na een 3-0 ruststand met 4-2 te winnen van de stadjers. 
 
In tegenstelling tot de teleurstellende wedstrijd tegen TEO kon Stedum trainer Wim Nubé ditmaal wel 
beschikken over de routiniers Archelon Quammie en Siebrand Dijkema. Beide heren begonnen dan ook 
meteen in de basis, maar al snel moest Archelon Quammie zich laten vervangen na een enkelblessure 
door Aldert Weerd die ook weer helemaal hersteld is van een blessure. 
  
In de eerste helft was Stedum de bovenliggende partij en kreeg dan ook een aantal goede 
mogelijkheden, maar dit resulteerde nog niet in een doelpunt. Zo’n vijf minuten voor het rustsignaal 
maakten de Stedumers de belangrijke openingstreffer. Middenvelder Michel de Graaf slingerde een vrije 
bal perfect richting de tweedepaal. De bal werd door iedereen gemist en hiermee werd ook de doelman 
op het verkeerde been gezet en vloog de bal bij de tweede paal in het doel: 0-1! 
 
Stedum wist kort na de aftrap de bal weer te veroveren en bereikte spits Siebrand Dijkema in het 
strafschopgebied. Dijkema werd hier naar de grond gewerkt en de scheidsrechter wees dan ook terecht 
naar de stip. Dezelfde Dijkema liet vervolgens de doelman kansloos: 0-2! 
GVAV Rapiditas leek even geknakt, want weer veroverde Stedum vrij snel de bal en werd er een goede 
aanval opgezet. Dijkema werd diep gestuurd en nam vervolgens het doel onder vuur. Het schot van 
Dijkema miste de goede richting, maar collega spits Santing stond precies op de juiste plek om de bal in 
het lege doel te schuiven: 0-3! 
Kort na deze derde treffer floot de scheidsrechter voor het rustsignaal. 
 
Na rust was het vooral GVAV Rapiditas dat het spel maakte en was een lange tijd in de tweede helft de 
betere. Stedum kwam er niet meer uit en het wachten was op een tegentreffer, maar zag twee vrije 
trappen van de aanvoerder van GVAV op de paal en deklat uiteen spatten. Doordat Stedum er 
voetballend niet meer uit kwam, bleef de druk op de verdediging toenemen. Zo rond de 75e minuut was 
het dan ook raak voor de Groningers. Een hoge bal leek een prooi voor Stedum doelman Bert-Jan 
Zijlema, maar Zijlema liet de bal los en was het voor GVAV een koud kunstje om de bal in het lege doel 
te schuiven: 3-1! 
 
Waar je dacht dat GVAV nu door zou gaan zetten was het juist Stedum wat plots twee grote kansen 
creëerde. De eerste grote kans werd door Diederik Dijk onbenut gelaten, maar kort hierna wist de 
diepgestuurde Diederik Dijk de uitgekomen doelman met een bekeken stiftje te verschalken: 4-1! 
Kort voor het einde van de wedstrijd kreeg de aanvoerder van GVAV voor de derde maal een vrije trap 
en was het ditmaal wel raak, al het wel het geluk dat de bal er via de rug van Michel de Graaf in ging: 4-
2! 
 
Kort hierna floot de goed fluitende T.R. Baar voor het einde van de wedstrijd en pakten de Stedumers 
drie belangrijke punten. 
Volgende week speelt Stedum in Uithuizen de topper tegen de huidige koploper Noordpool UFC. 
Bij een eventuele overwinning kunnen de Stedumers op gelijke hoogte komen met de huidige koploper. 
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Stedum wint verdiend van Noordpool UFC 
 
STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag in Uithuizen gewonnen van de 
inmiddels ontkroonde koploper Noordpool UFC . De Stedumers wonnen uiteindelijk verdiend met 1-2 en 
staat momenteel op een derde plaats met 2 punten achterstand op de nieuwe koploper de 
Oosterparkers. 
 
Vandaag stond er een topper op het programma. De mannen van Stedum trainer Wim Nubé moesten 
het opnemen tegen Noordpool UFC dat voor aanvang van deze wedstrijd de koploper van de 5e Klasse A 
was. 
 
Stedum begon in een iets wat andere opstelling als in de thuiswedstrijd tegen GVAV Rapiditas (4-2). 
Spijk nam de plek over van de geblesseerde Archelon Quammie en Aldert Weerd begon als rechtsback. 
Wel kan Wim Nubé voor het eerst dit seizoen beschikken over aanvaller Robbert Slager. Slager was met 
het leger voor drie maanden in het warme Curaçao en was dus topfit voor de kraker tegen Noordpool 
UFC. Verder zaten Menno Tillema en Leon Baba gehaktbal op de bank. 
 
De wedstrijd waar redelijk veel toeschouwers op af waren gekomen kwam wat moeizaam op gang. 
Beide teams waren wat aan het aftasten er werden weinig kansen gecreëerd. De enige kans in de 
beginfase was voor Noordpool maar een kopbal belande recht in de handen van Stedum doelman Bert-
Jan Zijlema. 
Toch kwam Stedum na zo’n twintig minuten op voorsprong. Een pass vanuit achteruit van Yannick v/d 
Berg belande bij Santing. Santing leed vervolgens balverlies bij het passeren van zijn directe 
tegenstander. De afvallende bal belande op randje 16 bij middenvelder Tiemen Dijk. Die vervolgens de 
bal hard in de linkerhoek schoot: 0-1! 
  
Stedum kreeg vervolgens nog wel enkele mogelijkheden, maar wist voor rust niet meer te scoren. 
Doordat Noordpool UFC verder geen kans wist te creëren gingen de Stedumers met een 0-1 voorsprong 
de rust in. 
Nadat de toeschouwers in de bomvolle kantine de eerste helft hadden besproken onder het genot van 
een hapje en een drankje begonnen de beide hoofdmachten van Stedum en Noordpool aan de tweede 
helft. 
  
Na de pauze brak deze topper dan echt open. Vrij snel na de aftrap kreeg Stedum een goede 
mogelijkheid om de voorsprong te vergroten, maar het schot van Dijkema belande net aan de verkeerde 
kant van de paal. Niet veel later kwam de thuisploeg dan toch op gelijke hoogte. Nadat Stedum een 
overtreding op randje 16 was begaan op een van de aanvallers van Noordpool ging De Haan achter de 
bal staan. Hij schoot de bal vervolgens knap via de binnenkant van de paal achter de Stedum doelman: 
1-1! 
 
Na deze gelijkmaker werd er verwacht dat Noordpool door ging drukken, maar na deze toch wat 
onverwachte gelijkmaker was het vooral Stedum dat het spel maakte en kansen wist te creëren, maar 
Dijkema liet een aantal kansen onbenut en ook invaller Robbert Slager was met een kopbal van dichtbij 
dicht bij een Stedumse treffer. Ondanks het onbenut laten van een aantal goede kansen, kwamen de 
Stedumers toch op voorsprong. 
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Uit een corner kopte de kopsterke v/d Berg eerst nog tegen een speler aan, maar in de rebound wist 
Yannick v/d Berg al vallend de bal in de bovenhoek te schieten en schoot Stedum weer op voorsprong: 
1-2! De vreugde in het uitvak was groot te noemen! 
 
Hierna kreeg Stedum nog enkele goede kansen maar het verzuimde de wedstrijd op slot te gooien. 
Ondanks dat Noordpool UFC wederom niets creëerde bleef het tot het einde spannend. Toen de jonge 
scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd floot was de vreugde in het Stedum kamp groot! 
  
Stedum liet tegen Noordpool zien dat het in de wedstrijd de betere van de twee was en won verdiend 
van de inmiddels ontkroonde koploper. Volgende week zijn de Stedumers een weekje vrij en gaan de 
manschappen het Groningse binnencentrum onveilig maken. 
  
De week erop speelt Stedum in het eigen Stadion tegen Potetos uit Groningen, dat afgelopen zaterdag 
nipt verloor van de nieuwe koploper de Oosterparkers (1-2). 
De wedstrijd in Stedum begin om 14:30 uur en staat onder leiding van Dhr. A.M. van Ittersum. 
 
 

Onnodig puntverlies Stedum in de uitwedstrijd tegen Potetos 
Stedum heeft in de slotminuten dure punten verspeeld in de race om het kampioenschap. 
In Groningen speelden de Stedumers met 3-3 gelijk. Doordat de Oosterparkers ook verrassend gelijk 
speelde staan beide ploegen nog steeds op gelijke hoogte in de strijd om het kampioenschap. 
 
Stedum trainer Wim Nubé kon niet beschikken over het centrale duo Jaap Dijkema en Yannick v/d Berg.  
Stedum begon goed en opende de score via Tiemen Pestman. 
Na verloop van de wedstrijd kwam Potetos op gelijke hoogte en kwam even later zelfs op voorspong. 
 
Na rust herstelde Stedum vrij snel en nam weer het initiatief en kwam snel op voorsprong. 
Stedum verzuimde om vele grote kansen te benutten. In de slotminuut kwam Potetos helaas langszij 
dankzij een communicatie fout achter in de defensie van Stedum. 
 
Volgende week speelt Stedum de belangrijke thuiswedstrijd tegen Westerlee. In Westerlee gingen de 
Stedumers met 2-1 onderuit, dus de Stedumers zijn gewaarschuwd! 
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Belangrijke overwinning in de strijd om het kampioenschap 

 
STEDUM- Het eerste elftal van v.v. Stedum heeft afgelopen zaterdag drie belangrijke punten gepakt in de race om 
het kampioenschap in de 5

e
 klasse A. Op het zonnige Sportpark van Stedum waren de Stedumers uiteindelijk met 

3-0 te sterk voor Westerlee. 
In tegenstelling tot de wedstrijd van vorige week was Jaap Dijkema weer fit genoeg om te starten. Tiemen Dijk had 
teveel last van zijn scheenbeen en begon op de bank. Verder begon Spijk in de basis ten koste van Jasper Tillema.  
 
In de eerste helft had Westerlee wat meer het balbezit, maar was Stedum de gevaarlijke ploeg. Westerlee had 
duidelijk moeite om door de verdedigingslinie van Stedum te komen en zag bij balverlies Stedum er regelmatig 
gevaarlijk uit komen. Middenvelder Diederik Dijk kreeg enkele kansen, maar kon deze niet omzetten in een 
doelpunt. Westerlee was gevaarlijk met enkele vrije trappen, maar doelman Zijlema hield zijn doel schoon.  
 
Na zo’n 20 minuten kreeg Stedum de uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Na een prima aanval vanuit 
achteruit was het Michel de Graaf dat Santing vrij voor de doelman zette. Santing werd gevloerd door de doelman 
en de scheidsrechter wees resoluut naar de stip. Siebrand Dijkema ging achter de bal staan en zag zijn schot 
gestopt worden door de doelman.  
Zo’n tien minuten later wist Stedum alsnog de score te openen. Een prima genomen corner van Tiemen Pestman 
belande bij Siebrand Dijkema. Dijkema schoot de bal keurig in het doel: 1-0! 
Westerlee kreeg nog wel een goede mogelijkheid om een doelpunt te maken toen doelman Zijlema bij een schot 
van afstand de bal losliet, maar hier werd niet goed van geprofiteerd door de spits van Westerlee.  
In de resterende minuten van de eerste helft kreeg Stedum nog wel enkele mogelijkheden, maar gescoord werd er 
niet meer. 
Na de rust nam Stedum de eerste periode veel meer initiatief. Vooral langs de rechterkant van Westerlee kwam 
het een paar keer gevaarlijk door. Westerlee koos vaak voor de lange bal en langzamerhand vielen er grote ruimtes 
op het middenveld. Stedum stond overal kort bovenop en hoefde met de voorsprong niet echt grote risico’s te 
nemen en Westerlee miste steeds meer de bindende factor op het middenveld en daardoor werd er niets 
gecreëerd. De ruimtes tussen de linies werden steeds groter. 

Mede vanwege de slechte staat van het veld, waar combinatievoetbal vrijwel onmogelijk is, hanteerde Stedum 
regelmatig de lange bal, wat zorgde voor veel dreiging richting het doel van de tegenstander. Stedum kreeg 
wederom enkele prima mogelijkheden, maar de bevrijdende tweede treffer niet te maken. Ook Westerlee was nog 
dicht bij de gelijkmaker. Harmen Pestman werd in de lucht geklopt, maar doelman Zijlema wist met een prachtige 
redding zijn doel schoon te houden en hierdoor bleef Stedum aan de leiding.  
 
Zo’n tien minuten voor het einde kreeg Stedum een vrije trap net buiten het 16-meter gebied. Hoewel er een muur 
van een aantal spelers stond werd de bal prachtig in de verre hoek gewerkt door Diederik Dijk: 2-0! Hierna leek 
Westerlee geknakt en zette Stedum er nog een tandje bij. 

De laatste fase van de wedstrijd was Stedum veel feller op de bal, het team kon afwachten. Westerlee begon wat 
meer risico te nemen, zonder echt gevaarlijk te worden, maar hierdoor werden de linies achterin bij Westerlee wel 
wat groter. Stedum profiteerde hiervan en maakte de derde en beslissende treffer. Diederik Dijk omspeelde zijn 
tegenstander en schoot de bal zeer beheerst in het vijandelijke doel: 3-0! 
 
Kort hierna floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd en was de blijdschap in het Stedumer kamp 
groot.  
 
Doordat concurrent de Oosterparkers ook ruim wist te winnen van Meedhuizen staan beide ploegen nog steeds op 
gelijke hoogte met 56 punten uit 25 wedstrijden.  
Volgende week staat de laatste competitieronde op het programma. Stedum speelt de uitwedstrijd tegen DIO 
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Groningen. De Oosterparkers spelen zaterdag de uitwedstrijd tegen Westerlee, dat bij een overwinning op de 
Oosterparkers in het bezit is van de vervangende periode. 

Uiteraard hopen we iedereen die Stedum een warm hart toe draagt te zien langs de lijn op Sportpark Kardinge om 
de ploeg van Stedum trainer Wim Nubé naar de overwinning toe te schreeuwen en wellicht getuige te zijn van het 
kampioenschap van v.v. Stedum. 

Als zowel de Oosterparkers en Stedum na de laatste speelronde nog steeds op een gelijk aantal punten staat volgt 
er volgende week op en doordeweekse avond een beslissingswedstrijd op neutraal terrein.  
De winnaar hiervan mag zich de kampioen noemen. De verliezer speelt dan op zaterdag 20 mei de eerste 
nacompetitiewedstrijd tegen een vierde klasser. 

Tot zaterdag om 14:30 uur op Sportpark Kardinge voor de wedstrijd DIO Groningen 1 – Stedum 1 !! 
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Stedum na 28 jaar weer kampioen 

GRONINGEN- Na 28 jaar heeft het eerste elftal van v.v. Stedum de titel weer binnengesleept. Na een 1-4 
overwinning op DIO Groningen en doordat concurrent de Oosterparkers onderuit ging tegen Westerlee, was de 
titel een feit en barste het feest los op Sportpark Kardinge vervolgens ook in het pittoreske Stedum! 
 Al vroeg op de zaterdagochtend kwamen de eerste berichten van de spelers van Stedum 1 binnen in de 
groepsapp. Het was bij iedereen duidelijk dat een belangrijke dag was voor de voetbalclub Stedum.  
Een dag eerder waren de tenten bij het Sportcafé van v.v. Stedum geplaatst en was de touringbus binnen één dag 
al volgeboekt! Het leefde behoorlijk in Stedum en iedereen wou graag getuige zijn van het eventuele 
kampioenschap.  
Zo was de wedstrijd van het derde elftal verzet naar volgende week en begon de thuiswedstrijd van het tweede 
elftal een uur eerder, zodat ook hun op tijd aanwezig konden zijn op Sportpark Kardinge.  
 
Nadat de spelers één voor één binnendruppelde op het Sportpark van Stedum en ook de supporters die zich 
hadden aangemeld voor de bus, gingen we rond de klok van 13 :00 uur richting Groningen.  
In de bus was het nog behoorlijk rustig. Bij de spelers was de bekende focus goed aanwezig en na een klein half 
uurtje waren we aangekomen op het Sportpark waar het vanmiddag moest gebeuren! 
Nadat Nanne Santing de kleedkamer tip top had voorbereid konden de spelers zich rond de klok van kwart voor 2 
gaan omkleden. De muziek galmde door de boxen en nadat trainer Wim Nubé de opstelling en tactiek doorgaf aan 
de spelers konden de spelers zich gaan warm lopen op het prima te bespelen veld van DIO Groningen. 
Trainer Wim Nubé kon tegen DIO Groningen geen beroep doen op Jan Spijk en Tiemen Pestman. Beide heren 
hadden tegen de gewonnen wedstrijd tegen Westerlee(3-0) een gele print ontvangen en waren hierdoor geschorst 
voor hopelijk de laatste wedstrijd van het seizoen. Verder waren nog altijd Yannick v/d Berg, Tiemen Dijk en 
Matthijs Colstee afwezig met een blessure.  
 
Rond de klok van 14:30 uur betraden de elf van Stedum en DIO Groningen het veld om de laatste reguliere 
competitiewedstrijd van het seizoen te spelen. Stedum trainer Wim Nubé koos voor de volgende basisopstelling: 
Zijlema; Weerd, de Jonge, J. Dijkema©, Pestman; Slager, de Graaf, Dijk, Tillema; Santing en S. Dijkema. 
Op de bank zaten Jochem Wieringa, Johan Maring, Klaas Lubbers, Wolter van Zanten en reserve doelman Boelie de 
Sturler. 
In de beginfase begonnen de Stedumers wat onrustig en was DIO Groningen het meest dreigend. Toch lukte het 
DIO niet om door de verdedigingslinie te komen. Na enige tijd nam Stedum het initiatief wat over en creëerde het 
wat kansjes. Na zo’n 20 minuten opende Stedum de score. Uit een goede voorzet vanaf links kopte Siebrand 
Dijkema de bal bij de eerste paal knap in het vijandelijke doel en maakte zijn 20

e
 treffer van het seizoen: 0-1! De 

vreugde in het Stedum kamp was groot! 
Zo’n 10 minuten later was het weer raak voor Stedum. Michel de Graaf pakte de bal af van zijn directe 
tegenstander en stuurde Diederik Dijk diep. Dijk gaf op randje zestien de bal goed breed op Robbert Slager die met 
een bekeken schuiver de doelman passeerde: 0-2! 
 
Voor rust leek de wedstrijd te zijn beslist. Diederik Dijk stuurde Santing goed diep, die vervolgens vrij op de 
doelman kon lopen en de bal in de verre hoek schoot: 0-3! 
 
De aan de hand geblesseerde Jasper Tillema bleef na rust in de kleedkamer achter en werd vervangen door Wolter 
van Zanten.  
Kort na rust werd aan alle eventuele onzekerheid een einde gemaakt en werd al vrij snel de vierde treffer voor 
Stedum genoteerd. Wederom Diederik Dijk stuurde Santing goed diep. Santing passeerde zijn directe tegenstander 
en schoot de bal hard in het dak van het doel: 0-4! 
 
DIO deed nog wel iets terug en maakte nog een tegentreffer, maar ondanks dat het spel van Stedum slordiger 
werd wist de thuisploeg het niet meer spannend te maken.  
Langzamerhand werd duidelijk dat de concurrent de Oosterparkers op achterstand stonden. Het legioen van 
Stedum begon al ‘ Kampioenen te roepen’. Nadat de scheidsrechter eindelijk voor het einde van de wedstrijd floot 
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was Stedum definitief kampioen!  
 
Onder begeleiding van Bengaals vuurwerk, champagne en gezang barste het feest los! Stedum wist na 28 jaar weer 
de titel binnen te slepen en dit maakte duidelijk veel los bij de spelers en toeschouwers. 
In de kleedkamer galmde meerdere malen het prachtige clublied van v.v. Stedum door de speakers en werden 
diverse liederen uit volle borst meegezongen. 
Rond de klok van kwart voor 6 vertrokken we met de bus weer naar Stedum.  
Daar waar heenreis iedereen nog rustig en gefocust was, was dit op de terugweg duidelijk anders! 
Eenmaal weer aangekomen in het pittoreske Stedum stond de trekker en kar al klaar voor de rondrit door 
Stedum.  
Onder begeleiding van gezang en vuurwerk maakte het dorp kennis met de kampioenen van Stedum. 
Na afloop werd het feest doorgezet bij de kantine tot in de late uurtjes! 
Zo zijn trainer Wim Nubé en leider/verzorger Nanne Santing in het eerste seizoen bij v.v. Stedum er gelijk in 
geslaagd om te promoveren naar de velbegeerde 4

e
 klasse! 

Via deze weg willen we alle sponsoren, leden, vrijwilligers en supporters bedanken voor jullie bijdrage aan dit 

kampioenschap en wensen we jullie alvast een fijne zomer toe en zien we jullie graag weer terug in het volgend 

seizoen in de vierde klasse! 

 

Eerst elftal. 

v.v. Stedum 

 

 

 


