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Stedum brengt kampioenskandidaat Middelstum geen schade toe 

In Middelstum is iets moois aan het bloeien. We hebben het in dit geval niet over het eerste maar over 
het vierde team. Dit team dat menig seizoen in de reserve 6e klasse in het rechterrijtje eindigt lijkt op 
eenzelfde stunt af te gaan als Leicester City in de Premier League. De ploeg verloor dit seizoen zijn 
eerste wedstrijd met 1-5 van jawel, Stedum 3. Hierna verloor de ploeg geen enkel punt meer. En als 
Stedum niet zoveel blessures had gekend bij alle elftallen dan had Stedum 3 ook zeker nog steeds een 
concurrent geweest voor de titel. Maar wat Middelstum 4 nu gaat overkomen met een aanstaand 
kampioenschap heeft Stedum 3 drie jaar geleden ervaren. En er is niks mooiers dan een groot feest aan 
een einde van het seizoen. 

Op zaterdag moest Middelstum de koppositie zien te handhaven tegen Stedum om zodoende om 4 
verliespunten minder te blijven dan Nieuwolda 1 waar de ploeg nog heen moet. In en tegen Stedum was 
Middelstum op volle oorlogssterkte gekomen. Dit kon niet worden gezegd van Stedum. Zoals gezegd 
kampt Stedum al heel het seizoen met blessures bij alle elftallen en van al die blessures kan een heel 
mooi team gemaakt worden. Met behulp van het tweede kon men net met 11 spelers aantreden 
waarbij later zich nog 2 wissels voegden. Gelukkig kon men weer beschikken over doelman de Sturler 
aangezien andere doelman Snoek geblesseerd was. Van de Sturler mochten echter geen wonderen 
verwacht worden aangezien de doelman 7 weken geleden zijn pols had gebroken. In bepaalde duels was 
dit ook wel te zien en in de tweede helft liet hij dan ook 2 ballen gaan doordat hij nog niet vol de hand 
kan gebruiken. Stedum had wel de intentie om het Middelstum moeilijk te maken en Middelstum liet in 
de wedstrijd ook niet echt sprankelend voetbal zien. Vermoedelijk levert een eventuele titel toch 
spanning op bij de spelers. De ban voor Middelstum moest door een eigen doelpunt worden gebroken. 
Hierna werd het voor rust nog 0-2 door een prachtige stift van Meijer. Overigens had het 1-2 kunnen zijn 
maar Wim van Zanten zag een vrije bal op een weergaloze wijze gepareerd worden door de doelman. 

In de tweede helft bleef Stedum knokken voor een goed resultaat en met de wind mee leek dat nog 
aardig te lukken. Maar langzaamaan raakte de accu leeg en kon Middelstum al vrij snel uitlopen naar 
een 0-5 waarna Wim van Zanten de eretreffer mocht maken. Overigens kreeg Stedum nog wel een paar 
kansen maar strandde het constant op de keeper. Op het eind van de wedstrijd wist Middelstum nog de 
1-6 te maken en zo heeft de ploeg weer een hobbel genomen op weg naar iets moois. 



Steem Drei wint windrijk duel 

Op de dag dat pakjesavond op het programma stond, moest Stedum 3 thuis aantreden tegen KRC 2. In 
de uitwedstrijd was het maar liefst 2-13 geworden. Maar gezien de harde wind die er vandaag stond zou 
het wel eens een ander duel kunnen gaan worden. 

Stedum begon voortvarend aan het duel. Er werd goed gevoetbald en menigmaal moest hun keeper 
handelend optreden. Toch had de wind wel invloed op het spel en wist Stedum de bal maar niet in het 
doel te krijgen. Na zo’n kwartier had het zomaar achter kunnen staan met 0-1. Een zondagsschot vanaf 
het middenveld van KRC zeilde met de wind mee zo over Harry Swieringa heen. Gelukkig stoot de bal via 
de grond tegen de lat in de handen van Harry. Stedum ging hierna vrolijk verder en KRC kwam er verder 
niet aan te pas en hielden met een soort handbalverdediging Stedum op de 16 tegen. Er was dan ook 
geen doorkomen aan en het was echt wachten op een doelpunt zodat de ban dan gebroken zou 
worden. Tot aan de rust lukte dit niet. 

In de 2e helft bleef Stedum op zoek gaan naar doelpunten, maar de bal wilde er niet in. KRC begon 
steeds meer in een stunt te geloven en kon af en toe een klein beetje vooruit denken door af en toe de 
aanval te kiezen. En dan eindelijk in de 70e minuut viel de bevrijdende goal. De bal kwam voor de 
voeten van Alfond Mucaj en deze haalde resoluut de trekker over en liet de keeper kansloos. Ondanks 
de achterstand verliet KRC niet de verdedigende linies want ze vonden het al lang goed met zo’n kleine 
nederlaag. Toch had het in de laatste minuut zomaar gelijk kunnen zijn. Maar gelukkig kon Harry de 
zwabberende bal goed pakken. Zo pakte Stedum 3 punten met een moeizame 1-0, maar wel zeer 
verdiende overwinning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blessuregolf van invloed op Stedum 3 in El Clasico 

De blessuregolf die heel v.v. Stedum al weken treft, heeft invloed gehad op het resultaat van Steem drei 
in de El Clasico tegen De Fivel 3/4. Door de diverse blessures bij het vlaggeschip deed hoofdtrainer 
Nieborg weer een beroep op de oudgedienden Lubbers, de Vries en Dekker waardoor Stedum 3 al 
bepalende spelers moest missen. Hiernaast heeft de ploeg zelf ook blessures (o.a. Tony en Dick Dijk) in 
de gelederen en moest het ook nog eens Dick Nieborg missen wegens andere verplichtingen. Ook was 
daar nog het keepersprobleem aangezien Harry moest werken en Boelie aan de schouder geblesseerd 
was. Laatstgenoemde kon gelukkig wel voetballen. Het probleem werd gelukkig vakkundig opgelost door 
Ferdi de Jonge die vanwege een herstel van de enkel nog niet als speler kon beginnen en dus op de goal 
begon. Verder kon Stedum rekenen op de steun van een aantal spelers van het tweede aangezien 
Stedum 2 al om 12 uur moest aantreden bij Viboa. Op deze manier kon Stedum 3 toch aantreden tegen 
de Fivel maar helaas dus niet in de traditionele opstelling. De jongens van het tweede werden bedankt 
voor hun beschikbaarheid. 

In een ietwat onwennige opstelling begon Stedum aan de derby en al snel werd duidelijk dat De Fivel de 
betere ploeg was. Dit resulteerde ook in een paar kansen en na zo’n 10 minuten was het dan ook raak. 
Uit een corner werd de bal in de kluts over de lijn gewerkt en stond het 0-1. Stedum kreeg wel wat 
mogelijkheden maar echte kansen werden er niet gecreëerd. Gelukkig wist stand-in doelman Ferdi 
ergere schade te voorkomen waardoor het lange tijd 0-1 bleef. Zo’n 5 minuten voor rust werd het helaas 
toch 0-2. Een voorzet van de rechterkant belandde voor de voeten van een speler van de Fivel doordat 
er niet kordaat werd ingegrepen en deze liet Ferdi kansloos. Zo werd er gerust met een 0-2 achterstand. 

In de tweede helft pakte Stedum de zaken beter aan en wilde toch nog voor een goed resultaat gaan. 
Hierdoor moest het wel iets meer risico nemen waardoor de Fivel er een paar keer goed uitkwam. Bij 
een van die uitbraken mocht Stedum van geluk spreken dat de aanvaller van de de Fivel uit een voorzet 
zijn inzet net voorlangs zag gaan waardoor er niet een definitieve knock-out volgde. Na zo’n 20 minuten 
wist Stedum de aansluitingstreffer te maken. Het was Hergen die zich langs zijn tegenstander wurmde 
en zijn schot iets van richting veranderd zag waardoor de keeper van de Fivel kansloos was. Hierdoor 
begon Stedum er weer in te geloven. Gelukkig ontsnapte het aan een 1-3 achterstand, want een speler 
van de Fivel ging binnen de beruchte lijnen over de knie en een strafschop had zeker niet misstaan maar 
scheidsrechter Mangoendirjo had niet goed zicht op de situatie en liet doorgaan. Stedum rechtte 
nogmaals de rug en zette nog maar weer eens aan. Op een diepe bal van Andre ging Matthijs op het 
doel af en hij kreeg hierbij een drukker in de rug. Voor de Fivel was het pech hebben want nu had de 
scheids wel er goed zicht op en wees gedecideerd naar de stip. Tja..wie moest de penal nu nemen. 
Immers Opa was er niet en Clown had kramp in de benen en Boelos doet het alleen bij het tweede. 
Gelukkig wierp good-oldFreese zich op. Hij schoot Stedum beheerst op 2-2. Hierna kreeg De Fivel nog 
een beste kans op 2-3 maar Ferdi kwam goed uit en uiteindelijk wist hij het schot te kraken en had 
Boelos hierdoor genoeg tijd om de bal uit de doelmond te tikken. Op het eind van de wedstrijd was 
Pieter er nogmaals ingekomen om de moegestreden Clown te vervangen. Hij zag een voorzet nog op de 
lat terecht komen en het was jammer dat de bal niet wat verder daalde want dan hadden de 3 punten 
zomaar in Stedum kunnen blijven. Nu werd er gelukkig nog een gelijkspel behaald na een 0-2 
achterstand mede door veel vechtlust en dankzij spelers van het tweede want anders had deze 
wedstrijd niet gespeeld kunnen worden. Hopelijk loopt de ziekenboeg leeg en kan het derde op 5 
december (pakjesavond) weer beschikken over een complete selectie. Gelukkig zijn we de komende 2 
weken vrij en kunnen de kleine pijntjes in de eigen selectie ook herstellen en dan maar hopen dat we 
dan weer een overwinning kunnen pakken zodat de acherstand op de top niet groter wordt. 



Steem drei behoudt toppositie 

Het derde elftal (veteranen) heeft afgelopen zaterdag een simpele overwinning behaald op NEC Delfzijl 
6. Na een 1-0 ruststand wist de brigade van leiders Nieborg en Hovius een eindstand te bereiken van 5-
0. 

In de eerste helft waren er geen echte kansen maar slechts mogelijkheden voor de geel zwarten. Toch 
speelde Stedum een goede eerste helft waarbij NEC weinig in de melk te brokkelen had. Bij 0-0 had de 
ploeg uit Delfzijl wel op 0-1 kunnen komen door een te zachte terugspeelbal van Studrent. Maar 
gelukkig liep het met een sisser af en wist NEC hiervan niet te profiteren. Vlak voor rust kwam Stedum 
dan toch verdiend op voorsprong. Na een goede aanval over links belandde de bal bij de mee 
opgekomen Alfons welke de bal wilde voortrekken. Echter doordat de bal van richting werd veranderd 
werd de keeper verschalkt en belandde de bal in de goal. 

In de tweede helft waren er de nodige wissels toegepast aangezien Andries en Joerie nog andere 
verplichtingen hadden en ook de niet fitte Klaas Willem werd gespaard. Het spel in de tweede helft werd 
iets minder briljant maar Stedum hoefde zich niet bovenmatig in te spannen en achterin werd er deze 
middag niks weggegeven. Al snel wees het scorebord 2-0 aan. Het was Opa (Dick), die met een 
steekpass Clown (Andre) voor de goals zette. Het was hierna een koud kunstje voor Clown op de bal er 
in te schieten. Hiermee was het verzet van NEC gebroken en de ploeg kreeg de ballen alleen nog maar 
weg uit de verdediging. Aan echte aanvallen kwam het niet meer toe. Even later werd het door Bas 3-0, 
die van dichtbij de bal hoog in het dak van het doel knalde. Hierna was het Juan (alias Pluis) die met een 
mooi schot in de kruising de stand naar 4-0 tilde. Door een onachtzaamheid in de verdediging bij NEC 
kreeg Teddy (Hergen) de bal zomaar voor het inschieten en was de stand 5-0. De keeper van NEC vond 
het hierna wel welletjes en verliet geergerd het veld. Stedum vond het hierna wel best en speelde de 
wedstrijd rustig uit. En zo blijft Stedum in het spoor bij de mede-concurrenten Middelstum en 
Nieuwolda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monsterzege Stedum 3 op KRC 2 

Nadat vorige week Stedum 2 op bezoek was geweest bij KRC 1, ging nu Stedum 3 op bezoek bij KRC 2. 

Door blessures en schorsingen bij het vlaggenschip moest Stedum 3 de oudgedienden Klaas Lubbers, 
Bard Dekker en Ferdi de Jonge afstaan aan het eerste. Gelukkig was Stedum 2 vrij waardoor er een 
beroep kon worden gedaan op Wolter van Zanten en Jeroen Bansberg. 

Stedum 3 had wat goed te maken na de nederlaag tegen Corenos 4. De ploeg begon goed aan de 
wedstrijd en er ontstonden enkele kansen alleen werd het net nog niet gevonden. Na 8 minuten werd 
het dan toch 0-1. Het was Clown die na een mooie aanval in stelling werd gebracht en zijn uithaal 
belandde via de keeper en de paal in de goal. Hierna was het een kwestie van wachten op meerdere 
doelpunten. Die kwamen er ook wel maar in eerste instantie aan de verkeerde kant. KRC wist uit te 
breken over links en hun nummer 9 verschalkte Snoek met een bekeken schot en zo stond het zomaar 1-
1. Stedum leek wakker geschud en al snel stond het weer na een mooie aanval op 1-2 door Tony. Vrij 
snel werd ook de 1-3 gescoord door Wim en leek Stedum op weg te zijn naar een ruime overwinning 
daar Stedum gewoon beter was dan KRC. Toch werd KRC weer gevaarlijk. Eerst werd een afstandschot 
nog goed gepakt door Harry. Maar even later zorgde een vrije trap voor enige verwarring in de defensie 
waardoor KRC op 2-3 kon komen. Het publiek uit Kantens hoopte even op een ommekeer maar Tony 
zette al snel de 2-4 op het scorebord. Hierna was het verzet gebroken en als Santos iets scherper was 
geweest had het ook zomaar 2-6 kunnen staan. Nu werd er gerust met een 2-5 stand. 

In de tweede helft waren Sik, Wolter en Boelos er ingekomen. Maar Stedum ging vrolijk door waar het 
gebleven was. De wissels zaten nog niet, toen KW al het net vond nadat Pieter het overzicht had 
bewaard en hem in stelling kon brengen. Stedum produceerde hierna de ene aanval na de andere 
aanval en er werden ook kansen gemist. Maar toch wisten Wolter en Jeroen gezamenlijk 6 keer het net 
te vinden, waarvan Wolter er 4 scoorde en Jeroen 2 en op deze manier werden de dubbele cijfers 
makkelijk gehaald. Toch werd de monsterzege op 2-13 bepaald. De scheids constateerde in de 16 van 
KRC een overtreding en wees naar de stip. Opa de vaste nemer van de strafschoppen gunde de penal 
aan Boelos. Iedereen hoopte natuurlijk dat hij zou missen want dat betekende dan een krat bier. Maar 
de penal werd feilloos binnen geschoten waardoor Stedum 3 een monsterzege boekte op KRC en 
hiermee de nederlaag van vorige week wegspoelde. Volgende week is Heracliden 5 de tegenstander op 
het sportpark in Stedum. Iedereen is dan van harte welkom om weer van deze oudgedienden te 
genieten. 

 

 

 

 

 

 



Stedum 3 pakt winst in derby tegen Middelstum 

Vorig jaar was Stedum 3 ingedeeld bij ploegen uit Oost Groningen en een paar uit de regio. Dit wilden 
men niet weer. Graag meer streekderby’s waardoor het reizen minder zou zijn. Een mail naar de zeer 
gewaardeerde KNVB deed wonderen waardoor Stedum 3 alleen maar in de buurt hoeft aan te treden. 
Het verst is de geduchte concurrent Nieuwolda 1. 

Op de transfermarkt hadden de veteranen van weleer ook niet stilgezeten. Zo kwamen 3 oudgedienden 
van het eerste naar het derde, te weten: Ferdi de Jonge, Bard Dekker en Klaas Lubbers. Van buitenaf 
kwam Alfons Mucaj over van Velocitas (collega van Pieter).En zo heeft Stedum 3 dus de gewenste 
versterkingen binnen waardoor de leiders Pieter en Dick zo’n beetje elke positie dubbel bezet hebben. 

Op 5 september stond er meteen een mooie derby op het programma, uit tegen Middelstum 4. Hierbij 
deed oud-stedumer Marten Hovenga ook mee. Toch begon ook deze wedstrijd ietwat chaotisch. Er 
bleken een aantal broeken en sokken verdwenen te zijn waardoor Dick eerst weer naar Stedum moest 
om extra kleding op te halen. Maar goed uiteindelijk begon de wedstrijd nog op tijd. 

De meesten onder ons zullen zich nog wel de finale herinneren uit 1974 waarbij de Duitsers de bal nog 
niet hadden aangeraakt en het na een penal al 0-1 voor Nederland stond. Tot een penal kwam het 
vandaag niet. Maar zonder dat Middelstum de bal had aangeraakt stond het na 1 minuut al 0-1. Een 
schitterende aanval over links eindigde bij Teddy, welke het overzicht behield en koelbloedig raak 
schoot. Even later stond het zelfs 0-2 en weer was de aanval om van te watertanden. Het was 
uiteindelijk Santos die de bal voor het doel lepelde en Sik kon de bal schitterend in de verre hoek 
koppen. Hierna kon je bij Stedum wel zien dat de automatismen nog een beetje aangescherpt moeten 
worden want Middelstum begon nu toch ook te voetballen en hierdoor vonden de spelers van Stedum 
elkaar wat minder makkelijk. Middelstum kwam via Be Schollema bijna op 1-2 maar Boelos wist hem van 
scoren af te houden. En zo golfde het spel wat op en neer. Net voor rust kreeg Stedum weer een mooie 
kans welke uiteindelijk door Klasie Lubbers in werd geschoten waardoor Stedum ging rusten met een 0-
3 voorsprong. 

In de rust werd er gewisseld en werd hierna de 2e helft aangevangen. Middelstum zette Stedum direct 
onder druk maar er werd goed verdedigd en anders kon men vertrouwen op Boelos die menig bal er uit 
hield. Toch werd het wel 1-3 en leek het er even op dat Stedum het moeilijk zou krijgen maar direct 
hierna werd het uit een goede aanval al weer 1-4 door een mooie goal van Tony. Ook hierna bleef het 
kijkspel voor de neutrale toeschouwer leuk omdat beide ploegen kansen bleven krijgen. Stedum 3 bleef 
wel de iets betere ploeg ondanks dat Joe tijdelijk met geel voor 10 minuten naar de kant moest voor een 
overtreding. Op het einde van de wedstrijd tilde Andries de stand nog naar 1-5 en had het ook rustig nog 
1-6 of 1-7 kunnen worden maar daar werd verder niet meer om gemaald. Hierdoor heeft Stedum 3 een 
prima start van de competitie gemaakt en wordt dit volgende week vervolgd met een duel tegen 
Corenos 4 op het sportpark Steem. 

 


