
 

 

V.V. STEDUM 3 

SEIZOEN 2016-2017 

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

Veteranen Winsum en Stedum in evenwicht 

Na vorige week gewonnen te hebben bij Omlandia 5 met 6-2 moesten de mannen van Stedum 3 nu 
naar VV Winsum, een fusieclub van Viboa en Hunsingo. Door wat blessures was Gideon Valkema 
aangesloten en kwamen Jeroen Bansberg en Boelie de Sturler nog van het tweede. Op deze manier 
kon Stedum 3 toch met 13 spelers aan deze wedstrijd beginnnen. Op dit niveau heb je altijd 
verschillende scheidsrechters en we waren al door Winsum gewaarschuwd dat ook deze leidsman 
vaak zijn eigen beslissingen neemt. Maar gelukkig zijn deze mensen wel bereid om wedstrijden te 
fluiten en daar moeten we ze dankbaar voor zijn. Maar ja bepaalde beslissingen in een wedstrijd 
kunnen menig speler wel frustreren en zo was dat ook deze middag. Tijdens de eerste helft werden 
er al een paar discutabele beslissingen genomen die weliswaar geen invloed hadden op de score 
maar wel enigszins het beeld van de wedstrijd bepaalden. Stedum kwam na zo’n 10 minuten op een 
achterstand van 1-0. Door niet goed ingrijpen kon een speler van Winsum op de goal schieten en liet 
de doelman kansloos. Hierna schakelde Stedum een tandje bij en speelde bij vlagen goed voetbal 
alleen tot echte kansen leidde dit niet. Na zo’n half uur kwam Stedum uit een schitterende aanval 
over links op 1-1. Het was Rene Drent, die overigens een dijk van een wedstrijd speelde, Hergen 
Balkema de diepte in stuurde. Deze wist op zijn beurt Klaas Lubbers te vinden. Lubbers legde de bal 
goed voor op de vrijstaande Klaas Willem Tilma die bal in de kruising tikte. Met deze stand werd er 
ook gerust. 

In de 2e helft bleef Stedum de tegenstander onder druk houden en de tegenstander probeerde 
voornamelijk Stedum het voetballen te beletten. Hierdoor begonnen spelers zich te ergeren en dit 
kwam het spel van Stedum niet ten goede. Ondanks dat kreeg de ploeg toch kansen. Uit een voorzet 
van Lubbers kopte Bansberg maar net over. Met nog zo’n kwartier te spelen was er nog een 
opstootje en ja als de man (in het rood) hier gewoon wat eerder gefloten had was er niks aan de 
hand geweest. Maar nu suste hij het op de verkeerde manier door van beide partijen een speler met 
tijdstraf naar de kant te sturen. Hierna probeerde Winsum het punt binnen te halen door het spel te 
vertragen en te loeren op een counter. Stedum probeerde toch de 3 punten te halen en bijna was 
het ook 1-2 geweest. Een indraaiende voorzet van Ferdi dwarrelde bijna in de goal maar de doelman 
kon dit nog net voorkomen. Deze zelfde Ferdi had in de allerlaatste minuut voor een gestolen 
overwinning kunnen zorgen. Hij kwam vrij voor de goal en zag de keeper al de andere kant op gaan 
en dacht hierdoor vermoedelijk te veel na waardoor hij de knikker niet goed raakte en hierdoor de 
bal naast de paal zag verdwijnen. En zo werd de 1-1 de eindstand van dit duel. Ondanks dit gelijke 
spel wist Stedum zich te handhaven in de top en mag het volgende week thuis tegen Pelikanen weer 
proberen voor de 3 punten te gaan. 

 

 



 

 

Stedum 3 boekt gedegen overwinning op Omlandia 5 

Op zaterdag 29 oktober mochten de veteranen van Stedum 3 naar Omlandia 5. Deze ploeg had 3 punten meer 
met een wedstrijd meer gespeeld. Zo kon je dus spreken van een ‘6 punten’ wedstrijd. Immers bij winst kon 
Stedum zich weer definitief in de top nestelen en bij verlies zou voorlopig de aansluiting verloren worden. 

Vanaf het begin waren de intenties van Stedum duidelijk. Met goed spel werd de tegenstander de wil opgelegd. 
Slechts sporadisch kwam Omlandia er uit en veel lukte er ook niet bij de Omlandianen die kennelijk een soort 
van off day hadden. Na zo’n 7 minuten kwam Stedum op een 0-1 voorsprong. De goed spelende Jan de Jonge 
alias Sik had weer een van zijn befaamde rushes en wist de bal terug te leggen op Tony Duchenne die met een 
beetje hulp van de keeper zijn eerste goal van het seizoen scoorde. Even later moest Dick Dijk met een 
vermoedelijke zweepslag het veld verlaten en kwam Joerie Perk hem vervangen. Niet veel later scoorde deze 
zelfde Duchenne met een schitterend afstandschot in de kruising na een goede assist van Hergen Balkema alias 
Teddy. Ook hierna bleven de kansen op een grotere voorsprong aanwezig. Een schitterende aanval over links 
via Sik, Alfons en weer Sik bezorgde bal na een mooi overstapje van Tony bij Hergen. Deze had de hoek voor 
het uitkiezen maar hij schoot tegen de keeper aan. Toch viel de 0-3 uit een aanval over rechts. Het was Ferdi de 
Jonge die de bal goed voorgaf waarna topscoorder Klaas Lubbers de bal binnen kon tikken. Hierna liet Stedum 
ietwat de teugels vieren waardoor Omlandia enigszins dreigend kon worden. Het kreeg een dot van een kans 
op 1-3, maar zag oud-Omlandiaan de Sturler redding brengen. Toch kon men even later toch juichen bij 
Omlandia. Een vrije trap van Eddy Emmelkamp werd uitstekend om de muur gekruld waarbij de Sturler te 
vroeg naar de juiste hoek ging waardoor de stuiterende bal over zijn benen de goal in verdween. Een ietwat 
ongelukkige goal. Hiermee werd ook de ruststand bepaald. 

In de 2e helft nam Stedum al snel weer het heft in handen. Het was Tony Duchenne die Alfons Mucaj in stelling 
bracht en deze schoot schitterend in. Hierna had de stand zeker hoger kunnen zijn maar zowel Joerie als Dick 
Nieborg wilden de bal te mooi in de hoek leggen waardoor een grotere voorsprong niet behaald werd. Even 
leek het weer spannend te worden. Een indraaiende corner had een prooi moeten zijn voor de Sturler die 
echter probeerde de bal over de lat te tikken waarbij hij gewoon had moeten vangen. Hierdoor kwam de bal 
via de lat terug in het veld. De bal werd nog wel weggetikt door Ferdi maar in de rebound kon Eddy 
Emmelkamp de bal in het dak van het doel schieten. Al snel zette Stedum weer orde op zaken. Via een goede 
aanval kon Joerie Perk de bal bij Pieter Hovius krijgen die bal op juiste wijze in de goal schoot en zo het verschil 
weer op 3 bepaalde. Hierna hield Omlandia eigenlijk open huis en was Stedum iets beter omgesprongen met 
de kansen dan had een overwinning met dubbele cijfers er in gezeten. Omlandia kreeg via Peter Bolhuis nog 
wel een kans op de 3-5 maar nu stond de Sturler weer zijn mannetje en wist de bal uit de korte hoek te tikken. 
Het slotakkoord was voor Alfons. Deze mocht na een charge op Joerie een vrije bal nemen en deed dit 
uitstekend door de bal over de muur in de goal te lepelen. Hiermee werd de eindstand bepaald op 2-6 en heeft 
Stedum na Omlandia 4 de minste verliespunten en heeft het zicht dus weer in de top genesteld. Rest mij nog te 
zeggen dat de niet geheel fitte Andre Swieringa alias Clown een uitstekende assistent was van scheidsrechter 
Jan Smit waardoor er samen met de andere vlaggenist een uitstekend abitraal trio was deze middag, hetgeen 
ook wel eens gezegd mag worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 3 nestelt zich in subtop 

De competities zijn al weer een tijdje aan de gang. Zo ook voor Stedum 3. De ploeg van de leiders Pieter Hovius 

en Dick Nieborg begon het seizoen iets later dan de andere teams doordat de eerste wedstrijd wegens een 

sterfgeval bij DIO Groningen werd uitgesteld. Hierdoor trad de ploeg voor het eerst aan op 17 september en 

hierbij keerde het met een 8-0 overwinning op Gorecht huiswaarts. Doordat een week later ook de 2
e
 

thuiswedstrijd tegen De Fivel niet door ging speelden de Stedumer veteranen op 1 oktober uit tegen koploper 

GEO. Hier werd gezien het aantal kansen onnodig met 5-4 verloren. Een week later was dan eindelijk de eerste 

thuiswedstrijd tegen Omlandia 4. Dit blijkt een degelijke ploeg van jong en oud te zijn waar uiteindelijk ietwat 

geflatteerd van verloren werd met 2-6. Hierdoor bivakkeerde Stedum op een plaats in de stand waar het niet 

thuis hoorde. Maar een week later werd gedecideerd gewonnen met 5-1 bij Heracliden zodat er weer enigszins 

omhoog gekeken kon worden.  

Op 22 oktober stond de uitgestelde wedstrijd tegen DIO Groningen op het programma. Een onbekende ploeg 

voor Stedum aangezien hier nog nooit eerder tegen gespeeld was. Daar het eerste en tweede elftal vrij waren 

en menigeen benieuwd was hoeveel doelpunten en assists er zouden vallen voor het spel “Coach van Stedum” 

waren er veel toeschouwers op deze wedstrijd afgekomen zodat er een gezellige sfeer was in het aloude 

stadion van Stedum. 

Binnen 2 minuten was het al onverwachts raak. De bal kwam na een aanval uit de kluts via Ferdi de Jonge 

terecht bij Klaas Lubbers en die wist van dichtbij raak te schieten. Echter hierna was het spel niet van dien aard 

dat het liep bij de Stedumers en was het DIO dat eigenlijk iets beter elkaar vond maar tot echte kansen leidde 

dit niet. Na een kwartier volgde er een schitterende aanval over rechts. Bard Dekker alias Henri Buitenzorg, 

rende weer eens als een speer naar voren en kreeg de bal goed mee. Hij leverde een perfecte voorzet af en bij 

de 2
e
 paal was het Klaas Lubbers die zijn 2

e
 van deze middag binnen kopte. Hierna begon het te lopen bij de 

geel zwarten en wederom was het Bard Dekker die diep werd gestuurd en weer leverde hij een goede voorzet 

af. Nu wilde ook Ferdi voor de bal gaan maar was het Klaas Lubbers die met een schitterende zweefduik eerder 

bij de bal was en de bal zeer mooi in de verre hoek kopte en hiermee een onvervalste hattrick scoorde. Toch 

kon ook even later Ferdi een goal op zijn naam schrijven. Weer kwam het gevaar van de rechterkant met Bard 

Dekker welke deze middag ongrijpbaar was voor zijn tegenstander. Hij leverde weer een goede voorzet af 

waarbij Andre Swieringa alias Clown handig over de bal heen stapte waardoor Ferdi ongehinderd de verre hoek 

kon opzoeken en zo de stand op 4-0 bracht. Hiermee was de koek nog niet op voor de rust. Uit een aanval over 

meerdere schijven wist Klaas Lubbers met een mooie bal Bard Dekker te bereiken en Dekker bekroonde zijn 

goede spel met een mooi schot bij de keeper langs en zo werd de ruststand op 5-0 bepaald. Gezien de stand 

werden er de nodige wissels toegepast waardoor er ook wat omzettingen gedaan werden.  

In de 2
e
 helft bleef het goede voetbal aanwezig ondanks de omzettingen alleen de kansen wilden er niet meer 

in. En gezien de stand was de iets mindere scherpte ook wel begrijpelijk. Ook DIO kon nu wat meer bij de goal 

komen maar de verdediging had alles onder controle. Na zo’n 20 minuten kreeg Stedum een corner waar Pieter 

Hovius zich over ontfermde. Zijn corner werd door Klaas Lubbers verlengd en bij de 2
e
 paal kon Joerie Perk de 

bal binnen koppen en hiermee de stand op 6-0 brengen.  

Hierna kreeg DIO Groningen een goede kans maar de Sturler wist de bal tot corner te tikken. Dit was wel een 

waarschuwing want even later was dan daar toch de eretreffer voor DIO. Door een onoplettendheid kwam hun 

beste speler op zo’n 6 meter van de goal vrij te staan. Hij had de hoek voor het uitkiezen en besloot de bal ver 

naar de rechterhoek te schieten. In eerste instantie wist de Stedumer doelman de bal nog te pareren maar in 

de rebound kon de zelfde speler alsnog de bal in het doel werken. De 6-1 leek de eindstand te worden maar 

het was Tony Duchenne die Klaas Lubbers nog wist te vinden en deze omspeelde de keeper en scoorde zo zijn 

vierde van de middag. Hierdoor werd er gewonnen met 7-1 en heeft Stedum 3 inmiddels 9 punten uit 5 

wedstrijden verzameld en met een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer 2 en 3 punten minder is de 

aansluiting met de top weer binnen handbereik waardoor de ploeg zich weer keurig in de subtop heeft 



 

 

genesteld. Volgende week mag de ploeg naar Omlandia 5. Dit was eigenlijk een thuiswedstrijd. Maar doordat 

Stedum 1 en Stedum 2 ook thuis moeten is deze wedstrijd omgedraaid. Hopelijk kunnen de mannen van Steem 

drei dan ook weer de punten meenemen naar Stedum. 
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Ongeslagen reeks Stedum 3 blijft intact 

Op zaterdag 12 november, de dag na Sint Maarten, mochten de veteranen van Stedum aantreden tegen de 
veteranen van Pelikanen. Stedum wilde graag deze wedstrijd winnen om zo de ongeslagen reeks een vervolg te 
geven. Immers de laatste nederlaag dateert alweer van 8 oktober tegen Omlandia 4. Hierna wist de ploeg 3 
overwinningen op rij te boeken gevolgd door een gelijkspel bij Winsum waar eigenlijk ook gewonnen had 
moeten worden. 

Op deze frisse zaterdagmiddag hadden de veteranen een paar routiniers van het tweede erbij vanwege een 
paar blessures en afwezigen. Daar het tweede niet door ging konden deze spelers dus mooi meedoen met het 
derde. Vanaf het begin van de wedstrijd was het een schaakspel op het middenveld. Pelikanen zette Stedum 
steeds goed vast op het middenveld waardoor Stedum genoodzaakt was om rustig de bal achterin rond te laten 
gaan waarbij af en toe met een lange bal de diepte werd gezocht. Uit een van deze situaties ontstond de eerste 
kans. Een diepe bal van Robert Freese werd door Ferdi de Jonge op waarde geschat en deze legde de bal goed 
voor op Tony Duchenne. Echter zijn schot ging helaas net voorlangs. Hierna werd Stedum nog 2 maal gevaarlijk 
uit corners van Klaas Lubbers. Uit de eerste corner kopte Ferdi de Jonge net voorlangs en bij de 2e corner was 
het opnieuw de Jonge die kansrijk was, maar hij zag de keeper redding brengen bij de ingeschoten bal. Ook 
Pelikanen kreeg enkele kansen maar deze gingen naast, over of werden geblokt. Zo’n kwartier voor rust had 
Stedum op voorsprong kunnen komen maar Klaas Lubbers kwam een teenlengte tekort op een voorzet van 
Tony. Even later werd Pelikanen weer gevaarlijk. Een voorzet werd door Klaas Willem Tilma uit de doelmond 
gekopt en tot corner verwerkt. Net voor rust kreeg Pelikanen de beste kans van de wedstrijd. Balverlies op het 
middenveld leidde de aanval in en de spits van Pelikanen kon vanaf 14 meter schuin op de goal schieten maar 
zag zijn schot uit een spatten op de paal. Hierdoor werd er met een brilstand op het scorebord gerust. 

De 2e helft begon met een aftrap voor onze gasten. Direct was het Alfons Mucaj die druk zette en de bal 
veroverde en opstoomde en een perfecte voorzet afleverde op spits Lubbers en deze wist zijn 11e van het 
seizoen te scoren. Hierna liet de geblesseerde Tony zich vervangen voor Juan Werkman. Door de 1-0 stand was 
Pelikanen genoodzaakt meer ruimte weg te geven waardoor het in de 60e minuut zomaar 2-0 had kunnen 
staan, maar Werkman zag zijn schot net langs de goal verdwijnen. Achterin had Stedum zijn zaakjes keurig op 
orde en werd er eigenlijk niks weggegeven, terwijl voorin er steeds dreiging was alleen ook Pelikanen 
verdedigde goed. Toch werd het 4 minuten voor tijd 2-0. Een goede aanval over links belandde bij Juan en deze 
legde de bal goed voor op Bas Berntsen, welke de bal beheerst in de goal schoot. Pelikanen probeerde hierna 
nog wel aan te sluiten en kreeg ook nog een goede mogelijkheid. Maar de doelman liet zich niet verschalken 
waardoor de heilige ‘0’ deze middag stand hield en hiermee was de verdediging zeer content. In de blessuretijd 
had Joeri Perk nog de 3-0 op de schoen maar hij strandde op de keeper. Waar vorige week eigenlijk gewonnen 
had moeten worden terwijl er gelijk werd gespeeld werd er nu gewonnen. Maar een gelijk spel had qua 
spelbeeld beter gepast. Maar ook zulke wedstrijden zijn mooi om te winnen. Hiermee blijft Stedum 3 voor de 
5e maal op rij ongeslagen en men hoopt dit volgende week thuis tegen De Fivel 3 te kunnen vasthouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 3 vergeet kansen te benutten in El Clasico 

Op zaterdag 19 november stond in Stedum een ‘El Clasico’ op het programma tussen de veteranen van Stedum 
en De Fivel. Beide teams hadden na 8 wedstijden evenveel punten en dus stond plek 3 op het spel. 

De Fivel 3 was enigszins versterkt met spelers van het tweede maar ook Stedum 3 had door personele 
problemen wat spelers geleend onder wie routinier de Graaf van het eerste. In de eerste helft was Stedum de 
betere ploeg en kreeg het een aantal kansen maar onder andere Ferdi de Jonge had het vizier niet op scherp 
staan. Na zo’n 20 minuten was de beste kans om op voorsprong te komen. Een voorzet van Alfons Mucaj werd 
op waarde geschat door Lubbers maar deze zag zijn kopbal uit een spatten op de lat. Hierdoor bleef het 
scorebord op 0-0 staan. Ook andere kansen werden niet benut en een oud gezegd zegt als je zelf niet scoort 
dan krijg je deksel op je neus. De Fivel kwam er gevaarlijk uit en een indraaiende voorzet vanaf rechts stichtte 
gevaar in het 5 meter gebied. Waar iedereen dacht de Sturler zou komen bleef deze staan aangezien hij het 
zicht op de bal kwijt was door de laagstaande zon. Gelukkig kon Bard Dekker de bal nog weg koppen maar de 
bal kwam bij Jack van de Fivel terecht en deze kon hierna de 0-1aan laten tekenen. Hierdoor moest Stedum op 
zoek naar de gelijkmaker maar wat het ook probeerde de rust werd gehaald met de ene goal achterstand. 

In de 2e helft ging Stedum onverdroten op zoek naar de gelijkmaker en meer. Ook nu was het weer Ferdi de 
Jonge die direct al had moeten scoren maar hij schoot tegen de keeper aan. Stedum bleef drukken en de Fivel 
kwam er dan ook maar sporadisch uit maar dan was het ook direct gevaarlijk met hun gevaarlijke aanvaller 
Jack, oud speler van het eerste. Hij kreeg een dot van een kans maar de bal werd door de doelman uit de korte 
hoek gehouden. Stedum was dus gewaarschuwd en niet veel later werd het door deze zelfde speler 0-2. Hij 
krulde de bal vanaf de 16 schitterend in de kruising. Nu moest Stedum helemaal aan de bak en De Fivel bleef 
dan ook met veel kunst en vliegwerk overeind want kansen benutten was deze middag niet aan Stedum 
besteed. Toch werd het 10 minuten voor tijd nog spannend want Mido wist eindelijk voor Stedum het net te 
vinden en nu werd het helemaal pompen of verzuipen. Ondanks nog wat kansen werd het uiteindelijk 
verzuipen voor Stedum en werd na 5 ongeslagen wedstrijden helaas weer verloren met 1-2 in de El Clasico voor 
veteranen. Hopelijk kan Stedum komende week de draad weer oppakken bij NEC Delfzijl en loopt de 
ziekenboeg hopelijk weer een beetje leeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 3 opent 2e seizoenshelft met brilstand 

Op de donderdagavond leek het er eerst niet op dat het derde elftal zou voetballen want de helft van de 
selectie was afwezig. Maar wat bleek bij de elftalbespreking, het eerste elftal had 17 spelers op papier 
waardoor er spelers naar het tweede gingen en het tweede dat wel grotendeels compleet was spelers kon 
afstaan aan het derde. En hierdoor kon Stedum toch afreizen naar NEC Delfzijl 7. 

Daar Harry Swieringa moest werken, moest keeper de Sturler die eerst bij het tweede had gespeeld, ook met 
het derde meedoen. Ternauwernood was hij op tijd want de scheidsrechter wilde al beginnen. Eenmaal in de 
goal kon de wedstrijd beginnen. Stedum was de iets betere ploeg en kreeg ook wat kansen maar deze werden 
helaas niet benut. Het had zelfs 2 strafschoppen moeten hebben maar het was al snel duidelijk dat de 
scheidsrechter van deze wedstrijd zijn eigen pot zou fluiten en dus werden de strafschoppen niet gegeven. 
Tcoh wist NEC Delfzijl ook een paar kansen te creeeren maar de Sturler was goed warm gedraaid bij het tweede 
van Stedum en stond ook nu weer zijn mannetje. Hierdoor bleef de brilstand gehandhaafd daar de keeper van 
de tegenstander een voorzet van Pieter nog net tot corner wist te tikken. Helaas was er nog een opstootje 
waardoor de scheidsrechter zich genoodzaakt zag om van elke partij een speler op de strafbank plaats te laten 
nemen en bij Stedum was dat Klaas Lubbers. Gelukkig verliep de wedstrijd hierna weer rustig en werd er verder 
sportief gespeeld. De rust werd bereikt met 0-0. In de tweede helft bleek er helemaal geen eer meer te halen 
voor Stedum want bij NEC Delfzijl was de aanvoerder er uit gegaan en die ging vlaggen en bij elke gevaarlijke 
situatie ging de vlag omhoog waardoor menige aanval van Stedum werd geneurtraliseerd. Het leek wel of de 
vlaggenist dacht dat het vlaggetjesdag was want bij een aantal situaties was het zeker geen buitenspel. 

Zo halverwege de tweede helft werd voor Stedum dan ook in zo’n situatie een geldig doelpunt van Klaas 
Willem afgekeurd. Hij liep op een schitterende pass bij zijn tegenstander weg en liep zo op de goal af en 
scoorde maar tot ieders verbazing was ineens de vlag weer omhoog en werd dit keurig door de scheidsrechter 
over genomen. Stedum mocht gewoon niet winnen vandaag. Het kreeg nog een beste kans via Klaas maar die 
zag helaas zijn schot via de lat overgaan. Bijna verloor Stedum de wedstrijd nog in een van de laatste minuten. 
Een gevaarlijke vrije trap belandde bij de 2e paal waar een speler de bal goed intikte maar de Sturler met zijn 
voeten een nederlaag wist te voorkomen. De bal bleef hierbij liggen in de 5 meter en in eerste instantie wilde 
niemand deze weg schieten waarna uiteindelijk Rene de bal weg schoot voordat NEC Delfzijl de kans zou 
krijgen op de rebound. Uiteindelijk floot de scheidsrechter af en werd deze eerste wedstrijd in de 2e 
seizoenshelft door Stedum 3 met een ‘brilstand’ afgesloten. Volgende week mag Stedum 3 thuis aantreden 
maar gezien de voorspelde winter is dat maar afwachten. Maar langzamerhand komt het voorjaar dichter bij en 
komt Stedum 3 vanzelf weer in het ritme dat we gewend zijn van onze veteranen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 3 verliest van effectief GEO, maar goede dag in Stedum 

Nadat Stedum 3 een week eerder bij de onbetwiste koploper Omlandia 4 met 5-3 had verloren moest het 
zaterdag 25 maart aantreden tegen de nummer 2 GEO 3. In de heen wedstrijd was nipt met 5-4 verloren. 
Hierbij was Stedum de betere ploeg geweest maar was GEO effectief in het benutten van kansen. 

Op deze zonnige zaterdagmiddag was Stedum zeker van plan een en ander recht te zetten. De ploeg was 
praktisch compleet en hoefde alleen Harry Swieringa te missen. In de eerste helft was Stedum de 
bovenliggende ploeg en kreeg het ook beste kansen. Een van deze kansen belandde via de keeper op de lat. Na 
zo’n 20 minuten maakte GEO hands in het beruchte gebied en wees scheids Mangoendirjo resoluut naar de 
stip. Echter er was discussie wie de pingel moest gaan nemen daar Dick Nieborg een paar weken geleden 
gemist had. Toch werd er gezegd dat hij hem moest nemen maar hij was niet geheel fit. Nu was dan de vraag 
wie hem ging nemen en het duurde even voor men daar uit was. En misschien was hierdoor de concentratie 
wel weg want het was uiteindelijk Tony die deze nam maar de bal werd door de keeper tegen gehouden. En tja 
als je zelf niet scoort doet de tegenstander dat wel. GEO was nog niet in de buurt geweest van keeper Boelie de 
Sturler. Maar bij de eerste beste kans was het wel direct raak. Het was good old Arnold Stollenga die met een 
gekruld schot de doelman kansloos liet. En zo kon Stedum op jacht gaan naar de gelijkmaker. En deze kwam er 
veel snel. Ook Stedum heeft vele ervaren krachten en het was Andre Swieringa die aan een indrukwekkende 
solo begon en alleen middels een overtreding gestuit kon worden. En wederom was dit binnen de beruchte 
lijnen en zo lag de bal weer op de stip. Nu was er geen discussie want Andre nam de penal zelf en schoot deze 
in de hoek waar de keeper hem ook wilde hebben maar de bal ging er zuiver in. Stedum bleef de aanval zoeken 
waarbij GEO bleef loeren op de counter. En ja hoor dit lukte wederom. Uit een uitval stonden er teveel mensen 
vrij en de bal werd ook nog eens niet goed verwerkt door onze linksback maar uiteindelijk kon deze geen blaam 
hebben aangezien er gewoon teveel spelers vrij stonden. En zo kon het zijn dat wederom Arnold Stollenga 
weer met een gekruld schot de 1-2 op het bord schoot. Ook nu wist Stedum de schade te repareren en was het 
Bard Dekker die een goede voorzet afleverde, waarbij uiteindelijk Ferdi de Jonge kon afdrukken en zo werd met 
deze gelijke stand de rust bereikt. In de rust werd al aangegeven dat we zo door moesten voetballen en dan 
zouden we zeker gaan winnen. Maar in de 2e helft ging er veel fout. Zo had Wim van Zanten de 3-2 op de 
schoen en als die bal erin was gegaan dan had de wedstrijd zomaar anders kunnen aflopen. Maar ja als is 
verbrandde turf. In de tegenaanval werd een zondagschot zomaar schitterend binnen geschoten. Hierna had 
het ook al direct 2-4 kunnen staan aangezien de Sturler de bal verspeelde aan hun spits maar deze was zo 
verrast dat de bal naast ging. Toch bleek dit geen incident te zijn. Even later kreeg de Sturler de bal van Robert 
en hij wilde deze bal naar voren schieten maar zag tot zijn ontzetting de bal niet van de grond komen waardoor 
deze bij de tegenstander in de voeten belandde en deze wist wel raad met deze kans en lepelde de bal over de 
Sturler heen in de goal. Hierna was het verzet van Stedum gebroken en wist GEO nog een keer te scoren uit 
een goede aanval. En zo verloor Stedum opnieuw van een effectief GEO met 2-5. Toch was na afloop de 
feestvreugde groot toen de uitslag van het vlaggeschip binnen kwam. Onze hoofdmacht moest namelijk tegen 
koploper Oosterparkers en daar werd met maar liefst 2-5 gewonnen waardoor nu de eerste plaats is 
ingenomen door Stedum1. Met nog 7 wedstrijden te gaan lijkt het kampioenschap steeds dichter bij te komen. 
We zullen het hopen want dan is het feest alleen maar groter. 

 

 


