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Stedum 2 kampioen in.... Feerwerd! 
 
FEERWERD- Vorig seizoen kon Stedum 2 het kampioenschap op de laatste speeldag binnen slepen. Er werd destijds 
echter verloren van Ezinge 2 in Feerwerd waardoor VIBOA 5 kampioen werd. Dit keer liep het bezoek aan het 
pittoreske Feerwerd wel succesvol af voor de mannen van Hovenga en Maring. Stedum 2 won met 1-2 en mocht 
daarna feest vieren. 

Het was zeker geen gemakkelijke overwinning voor de geel-zwarten. Ezinge 2 is altijd een lastige tegenstander 
voor de Stedumers. Stedum 2 kreeg wel de beste kansen. Zo schoot Marcel Loos een goede kans naast en een vrije 
trap van Marcel Mulder belandde op de lat. Aan de andere kant moest Jan Willem Meedendorp met een prachtige 
redding nog eens handelend optreden. 

Na de rust kwam Stedum 2 al snel op voorsprong. Arthur Beeldstroo was verantwoordelijk voor de treffer. Maar 
heel lang kon Stedum 2 niet genieten van deze voorsprong. Een ietwat domme overtreding leverde een terechte 
vrije trap op voor de thuisploeg. De bal werd vervolgens schitterend achter de kansloze Meedendorp geschoten. 
Stedum 2 ging wederom op jacht naar een treffer doe nodig was om het kampioenschap binnen te slepen. Er 
werden wel een aantal mogelijkheden gecreëerd, maar echt gevaarlijk kon de ploeg niet echt worden. Juan David 
Werkman was nog het dichtst bij een treffer, maar zijn kopbal werd knap gestopt door de doelman. 

Zo leek de wedstrijd in 1-1 te eindigen en dat zou betekenen dat het kampioensfeest nog even uitgesteld zou 
moeten worden. Twee minuten voor tijd maakte Lorenzo Spitsbaard echter de 1-2 na aangeven van Marcel Loos. 
Toen de scheidsrechter niet veel later af floot barstte het feest los. Met nog drie wedstrijden in het verschiet is 
Stedum 2 niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Een terechte kampioen, want tot nu toe wist alleen De 
Fivel 2 van de Stedumers te winnen. Eenmaal werd er gelijk gespeeld tegen KRC 1, de overige wedstrijden werden 
allemaal gewonnen. Het tweede elftal van Stedum mag het volgend jaar in de vierde klasse gaan proberen. 

  

 

 

 

 

 

 



Stedum 2 verliest onnodig van De Fivel 2 
 
ZEERIJP- Stedum 2 weet weer wat verliezen is. Uitgerekend de derby tegen De Fivel 2 werd verloren en dit was 
volkomen onnodig. De eerste helft was de thuisploeg misschien de betere en werd de rust bereikt met een 1-1 
tussenstand. Stedum 2 was de tweede helft de bovenliggende partij en had gezien het aantal opgelegde kansen de 
wedstrijd naar zich toe moeten trekken. Dit gebeurde niet en daar wist De Fivel van te profiteren. Stedum kwam 
drie keer op voorsprong, maar de thuisploeg toonde veerkracht en won met 4-3. 
  
In de beginfase liet Stedum 2 duidelijk zien dat het voor de overwinning naar Zeerijp was gekomen. Met een lekker 
herfstzonnetje en aardig wat publiek zocht het direct de rappe aanvallers Van Hulst en Loos. Al snel resulteerde dit 
een een doelpunt. Marcel Loos werd diep gestuurd en met een gelukje verdween de bal via een verdediger van De 
Fivel tegen de touwen 0-1. Naarmate de eerste helft nam De Fivel 2 het heft meer in handen onder leiding van 
routinier Huisman. De beste man van De Fivel kreeg de eerste helft veel te veel ruimte en daardoor werd het 
steeds gevaarlijker. De gelijkmaker kwam echter uit een dood spelmoment. Uit een hoekschop werd Jan de Vries 
helemaal vrij gelaten door Marcel Mulder en bij de eerste paal kon uit ongehinderd binnen koppen. De Fivel werd 
daarna nog een aantal maal gevaarlijk door de rappe aanvallers, maar scoren deed het niet. Stedum kon niet echt 
meer gevaarlijk worden, waardoor de rust met een gelijke stand werd bereikt. 
  
Bij binnenkomst in de kleedkamer ging het bij de buren van De Fivel zo hevig te keer en bleken twee spelers met 
de koppen tegen elkaar te staan uit onvrede met elkaar. Eén van die mannen bleek Huisman te zijn en het moet 
gezegd dat hij zijn medespelers de eerste helft wel heel veel en fel bekritiseerde. De tweede helft was dit een stuk 
minder, terwijl De Fivel het een stuk lastiger had tegen de geel-zwarten. Ferdi de Jonge werd de bewaker van 
Huisman en door hem te neutraliseren had Stedum de overhand gekregen. Dit resulteerde in een snelle kans voor 
Gert Hovenga, maar hij miste jammerlijk. Even later kreeg Erik van Hulst een enorme kans, maar hij schoot de bal 
op de paal. Johan Maring werd daarna diep gestuurd en het vlagsignaal werd door de jonge leidsman genegeerd 
terwijl het toch echt buitenspel leek (goedmakertje?). In plaats van de bal breed te leggen op de meegelopen Van 
Hulst schoot Maring zelf, maar de keeper wist redding te brengen. Het was wachten op de voorsprong voor 
Stedum welke niet veel later viel. Gert Hovenga werd door Jaap Dijkema diep gestuurd en met een prachtige 
boogbal verdween de bal in de verre hoek. Dat Hovenga aangaf de bal breed te willen leggen laten we maar even 
achterwege... Lang kon Stedum niet van de voorsprong genieten, want een paar minuten later werd de stand 
alweer gelijk getrokken. J.W. Meedendorp was kansloos op een harde schuiver vanaf randje zestien. Stedum liet de 
koppies echter niet hangen en ging weer op jacht naar de voorsprong. Zo'n vijf minuten na de teleurstellende 
gelijkmaker was deze ook een feit toen Maring scoorde na goed voorbereidend werk van Wouter Criens: 2-3. 
Criens had niet veel later de 2-4 op de schoen nadat hij alleen voor de keepr kwam te staan. De bal werd echter 
door de middenvelder te ver voor hem uitgespeeld waardoor de keeper de bal op kon rapen. In de tegenaanval 
was het het wel raak. De thuisploeg toonde wederom veerkracht nadat Hendrikus Huisman de bal mooi langs 
Meedendorp kopte: 3-3. De doelman van de Stedumers liet zich direct vervangen nadat hij even eerder 
geblesseerd raakte. Of dit nog niet genoeg was werd het zelfs 3-4. De thuisploeg mocht aanleggen voor een vrije 
trap. De bal belandde door de muur heen en opeens dook daar een aanvaller van De Fivel op die geen moeite had 
om tot scoren te komen. Hij bracht de eindstand op 4-3. 
  
Een onnodige nederlaag voor de Stedumers. Maar het zat er een keer aan te komen gezien de afgelopen 
competitiewedstrijden. Stedum trok toen aan het langste eind en mocht regelmatig van geluk spreken. Nu was het 
andersom. Volgende week wacht er echter een wedstrijd tegen Onderdendam 1 om deze nederlaag weer weg te 
poetsen. Hopelijk weten de mannen dan wel de kansen te benutten en kunnen de drie punten in eigen huis 
worden gehouden. Tot dan! 
De 43 seconden van Pluisje 
STEDUM- Stedum 2 blijft maar winnen. Dit keer werd in eigen huis SV TEO 2 verslagen met 6-2. Het had ook anders 
kunnen lopen als bij de stand 3-2 de bal in het doel van Stedum belandde in plaats van op de lat. TEO rook op dat 
moment bloed omdat het van een 3-0 achterstand terug kwam tot 3-2. De gasten uit Ten Post namen vanaf dat 
moment alle risico om de gelijkmaker te forceren, waardoor Stedum uit kon lopen naar 6-2. Al met al een wat 
geflatteerde overwinning tegen wederom een lastig te bespelen tegenstander. 



  
  
Stedum begon weer met een groot aantal afwezigen. Erik van Hulst mocht dit keer opdraven bij het eerste elftal en 
Maris Keijser versterkte het derde elftal. Christoffer Smit, Bas Berntsen en Johan Maring hadden het druk met 
werkzaamheden. Sahin Sadek al Robae, Wim Plijter en Arthur Beeldstroo waren geblesseerd en alsof er niet 
genoeg afwezigen waren kwam Leon Brink zonder reden niet opdagen.... Het was dan ook niet moeilijk voor leider 
Hovenga om tot een basiself te komen. Alleen Juan Werkman alias Pluisje begon op eigen verzoek op de bank. SV 
TEO kwam met een aantal bekende gezichten opdraven. Verschillende spelers hebben vorig jaar de overstap 
gemaakt van de hoofdmacht naar het tweede elftal van SV TEO. Het beloofde vooraf dus een moeilijke opgave te 
worden voor de koploper. En niets bleek minder waar, want de beginfase was zeker voor de gasten. Met Elwerd 
Huis in de spits en Adam Voetman en Aldert Veltman gezamelijk centraal op het middenveld werd Stedum 2 direct 
onder druk gezet. De thuisploeg had vooral moeite met de doorschuivende voorstopper van TEO en dat leverde 
een aantal gevaarlijke momenten op voor het doel van J.W. Meedendorp. Stedum had moeite om het spel te 
maken en creeërde weinig tot niets in de beginfase. Toen ook Stedum iets beter in de wedstrijd kwam werd het 
direct gevaarlijk via Christiaan Koning. Koning werd met een steekpass van Marcel Mulder alleen voor keeper v.d. 
Veen van TEO gezet. De siftbal van Koning werd nog door de doelman getoucheerd en via de binnenkant van de 
paal kwam de bal terug in het veld. Even later werd een doelpunt op advies van de assistent scheidsrechter 
afgekeurd. Marcel Loos ging in duel met de uitkomende doelman en kwam als winnaar uit de strijd. Echter bleek 
Loos de bal met de hand beroerd te hebben, waardoor het feestje van Stedum niet doorging. TEO bleef gevaarlijk 
met een aantal schoten uit de tweede lijn, voordat de thuisploeg wel op voorsprong kwam. Gert Hovenga kapte 
zijn tegenstander uit terwijl deze uitgleed en de bal volgens scheidsrechter Van Leeuwen opzettelijk met de hand 
raakte. Hovenga eiste de strafschop zelf op en faalde niet: 1-0. Tot aan de rust gebeurde er verder weinig, 
waardoor beide ploegen met deze tussenstand gingen rusten. 
  
  
In de rust kwam Juan "Pluisje" Werkman binnen de lijnen voor de moegestreden Jeroen Slager. Hierdoor schoof 
Sander de Leeuw naar de positie van voorstopper en kwam "Pluisje" als rechter middenvelder in het veld. En net 
als vorige week, koud in het veld, scoorde hij weer en maakte hij zijn naam als supersub waar. Een slim genomen 
vrije trap van Wouter Criens belandde bij "Pluisje" en na 43 seconden in de tweede helft stond de 2-0 op het 
scorebord. Niet veel later werd het zelfs 3-0 nadat invaller Robbert Slager goed doorzette en zo Marcel Loos liet 
scoren. Keeper Gerrit Koenderink, die na rust tussen de palen stond, kon dit moeilijk accepteren en gooide zijn 
handschoenen van teleurstelling op de grond. Medespelers wisten hem er van overtuigen dat het beter was om de 
wedstrijd toch uit te spelen. Wie denkt dat Stedum 2 hierna de wedstrijd rustig uit speelde heeft het mis. TEO gaf 
niet op en kwam met nog zo'n 25 minuten op de klok terug tot 1-3 en even later zelfs tot 2-3. Stedum leek de kluts 
kwijt en TEO rook bloed. De 3-3 hing in de lucht en Stedum mocht van geluk spreken dat deze niet viel. In plaats 
van tegen de touwen belandde een schot namelijk keihard op de lat. TEO nam nog meer risico en dat gaf Stedum 
de gelegenheid om in de tegenaanval toe te slaan. In een zeer kort tijdsbestek stond het in plaats van 3-3 zo maar 
6-2 voor de Stedumers. Het vijfde doelpunt was een eigen doelpunt van de gasten en even leken de Ten Posters 
het onderling niet zo gezellig te hebben. Twee spelers kregen het met elkaar aan de stok en meedere spelers van 
TEO moesten de boel komen sussen. Niet veel later floot de goed leidende scheidsrechter Van Leeuwen voor het 
eindsignaal en bleef Stedum 2 zonder puntverlies. 
  
  
Met vier zware tegenstanders tot nu toe en 12 punten staan de Stedumers met trots boven aan de ranglijst. 

  

 

 

 



Stedum 2 begint de competitie met een zege 

Op deze stralende zaterdag mocht Stedum 2 het opnemen tegen de Heracliden uit. Met veel vertrouwen gingen 
we naar Uithuizermeeden toe. Na 3 gewonnen bekerwedstrijden, waavan tee ploegen een klasse hoger speelden 
dan Stedum wisten we dat dit andere koek zou worden. Om de hoge doelstelling van kampioen te voldoen zou er 
vandaag gewonnen moeten worden. Vorig seizoen werd de Heracliden in eigen huis verslagen met 2-4 en in 
Stedum zelfs met 4-1.Na de warming up begonnen we met een minuut stilte ivm overlijden van erelid van De 
Heracliden. 

De eerste klap werd al uitgedeeld bij het tossen, e toss werd gewonnen wat een goed begin van een warme 
middag werd. Er werd goed begonnen, echter de tegenstander kwam toch plotseling met twee man alleen voor JW 
te staan, echter werd dit tijdig door JW onschadelijk gemaakt. De Heracliden waren behoorlijk aggresief aan de 
wedstrijd begonnen wat na een aantal zware overtredingen op een gele kaart kwam te staan. Na goed tikwerk 
kwam Jacco alleen voor de keeper te staan en wist de 0-1 binnen te schieten. De eerste helft ging gelijk op, maar 
Stedum was toch effectiever, eerst wist Jacco nog een geldig doelpunt te maken, daarna ging Jacco alleen op de 
keeper af, en wist te scoren, echter volgens de grensrechter trapte Jacco de bal uit de handen van de keeper 
waardoor deze werd afgekeurd. Even later kwam er een goede voorzet waaruit Marcel L. wist te scoren, maar 
hierbij was de bal de achterlijn al gepasseerd volgens de grensrechter, wat door veel Stedumers betwist werd. De 
Heracliden probeerden wel gevaarlijk te worden, maar de verdediging stond verder ijzersterk. Stedum ging naar de 
thee toe met een 0-2 voorspong. 

De tweede helft werd niet scherp begonnen waardoor zomaar de 1-2 viel uit het niets. Stedum werd steeds sterker 
en sterker, waaruit erg veel kansen voort kwamen, echter door de hitte werden deze kansen niet allemaal benut. 
Jacco wist nog een loepzuivere hattrick te maken, met als afsluiting nog een goal voor Marcel Loos waardoor de 
stand op 1-6 stond. In de 94e minuut kon nog een Heraclied door de verdediging glippen om nog te scoren 
waardoor de eindstand op 2-6 uitkomt. 

Volgende week wacht een heuse derby uit tegen De Fivel. De Fivel is dit seizoen nieuw in deze competitie, de 
verwachtingen zullen wederom hoog gespannen zijn . Aangezien de wedstrijd tegen KRC afgelast is, heeft de Fivel 
nog niet kunnen ballen in deze klasse. De wedstrijd start in Zeerijp om 12.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stedum 2 cupfighters 

STEDUM- In de geschiedenisboeken is niet terug te vinden wanneer het tweede elftal van Stedum de poulefase 
van de beker overleefde. Zaterdag moesten de mannen van "Jong Stedum" winnen van het in een klasse hoger 
spelende Neptunia 2, om al zeker te zijn van de volgende bekerronde. En dat gebeurde, al ging dat niet makkelijk. 

Doordeweeks speelde het tweede elftal tegen Loppersum 3. De wedstrijd werd gewonnen, al ging dat niet gepaard 
met goed voetbal. Zaterdag moest Stedum 2 het stellen zonder een aantal belangrijke spelers. De gehele 
voorhoede ontbrak (Johan Maring sloot later aan bij de selectie) en daardoor bestond de aanval dit keer uit Arthur 
Beeldstroo en gastspeler Hergen Balkema. Hierdoor werd de tactiek aangepast, want normaal is de snelheid in de 
aanval een belangrijk wapen voor de Stedumers. Dit keer moesten de aanvallers de bal in de voeten hebben, 
waarna gebruik moest worden gemaakt van de snelheid op de flanken. 

Al snel bleek dat Neptunia 2 over voldoende voetbalend vermogen beschikte. De ploeg liet de bal goed rondgaan 
en probeerde met een aantal schoten vanuit de tweede lijn gevaarlijk te worden. Stedum creeërde weinig en was 
eigenlijk gedurende de eerste helft de mindere. Toch kwam Stedum 2 op voorsprong. Maris Keyser mocht 
aanleggen voor een vrije trap van zo'n 20 meter. Met een harde lage schuiver zette hij de doelman aan het werk 
welke de bal niet onder controle kon krijgen. Beeldstroo was er als de kippen bij om te scoren en zo beloonde hij 
zijn basisplaats met al weer een doelpunt. Neptunia bleef de betere ploeg na deze tegenslag en zette keeper J.W. 
een aantal keren flink aan het werk. Eerst was het een mooie vrije trap die J.W. wist te parreren en later werden 
een aantal afstandschoten onschadelijk gemaakt door de doelman die zich toen al ontpopte als beste man bij de 
thuisploeg. Dat de gasten dachten dat onze doelman eigenlijk keeper van het eerste elftal was zegt genoeg. Marcel 
Mulder was namens de thuisploeg nog dicht bij een doelpunt, maar hij kwam kracht te kort om op het vijandelijk 
doel af te gaan. Stedum behaalde de rust met een 1-0 voorsprong en daar mocht het zeer tevreden mee zijn. 

Na de rust zette Neptunia de thuisploeg direct onder druk om op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Stedum kwam 
er de eerste tien minuten even niet aan te pas, maar door de frisheid van een aantal jonge invallers kreeg het meer 
grip op de tegenstander. Dit resulteerde direct in de 2-0 na een mooie aanval via Johan de Jonge en Robbert 
Slager. Johan Maring werd vrijgespeeld en met een droge knal bracht hij de marge op twee doelpunten. Niet veel 
later was het Juan "Pluisje" Werkman die het thuispubliek wederom liet juichen. Een verdediger van Neptunia 
kopte de bal terug richting eigen keeper, maar Pluisje wist de bal te onderscheppen en met een subtiel tikje met 
de punt van de voet rolde de bal langzaam tegen de touwen: 3-0! Neptunia kon zo'n 15 minuten voor het laatste 
fluitsignaal nog iets terug doen. Een afstandsschot kon door J.W. alleen nog met de vingertoppen getoucheerd 
worden, waarna de bal mooi in de bovenhoek verdween: 3-1. Een overwinning op Neptunia was een feit, al moet 
gezegd worden dat als Neptunia effectiever was geweest en meer echte kansen had gecreeërd het resultaat heel 
anders had kunnen zijn. 

Zo bekeren de mannen van Stedum 2 dus door met het maximale resultaat: 9 uit 3. Een prima resultaat, aangezien 
twee ploegen een klasse hoger spelen. Nu afwachten welke tegenstander voor de volgende ronde uit de koker 
komt rollen. 

  

 

 

 

 

 



Stedum 2 wint, ondanks slecht spel 

STEDUM - Ook de tweede bekerwedstrijd is gewonnen door Stedum 2. Thuis werd Loppersum 3 verslagen met 4-1. 
Zaterdag tegen EEmsboys werd bij vlagen nog goed voetbal gespeeld, dinsdagavond was het niveau beduidend 
minder. Maar uiteindelijk tellen de punten en blijft het tweede in de race voor de volgende bekerronde. 

Het technische duo Maring/Hovenga kon kiezen uit een brede wedstrijdselectie. Hovenga was daar zeer content 
mee. "Spelers voelen de concurrentie en dat is wel eens anders geweest. In deze fase van het seizoen moeten 
spelers vechten voor hun plekje en daar lijkt iedereen zich van bewust." Zo kon men het zich veroorloven om 
mannen als Arthur Beeldstroo en Gert-Jan Kruizinga langs de kant te houden. Hovenga daarover: "Beeldstroo heeft 
zich nog niet op het trainingsveld laten zien en ik wil Kruizinga even uit de wind houden. Die jongen staat op het 
punt van doorbreken bij het eerste elftal, maar moet niet naast zijn schoenen gaan lopen." Wijze woorden van de 
speler/coach, die zichzelf wel in de basis had opgesteld. 

Dan de wedstrijd. De thuisploeg had al redelijk snel een veldoverwicht te pakken, maar tot kansen leidde dit nog 
niet. Het was dan ook oppassen voor de counter waar Loppersum op loerde. Stedum speelde te snel de lange bal 
en was veel te onrustig om gevaarlijk te worden. Het eerste wapenfeit was een schotje van Erik van Hulst na goed 
voorbereidend werk van aanwinst Juan "Pluisje" Werkman. Helaas voor de geel-zwarten kwam de bal via de paal 
weer terug in het veld. Halverwege de eerste helft kreeg Stedum met een tegenslag te maken. Wim Plijter 
verstapte zich en moest zich laten vervangen. Gert-Jan Kruizinga kwam voor hem eerder dan verwacht binnen de 
lijnen. Loppersum probeerde vooral gevaarlijk te worden met schoten vanuit de tweede lijn, maar keeper 
Meedendorp hoefde niet handelend op te treden. Gezien het veldoverwicht was een voorsprong voor Stedum 
terecht geweest. Het doelpunt liet op zich wachten, maar viel toch nog voor het rustsignaal. Met een schot door 
de benen van keeper Vechter van Loppersum was daar eindelijk de 1-0 (was het nou Loos of van Hulst die de 
trekker over hield (?), uw verslaggever moest even voor een boodschap naar het toilet). Stedum wilde wel meer, 
maar speelde te slecht om de voorsprong uit te breiden. Loppersum toonde goede wil, maar kon gewoon niet 
gevaarlijk worden. 

Na de rust kwamen Wouter Criens, Johan Maring en Lorenze Spitsbaard binnen de lijnen. Nog geen Beeldstroo 
dus, een duidelijk signaal voor de robuuste aanvaller om iets aan zijn trainingsarbeid te gaan doen. Het inbrengen 
voor de snelle Spitsbaard bleek een gouden zet van het trainingsduo. Met zijn snelheid had directe tegenstander 
Eisinga zijn handen vol aan de jonge middenvelder. Het was dan ook niet vreemd dat Lorenzo betrokken was bij 
twee doelpunten van de Stedumers. Eerst werd hij nog teruggefloten in buitenspelpositie (werd overigens door 
veel Stedumers betwist), later bereidde hij het doelpunt voor waaruit de ingevallen Beeldstroo scoorde. 
Beeldstroo ga dus direct zijn visitekaartje af. Na de wedstrijd was hij duidelijk richting de technische staf. "Ik 
behoor basisspeler te zijn en na dit doelpunt en deze uitstekende invalbeurt kunnen ze niet meer om me heen." 
Spitsbaard zelf scoorde een uitstekend doelpunt door een voorzet vanaf rechts met een subtiele voetbeweging af 
te ronden. Daarvoor had Stedum het thuispubliek ook al laten juichen door een doelpunt van Loos (of was het nou 
Van Hulst, uw verslaggever was op zoek naar een paraplu). Bij een 3-0 voorsprong had Loppersum ook van zich 
laten spreken door de 3-1 te scoren. Dit was overigens zeer terecht, want Stedum begon na de 3-0 nog onrustiger 
te spelen en Loppersum drukte de thuisploeg steeds verder in de verdrukking. Steeds werd een mannetje op het 
middenveld overgeslagen en wilde iedereen van Stedum dé beslissende pass geven. Loppersum was zelfs dichtbij 
de 3-2, maar J.W. stond op de goede plek. Zoals gezegd scoorde Spitsbaard de 4-1 en zo legde Loppersum zich neer 
bij een tweede nederlaag in deze bekerpoule. 

Stedum mocht tevreden zijn met de punten, over het vertoonde spel daarentegen moest de thuisploeg 
ontevreden zijn. Het enige excuus mag zijn dat het nog vroeg in het seizoen is. Hovenga na de wedstrijd: "Ik ben 
natuurlijk blij met de punten, maar ben zeer ontstemd door het niveau wat wij vanavond op de mat hebben 
gelegd. Spelers moeten elkaar de bal gunnen en de rust bewaren. Wij wilden veel te snel de bal bij de spitsen 
hebben, waardoor het middenveld werd overgeslagen. Daarnaast waren we ook veel te onnauwkeurig. Gelukkig 
zijn er nog genoeg verbeterpunten. Dat zie ik, als technische man van dit elftal, als een enorme uitdaging. Het is 



aan mij om dit team klaar te stomen voor de eerste competitiewedstrijd. Maar eerst wacht zaterdag de derde 
bekerwedstrijd thuis tegen Neptunia 2." 

Categories: None 

 


