
 

 

V.V. STEDUM 2 

SEIZOEN 2016-2017 

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

Collectief Stedum 2 boekt verdiende zege 

Net voor de zomerstop werd duidelijk dat er een 9 tal versterkingen bij de VV Stedum kwamen en doordat TEO zijn 
A-junioren nodig had voor de senioren werd helaas ook Steo A opgeheven. Voor de selecties van Stedum hield dit 
in dat ook hier een aantal A-junioren de senioren kwamen versterken. 

Hierdoor kon onder andere Stedum 2 over genoeg spelers beschikken om zowel de oefenpotjes als de competitie 
goed aan te vangen zonder dat er een tekort aan spelers was zoals afgelopen seizoen. Leider Juan Werkman en zijn 
assistenten Gert Hovenga en Johan Maring konden zodoende veel spelers aan het werk zien. In de beide 
oefenwedstrijden tegen Corenos 2 en De Fivel 2 moest men nog wennen aan elkaar en deden er vooral bij de Fivel 
een paar spelers van het eerste mee. Hierdoor werden deze wedstrijden helaas verloren maar deden veel spelers 
wel ritme en ook de trainingen worden goed bezocht. Hierdoor kon op 10 september toch met enig vertrouwen de 
competitie beginnen. 

Stedum mocht aanvangen met een uitwedstrijd naar de studenten van Knickerbockers om 17.00 uur, waar tevens 
een groot openingsfeest van het seizoen was. Leider Juan had 15 spelers tot zijn beschikking waarbij Alfons Mucaj 
de zieke Maris kwam vervangen. Met de volgende opstelling werd begonnen: Boelie, Jeroen, Robin, Jack, Ils, Bas, 
Johannes, Erik, Gert, Juan en Joeri. De wedstrijd was helaas op kunstgras maar naar later bleek had Stedum hier 
geen moeite mee. Door een onoplettendheid kregen de Studenten de eerste kans maar Boelie pareerde de bal 
goed. Hierna nam Stedum het initiatief over. Uit een lange ingooi van Juan kwam Gert vrij voor de keeper en die 
liet de keeper kansloos waardoor Stedum de leiding nam met 0-1. Deze zelfde Gert had even later de 0-2 moeten 
scoren maar nu zat de keeper er attent bij. En zo golfde de wedstrijd heen en weer en kregen de Studenten ook 
nog wat kansen maar de verdediging van Stedum had alles goed onder controle. Net voor rust had Juan nog een 
dot van een kans maar hij zag de bal langs de verkeerde kant van de paal gaan. Ondertussen was Pieter er al in 
gekomen voor de geblesseerde Jack en was Alfons er al ingekomen voor Erik die even rust nam. 

In de 2e helft kwam Sil er in voor Gert en later kwam Jurrien nog voor Juan. In de 2e helft werd hierna als een waar 
collectief gestreden voor elke meter en bal. Kickerbockers kon eigenlijk niet meer beter en Stedum verzuimde 
eigenlijk om de geboden ruimte en kansen te benutten. Hierdoor bleef het tot het einde spannend en Erik kwam 
nog weer de moegestreden Johannes vervangen. Maar met zijn allen werd de overwinning over de streep 
getrokken. Klasse jongens en na afloop smaakte het biertje bij het feest extra lekker waarbij sommigen nog tot de 
late uurtjes zijn door gegaan. Volgende week volgt Helpman 5 thuis en dan gaan we het weer als collectief doen. 
Natuurlijk waren veel deelnemers van Coach van het Jaar van Stedum zeer content met deze mooie overwinning 
want menig deelnemer scoorde punten op elk vlak en zo is de kop eraf voor het seizoen 2016/2017. 

 

 

 



 

 

Helpman 5 met illuster zangduo te sterk voor Stedum 2 

Nadat Stedum bij de studenten zijn eerste overwinning geboekt had, wilde het dit voort zetten in zijn eerste 
thuiswedstrijd tegen Helpman 5. Op dinsdag 13 september werd in de app al duidelijk dat Stedum 2 compleet zou 
zijn en op donderdag moesten er zelfs spelers teleurgesteld worden. Dit werd door iedereen goed opgepakt 
aangezien leider Juan dit goed gaat bijhouden. Zo kom het zijn dat er zaterdag 16 fitte spelers op het digitale 
formulier stonden. Iets wat afgelopen seizoen ‘bijna’ nooit voorkwam. De tegenstander van vandaag was Helpman 
5 met in de gelederen een illuster zangduo Pé Daalemmer en Rooie Rinus. Ook wel bekend met het lied ‘Carnaval 
in’t Noorden’ wat vaak bij een overwinning van onze FC wordt gespeeld. En natuurlijk niet te vergeten hun 
befaamde single ‘Hercilden Uut’. 

Stedum 2 begon goed aan de wedstrijd en kreeg ook een paar kansen via onder andere Juan en Gert. Toch moest 
al snel het initiatief wat aan Helpman worden gelaten waarbij hun nummer 7 het spel dicteerde. Hun eerste echte 
grote kans was een laag schot in de linkerhoek maar Boelie wist met één hand redding te brengen. Ondertussen 
moest Robin met een geschaafde knie het veld verlaten waardoor er wat omzettingen gepleegd moesten worden 
in de verdediging. Hierdoor raakte Stedum enigszins even van slag wat voor een aantal hachelijke momenten 
zorgde voor de goal uit een aantal corners. Bij één van die corners zat Boelie er naast waardoor uiteindelijk de 
kopbal op de lat terecht kwam. Hierna deed Stedum weer van zich spreken. Eerst was het Gert die een schot 
voorlangs zag gaan waarbij hij misschien de bal ook had terug kunnen leggen en even later zag Johannes een inzet 
op de paal belandden. Hierna was het weer Helpman dat aan de andere kant een kans teniet zag worden gedaan 
door de keeper van Stedum. Toch kwam Helpman in de 35e minuut op voorsprong. Een bal bleef in 16 hangen en 
kwam onverwachts voor de voeten van een speler op zo’n 8 meter van de goal. Hij had de hoek voor het uitzoeken 
en liet de Sturler kansloos. 

In de 2e helft wilden we weer het initiatief terughalen en met de nodige wissels moest dit gaan gebeuren. Er werd 
weer hard voor elkaar gewerkt maar op de een of andere manier vonden de spelers van Stedum 2 elkaar niet zoals 
de week ervoor. Bovendien had Helpman verdedigend zijn zaakjes goed voor elkaar. Stedum probeerde Helpman 
onder druk te zetten en bij tijd en wijle ging dat ook goed. Het vele publiek langs de kant zat dan ook te wachten 
op de gelijkmaker. Maar na weer een afgeslagen aanval werd de spits van Helpman diep gestuurd met een lange 
bal. De bal leek een eenvoudige klus te worden voor Maris Keijser die bal al onder controle had en de bal zo op 
Boelie kon terugspelen. Daar waar iedereen inclusief de Sturler ook op rekende bedacht Keijser dat hij de spits wel 
even in de 16 zou uitspelen. En tot iedereen zijn verbijstering deed Keijser ineens een ‘legendarisch hakje’ waar 
niemand rekening mee had gehouden. De bal belandde zo in de voeten van de spits die hierna de Sturler volledig 
kansloos achter liet. En zo zorgde deze fout voor een 0-2 achterstand. Deze klap dreunde even hard na want niet 
veel later stond het na niet goed ingrijpen van de verdediging zomaar 0-3 en leek de wedstrijd verkeken. Maar 
Stedum besloot zich er niet bij neer te leggen en bleef knokken voor een goed resultaat en al vrij snel wist Erik van 
Hulst met een mooie pass Joeri te bereiken die koel en mooi afrondde en zo de stand op 1-3 bracht en met een 
kwartier te gaan was er nog van alles mogelijk. De moegestreden mannen van Helpman werden teruggedrongen 
maar verdedigden met man en macht en wisten uiteindelijk de 1-3 over de streep te trekken. En zo werd er 
eigenlijk een beetje onnodig verloren van Helpman 5. Stedum 2 weet nu dat het wel kan maar er zal met zijn allen 
voor geknokt. 

 

 

 

 

 



 

 

Grote nederlaag Stedum 2 in Delfzijl 

De titel van dit verslag zegt eigenlijk al genoeg over de wedstrijd NEC Delfzijl 6 tegen Stedum 2. Toch kunnen we 
nog iets over de wedstrijd vertellen. Na een mooi feestje op de vrijdag van de jarigen Johan Maring en Jacco 
Santing bleek ‘the day after’ niet voor iedereen positief uit te pakken. En het is zeker niet erg als je eens een 
feestje hebt en het gezegde ’s avonds een man overdag een man gaat dan meestal ook wel op. Maar op deze 
zaterdagmiddag was bij veel spelers de inzet en instelling ver te zoeken. Het was een wedstrijd met een 
wandeltempo van Stedum zijn kant. Tja en als je dan ook nog een ploeg tegen komt met snel spel dan is het 
verloop van een wedstrijd snel verteld. De rust werd nog gehaald met een achterstand van 3-0 die nog te overzien 
was. Want dankzij keeper de Sturler stond het nog geen 9-0 of zoiets. In de rust probeerden we elkaar op te 
beuren om zodoende nog iets van de wedstrijd te maken. Maar ook in de 2e helft was het spel niet veel beter. Al 
hoewel het duurde wel lang voordat het 4-0 werd, maar waar de Sturler in de eerste helft mee begonnen was ging 
hij in de 2e helft mee door ofwel zoveel mogelijk ballen buiten zijn goal te houden. Na de 4-0 wist Stedum 2 iets 
terug te doen. Het was Johannes die Gert in stelling bracht welke de 4-1 scoorde. Al snel zette NEC Delfzijl weer 
orde op zaken en door onder andere 2 van richting veranderde schoten werd het 7-1. Hierna nam Delfzijl wat gas 
terug waardoor Jasper Joerie nog in stelling bracht en die schoot de bal via Gert zijn dij in de goal waardoor de goal 
uiteindelijk op Gert zijn naam kwam. Hierna wist Delfzijl de stand nog op 8-2 te brengen. En zo werd op 
zaterdagmiddag in een zeer slechte wedstrijd verloren en zal het volgende week zeker beter moeten. Maar dat 
weet iedereen ook wel voor zich zelf!! 

Boelie de Sturler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herstel Stedum 2 na grote nederlaag 

Na de grote nederlaag van een week eerder tegen NEC Delfzijl wilde Stedum 2 graag een en ander recht zetten 
thuis tegen Oranje Nassau 5. 

Onder leiding van scheidsrechter Robert Swijghuizen begon de wedstrijd om 12.15 uur in het knusse stadion van 
Stedum.Stedum 2 zat er direct boven op en het was goed te zien dat de spelers met inzet en beleving de wedstrijd 
in waren gegaan. Ook Oranje Nassau liet zien een degelijk elftal te hebben waardoor de wedstrijd op en neer 
golfde. De club Oranje Nassau was overigens op basis van het seizoen 2015/2016 uitgeroepen als sportiefste ploeg 
door scheidsrechters. Echter daar was deze middag maar weinig van te merken want vanaf het begin gedroegen ze 
zich niet echt sportief en vooral niet naar de scheidsrechter terwijl de man in het zwart een prima wedstrijd floot. 
Hierdoor sloop er wel irritatie bij hun in de ploeg waardoor wij onze kansen roken. Maar echt grote kansen deden 
zich niet voor. Daarentegen kreeg Michel Schreuder (oud spits van Omlandia in de vroegere jaren) wel 2 keer de 
mogelijkheid om de stand op 0-1 te brengen. Maar tot 2 maal toe stuitte hij op de Sturler. 

Zo’n 10 minuten voor de rust kwam Stedum op 1-0. Het was Gert Hovenga die de bal goed voorlegde en tot 
ontzetting van Oranje Nassau was er een verdediger die de bal in het eigen doel legde. Met deze stand werd er ook 
gerust en het leek er even op dat dit ook de eindstand zou worden aangezien de tegenstander niet meer verder 
wilde spelen. Maar gelukkig bedachten ze zich en werd er toch verder gevoetbald in de 2e helft. 

Stedum wilde graag in de 2e helft de voorsprong uitbreiden en het drong ook wel aan maar ook Oranje Nassau 
tapte nu uit een iets ander vaatje waardoor de ploeg meerdere malen gevaarlijk voor de goal kwam en veel 
corners kreeg. Nog een maal lag De Sturler wederom in de weg. Een gevaarlijke vrije trap ging over iedereen heen, 
waardoor de keeper van Stedum attent moest reageren op de neerdalende bal. In de rebound werd de bal tot 
corner verwerkt. Uit de indraaiende corner ging Aldert Weerd het duel aan en kreeg daarbij de bal ongelukkig op 
de schouder waardoor deze de eigen goal in vloog. Hiermee werd het dus 1-1. 

Hierna bleef het spel op en neer golven en kreeg Joerie Perk nog een beste kans maar hij zag zijn schot gepareerd 
worden door de keeper. Op het eind van de wedstrijd was er nog een incidentje waarbij de grens van Oranje 
Nassau terecht vlagde dat de ingooi naar Stedum moest. Hier was een speler van ON het niet mee eens en kon met 
geel naar de kant en door protesteren werd dit uiteindelijk rood. Betreffende speler wilde helaas niet zijn naam 
geven en daar kwam weer de onsportiviteit om de hoek kijken. Hierdoor moeten de stadjers maar afwachten hoe 
dit gaat aflopen bij de KNVB. 

Al met al herstelde Stedum zich dus prima van de grote nederlaag en mag het zaterdag naar koploper Mamio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tikkie Takkie Voetbal 

Iedereen kent wel het befaamde tikkie takkie voetbal van bijvoorbeeld FC Barcelona. Inspelen, kaatsen, bewegen 
zonder bal en dan uiteindelijk de kans benutten. 

Dit voetbal kom je ook op lager niveau’s tegen. Afgelopen zaterdag ondervond Stedum 2 dit bij koploper Mamio 4. 
Vanaf de aftrap werd Stedum onder druk gezet en het was maar goed dat de Sturler direct met een voet redding 
kon brengen anders hadden de Stedumers binnen 20 seconden al op 1-0 achter gestaan. Verder was het puur 
tegen houden wat Stedum deed en kreeg het geen mogelijkheid om de bal in de gelederen te houden. Het was 
Mamio wat de klok sloeg, Na een kwartier wist het ijzersterke Mamio dan eindelijk op 1-0 te komen en hierna ging 
het snel. De bal ging van voet naar voet en Stedum wist niet waar het moest zoeken. Mamio speelde haast voetbal 
van een ‘andere planeet’. Stedum mocht dan ook van geluk spreken dat de rust werd gehaald met 5-0. In de 
tweede helft een zelfde spelbeeld waarbij Mamio het soms iets te mooi wilde doen. Maar al snel stond het 7-0. 
Hierna kreeg Stedum zowaar een kans maar Mido alias Jeroen Bansberg zag zijn kans op de lat belanden. Tcoh 
werd eindelijk de ere treffer gescoord. Het was Sil Eefting die Maris Keyser diep stuurde en deze wist de keeper 
kansloos te laten. Hierna scoorde Mamio nog 8-1. Dit was tevens de eindstand maar in het systeem is 9-1 ingevuld 
terwijl we zeker wisten dat het 8-1 is geworden. Maar wat maakt het uit, het was overduidelijk dat Stedum 
voetballes had gehad. En menig speler van Mamio 4 zou nog zeker mee kunnen in Stedum 1. Hopelijk hebben we 
ook van de les geleerd en kan Stedum 2 bepaalde aspecten van het voetbalspel in de de volgende wedstrijd 
toepassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onnodige nederlaag Stedum 2 

Op zaterdag 5 november stond er in de reserve 5e klasse een thuiswedstrijd op het programma voor Stedum 2. 

Het mocht aantreden tegen het eveneens laag geklasseerde Stadspark 7. Deze ploeg had een punt minder dan 

Stedum 2 en zo lagen er misschien mogelijkheden voor Stedum 2 om punten te halen. Helaas kon leider Juan 

Werkman nog steeds geen beroep doen op de geblesseerde Hovenga. De spits is namelijk met 3 doelpunten wel 

de topscoorder van de ploeg en doelpunten maken is iets waar Stedum 2 moeite mee heeft. 

Al gauw bleek dat Stadspark iets makkelijker voetbalde maar Stedum compenseerde dit met veel werklust. 

Achterin had Stedum de zaken goed op orde ondanks een slippertje van Jeroen Bansberg wat uiteindelijk met een 

sisser afliep. Na zo’n 20 minuten had Stedum op voorsprong moeten komen. Het was Joeri Perk die Johannes Mars 

de diepte in stuurde. De snelle Mars stoomde op de keeper af. Waar hij had moet kiezen om met zijn snelheid de 

keeper te passeren besloot hij van afstand te schieten. De bal ging net naast waardoor een voorsprong uitbleef 

wat Stedum later moest gaan bekopen. Echter eerst kreeg Stadspark nog een goede kans maar de Sturler wist de 

bal uit de hoek te tikken. Vlak voor rust kwam Stadspark op voorsprong. Een lange diepe bal werd buiten de 16 

door de Sturler weggekopt. Hij kon niks anders dan de bal vooruit te koppen. In eerste instantie kwam de bal bij 

een medespeler welke de bal niet goed onder controle kreeg, Hierdoor kon een middenvelder van Stadspark met 

het mooie nummer 98 de bal van ver in het lege doel lepelen.  

In de 2
e
 helft ging Stedum met veel elan op zoek naar de gelijkmaker. Deze viel na circa een kwartier. Juan werd op 

de rand 16 aangespeeld door Jasper Tillema en vanuit de draai liet hij de keeper kansloos. Hierna bleef Stedum op 

zoek naar de overwinning en de kansen daarop kreeg het ook via Bas Berntsen en Joeri Perk. Maar beiden wilden 

het te snel doen en behielden niet het overzicht. En wederom brak dit Stedum op. Stadspark kroop wat meer uit 

de verdediging en vooral hun nummer 98 en 19 bepaalden het spel. De nummer 98 had al bijna de 1-2 op de 

schoen maar trof in de korte hoek de doelman van de Stedumers op zijn weg. Zo’n 10 minuten voor tijd was het de 

nummer 19 die door kon breken. Zijn schot werd nog gepareerd met de voet door de Sturler maar een medespeler 

die vermeend buitenspel stond kon in de rebound als nog scoren. De scheidsrechter vond het geen buitenspel en 

zo kon Stedum op zoek naar de gelijkmaker. Maar de krachten waren weg en het werd zelfs nog 1-3 maar deze 

goal werd afgekeurd wegens buitenspel volgens de scheidsrechter maar nu ging de vlag niet omhoog. Nu ja het 

bleef nu 1-2. Maar goed wat was er gebeurd als de 1-2 niet was goed gekeurd. We zullen het nooit weten. 

Overigens floot de scheidsrechter een puike partij. Bedankt hiervoor. Voor Stedum was het een sneue nederlaag 

en het vertoeft inmiddels in de onderste regionen en zal volgende week bij Lycurgus opnieuw een poging wagen 

om punten te halen. 

Boelie de Sturler 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 2 verliest in ‘Zandt siro’ 

Voetbalvereniging ’t Zandt is in zijn 85e jubileumjaar bezig aan een afscheidstoernee langs de voetbalvelden. Dit is 
namelijk het laatste seizoen dat de club bestaat en dus het laatste jaar dat de ploeg in de competitie van de KNVB 
uitkomt. Om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan hun laatste jaar spelen de gladiatoren van ’t Zandt niet 
alleen competitiewedstrijden maar ook oefenpotjes. Zo werd er op donderdag 17 november onder winderige 
omstandigheden geoefend tegen de reserves van Stedum op het sportpark ‘Zandt siro’. 

In de eerste helft kreeg de ploeg van ’t Zandt wat lichte kansen die niet verzilverd konden worden. Ook Stedum 
kreeg tegen de wind in enkele kansen en was zeker in de eerste helft niks minder dan het ’t Zandt. Maar duidelijk 
bleek dat de wind veel invloed had op het wedstrijdbeeld. De rust werd dan ook met een brilstand gehaald. 

In de 2e helft verwachtte Stedum met de wind mee ’t Zandt onder druk te zetten maar niks was minder waar. Al 
gauw werd door een misverstand tussen Mido en Maris de bal verspeeld waardoor ’t Zandt simpel op 1-0 kon 
komen en dit bleek de 85e goal van dit seizoen te zijn in het 85e seizoen. Dit werd door de boys gevierd met het 
ontsteken van een fakkel. Een mooi moment in zo’n jubileum jaar maar minder mooi voor Stedum. Stedum was 
hierna eigenlijk niet meer de schim van de ploeg van voor de rust en door wederom een misverstand achterin 
werd het 2-0 door Cees bij de Leij. Hierna wist Robbert Slager de spanning terug te brengen door vanuit de draai 
schitterend te scoren. Hierna was de accu op bij menigeen en scoorde het ’t Zandt nog 2 keer waarbij de 3-1 lullig 
tot stand kwam. Hierbij kreeg Mido de bal van Boelie en waar Mido niet werd aangevallen en dus de bal naar 
voren had kunnen spelen, besloot hij de bal weer terug te spelen en wel zo dat Boelie de bal niet goed kon weg 
schieten waardoor deze bij de tegenstander in de voeten belandde en hierdoor simpel kon scoren. Dat de 
eindstand 4-1 werd deerde niemand en zo werd een sportieve oefenpot afgesloten met na afloop een aangeboden 
kratje bier door ’t Zandt. Bedankt spelers van ’t Zandt en nog veel succes in dit laatste seizoen want er gaat wel 
weer een stukje voetbalgeschiedenis verloren helaas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 2 de Rode Lantaarndrager 

De titel zegt eigenlijk genoeg. Als je in een competitie laatste staat wordt je ook wel de ‘rode lantaarndrager’ 
genoemd. Sinds een paar weken staat Stedum 2 helaas op deze plaats. Afgelopen zaterdag hoopte Stedum de 
punten in huis te houden tegen de reserves van Potetos. Deze wedstrijd was de voorwedstrijd van Stedum 1 die 
tegen Potetos 1 moest. Na afloop bleek dat Potetos 2 een studententeam is en eigenlijk niks met het eerste heeft. 
Nou in Potetos 2 speelt menig speler die niet zou misstaan in het eerste van de club want tijdens de wedstrijd van 
het eerste zag ik menig speler van Potetos niet kwalitatief beter spelen dan de spelers van het tweede. Maar 
genoeg hierover. 

Stedum 2 begon gedreven aan de wedstrijd en kon ondanks de kwalitatief betere tegenstander op werklust goed 
mee in het niveau van de wedstrijd waarbij Potetos wel de betere kansen kreeg. Maar de verdediging zat goed op 
slot en ook de doelman was bij menig schot bij de les. Toch kwam Stedum door een fout van de Sturler op 
achterstand. Hij probeerde buiten de 16 een bal te onderscheppen maar was niet berekend op het hobbelige veld 
en de bal stuitte dan ook over zijn voet heen. Neemt niet weg dat een keeper bedacht moet zijn op een hobbelig 
veld. Echter hierdoor kon de aanvaller simpel de bal meenemen waardoor het 0-1 werd. Niet veel later kon een 
speler van Potetos door geklungel in de verdediging de achterlijn halen. Waar menig speler en keeper rekende op 
een voorzet, lepelde deze speler de bal keurig in de korte hoek. En zo keek Stedum tegen een achterstand van 0-2 
aan. Maar Potetos bracht door druk van Stedum zijn eigen keeper in de verlegenheid. Een terugspeelbal werd 
opgepikt door Klaas Lubbers en die kon de spanning terug brengen. Stedum kreeg weer geloof in de wedstrijd en 
Potetos kwam er eigenlijk niet meer aan te pas en deze trend zette zich ook in de 2e helft voort en eigenlijk was 
het wachten op de 2-2. Maar ja het scorend vermogen is het manco van Stedum 2 en als zo vaak valt de goal dan 
aan de andere kant. Uit een goede counter van Potetos kon hun spits binnen schieten de doelman kansloos latend. 
Hierna bleef Stedum het overwicht houden totdat er toch bepaalde wissels toegepast moesten worden waardoor 
de druk enigszins weg viel. Hierdoor kon Potetos het duel simpel uitspelen en verloor Stedum helaas weer een 
wedstrijd door eigen fouten. Hierdoor wordt de ‘rode lantaarn’ nog steviger omarmd en hopelijk kan Stedum dit in 
de komende wedstrijden veranderen door weer eens punten te gaan halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 2 leidt grote nederlaag 

Zoals eerder gemeld is Stedum 2 de rode lantaarndrager in zijn klasse en hoopte het op betere tijden. Leider Juan 
Werkman had met kunst en vliegwerk 13 spelers weten op te trommelen voor de wedstrijd tegen Bedum die 
eveneens in de onderste regionen staan. Door een blessure van vaste doelman de Sturler moest Pieter Swieringa 
op de goal. Het was voor de jongen Swieinga al weer een tijd geleden dat hij op de goal had gestaan maar ondanks 
dit alles speelde Swieringa een goede pot met een aantal goede reddingen. 

Stedum 2 begon zonder bezieling aan de 1e helft en had bovendien last van de laagstaande zon. Hierdoor kon 
Bedum al menigmaal gevaarlijk worden maar bleef een goal uit. Al vrij snel moest Erik van Hulst zich laten 
vervangen met een enkelblessure door Wolter van Zanten. Deze van Zanten heeft bedankt voor het eerste en 
komt de geledeneren van het tweede versterken en hopelijk kan hierdoor het scorend vermogen van het tweede 
iets beter worden. Niet veel later kwam Bedum op 1-0 door geklungel in de verdediging. En hierna moest ook 
Jeroen Bansberg zich laten vervangen door Johannes Mars. Het spel van Stedum werd er niet beter van en men 
kwam ook nauwelijks in de buurt van het vijandige doel. Bedum kon diverse malen prijs schieten maar zoals 
gezegd wist de jonge Swieringa nog menig bal te pareren met kunst en vliegwerk. Maar voor de rust wist Bedum 
toch nog 2 maal te scoren waardoor er gerust werd met 3-0. 

In de 2e helft waren er wat omzettingen gepleegd op advies van Gert Jan Kruizinga en hierdoor kwam Stedum wat 
beter in de wedstrijd en bleef de stand lange tijd ongewijzigd en kreeg Stedum zelfs enige kansjes maar tot 
doelpunten leidde dit niet. En langzamerhand geloofde Stedum niet meer in een goed resultaat. Hierdoor kon 
Bedum weer het doel onder vuur nemen en scoorde het 2 keer en werd het 5-0. Door een fout achterin werd het 
zelfs nog 6-0 en hiermee leidde Stedum weer een grote nederlaag. Komende zaterdag komen de Studenten op 
bezoek. Tegen dit team boekte Stedum zijn enige overwinning maar ook dit team is versterkt gezien hun andere 
resultaten. We hopen komende zaterdag op een overwinning om zo met vertrouwen de winterstop in te gaan. 
Gezien de blessures zal het wel weer een puzzel gaan worden en zal de jonge Swieringa wel weer het doel moeten 
verdedigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 2 sluit 2016 goed af 

De laatste tijd kon Stedum 2 geen potten breken in de competitie en uiteindelijk werd het de ‘rode lantaarndrager’ 
en leek het erop dat de ploeg hier nog wel een tijdje zou staan. Maar de reddingsboei diende zich in de laatste 
wedstrijd van 2016 aan in de vorm van Knickerbockers 17. Tegen deze ploeg had Stedum in de eerste wedstrijd van 
het seizoen zijn enige overwinning geboekt en men hoopte dat nu weer te kunnen herhalen. Immers de studenten 
hadden 3 punten meer maar met 2 wedstrijden meer gespeeld. 

Vanaf het begin was de instelling en inzet bij de Stedumers goed alleen ook de studenten speelden in de beginfase 
uitstekend en dit resulteerde al snel in 2 goede kansen. Maar het was Pieter Swieringa die met 2 uitstekende 
reddingen de 0 wist te behouden. Na zo’n kwartier spelen kwam Stedum op voorsprong. Het was Juan Werkman 
die met een dieptepass Johan Maring wist te bereiken en zijn voorzet kwam terecht bij Wolter van Zanten die de 
keeper kansloos liet. Niet veel later was het weer Johan Maring, die vaak voor dreiging zorgde op de rechterkant, 
die een prima pass afleverde op van Zanten en deze bleef ijzig koel voor de goal en zo stond Stedum op een 2-0 
voorsprong, een ongekende luxe. De Studenten deden hierna wat terug en wisten Swieringa te passeren. Echter 
Stedum liet zich niet van de wijs brengen. Uit een goede counter had het 3-1 moeten worden. Het was Wolter van 
Zanten die alleen op de keeper af ging maar de bal stuitte net wat op waardoor zijn lob de juiste richting miste en 
net naast ging. Toch werd de rust wel gehaald met 3-1. Een goede aanval van achteruit waarbij de bal over 
meerdere schijven werd gespeeld belande uiteindelijk bij Juan Werkman en deze stuurde Johan Maring de diepte 
in. De opstuitende bal ging over de uitkomende keeper waarna Maring de bal in het lege doel kon schieten. 

In de 2e helft bleef het spel op en neer gaan en ook de Studenten bleven druk zetten waardoor Stedum het bij tijd 
en wijle even benauwd had. Echter door goed verdedigen en nog een paar goede reddingen van Swieringa wist 
Stedum deze fase te overleven. Voorin kreeg Stedum ook genoeg kansen. Zo zag de goed spelende Joeri Perk een 
bal net gepakt worden door de keeper en werd een strak schot van hem even later goed uit de hoek gepakt. Ook 
Wolter van Zanten kreeg nog kansen maar helaas gingen deze er niet in. Met nog zo’n kwartier te spelen had Sil 
Eefting de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Hij werd uit een goede pass van zijn broer Ils de diepte ingestuurd 
maar eenmaal bij het doel ontbrak het hem aan enig geluk. Toch wist deze zelfde Eefting uiteindelijk wel de 4-1 te 
scoren. Uit een goede aanval kon van Zanten aan de linkerkant ontsnappen aan zijn directe tegenstander en hij 
behield goed het overzicht en legd de bal goed bij de 2e paal waar Sil de bal in het lege doel kon schieten. En zo 
won Stedum 2 de laatste wedstrijd van 2016 en is het hiermee de ‘rode lantaarn’ kwijt en hopelijk geeft dit Stedum 
vertrouwen voor de 2e helft van het seizoen. Hiermee sloot Stedum deze zaterdag nog niet af, want ’s avonds 
werd er nog heerlijk gegourmet in de kantine onder het genot van een heerlijk biertje was het gezellig. Heel 
Stedum 2, spelers en leiders willen iedereen prettige feestdagen wensen en een gezond en sportief 2017 
toewensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zwaar bevochten overwinning Stedum 2 

Langzamerhand begint de 2e seizoenshelft weer en mag menig club weer voor de competitie aantreden en dat 
midden in de winterperiode. Nu kon er afgelopen zaterdag prima gevoetbald worden maar gezien de voorspelde 
kou zal het komende week weer afwachten zijn. Gelukkig zijn er goede berichten van ons overkoepelend orgaan de 
KNVB. Komend seizoen begint de competitie later, is er een langere winterstop waarbij wel 4 geplande wedstrijden 
zullen zijn die wel in die periode verschoven kunnen worden en voetballen we tot eind mei. Dus eindelijk zal het er 
van komen dat je in de winter niet hoeft te vrezen dan weer wel dan weer niet voetballen. 

Maar genoeg over deze mooie mededeling. Afgelopen zaterdag moest Stedum 2 aantreden tegen Potetos 3. Net 
voor de winterstop had Stedum met een overwinning de eerste seizoenshelft goed afgesloten en was de laatste 
plaats overgedaan aan Knickerbockers. Als er vandaag wederom gewonnen zou worden kon men weer 2 plaatsen 
stijgen. Stedum 2 had zich ook weer eens geroerd op de transfermarkt en kon zonder kosten Martin Vlap (zwager 
van de Bansbergjes) inlijven. Hiermee wordt de concurrentie in de verdediging enigszins verzwaard want het is een 
verdediger. De eerste kansen in deze wedstrijd waren voor Potetos maar gelukkig wist de keeper wel raad met 
deze ballen. Toch kwam Stedum na 10 minuten ietwat ongelukkig op achterstand. Een bal door het centrum werd 
ongelukkig door Bas van richting veranderd waarop Boelie gelijk kansloos was en hierdoor de 0-1 op het scorebord 
kwam. Hierna wist Boelie met nog een aantal knappe reddingen de 0-2 te voorkomen en kwam Stedum goed weg 
dat scheidsrechter Swijghuizen een overtreding van Martin over het hoofd zag waardoor Potetos een penal werd 
onthouden. Toch leek het na 20 minuten een verloren zaak te worden. Een goede aanval van Potetos leidde tot 
een goede kans echter wederom wist de Sturler erger te voorkomen. Echter in de rebound was hij alsnog kansloos. 
Maar kennelijk ging hierna de knop om bij Stedum want uit een goede aanval van Wolter van Zanten wist Gert 
Hovenga te scoren en zo was er weer hoop. Toch had Potetos misschien hierna wel op 1-3 moeten staan want 
wederom zwijnde Stedum bij een overtreding in het beruchte gebied. Kennelijk waren de goden Stedum gunstig 
gezind want een strafschop bleef uit en in de tegenaanval wist Wolter van Zanten wederom Gert te vinden 
waardoor de 2-2 op het ‘virtuele scorebord’ verscheen. En Wolter had er in zin want even later bedienden hij Joeri 
Perk die met een schitterend schot de ruststand van 2-3 op het bord bracht. 

In de 2e helft drong Potetos steeds meer aan en wist Stedum met man en macht de voorsprong vast te houden en 
kon het af en toe er gevaarlijk uit komen. Toch ontstond er door een onoplettendheid in de verdediging een kans 
voor Potetos en de spits van hun wist wel raad met deze kans en zo stond het weer 3-3. Hierna kon de wedstrijd 
alle kanten op en hadden beide ploegen kunnen winnen en gezien het spelbeeld was een gelijkspel uiteindelijk ook 
terecht geweest. Maar in een van de laatste minuten was er een scrimmage voor de goal van Potetos en wist Juan 
uiteindelijk de laatste zet te geven aan de bal waardoor de bal net achter de doellijn in het net belandde. Eerst 
waren er nog wat protesten maar de aanvoerder van Potetos was zo sportief om aan te geven dat het een goal 
was. Hierdoor behaalde Stedum een zwaar bevochten overwinning waar het met zijn allen trots op mag zijn. 
Volgende week wordt er afgereisd naar het elftal van Rooie Rinus en Pedaalemmer en de kans is groot dat er 
gevoetbald wordt ondanks de voorspelde kou want bij Helpman hebben ze kunstgras en tja…dan kan er zomaar 
gevoetbald worden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stedum 2 neemt revanche op NEC Delfzijl 

Iedereen kan zich nog wel het feest herinneren van Johan Maring en Jacco Santing aan het begin van dit seizoen. 
Dit was een geslaagd feest alleen de dag erna was het resultaat op een warme nazomerdag minder tegen NEC 
Delfzijl 5. Mede dankzij doelman de Sturler bleef Stedum de dubbele cijfers bespaard. Maar wat stedum 2 toen liet 
zien was totaal geen strijdlust. Dit moest zaterdag 18 februari op het eigen sportpark anders. En wat bleek het ging 
anders. Stedum had na de overwinningen tegen Knickerbockers en Potetos de smaak te pakken. Vanaf het begin 
zaten de Stedumers er boven op en kwam NEC Delfijl niet in zijn spelletje. Nu moet gezegd worden dat de 
delfzijlsters door wintersportperikelen ook bepaalde spelers misten maar het mocht niks afdoen aan de 
wedstrijdmentaliteit van de Stedumers. Na zo'n 10 minuten was het Joeri Perk die Wolter van Zanten de diepte 
instuurde. De snelle van Zanten liep zo naar het doel en rondde beheerst af. Hierna nam NEC Delfzijl het initiatief 
direct over en het was ook dicht bij de gelijkmaker. Maar een schitterende poeier van hun middenvelder werd 
fantastisch gered door de Sturler waarbij de bal via de paal achter ging. Even later had door deze dezelfde de 
Sturler zomaar inderdaad 1-1 kunnen staan. Een doeltrap van hem kwam in de voeten van de tegenstander maar 
deze schrok daar zo van dat het met een sisser afliep. Hierna had Stedum nog 2 goede kansen maar Juan stuitte op 
de keeper en Gert zag een schot rakelings overgaan. 

In de 2e helft kwam Stedum al snel op een 2-0 voorsprong. Een vrije bal van Jeroen Bansberg werd diep gegeven 
op Wolter, welke de bal goed voorlegde op Gert Hovenga en deze wist wel raad met deze kans. Na zo'n 20 
minuten werd het toch spannend. Een aanvaller van NEC kon aan de aandacht ontsnappen van de verdediging 
maar zag zijn schot gepareerd worden door de doelman echter deze had de pech dat de bal hierbij via zijn been 
weer terug rolde en zo tergend langzaam de goal in ging. NEC Delfzijl rook zijn kans en Stedum was even de weg 
kwijt en even later stond het dan ook zomaar 2-2. Dat Stedum hierna ontsnapte aan de 2-3 had het weer te 
danken aan de Sturler. Daar het eerste elftal met wat personele bezettingen zat moesten Johan en Robin naar de 
kant en met wat verse krachten in het veld ging Stedum er weer vol voor. Het was de ingevallen Tim de Jonge die 
de bal in de kluts van Wolter van Zanten kreeg en de keeper met een bekeken schuiver kansloos liet. Achterin hield 
de inmiddels ingevallen Martin Dekker (na lang blessueleed weer terug) als vanouds opruiming zodat NEC geen 
echte kansen meer kreeg. Op het eind van de wedstrijd werd het zelfs 4-2. Een goede pass van Jeroen kwam bij 
Wolter en wederom kon deze met zijn snelheid het doel bereiken en de keeper kansloos laten. Hiermee werd de 
derde overwinning op rij behaald en weer werd dit gedaan met 4 gescoorde goals. En hiermee is er revanche 
genomen op de eerdere nederlaag. En zo staat er een mooie reeks van 9 uit 3 met 12 voor en 6 tegen en is 
inmiddels aansluiting gevonden met de onderkant van de middenmoot. Ook vandaag was de eenheid en de 
werklust weer het grote pluspunt. Op deze manier gaat Stedum 2 nog een leuke tweede helft van het seizoen 
tegemoet. Op 4 maart mag het aantreden bij Lycurgus 11 en hopelijk kan daar de serie een vervolg krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eerste 10 minuten fataal voor Stedum 2 

Na de grote nederlaag tegen Lycurgus met 8-1 wilde Stedum wat recht zetten tegen Stadspark. Maar zoals de titel 
al zegt was Stedum in het begin van de wedstrijd niet bij de les. Door 2 keer niet op te letten kon een speler 2 maal 
alleen af op keeper de Sturler en was deze 2 maal kansloos. Hierna was Stedum het meeste in balbezit en kreeg 
het ook de beste kansen maar wist het de keeper van de tegenstander niet te passeren welke normaal alleen in de 
zaal in de goal staat. Maar deze man had de middag van zijn leven en was een echte sta in de weg. Goed voor 
Stadspark maar minder voor Stedum. En zo kon het zijn dat de ploeg met een 2-0 achterstand de rust in ging. 

Ook in de 2e helft een beter Stedum dat zeker goed voetbalde maar het geluk niet aan hun kant had. Het zegt 
genoeg dat de Stedumer doelman niks te doen kreeg en gelukkig maar want zijn duimen zijn nog niet hersteld. 
Stedum bleef de aanval zoeken maar werd steeds niet beloond voor het harde werken en hierdoor kon Stadspark 
uiteindelijk nog uit een corner scoren via een kopbal waarbij de scheids voor duwen in de rug had moeten fluiten. 
Jongens voor de volgende keer een wedstrijd duurt 90 minuten en of dat nu de eerste 10 minuten is of de laatste 
10 minuten is dat maakt in een wedstrijd niks uit. Want Stedum 2 had deze zaterdag zeker een punt verdiend maar 
dan moet je als team wel bij de les zijn. Want de eerste 10 minuten hebben deze wedstrijd bepaald. De komende 
tijd pakt Stedum 2 de draad weer op en met een portie werklust en instelling gaan er zeker nog punten komen. 

 

 

 

 

 

Kelderklasse 

Elke week lees je wel op facebook iets over de ‘kelderklasse’. Nou vandaag stond er een wedstrijd op het 
programma dat werkelijk letterlijk en figuurlijk hieraan voldeed. Stedum 2 moest naar Helpman 5. Een duel 
onderin de reserve 5e klasse waarbij het team van Rooie Rinus en Pedaalemmer zeker een team is waar je leuk 
tegen kunt voetballen. Omdat dit een duel was in de onderste regionen konden we het duel dus letterlijk een 
kelderklasse duel noemen. En tja.. dan vraag je natuurlijk af waarom het dan figuurlijk een kelderklasse is?? Nou ja 
na 1 helft deed zich iets voor wat alleen maar op deze niveau’s kan voorkomen. Zonder dat we van te voren waren 
ingelicht ging de scheidsrechter van de eerste helft de tweede helft voetballen en ging een andere speler fluiten. 
Heel bijzonder als je dit niet van te voren weet. Maar goed dat had niks veranderd aan de uitslag. 

Stedum 2 verloor deze middag met 4-0 en had zeker gezien de eerste helft niet met 1-0 de rust in hoeven te gaan 
maar een ruststand van 1-3 was zekers verdiend geweest. In de 2e helft was het verzet van de Stedumers snel 
gebroken nadat Helpman snel op een 3-0 kwam. Toch had Stedum nog een paar kansen maar deze waren niet aan 
Wolter en Jeroen besteed. Wolter strandde op de keeper en Jeroen kopte tegen de paal. En zo verloor Stedum na 
een goed gelijk spel tegen Amicitia (de nummer 2) en een nederlaag tegen koploper Mamio nu van een ploeg 
onderin in de ‘Kelderklasse’ wat zeker niet nodig was geweest. Hopelijk kunnen we volgende week bij Potetos 
weer stunten want ook Stedum 1 moet daar voetballen en zo kunnen wel elkaar steunen daar. Kom op boys 
volgende week 3 punten. 

 

 


