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VVI houdt familiegevoel
al 75 jaar vast
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IDSKENHUIZEN – Voetbalvereniging Idskenhuizen (VVI) bestaat
op 16 juni 2021 precies 75 jaar. De
vereniging blikt in deze speciale
editie van De Zakenman terug op
driekwart eeuw voetbal.
Voordat er sprake van een vereniging
was, speelden de jongens al op het veld
aan de Stripedyk. Tegenwoordig is op
die plek transportbedrijf Hoekstra
gevestigd. In 1946 werd aan de rand
van het dorp een officieel voetbalveld
aangelegd. In de jaren ’40 en ’50 bleef
het bij kleine onderlinge competities.
VVI speelde in zwart-wit. De kleuren
waren vooral praktisch. Iedereen bezat wel een zwart-wit hemd en idem
broek. Na de oorlog werd het tenue
naar oranje-wit veranderd.
Schapen
Tot in de jaren ’60 was het comfort
ver te zoeken. Op het oude veld aan
de rand van het dorp stonden de schapen te grazen als er niet werd gevoetbald. Johannes Hoekstra, VVI-lid van
het eerste uur: ,,Ik wit noch goed dat
ik mei myn broers elke moarn earst
it schiepenstront moast opromje as
der ’s de middeis fuotbalt waard. Op
it âlde fjild moasten de gastspilers har
fuotten yn in trog waskje, want wy

hiene gjin douches. De tsjinstanners
hiene hjir wier in verschrikkelijke hekel oan.”
Zelfbouw
De voetbalvereniging zit sinds 1982
op De Stripe, de huidige locatie. De
unit met kleedkamers ging mee van
het oude veld naar De Stripe. In de
unit waren van alle gemakken voorzien inclusief douches. Een clubgebouw was er nog niet. De derde helft
werd in het plaatselijk café gespeeld.
Op het terrein is alles door vrijwilligers aangelegd en gebouwd. Tegelen
rondom het veld, het schilderen van
gebouwen: VVI-leden draaien er de
hand niet voor om.
Kantine
De huidige kantine is de oude herenslaapzaal van de praktijkschool in
Oenkerk. De praktijkschool kreeg een
stenen gebouw. Het houten gebouw
moest van de hand. Wedstrijdsecretaris Geert Semplonius was leraar
aan de school en zag potentie voor
VVI. Met vrachtauto’s van Portena en
Hoekstra is de keet in vier of vijf delen
naar Idskenhuizen versleept. Foeke
Hoekstra: ,,Mei man en macht hat de
club it gebou út elkoar helle en op de
hjoeddeistige plak wer yn elkoar set-

ten.” De koffie werd vanaf toen vanuit de oude bestuurskamer verkocht.
Het grote raam ging open en zo werd
de warme drank verdeeld. Johannes
Hoekstra: ,,Dan hiene we somtiden
sechstich bakjes op in sneon. Dat wie
dus sechstich gûne! Dat wie san soad
jild.” De oude herenslaapzaal is nog altijd in gebruik, al staat er nu wel een
stenen muurtje omheen.
Beurs
Omdat in Idskenhuizen weinig te
doen was, ontstond in het dorp een
bijzondere traditie. Op zondagmorgen was er standaard ‘de beurs’. De oudere garde uit Idskenhuizen kwam bij
elkaar om de wedstrijden van zaterdag te bespreken. Ook de voetballers
waren van de partij. Siebren Kuperus:
,,Der wurde al it fuotbal, nei tsjerke,
om 11 oere beprate. De stoen somtiden wol tsjien tot fiiftien man. Alles
wurde beprate: wie’d goed wie, wie’d
min wie. It wie altyd om deselde tiid
op it selde plak bij Wouter en Rommert Koning foar hus. Tot fiif foar
tolfen wurde hjir it fuotbal bepraten.
It wie de nabespreking. Ast net goed
foutballe hiest, dan koest better thûs
bliuwe. De earste helte wiest in held
en in kertier letter koesto opsodemieteren. Dat is no noch sa. Net mear yn

it doarp sels, mar yn de kantine nei
ôfrin fan de wedstriid. De wike derop
begjint elkenien wer mei in skjin laai.
It is ferjaan en ferjitte.”
Fanatieke aanhang
Het fanatisme van VVI kenmerkt de
vereniging. Johannes Hoekstra: ,,Wy
binne wol in soad fanatieker as oare
klubs yn’e gemeente. Supporters en
publyk libbet mei. Net allinne thús,
mar ek by útwedstriiden.” In de jaren
zestig en zeventig kwamen de supporters in een schoongemaakte veewagen
van Hoekstra naar de uitwedstrijden.
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KERKDIENSTEN
R.K. Kerk
- zondag 6 juni 9.30 uur
pastor R. Hoogma; Sacramentsdag
- dinsdag 8 juni 19.00 uur
pastor R. Hoogma
- zondag 13 juni 9.30 uur
pastor R. Hoogma; jeugdkoor
gezinsviering
- dinsdag 15 juni 19.00 uur
pastor R. Hoogma
Alle weekendvieringen en de bijzondere vieringen worden uitgezonden
via de Live stream. De link kunt u vinden op: www.dechristoffel.nl. De H.
Nicolaaskerk is deze zomer dagelijks
van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend
voor bezichtiging, persoonlijk gebed
of een moment van bezinning. Verder willen we iedereen de gelegenheid
geven om een kaarsje of noveenkaars
aan te steken in de kerk.
PKN gemeente “Op e Noed”
- Zondag 6 juni 9.30 uur
ds. Gerard Venhuizen, Nijensleek
- Zondag 13 juni 10.00 uur
Tsjûkemartsjinst live vanuit de kerk
uit Idskenhuizen
Protestantse gemeente Langweer
- 6 juni 9.30 uur
ds. Aart Veldhuizen
13 juni 9.30 uur
pastor Geertje van der Meer
De diensten worden online uitgezonden en deze kunt u ook terugkijken
via www.kerkdienstgemist.nl
Protestantse gemeente
Ouwsterhaule-Scharsterbrug
- 6 juni Scharsterbrug 9.30u.
Doopdienst ds. W. Warnar
- 13 juni geen dienst in onze kerken
Tsjûkemartsjinst 10.00u.
Onze kerkdiensten zijn voorlopig nog
alleen online te volgen via onze website http://www.pg-os.nl onder het
kopje YouTube.

Tsjukemarwei 8 Sint Nicolaasga
0513 - 432661 / 06 - 53 70 31 97
@
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WEEKENDDIENSTEN
Huisartsen:
Praktijk dr. Wijbenga en Wiegersma
tel: 0513-432555
Praktijk dr. v/d Sluis-Lentelink
tel: 431823
Voor spoedgevallen:
Alleen op werkdagen van 8.00 tot 17.00
uur, indien de praktijklijn bezet is.
Praktijk dr. Wijbenga en Wiegersma
tel: 0513-432555
Praktijk dr. v/d Sluis-Lentelink
tel: 0513-431823
Avond- en weekenddiensten:
Op maandag tot en met vrijdag van
17.00 uur tot de volgend ochtend 8.00
uur en in de weekenden kunt u de dokterswacht bellen 0900-1127112
Hof en Hiem Thuiszorg:
06-54 34 00 66 (07.00 - 23.00 uur)
06-52 67 53 68 (23.00 - 07.00 uur)
24 uren per dag bereikbaar!
thuiszorg@hofenhiem.nl
www.hofenhiem.nl
Hof en Hiem Maaltijdservice:
De maaltijdservice bestaat uit Tafeltje
Dekje en inlooprestaurants voor senioren, tel: 0513-431555
Tandartsen:
Bel uw eigen tandarts, deze verwijst u
naar de diensthebbende tandarts. Tandzorg Sint Nicolaasga, tel: 0513-434676.
Fysiotherapie Gymplaza Sint Nyk,
tel: 0513-432298.
Begrafenis- en crematievereniging
De Laatste Eer: Onze Uitvaartverzorgers: Carolien de Lange, 06-27586783
Henk en Baukje Stoeten-Boersma 0514562859
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STREEKAGENDA
AGENDA/SERVICERUBRIEK

Meld uw mededeling/activiteit op info@desintnykster.nl
Zie voorbeelden op www.desintnykster.nl

Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen in de week voor u klaar!

Geeske is de wijkverpleegkundige bij u in de buurt.
Samen met haar zorgteam Sint Nicolaasga biedt zij alle
soorten zorg aan huis.
Heeft u zorg thuis nodig? Of heeft u vragen? Neem gerust
contact op met Geeske voor een vrijblijvend gesprek.

Uw wijkverpleegkundige
Geeske Hilhorst
Tel.nr.: 0515 - 46 18 21
TeamSintnicolaasga@thuiszorgzwf.nl
www.mijnantonius.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
vormt samen met het Antonius ziekenhuis de

COVID-19 vaccinaties
Huisartsenpraktijk Wijbenga en Wiegersma

Bent u ingeschreven bij Huisartsenpraktijk Wijbenga en Wiegersma en heeft u in april de eerste COVID-19 vaccinatie van ons
gehad? De tweede prikdag is op 26 juni. Bij voorkeur prikken we

GEVRAAGD
Wie wil ons 1 of 2 x per week komen
helpen in de huishouding.
Vanaf nu tott/m augustus 2021.
Familie Troelstra
Troelstraweg 25, Teroele
Tel 0513-432488

dan zoveel mogelijk mensen, want als het vaccin eenmaal klaargemaakt is kan het niet lang bewaard worden. Als u beslist niet
kunt op die dag: graag voor 15 juni bellen. Dan hebben we nog
mogelijkheid om naar een andere datum te kijken.
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Carwash Theo de Winter
Openingstijden wascentrum:
maandag t/m vrijdag 8.00-20.00 uur
zaterdag		
9.00-18.00 uur
Betaling bij de wasinstallatie met papier- en muntgeld.
Ook kunt u een multi-waskaart aanschaffen.
Vraagt u naar de mogelijkheden bij:

Carwash Theo de Winter
Poort 2
8521 MC St.Nicolaasga
tel. 0513-431600

Tel. 0513 434387 Mob. 0622077527

Vanaf medio 2021 NIEUWE locatie aan
de Tsjûkemarwei in Sint Nyk!
Nyk!

• audio
• video
• domotica

www.van-deynen.nl
0513 - 85 17 49

Sint Nicolaasga

Experience center
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Florerend jeugdvoetbal kijkt uit naar stip op horizon
is “Vriend van RVLC" opgericht. Hiermee wordt het jeugdvoetbal ondersteund voor o.a. investeren in trainers,
materiaal en trainingspakken. Voor 50
euro per seizoen wordt je “vriend" van
RVLC. Om het seizoen op passende
wijze af te sluiten, wordt aanstaande
12 juni een sponsor survival loop georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de brandweer. Die zorgt voor
hindernissen die tijdens deze survivalrun bedwongen moeten worden.

Tekst: Jan Pijnenborg

Het voetbalseizoen 2020-21 loopt
ten einde. Zo ook voor de spelers
van de RVLC, de junioren en pupillen van moederverenigingen Renado, VVI en Langweer. Een keukentafelgesprek met Pieter Kraak,
voorzitter van het samenwerkingsverband jeugdvoetbal en medebestuurslid Sjoerd Zonderland.
Renado - VVI - Langweer Combinatie
Jeugdspelers in de leeftijd tussen 8 en
19 jaar oud vormen de basis voor de
clubs in Sint Nicolaasga, Idskenhuizen
en Langweer. “De jeugd heeft de toekomst” aldus een goedlachse Kraak.
Hij is sinds 2 jaar voorzitter van het
samenwerkingsverband RVLC. Het
meest belangrijk is volgens hem dat de
jonge voetballers vooral plezier beleven aan hun sport.
Veel jeugdleden
Cijfers geven aan dat er in de regio
gaandeweg minder kinderen zullen
worden geboren. Mede dat gegeven
was een van de redenen om met de
jeugdafdelingen samen op te gaan
trekken. Door te gaan samenwerken,
telt RVLC momenteel totaal 260 leden, dit seizoen verdeeld over 23

Clinic voor het jongste damesteam RVLC damesteam.
teams waaronder 2 d. Een brede basis
is noodzakelijk voor continuïteit in de
toekomst. Bovendien is het een voorwaarde om te kunnen voorzien in de
behoefte van de individuele spelers
om lekker te kunnen voetballen. Zonderland, naast bestuurslid ook trainer van een van de jeugdteams, stelt
dat spelplezier het best tot zijn recht
komt als spelers zijn ingedeeld in het
meest passende team. Bij het eerste
team wordt gekeken naar individuele
kwaliteiten. In de lagere teams spelen
sociale aspecten een grotere rol.
Alternatieven in coronatijd
Afgelopen seizoen waren competitiewedstrijden beperkt mogelijk, maar
dankzij de inzet van de technische

Thomashuis heeft ‘Rustpunt’ geopend

Tijdens NL Doet, zaterdag 29 mei, is het rustpunt officieel opengesteld. Vanaf nu
kunnen, als we geopend zijn, fietsers en wandelaars bij ons even tot rust komen
op een van de mooie zitjes die er geboden worden en genieten van de omgeving. Er
is een mogelijkheid gecreëerd om een kopje koffie, thee of een frisje met eventueel
een versnapering voor een kleine vergoeding te kopen. Men kan zichzelf bedienen, maar als er op dat moment bewoners aanwezig zijn helpen wij u graag. Wie
weet zien wij u binnenkort op ons terras.

Farber met Rinus de Jong
weer door PM kanaal

Na een gedwongen stop voor een kapotte brug in Groningen kwam het vrachtschip Farber, met Rinus de Jong aan het roer, deze week weer door het PM kanaal
met een lading schroot. Voor schipper Rinus de Jong worden het drukke maanden, want naast het reguliere schipperswerk staat de komende maanden ook het
SKS skûtsjesilen op het programma waar De Jong aan het helmhout staat van
het Jouster skûtsje.

commissies is het gelukt om allerlei
passende alternatieven te vinden, zoals clinics van S.C Heerveen, Voetbalacademie Joure en mix toernooien.
Gelukkig organiseert de KNVB op
het eind van dit vreemde seizoen nog
een Regiocup. Deze mini competitie
geldt voor spelers tot 18 jaar en zal
plaatsvinden op alle zaterdagen van
de maand juni. RVLC ziet dit als een
mooie kans om toch nog een paar echte voetbalwedstrijden plaats te laten
vinden.
Sponsorloop op 12 juni
Hoofdsponsor van het regionale jeugdvoetbal RVLC is Jumbo Sint Nyk. Ook

Stip op de horizon
Een belangrijke wens die Kraak heeft
voor de jeugdafdeling van de drie gezamenlijke clubs is het nieuwe sportcomplex. “Ik kijk alleen maar naar de
jeugdafdeling die momenteel voetballen op drie verschillende locaties. Dat
valt nog wel te organiseren, maar het
zou veel eenvoudiger zijn om als één
jeugdafdeling op één complex te kunnen sporten. Een sportpark als “place
to be”, waar de jeugdleden met plezier
naar toe gaan. Hierdoor ontstaat er
vanzelf nog meer samenwerking en
verbintenis. We kijken daarom reikhalzend uit naar realisatie van het nieuwe complex. Dat wordt de stip op de
horizon waar we als clubs met elkaar
samen naar toe kunnen gaan werken”.

Vogelhokjes van de Zakenman
voor “It Klimmerblêd”

Woensdag 26 mei jl. kregen de kinderen van groep 6, 7 en 8 van "It Klimmerblêd" drie vogelhokjes. Dit waren prijzen van de Vogelkwis uit de Zakenman. De
leerlingen uit de leerlingenraad van deze groepen kregen de prijs van de Zakenman. De vogelhokjes komen in de bomen rond de school. Op de foto van links naar
rechts: Luuk van der Werf (groep 6), Sydney Laros (groep 7) en Wiki Sikorska
(groep 8).
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Gaastweg 1C, Sint Nicolaasga, tel.: 0513 432 525, www.tresvers.frl

Annemarie Nota
Kerkstraat 17
8521 JV Sint Nicolaasga
Telefoon (0513) 43 47 26
salonbeautyvision@gmail.com


Dakkapellen

Dakgoten

Windveren

Kozijnen

Vensterbanken

Gevelbekleding

Zonwering

Vliegenhorren

Tjonger Kozijn
Tjonger Kozijn
Sint Nicolaasga
Wolvega
Douwe Simon Altena 06-10925856
Johan Moes 06-51252036

info@tjongerkozijn.nl - www.tjongerkozijn.nl

GLASSCHADE?

BEL 06 467 147 26
√

of

ALLE VERZEKERAARS

Joure | Sint Nicolaagsa

|

schildersbedrijfkampen.nl

GLAS BESTELSERVICE
Diverse soorten glas zoals 4 en 2mm enkelglas, schilderijglas & spiegelglas
op voorraad. Stuur ons een app en wij zorgen ervoor dat het glas binnen
één werkdag voor u klaarstaat.
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Column
Harrie Werkman

www.pearlsfashionandmore.nl

Renado ek op sneon?

www.facebook.com/

pearlsfashionandmore

In praatsje meitsje mei Arjen Postma,
is prate oer fuotbal; hy ademt fuotbal,
sit der fol fan, tovert betyden mei de
bal, en kin der moai fan fertelle. Mar
diskear waard ik der net bliid fan, want
Arjen hat te kennen joun dat hy stoppet by Renado 1. Miskyn no en dan
wat mei balje op freedtejûn by de 35+,
mar sneintemiddeis sille wy him misse!
Skande fansels, want foar sokke spilers
wol je wol nei “it stadion” drafe. Soe in
knap ôfskied der noch wol ynsitte, yn
dizze ûnnoazele tiid?
Fierder liet der syn ljocht even skine op
de takomst fan Renado. No’t de KNVB
grien ljocht jûn hat om horizontaal
oer te stappen fan de sneinstak nei de
sneon, liket it him goed foar Renado 1,
om binnen no en twa jier, ek de stap te
setten nei de sneon! Jawol, boem-bats,
en dat wie foar my wol even skrikken.
Ús sneintemiddei-útsje nei de barrebysjes? Neffens him kiest de mearderheid
fan de jongerein stadichoan hieltyd faker foar de sneon, ek om sneontejouns
de hannen frij te hawwen. Leau my, dit
foel my raar op it dak. Mar doe’t ik yn
it wykein derop yn’e smiezen krieg dat
it ferhaal op alle terrassen yntusken ít
ûnderwerp fan gesprek wie (dat sels de
corona-ferhalen oan de kant reage), doe
krieg ik foar it ferstân dat it warimpel
echt dy kant wolris op kin.

Yn hoefiere soe ús bestjoer hjir mei op’e
hichte, of sels mei dwaande wêze? De
foarsitter wennet hjir styf njonken ús,
dus....Ik stap troch de achterdoar nei
binnen en ja hjer, der sit omtrint it hiele bestjoer. Wy prate in pypfol, en dan
wurdt my al gau dúdlik, dit sil sa’n faart
earst net rinne. Jawis binne en bliuwe
de leden (tink spilers) baas, en as it echt
safier komt, dan giet it bestjoer ek om.
Mar de lêste ynventarisaasje wysde hjir
net op, hoewol der dus wol sinjalen wiene. It soe ek noch wêze kinne dat spilers dy’t persé op snein fuotballe wolle,
harren by Renado oanmelde wannear’t
hun klub kiest foar de sneon. Ien of
twa teams ynskriuwe foar de sneon, en
de rest op snein, soe ek in opsje wêze
kinne. En moast ek net raar opsjen as
straks de KNVB alles trochinoar goait,
sadast iene kear op snein en dán wer op
sneon oan’e bak moast.
As supporter bin ik yntusken aardich
fan de skrik bekommen, mar it sil dúdlik wêze, dat wy (de supporters) neat te
fertellen hawwe oer de ôfrin. De jeugd,
de spilers dus mei syn allen, meitsje
straks tegearre mei it bestjoer út, hoe’t
it útpakt. En it is dan mar de fraach
welke teams der aansen op it nije sportpark, noch op snein yn aksje komme,
want hielendál oerstappe, dat liket fansels wol op fleanen.
P.
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Bar-Cafetaria de Gaast
feliciteert

met hun

75-jarig jubileum
Compleet
fietsplezier

Wij feliciteren
VVI met
het bijzondere
jubileum
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VVI houdt familiegevoel
al 75 jaar vast

EXTR A
BIJL AGE

PAGINA 8

Vervolg van voorpagina

De ploeg van 20 tot 25 man ging mee
in de grote trailer. ,,By de brêge moast
elkenien him stilhâlden, om’t der
faaks plysje yn de buert wie. It mocht
net. It wie ek hartstikke link.” Hoekstra heeft lepelt nog een anekdote uit
de jaren ’70 op: ,,Myn broers spilden
tsjin de Drachtster Boys. By Terwispel hawwe hja in heal oere mei de bus
op de parkearplak stien. Do meist
een heale oere te let komme bij een
wedstriid. De Drachtster Boys diene
ûnderwilens de warming-up. Tsjin de
tiid dat VVI einlings oankaam, wiene
hja al wurch. It wie taktisch om’t hja it
oares net winne koene.”
Trouw
De leden van VVI zijn trouw aan hun
vereniging. Frans de Boer (62) speelt
als sinds zijn vijfde jaar bij VVI. ,,Myn
heit wie leider en hy spile sels ek. We
spile byna else wike tsjin De Jouwer
en somtiden tsjin Langwar en Sleat. Dat wie it. De kampioenskippen
wurden fanût De Jouwer regele. By
in kampioenskip kriigest in beker.”
De kleine jongens speelden toen nog
in elftallen op het grote veld, net als
de senioren. ,,Die 22 mantsje sagest
fan de iene kant nei de oare drave. En
ast se in bytsje sterk wiene, dan hie
de keeper oan de oare kant neat te
dwaan. Dat is in grut ferskil mei no.”
VVI heeft 240 leden. Met vier seniorenteams, één damesteam, 7x7 team
voor 45-plussers hebben ze een groot
voetbalaandeel in de gemeente. Daarnaast zijn er 18 jeugdteams dankzij de
combinatie met de clubs uit Sint Nicolaasga en Langweer.
Zaterdag voetbaldag
De zaterdag stond voor Foeke Hoekstra jarenlang in het teken van voetbal. Hadden de A’s zelf gespeeld, dan
gingen hij en zijn teamgenoten weer
snel terug naar Idskenhuizen, omdat
het eerste nog moest spelen. ,, Faaks
koene hja noch in fan ús brûke. Dan
fjoutballen wy ’s moarns earst yn de
A’s, dan ’s de middeis soms yn it earste en dan wer werom om’t it fyfte ek
noch moast spilje. De sneon stie yn it
ramt fan fuotbal. Der wie ek neat oars
yn it doarp te dwaan útsein fuotbalje
en de tsjerke.”
Promotie
De prestaties van VVI waren tot het
jaar 2000 wisselend. Een enkele keer
speelden ze een seizoen derde klasse,
maar verloren die positie het jaar daarop. Foeke Hoekstra: ,,Wy hiene pieken
en dalen.” De teammanager van het
huidige eerste elftal weet het moment
van omslag nog goed. ,,De moaiste
wedstryd dy ik hjir ha sjoen wie om
it kampioensskip fan de fiifde klas.”
VVI speelde thuis tegen de Flamingo’s
uit Leeuwarden. De tegenstander
had dat seizoen nog geen wedstrijd
verloren. De winst was binnen bij gelijkspel. VVI stond tweede en moest
de wedstrijd winnen. De Flamingo’s
namen de competitie heel serieus en
hadden zelfs kamers in het Hampshire hotel in Legemeer geboekt. Om
14 uur kwam de ‘invasie’ Idskenhui-

75 JAAR

Harde kern van VVI is vaak de twaalfde man of vrouw. Met fanatieke aanmoedigen zorgden ze mede voor een 0-1 overwinning in de derby tegen Sc Joure.
zen binnen. Ze hingen spandoeken in
de goal op, die van de scheidsrechter
weer verwijderd moesten worden. De
wedstrijd begint en Flamingo scoort.
,,Fjirtich man publyk fleant it fjild yn.
Hja fleane de spilers om de nekke. In
minút of fiif letter blykt de bêste VVI
spiler blesseert. Ien fan de supporters
hie him in trap tsjin de sydkant fan de
knibbel jûn. Sjors Hoekstra hat dêrnei
nea mear gevoetbald.” De wedstrijd
gaat verder en ook VVI scoort. Het
thuispubliek stroomt gaat het veld op.
,,De Flamingo’s wiene better, mar hja
woene yn styl kampioen wurde. Hja
bleauwen oanfallen en foaryn spylje.
Oant hja Johannes Kuperus (Honke)
tsjinkaam. Dy sjit sa mei in boogje de
bal oer de keeper hinne. Doe’t wie it
2-1 foar VVI. Doe’t wiene wy kampioen yn de fyfde klasse. It jier dêrop
binne wy gepromoveerd en sa trochgien. Sûnt dy tiid fjoutbalje wy altyd
twadde klasse.”
Harde kern
De harde kern van VVI zorgt sinds
twaalf voor reuring bij belangrijke
wedstrijden. De zestal mannen hebben al heel wat ludieke acties op poten gezet. Vuurwerk bij wedstrijden,
verkoop van tweehonderd VVI fansjaaltjes en de kalender met daarop
de meiden van VVI. De memorabilia
leverde weer geld op voor sfeeracties
tijdens wedstrijden. Age Wim Bokma:
,,Wy hjitte de hurde kern, mar we binne softies. It is in klup fan freonen.
Wy woene wat spesjale dingen wilens
de wedstriden fan it earste kinnen
dwaan. Op in jûn momint makken wy
fan omtrint elke wedstryd in spesjale
gelegenheid. Tsjin Balke, De Jouwer
en CVVO sjitte wij fjoerwurk of. Twa

kear hawwe wy in feestjûn yn it kafee
hâlden. De earste kear kamen der wol
150 man. Fan de opbrengst koene wy
spandoeken by wichtige wedstriden
ophingje. It leafst mei teksten derop
wêrmei wy de draak mei hja stekke.”
Sponsoring
Van sponsoring was in de eerste jaren
nog geen sprake. De leden deden onbetaald vrijwilligerswerk.
Geen bedrijf kwam eraan te pas. Foeke
Hoekstra: ,,Do wist ek datsto mei Sinteklaas in nij shirt krigest. Hja wiene
der ek yn alle kleuren; fan feloranje
oant verwassen rôze. De shirts kamen by Theo Postma en van der Leest
út Sint Nyk wei. In inkeling kocht hja
by Jan Glas op de Jouwer.” Bruinsma
Tapijthandel uit Joure was de eerste
sponsor met een reclamebord. Portena Logistiek was de eerste hoofdsponsor en is de 26 jaar lang gebleven.
Sponsor Portena maakte dat VVI een
tijdje in het blauw speelde. Het logistiekbedrijf schonk reserveshirts
gekoppeld met een geldbedrag. Dat
de shirts niet werden gedragen, viel
niet in goede aarde bij de sponsor. De
vereniging speelde daardoor een paar
jaar uit en thuis in de blauwe shirts
en broeken met oranje sokken, tot
ongenoegen van veel leden. Na deze
jaren is in een nieuwe oranje outfit gespeeld. De sponsornaam Portena is nu
in het shirt verweven.
Scoren voor ALS
Voetbalvereniging
Idskenhuizen
speelde ook in 2014 in andere shirts,
maar dit keer voor een goed doel.
Voorzitter van de harde kern, Jan
Noppert, had een kennis met de spierziekte ALS. Noppert wilde graag geld

Dat voetbal de belangrijkste bijzaak is, bleek ook vorig jaar toen
Lammert Dijkstra, oud-bestuurslid en ‘mister VVI’ overleed.
inzamelen voor onderzoek naar de
ziekte. Frans de Boer: ,,By VVI wurdt
soks dalyks oppakt. Der is gelyk in teneu oanskaft met ALS logo derop. De
spilers kriigen hun nammen efterop it
shirt.” De shirts zijn op de traditionele
VVI-familiedag in mei geveild. De eersten gingen voor 30 euro van de hand.
De shirts met de bekende namen erop
wisselden voor 500 euro van eigenaar.
De totale opbrengst van 21.000 euro
was geheel voor de stichting ALS. VVI
speelde als afsluiter tegen Lucky Ajax,
oud-spelers van de club. ‘VVI verliest van Ajax, maar scoort voor ALS’
kopten de kranten. De wedstrijd trok
maar liefst 2500 man publiek. Marjan
de Boer – Doedel: ,,Dat wie geweldich.
It wie in hiel yndukwekkend jier. Myn
heit hie ek ALS. Dy is in 2004 ferstoan.
Sûnt die tiid wie ik net mear op it
foutbalfjild west. Ik kaam hjir pas wer
mei it ALS jier. Ik fûn it wol heftich.”
Frans de Vries: ,,Wy binne der it hiele
seizoen mei dwaande west. Fuotbal is
dan net mear as in wichtiche bysaak.”

Belangrijkste bijzaak
Dat voetbal de belangrijkste bijzaak
is, bleek ook vorig jaar toen Lammert
Dijkstra, oud-bestuurslid en ‘mister
VVI’ overleed. Marjan de Boer – Doedel: ,, Wy hawwe hjir yn’e kantine de
condoleance hâlden. Dat wie in winsk
fan de famylje. Dat hearde ek by Lammert. Wy hiene in erewacht by de
poarte en oeral brânde kearskes. Under it sjonge fan it VVI-clublied is de
âld-bestoerslid nei bûten drage. Wy
hawwe weardich ôfskie kinne nimme.
Dit heart ek by it libben.”
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Voorzitters van toen
Een interview met Hessel Zijlstra
(72 jaar, voormalig eigenaar smederij/fietsenzaak) en Jan Hoekstra (74 jaar, voormalig melkveehouder). Beiden zijn voorzitter
geweest van VVI Hessel van 19901996 en Jan van 1996 tot 2000.
Aan het voorzitterschap hebben
ze voornamelijk goede herinneringen.

Voor Hessel waren de hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap zijn
spreekstalmeesterschap tijdens het
grote feest toen VVI 50 jaar bestond:
dat was in 1996. Hij vond het een eer
om dit te doen tijdens deze mooie
avond vol met revue, muziek, zang en
dans. Fantastisch was dat!
Een oud-speler heeft deze avond nog
een voetbalbroek van de oprichtingstijd van VVI overhandigd aan de vereniging. Die “pyjamabroek” hangt nu
nog in de bestuurskamer. Vanwege

dit feest ging overigens de wedstrijd
van het eerste elftal om het algemeen
kampioenschap FVB niet door. Dat
vond de bond niet leuk maar het feest
voor VVI was belangrijker. Leuk vond
Hessel het ook om achter sponsors
aan te gaan. Iets wat in die jaren nog
niet zoveel gebeurde. “In Portena Logistiek hebben we tientallen jaren een
hele mooie hoofdsponsor gehad” aldus Hessel. Hiernaast waren particulieren en ondernemers ook veel melkveehouders wedstrijdbalsponsor. Dat
was voor die tijd heel bijzonder.
Voor Jan was een hoogtepunt de realisatie van de kantine in 1996. Voor
die tijd had VVI er nog niet een. Met
veel vrijwilligers werd de voormalige
slaapzaal voor dames in delen opgehaald van de praktijkschool melkveehouderij te Oenkerk. Een speler van
VVI was daar docent. Het trainingsveld kreeg voor het eerst verlichting.
Nieuw was ook dat met tegenstanders

Wist je dat?

pt
zijn VVI sjaal om slaa
Eelco Lindeboom met

hun bestuursleden meekwamen, die
moesten ontvangen worden. Iets wat
VVI nog niet kende.
Jan noemt ook het 50-jarig jubileumfeest als een hoogtepunt en het feit
dat VVI met een jeugdplan begon.
Beiden mannen willen nog graag kwijt
dat ze trots zijn dat ze met het aanstellen van jeugdtrainers begonnen
en dat jeugdtrainer André Semplonius
hierna ook hooftrainer werd van VVI.
Eerlijk zijn ze ook over het feit dat het
als vereniging soms best wel moeilijk
was om de touwtjes aan elkaar te knopen. Door acties en sponsors werden
dan de financiën weer rondgemaakt.
Een ontwikkeling is ook geweest dat
vroeger ouders zich minder bemoeiden met de organisatie van een vereniging en de opstelling van een elftal.
Nu zijn ouders veel kritischer en is
het moelijker om vrijwilligers te krij-

Hessel Zijlstra met zoon Folkert Zijlstra.
gen. Maar over het algemeen vinden
beide voormalige voorzitters dat de
structuur van VVI wel goed geweest
is. Kijk maar naar het plezier binnen
de club, de ambiance, het vele publiek
en de gezelligheid. Steeds meer tegenstanders komen met de bus naar VVI
om na de wedstrijd nog wat langer te
genieten van de gezelligheid bij onze
dorpsclub. Dat zegt genoeg.

Wedstrijdverslag
VVI – Joure
op 24 november 1979

Jan Hoekstra met Lammert Dijkstra.

Wist je dat?

VVI veel bijname
n kent waaronder:
gremlintsje, de aa
l, snipper en fro
ekus

Voorzitter van nu
Interview met de huidige voorzitter Christiaan Doorn (37 jaar en
in het dagelijks leven commercieel
verantwoordelijke van een softwarebedrijf). Vijftien jaar terug,
ben ik via vrienden gaan voetballen in het eerste van VVI Het
hoogtepunt in mijn voetbalcarrière is wel de kampioenswedstrijd
tegen Flamingo geweest waarin
we van de 5de naar de 4de klasse
gingen. Veel publiek, voetbal op
het scherpst van de snede en vlak
voor tijd, met 10 man toch nog een
doelpunt van Honke zodat we met
2-1 wonnen. Fantastisch was dat!
Nu voetbal ik nog in het vierde elftal en voetbalt mijn broer ook al
jaren VVI.
Je mag gerust zeggen dat bij deze
Jouster het VVI-gevoel inmiddels
diep zit. “Ook een reden waarom ik,

Wist je dat?

van VVI is
langst spelend lid
Frans de Boer het

na een aantal jaren gewoon bestuurslid in 2020 voorzitter ben geworden”
benoemt Christiaan. Hiernaast vindt
hij dat je als voetballer ook wat terug
moet doen als vrijwilliger voor je vereniging. Destijds stond de vereniging
namelijk ook klaar met vrijwilligers
toen hij jonger was.
Door Corona is het eerste jaar allemaal wel wat anders geworden dan
wat hij zich ervan had voorgesteld.
Maar dat is niet anders. “Voor mij zijn
in deze tijd de belangrijkste taken van
het bestuur de verbinding houden
met de leden en VVI klaar maken voor
de toekomst”.
Die verbinding houden we met de leden door allerlei (online)-activiteiten
te organiseren: bingo, oriëntatie-autorit, kennisquiz, familiedag etc. Maar
natuurlijk zou het veel mooier zijn als
we allemaal in de loop van de aankomende maanden weer op het voetbalveld mogen komen. Daar kijken we
wel naar uit.
VVI klaar maken voor de toekomst
heeft te maken met de organisatiestructuur van de vereniging.
De jeugd voetbalt al heel wat jaren samen met die van V.V. Renado en V.V.
Langweer. Een mooie ontwikkeling
voor de regio en we zien dat hier de

Christiaan Doorn en voormalig voorzitter Hessel Zijlstra.
organisatie en daardoor het voetbalniveau steeds beter wordt. Hierdoor
blijft het ook mogelijk om het eerste
elftal van VVI. in de tweede klasse te
laten voetballen. Steeds meer spelers
uit Sint Nyk of Idskenhuizen voetballen bij VVI en met een paar gerichte
spelers van buitenaf kan het zo maar
zijn dat VVI een keer mee doet om de
bovenste plekken. Binnen en buiten
de vereniging blijven we zoeken naar
vrijwilligers en sponsoren om de vereniging makkelijker te laten draaien.
Om het geheel inclusief de jeugd (de
toekomst van het lokale voetbal) mak-

kelijker te laten draaien, zal het helpen als er één nieuw, modern sportcomplex zal komen waarbij moderne
en duurzame faciliteiten tot onze beschikking komen.
VVI staat voor een vereniging met
saamhorigheid, sfeer en gezelligheid.
Veel publiek is altijd aanwezig bij
thuis- en uitwedstrijden. Dat zegt genoeg.
En wanneer mensen dat nodig hebben
wil VVI ook betrokken zijn en steun
bieden door bijvoorbeeld het sturen
van een kaartje.
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VVI betekent “in protte” voor Tjitte Noppert
In gesprek met Tjitte Noppert die zich als vrijwilliger
al een aantal jaren actief inzet voor VVI.
Tjitte heeft zelf tot zijn negentiende gevoetbald in
verschillende jeugdelftallen bij VVI. In 2002 is hij
zijn eigen bedrijf gestart waardoor op de zaterdagen “dom wei” geen tijd meer over bleef. In 2010
kwam er weer wat meer tijd vrij waardoor het voetbal zijn weg weer terugvond. Eerst bij buurtdorp
Langweer waarna hij weer terug kwam bij VVI.
Door blessureleed is Tjitte uiteindelijk gestopt met
voetballen nadat hij, met een knipoog, toch bijna
het eerste heeft gehaald. Toch stond Tjitte vanaf toen vrijwel elke zaterdag langs de lijn. Bij vele
mooie wedstrijden zoals de kampioenswedstrijd
tegen Zeerobben en de promotie wedstrijd naar de
2e klas stond hij tussen de “harde kern van VVI”.
Het ontstaan van de harde kern van VVI ligt bij de
bekerwedstrijd VVI tegen Loppersum. Samen met
Age-Wim Bokma, Siebren Kuperus, Rein Hoekstra
en broer Jan noppert organiseerde Tjitte de busreis
richting Groningen. Met hen mee ging een tas vol
vuurwerk wat bij het startschot van deze wedstrijd
zorgde voor zowel veel spectacel als het begin van
de “harde kern”. Tjitte kijkt vol enthousiasme te-

rug op deze periode en is trots dat de harde kern
nog ieder seizoen groeit.
Naast de harde kern heeft Tjitte ook een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de Business
Club van VVI. Het idee ontstond bij een feestje van
de Business Club van het Skûtsje van Langwar. Tjitte vormde samen met zijn broer Jan Noppert, Jan
Westra als financiële man en later Johan Hoekstra
het bestuur van de Business Club van VVI. Binnen
een paar jaar tijd werden er door het bestuur aardig
wat leden binnengehaald, inmiddels schommelt
het aantal leden tussen 23 en 28. Een mooie ploeg
waar zowel het bestuur als de leden van VVI zeker
trots op mogen zijn!
Tjitte staat binnen de club ook wel bekend als technisch directeur en daar stemt hij lachend mee in.
Samen met Karel Hiemstra spreekt hij spelers aan
die een meerwaarde hebben voor het eerste elftal.
Dit is een mooie, uitdagende klus want zo spreek je
30 spelers waarvan er uiteindelijk maar één daadwerkelijk komt en het kan ook dat je met tien spe-

lers in gesprek gaat waarvan er hierna zes de aansluiting bij VVI vinden. Daar zit veel tijd in maar
Tjitte doet het graag!
De vrijwilligers is wat deze club zo bijzonder maakt.
Tjitte noemt namen als Yvonne Altenburg en Pieter Taconis die achter de schermen heel wat werk
verrichten. Ook de jubileumscommissie die ondanks dat het feest dit jaar uitgesteld moet worden
tóch een prachtige Zakenman bijlage uitbrengen,
vindt Tjitte grote klasse.
VVI betekent “in protte” voor Tjitte. Naast zijn gezin en zijn werk is VVI toch wel echt zijn hobby.
Een soort tweede liefde: ‘’Alle keren oft ik hjir de
Stripe op rin, bin ik wer op skik’’. Als je op zaterdag
de wedstrijd hebt gekeken en het laatste fluitsignaal klinkt en iedereen zijn of haar emotie heeft
getoond, genieten we met z’n allen van een drankje
en de muziek, daar word ik blij van!

Wist je dat?

Andries Hoekstra het
erelid van VVI is

VVI 1 teamfoto toen & nu

Wist je dat?
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VVI 1 2021
Voorste rij: Thom van Lingen, Gerrit Jan Breeuwsma, Jelmer van der Weg, Bas
Bijen (trainer), Jilles Postma (assistent-trainer), Ronald de Jong (C), Hans
Neuenschwander, Jitse Lindeboom.
Middelste rij: Jan Noppert (vlaggenist), Pieter Wijnja, Jan Faber, Raymond Visser, Marnix Zandstra (K), Jelle Jelsma (K), Jelle de Lange, Jenne de Jong, Daan
Dijkstra, Marrit Gerritsma (verzorgster).
Achterste rij: Watze Bilstra (keepertrainer), Johannes Lindeboom, Jorrit Zijlstra, Rudmer Abma, Jelle Schotanus, Sido Oosterhof, Mart de Jong, Tobias
Draaisma, Foeke Hoekstra (leider).
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SPELERSINTERVIEW

Wat betekent VVI voor jou?
Ik heb al bij meerdere clubs gespeeld
maar wat bij VVI echt anders is: de
saamhorigheid. Voor mijn gevoel is
iedereen gelijk en staat geen speler of
team boven de rest. Dat vind ik heel
mooi aan VVI.

Gerrit Jan Breeuwsma
Gerrit Jan Breeuwsma woont in Sneek en speelt in het eerste van VVI.
Naast voetbal is hij veel aan het sporten en doet hij graag leuke dingen
met vrienden. Speelt het liefst op links of centraal achterin.

Wanneer was je debuut?
4 jaar geleden.

Het belangrijkste vanuit mijn perspectief is dat je iedereen nodig hebt
om te winnen. Winnen doe je met
spelers, grote prestaties leveren doe je
met een team.
Wat was je mooiste doelpunt?
Mijn mooiste doelpunt voor VVI gaat
nog komen…
Wat trainer Bas over mij zegt…
Dat ik coachende kwaliteiten heb en
dat ik iemand ben die het team bij elkaar houdt.
Wat trainer Bas daadwerkelijk
zei… GJ is een voetballer met goed
inzicht, rustig aan de bal en neemt altijd weloverwogen beslissingen. Kan
ook goed de ruimtes bespelen en is
kopsterk.

Wat was je mooiste en minste
wedstrijd?
Winst tegen SC Joure, dit zijn altijd
wel beladen wedstrijd en met name
omdat we toen tegen voormalig trainer Dick Schuurman speelden. Tevens
waren er collega’s en veel publiek te
kijken. Een van de mindere wedstrijd
was de 8-0 nederlaag tegen BlauwWit, er mocht toen geen publiek komen waardoor er totaal geen beleving
was.
Mooiste herinnering aan VVI?
Algehele gevoel daarnaast ook de
feestjes en natuurlijk familiedag.

Wat zijn jouw doelen voor in de
toekomst?
Ik wil graag weer hetzelfde niveau behalen waar ik voor mijn blessure ook
op zat. En ik zou graag van een nieuw
team een hecht team willen maken.

Omschrijf jezelf als voetballer?
Ik ben wel rustig en misschien onopvallend. Daarnaast coachend binnen
en buiten het veld.

Favo voetballied?
Niet specifiek een voetballied maar
voor de wedstrijd luister ik graag naar
liedjes van ACDC.

Wat is jouw rol in het team?
Een verbindende factor. Ik probeer
onbewust met iedereen contact te leggen, ook als er fysiek iets aan de hand
is, dan help ik graag vanuit de fysiorol.
Daarnaast is het groepsgevoel voor
mij heel belangrijk.

Omschrijf de club in drie woorden?
Familie, ambitieus en gezelligheid.

Wist je dat?

Wat is het beste voetbaladvies wat
je ooit hebt gehad?

Jan Noppert
de

voorzitter va
n de
Businessclub
VVI is

SPELERSINTERVIEW
Wat betekent VVI voor jou?
Best wel veel, ik voetbal al mijn hele
leven bij deze club.
Wanneer was je debuut?
Ik voetbal al sinds kleins af aan bij
VVI. Rond mijn 20ste heb ik mijn debuut gemaakt in het eerste, hier heb
ik ongeveer twaalf jaar bij gespeeld.
Inmiddels vaste speler bij het vierde.
Wat was je mooiste en minste
wedstrijd?
Ik heb twee mooiste wedstrijden en
kan eigenlijk geen minste wedstrijd
benoemen. De eerste is mijn afscheidswedstrijd van het eerste tegen
Lucky Ajax voor ALS. En daarnaast de
wedstrijd Flamingo, toen werden wij
kampioen.
Mooiste herinnering aan VVI?
Nazitten in het algemeen.

Bert Zijlstra

Bert Zijlstra woont in Sint Nicolaasga en speelt bij het vierde. Heeft
naast voetbal geen andere hobby’s behalve bier drinken. Speelt het
liefst achterste man maar momenteel ook wel linksachter.

altijd anders.
Wat was je mooiste doelpunt?
Tegen Mulier, toen moesten wij winnen zodat we kampioen konden worden. Toen maakte ik de 1-0 en daarmee stond ik op de voorpagina van de
Leeuwarder Courant.
Wat leider Douwe Durk over mij
zegt… Simpele voetballer, die er altijd is met het nodige fanatisme.
Wat leider Douwe Durk daadwerkelijk zegt… Bert is een van de dragende spelers die er altijd is. Zowel
binnen het veld als daarbuiten. Bert
heeft een hoge pet van zichzelf en
daarbij moeten wij weleens wat tegengas geven. Bert staat er vaak op
belangrijke momenten maar Bert zou
Bert niet zijn als hij niet geregeld een
paar blunders maakt.

Omschrijf jezelf als voetballer?
Ik ben er altijd, je kunt het bij mij wel
gooien op wilskracht.

Wat zijn jouw doelen voor in de
toekomst?
Ik hoop dat ik nog heel lang kan spelen.

Wat is jouw rol in het team?
Het zijn allemaal gangmakers bij ons.

Favo voetballied?
VVI-clublied.

Wat is het beste voetbaladvies wat
je ooit hebt gehad?
Je best doen, in veld is het spel toch

Omschrijf de club in drie woorden?
Gezellig, knus en voetbal.

Wist je dat?

Wist je dat?

end seizoen het langst
Froukje Annema volg
dames elftal is
het
spelend lid van

Tjitte Noppert ook wel
wordt gezien als
de technisch directeu
r van VVI
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Wat betekent VVI voor jou?
Mijn uitje op de zaterdag.
Wanneer was je debuut?
Vanaf mijn vijfde begonnen met voetbal bij EBC in een jongenselftal. Tot
mijn twaalfde heb ik tussen de jongens gespeeld daarna de stap gemaakt
naar de dames. Inmiddels speel ik al
tien jaar bij de dames van VVI.

Nienke Smink
Nienke Smink, woont in Idskenhuizen en speelt bij dames VVI.
Is naast het voetbal graag aan het Boot Campen en race fietsen
(met mooi weer). Speelt het liefst op linksvoor.

Wat was je mooiste en minste
wedstrijd?
Mijn mooiste en tegelijkertijd minst
mooie wedstrijd was de kampioenswedstrijd tegen Tonego. Deze hebben
we nét verloren maar het was ook
de mooiste wedstrijd omdat we toen
kampioen konden worden. Daarnaast
een bekerwedstrijd waarbij penalty’s genomen moesten worden, ik nam
toen de vierde of vijfde penalty en
schoot deze gelukkig binnen.

Wat is het beste voetbaladvies wat
je ooit hebt gehad?
Niet echt iets specifieks. Maar ik neem
wat ik op trainen leer natuurlijk wel
mee tijdens de wedstrijden.
Wat was je mooiste doelpunt?
Ik kan mij één kopdoelpunt herinneren, ik kop eigenlijk nooit dus dit is
vrij uniek.
Wat trainer Knillus over mij zegt…
Fanatiek en dat ik misschien soms wat
te snel mijn gelijk wil hebben.
Wat trainer Knillus daadwerkelijk
zei… Nienke is er altijd, doet goed
haar best en doet haar eigen ding. Se
kin ek wolris op my seure, oft se no
wol of net gelyk hat.
Wat zijn jouw doelen voor in de
toekomst?
In verband met werk zet ik een stapje terug. Ik blijf wel niet-spelend lid,
ik wil nog zoveel mogelijk trainen en
wedstrijden meedoen als dit mogelijk
is. En ik kom mijn team natuurlijk ook
aanmoedigen, ook tijdens de derde
helft.

Mooiste herinnering aan VVI?
De vele themafeestjes. Ik heb het outfitje voor het volgende themafeest
zelfs al klaarliggen.
Omschrijf jezelf als voetballer?
Ik ben wel echt een teamspeler en fanatiek.

Favo voetballied?
Lastige vraag… We Are The Champions.

Wat is jouw rol in het team?
Ik ben weleens aanvoerder geweest en
neem ook wel vaak de leiding tijdens
de warming-up.

Omschrijf de club in drie woorden?
Gezellig, sportief en oranje!

Wist je dat?

Wist je dat?

Yvonne Altenburg de
is
sociale controle van VVI

Sportpark de Stripe eers
t De Kamp
heette en aan de Stri
pedyk stond

SPELERSINTERVIEW
Wat betekent VVI voor jou?
VVI is een club waar warmte en saamhorigheid heerst. Iedereen hoort bij
elkaar en past op elkaar. We zijn met
z’n allen één hechte club.
Wanneer was je debuut?
Ik ben in de F’jes begonnen met voetballen. Ik heb mijn debuut in het eerste gemaakt rond mijn achttiende.

Jelle Jelsma

Jelle Jelsma woont in Sint Nicolaasga en is keeper van het eerste.
Naast voetbal is hij actief als bestuurslid bij Jeugdspoar, wat hij ook
als hobby ziet en is hij weleens aan het tennissen.

Harmen Kuperus, van hem heb ik het
meeste geleerd. Vooral wat betreft uitstraling, hij zei altijd: als keeper moet
je er staan!
Wat was je mooiste redding?
Dezelfde kampioenswedstrijd met de
A’s tegen DWP. Toen we 1-0 voor stonden, haalde ik een bal uit de kruising.
Dat gaf het team vertrouwen.

Wat was je mooiste en minste
wedstrijd?
Mooiste wedstrijd was de kampioenswedstrijd in de A’s tegen v.v. DWP. We
hebben deze wedstrijd met 5-0 gewonnen. De hele sfeer rondom deze
wedstrijd was compleet. Een minst
mooie wedstrijd kan ik mij niet herinneren, die vergeet ik liever heel snel
weer.

Wat trainer Bas over mij zegt…
Een rustige jongen, die zorgt voor het
teamgevoel en kan soms wat koppig
zijn.
Wat trainer Bas daadwerkelijk
zegt… Jelle is een goede keeper, heeft
een goede ontwikkeling gemaakt. Hij
heeft lengte, reflexen en is positief
ingesteld. Is een clubspeler, clubmens
en zorgt altijd voor het samengevoel.

Mooiste herinnering aan VVI?
Ik kan mij het uitje naar Terschelling
met de A’s nog goed herinneren. Toen
was het eerste van VVI er ook. Hier
was het gevoel van samenhorigheid
hoog.

Wat zijn jouw doelen voor in de
toekomst?
Eerste keeper worden van VVI 1 voor
de eerstkomende jaren.

Omschrijf jezelf als voetballer?
Rustig en katachtig met goede reflexen.
Wat is jouw rol in het team?
Binnen het team ben ik een verbindende factor, ik probeer met iedereen
wel een connectie te leggen en ik probeer mensen bij elkaar te brengen.
Wat is het beste voetbaladvies wat
je ooit hebt gehad?
Dat is destijds van keeperstrainer

Favo voetballied?
Passie en respect natuurlijk.
Omschrijf de club in drie woorden?
Warmte, respect en eenheid.

Wist je dat?

Trainer Bas Bij
en zijn eigen
speciale wijng
las
(vissenkom) bij
VVI heeft
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SPELERSINTERVIEW

Wat betekent VVI voor jou?
VVI voelt voor mij als een thuis, ik
kom hier al sinds mijn 6e. Ik vind het
fijn om hier te zijn met de gezellige
feestjes.
Wanneer was je debuut?
Ik ben na de A’s doorgeschoven naar
het tweede van VVI, ik speel hier inmiddels al ongeveer tien jaar.

Peter van der Goot
Peter van der Goot woont in Idskenhuizen en voetbalt bij het
tweede. Naast het voetbal graag aan het tennissen en mountainbiken.
Speelt het liefste op rechtsvoor positie.

Wat was je mooiste en minste
wedstrijd?
De promotiewedstrijd tegen V.V. Niekerk in 2018. Uiteindelijk viel ik in
en heb ik twee assists en één goal gescoord waardoor wij deze wedstrijd
wonnen en promoveerden. Mindere
wedstrijden waren vaak tegen Flevoboys.

Wat zijn jouw doelen voor in de
toekomst?
Ik zit prima op mijn plek in het tweede, ik heb plezier in het voetbal en
hoop dit nog lang zo te houden.

Omschrijf jezelf als voetballer?
Eén van de ouderen van het team, ik
zie mijzelf niet als aanvoerder maar
ik stuur graag spelers aan net zoals
ik het zelf ook prima vind om aangestuurd te worden.

Favo voetballied?
Het opkomst lied van SC Heerenveen
is voor mij wel het échte voetballied:
Ecstasy of Gold – Ennio Morricone.

Wat is jouw rol in het team?
Ik vind het fijn om het team bij elkaar
te houden, hierin ben ik wel een verbindende factor.

Omschrijf de club in drie woorden?
Fjilt as thús!

Wist je dat?

t
De kantine van VVI draaiende word
s
gehouden door zo'n 30 vrijwilliger

Wist je dat?

SPELERSINTERVIEW

Wanneer was je debuut?
Vanaf vijfjarige leeftijd speel ik voetbal, inmiddels ben ik 26 jaar lid van
VVI. Alle jeugdteams doorlopen waarna ik een tijdje bij de selectie van het
eerste heb gespeeld. Dit was mooi;
trainen op niveau. Hierna in het tweede van VVI en inmiddels speel ik de
meeste wedstrijden in het derde.
Wat was je mooiste en minste
wedstrijd?
De mooiste wedstrijd was de kampioenswedstrijd, die vond tegelijkertijd
plaats met de wedstrijd van de ‘oudjes’. Daarnaast de bekerfinale in de
A’s, deze hebben we helaas wel verloren dus daarom ook één van de minste
wedstrijden.
Mooiste herinnering aan VVI?
Mooiste herinnering is toch wel dat
mijn pake, ook Sietze genaamd, VVI
ooit heeft opgericht. Hierdoor voel ik
mij wel vanaf jongs afaan al verbonden met de club.
Omschrijf jezelf als voetballer?
Harde werker, hard in het spel en leidend voor de ploeg.
Wat is jouw rol in het team?
Na Epke Gras ben ik de tweede aanvoerder maar eigenlijk leiden we het
team vaak samen. Daarnaast altijd wel
aanwezig bij feestjes en zorg ik voor
de nodige gezelligheid.

Wat was je mooiste doelpunt?
Het eerdergenoemde doelpunt tegen
V.V. Niekerk. Dit was een afstandsschot, ik zag dat de keeper iets voor de
goal stond waarna ik de bal vanaf 30
meter over hem heen schoot.
Wat trainer Hans over mij zegt…
dat ik niet per se heel serieus ben. Dat
wij goed kunnen ouwehoeren maar
tijdens het voetbal ook de omschakeling maken naar het fanatieke.
Wat trainer Hans daadwerkelijk
zegt… Peter is een goede voetballer,
hij is wel wat langzamer geworden dan
voorheen. Geeft altijd 100% inzet en
een sfeermaker in het team.

Mooiste herinnering aan VVI?
De gezellige feestjes waar ik graag bij
ben.

Wat betekent VVI voor jou?
VVI speelt al mijn hele leven een grote
rol. Ik kom al jaren op dit sportpark en
voetbal al mijn hele leven bij VVI.

Wat is het beste voetbaladvies wat
je ooit hebt gehad?
Niet te lang blijven hangen in baalmomentjes. Met name Peter van Beenen
heeft wel wat invloed op mij gehad.

Sietze Bouma
Sietze Bouma woont in Sint Nicolaasga en is speler van het derde.
Naast het voetbal is hij weleens aan het verbouwen.
Favoriete positie is laatste man of voorstopper.

Mariëlle Hoekstra, na
een jarenlange
voetbalcarrière tegenw
oordig actief is als
zakkendragen van de
dames

Wat is het beste voetbaladvies wat
je ooit hebt gehad?
Beste advies is van Arjen Postma geweest, hij heeft mij destijds aanvoerder van de A2 gemaakt. Van hem heb
ik geleerd wat de rol van de aanvoerder inhoudt.
Wat was je mooiste doelpunt?
Mijn mooiste doelpunt was tijdens
de wedstrijd met het derde tegen het
vierde. Binnen vijf minuten maakte
ik een eigen doelpunt goed door een
prachtige bal vanaf de middellijn vol
in de kruising te schieten.
Wat trainer Hans over mij zegt…
dat ik een grote mond heb maar ook
vast dat ik een harde werker ben.
Wat trainer Hans daadwerkelijk
zegt… Sietze is een sfeermaker en
heeft dit seizoen het leiderschap van
het derde opgepakt wat ook wel wat
zegt over hem als persoon. Sietze is
als voetballer een pure verdediger. De
techniek wil hem nog weleens in de
steek laten maar op gebrek van inzet
kun je hem nooit betrappen. Als we
hem wat vaker op training zien kunnen we hem misschien nog aan die inzet werken.
Wat zijn jouw doelen voor in de
toekomst?
Zolang mogelijk blijven voetballen en
misschien wel het langst spelend lid
worden.
Favo voetballied?
Het warming-up nummer van Maradonna: Live is life.
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SPELERSINTERVIEW
Wat betekent VVI voor jou?
Elke zaterdag staat voor mij in het teken van VVI.
Wanneer was je debuut?
Sinds mijn 9e voetbal ik bij VVI, dat is
al een aardige tijd.

Wigle Jelsma

Wigle Jelsma woont in Sint Nicolaasga en speelt bij VVI 45+.
Naast voetbal gaat is hij actief als vrijwilliger bij Maeykehiem, past hij
op de kleinkinderen en gaat hij zomers graag met de boot op pad.
Hij speelt het liefst achterin.

Wat was je mooiste en minste
wedstrijd?
Eén van de mooiste wedstrijden was
sowieso de kampioenswedstrijd bij
het 2e. Dit was voor mij de eerste keer
dat ik kampioen werd in mijn voetbalcarrière. Maar dezelfde dag degradeerde het 1e dus het was voor veel
VVI’ers een dubbel gevoel. Daarnaast
de wedstrijd met 35+ destijds, waarbij
we heel ver kwamen en zelfs in Zeeland gespeeld hebben. Dit was fantastisch.

Wat is het beste voetbaladvies wat
je ooit hebt gehad?
Van trainers en spelers krijg je veel
mee. Bijvoorbeeld André Semplonius
die heeft mij wel meegegeven dat je
niet een super voetballer hoeft te zijn
maar dat je iets doet met de adviezen
die je krijgt.
Wat was je mooiste doelpunt?
Ik heb niet zoveel doelpunten gemaakt. Ik kan mij een kopgoal hier bij
VVI wel herinneren.
Wat leider Knillus over mij zegt…
Grijze muis, iets in die trend. Maar je
weet met Knillus nooit wat hij precies
gaat zeggen.
Wat leider Knillus daadwerkelijk
zegt… Wigle is mijn drinkbroeder.
Hij is net zoals ik, we wurde âlder. Wigle was er altijd. Zeg ik naar voren dan
gaat Wigle naar achteren. We zijn wel
uit hetzelfde houtje gesneden, allebei
willen we niet graag verliezen.

Mooiste herinnering aan VVI?
Het uitje met de Club van 100 naar de
wedstrijd Chelsea in London.
Omschrijf jezelf als voetballer?
Je hebt werkers nodig en goede voetballers, ik was één van de werkers.

Wat zijn jouw doelen voor in de
toekomst?
Zolang ik het nog een beetje volhouden kan, lekker baljen bliuwe.

Wat is jouw rol in het team?
Ik ben wel vaak als aanvoerder aangewezen tijdens mijn jaren in het 2e. En
dan ook wel aanvoerder bij het organiseren van activiteiten buiten het veld.

Favo voetballied?
VVI-lied, deze hebben we met z’n allen gemaakt. En zo zijn er nog veel
meer mooie zelfbedachte liedjes.
Omschrijf de club in drie woorden?
Gezelligheid, samenhorigheid en welkomstgevoel.

Wist je dat?

Jan Hoekstra de
Voormalig voorzitter
rk 'Stripe'
naam van het sportpa
heeft bedacht

Hoe gaat het nu met: Sietse Postma
Sietse begon bij VVI in 1983 als
voetballer. Nadat hij achtereenvolgend bij Zandhuizen, YVC en
SC Joure in het eerste elftal had
gespeeld, koos hij VVI om zijn carrière af te sluiten.
Op het veld was hij een snelle buitenspeler en jarenlang een onderdeel van
VVI 2. Ook in de zaal was hij actief.
Sietse kreeg, met zijn grijze haar, als
snel een bijnaam: Virdis. Toen zijn
oudste zoon Arjen oud genoeg was om
te voetballen (± 1990) werd Sietse een
fanatieke en gedreven trainer/leider
van vele jeugdteams. Ook zat hij jaren in de jeugdcommissie van VVI. Als
sponsor bleef hij jarenlang aan VVI
verbonden en dan in het bijzonder
aan VVI 2.
Als Sietse aan VVI denkt komen als
eerste de woorden “warme club” en
“gezelligheid” bij hem naar boven.
Met veel plezier denkt hij terug aan de
gezelligheid na afloop in de VVI-kantine. Hij herinnert zich ook nog goed
het feestje ter ere van zijn 12,5-jarig
huwelijk. Zijn teamgenoten zetten dit
heugelijke feit namelijk in de zakenman en nodigden zichzelf daarbij uit
voor een feestje. “Natuurlijk konden
we dit niet zomaar voorbij laten gaan”,
aldus Sietse, “We hebben met spelers,
aanhang en kinderen een geweldig
feest gehad op Huisterheide.” Ook zijn
afscheid als voetballer zit nog goed in
het geheugen. “Ik had aangegeven dat
ik aan het eind van het seizoen wilde stoppen met voetballen. Met nog

meerdere wedstrijden te gaan werd
ik, in de eerstvolgende wedstrijd, een
kwartier voor tijd op de schouders van
het veld gedragen. Als ik dan wilde
stoppen …. Dan ook maar gelijk!”
De hoogtepunten voor Sietse zijn toch
wel de verschillende kampioenschappen die hij met jeugdteams heeft behaald. Met de E1 ploeg werden ze zelfs
“sportploeg van het jaar “, in de toen-

malige gemeente Skarsterlân. De zelf
geregelde voetbalkampen op Vlieland
en in Appelscha zijn voor hem ook onvergetelijk.”
Vanzelfsprekend volgt Sietse VVI nog
steeds. Soms langs de lijn maar hij
blijft altijd op de hoogte door Thijs
of Redmer en kijkt uiteraard naar de
uitslagen en standen. Sietse hoopt dat
VVI de gezellige, mooie club blijft en

dat verder samenwerking met Renado
goed gaat verlopen!

Wist je dat?

l twee
strijd minimaa
ere thuiswed
n door
ke
Er tijdens ied
on
dr
ge
wijn worden
flessen rode
r Bas Bijen
urg en traine
Yvonne Altenb

DE ZAKENMAN

5 JUNI 2021

PAGINA 17

Hoe gaat het nu met: Geert Semplonius
Geert is al vanaf 1966 bij VVI betrokken. Eerst vanzelfsprekend
als voetballer. “In de welpen
speelden we, als 9 jarigen, in die
tijd al 11 tegen 11 op een groot
veld“, zegt Geert over die beginperiode. Naast het feit dat hij jaren in het eerste speelde (vanaf
16 jaar) was / is hij als vrijwilliger
actief. Geert zelf zegt daarover:
“Als eerste elftalspeler trainden
we bijna allemaal een jeugdteam,
dat was normaal. Johannes Hoekstra, Frans de Boer, Pier Semplonius, Piet Doedel, Piet de Vries en
ga zo maar door, iedereen had een
jeugdteam onder zijn hoede”.
Geert was 1 van de medeoprichters
en redactie lid van het clubblad, zat in
het jeugdbestuur en ook in het hoofdbestuur. Hij was wedstrijdsecretaris
van RVLC en nog steeds van VVI. Als
er bij de jeugd een team zonder trainer zat, dan was het Geert die zijn
trainingspak aan deed en de helpende
hand toestak. Hij regelt de scheidrechters voor alle thuiswedstrijden, fluit
regelmatig zelf, zorgt voor de jeugd indeling en was jarenlang 1 van de vaste
“VVI-gezichten” op zaterdag. Samen

Wist je dat?
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met zijn fietsmaat Johannes was hij er
elke vrijdagmiddag om alles vast klaar
te zetten voor de zaterdag. Hij was als
“hulp terreinmeester” altijd aanwezig
om te helpen bij het besproeien van
het veld en zat uren “op’e knibbels” in
het gras om de weegbree te verwijderen. En dan zijn we vast ook nog wel
iets vergeten om hier te benoemen.
Als je dan nu zo op een rij ziet staan
wat Geert allemaal voor en bij VVI
heeft gedaan dan is dat toch oprecht
indrukwekkend te noemen en word je
daar gewoon een beetje stil van…

de plussers op bruiloften en partijen.
Niet eens zozeer de uitvoering, maar
wel de avonden waarop we de teksten
schreven. Als we op zo’n avond op
dood spoor zaten en dan de inspiratie
ver te zoeken was, werd er ontzettend
veel onzin uitgekraamd en zie dan
plots was er weer de inspiratie. Daarnaast was de ALS dag ook erg bijzonder. Zoveel mensen waren vrijwilliger
en zoveel mensen kwamen kijken
naar Ajax en dan na afloop een groot
feest. Het leek wel een festival”.

Als Geert aan VVI denkt zijn de woorden die het eerst bij hem opkomen:
Voetbal, Vriendschap en Idioterie. De
laatste twee woorden hebben te maken met de grote groep mannen die al
vele, vele jaren met elkaar optrekken
en vanuit het met elkaar voetballen,
uiteindelijke een groep vrienden zijn
geworden.
Een van de leukste dingen die Geert
bij VVI heeft meegemaakt sluit daar
ook bij aan. Hij vertelt hierover: “In
2009 startte de KNVB met het 45
plus voetbal en de eerste keer dat we
daaraan meededen, was één speeldag
en we werden eerste die dag en daarmee de eerste kampioen van de drie
noordelijke provincies. Het tweede
jaar hadden we poulewedstrijden en
vervolgens nog een finale dag en ook
toen wederom eerste en mochten we
in het najaar vier dagen naar Zeeland
om te spelen om het kampioenschap

van Nederland. Daar werden we uiteindelijk derde van Nederland. Die
ploeg was dezelfde die nu nog steeds
bij elkaar is om donderdags een biertje
te drinken in de VVI-kantine en daar
de wereldproblematiek bespreekt”.
Er zijn meer zaken waar Geert met genoegen op terug kijkt: “Hoogtepunten
zijn toch ook altijd de optredens van

Tenslotte wil hij nog graag het volgende kwijt: “Het afgelopen jaar was niet
het gemakkelijkste jaar in het bestaan
van VVI maar hoe het bestuur en ook
het jeugdbestuur bezig is geweest verdient een dikke pluim. De jeugd kon
zodra het mogelijk was weer trainen
en onderlinge partijen spelen. Er werd
veel georganiseerd. Hulde aan leiders
en trainers. Daarnaast heeft ook het
hoofdbestuur niet stilgezeten. Een
oriënteringsrit, Sinterklaas, bingo,
voetbalquiz, top 40 talkshow, draaiend rad, alles gedaan om de leden nog
wat afleiding te geven. Nogmaals mijn
complimenten daarvoor”.

Wist je dat?

Foeke Hoekstra vroeger LIVE
wedstrijdverslag gaf op de radio

Hoe gaat het nu met: Andre Semplonius
Als beginnend trainer begon
Andre in 1994 als jeugdtrainer
bij VVI. Het jaar daarna werd hij
gevraagd voor VVI 1, waar hij
zes jaar lang, samen met Binze
Berger, de leiding heeft gehad.
“Twee mannen uit De Haske met
een VVI-hart”, zo zegt Andre zelf.
Dat de liefde wederzijds was bleek
wel uit het feit dat Andre in 2015
nogmaals als hoofdcoach werd benoemd en dat drie jaar lang (in
goede samenwerking met Foeke
Hoekstra en Johannes Kuperus)
naar alle tevredenheid heeft ingevuld.
In al die jaren heeft Andre met heel
veel mensen samengewerkt. Hij
noemt een paar markante grensrechters: o.a. Minze Zijlstra, Lammert
Dijkstra en ook een aantal voorzitters; Hessel Zijlstra, Jappie v.d. Heide
en Karel Hiemstra. Duidelijk is dat er
in de loop van de tijd wel wat meer begeleiding bij VVI 1 is gekomen, al was
er in zowel de eerste periode (Eefje Faber) als de tweede (Marrit Gerritsma)
een verzorgster aanwezig.
In die tien jaar heeft Andre van alles
meegemaakt. Van kampioenschap
tot degradatie. De meest bijzondere
wedstrijd was voor hem toch wel de
uitwedstrijd tegen Zeerobben. Na 76
minuten was de stand 4-1 maar de
einstand 4-5. “Ik heb trainer Johnny
Nota nog nooit zo kwaad gezien”, aldus Andre.
Buiten het voetbal om staan de reisjes

naar Ameland hem nog helder voor de
geest, vooral het ochtend zwemmen
met Alex, Wigle en aanhang…. De afsluitende VVI-familiedag was ook altijd top geregeld. Verder zegt Andre:
“Hoe de vereniging ook omgaat met
bijvoorbeeld (ver)bouwen van kleedkamers of kantine. Er wordt een belletje gedaan en er staan tien man klaar,
geweldig “!
“Voor mezelf vond ik het speciaal om
in mijn eerste jaar als hoofdtrainer
kampioen te worden”, zegt Andre,
“maar wat ik ook nooit zal vergeten
is het overlijden van Rene Hoekstra,

in de bloei van zijn leven uit de wereld
gehaald, diep triest”.
Andre volgt VVI natuurlijk nog altijd.
Via sociale media, maar als het kan
komt hij ook nog graag even langs en
dat is hij ook absoluut van plan als er
weer gevoetbald gaat worden en er
weer publiek mag komen kijken.
Op de vraag of hij nog iets kwijt wil
over VVI zegt Andre het volgende:
“Als je als beginnend trainer bij deze
club mag beginnen dan hoef je eigenlijk nergens anders meer naar toe. De
warmte en betrokkenheid die ik hier

ben tegen gekomen is buitengewoon.
Vanuit Snits wens ik jullie veel geluk
en voetbal plezier. Er komt weer een
bus met Sneekers aan richting Idskenhuizen dus dat moet ook volgend jaar
in de tweede klasse weer gaan lukken”
Veel Succes!

Wist je dat?
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Wist je dat?

Drie generaties VVI

Ruurd Zijlstra sinds kort
de

voorzitter van
de Club van 100 is

Een interview met Gerrit, Durk en Durk Jan Hoekstra. Pake, heit
en zoon, allemaal gevoetbald of nog steeds voetballend bij VVI.
Gerrit Hoekstra is de oudste van de
drie, vader van Durk en pake van Durk
Jan. Sinds 1956 is hij begonnen met
voetballen bij VVI, zijn positie was
keeper. Rond zijn 25e is hij gestopt,
‘’ Toen bin ik troud en wie’t gebeurd’’.
Hij heeft zijn vrouw Annie nog ontmoet aan de bar in Echtenerbrug na
een voetbalwedstrijd. Wel was hij nog
steeds actief als leider bij de club, bijvoorbeeld als leiders van de A’s waar
zijn zoon Durk op dat moment in
speelde. Durk is op zijn zesde begonnen met voetballen en heeft eigenlijk
in ieder team van VVI gespeeld, momenteel zit hij in het vierde. Durk Jan
is de zoon van Durk en pakesizzer van
Gerrit, hij is in 2013 begonnen met
voetballen en speelt nu bij de JO15.
Vader en zoon spelen beide het liefst
op spits positie.
Naast voetballen is Durk leider bij de
JO15. Hij geeft aan dat de mentaliteit
van nu wel is veranderd ten opzichte van hoe het vroeger was. Er wordt
veel gemakkelijker afgezegd. Gerrit
onderbreekt hem hierop en zegt dat
dit vroeger ook wel zo was, vooral de
rijders lieten het toen gemakkelijk afweten. Op vrijdagavond werd er dan
gebeld wie er wilde rijden, dit waren
vaak dezelfde mensen. Tegenwoordig
wordt er een appgroep aangemaakt en
komt er een schema met wie wanneer
moet rijden. Dit is nu wel beter geregeld dan toen.
Er komen meerdere verschillen ter
sprake zoals de warming-up. ‘’Warming up wie der by ús net by, wy
kamen in pear minuten fan te foaren op'e gieltsjes, mei de skuon yn'e
hannen en fierder hiene we niks by
ús, douchen wie der ek net by’’, zegt
Gerrit. Wat betreft het spel is er niet
veel veranderd, behalve de namen van
de teams: JO15 in plaats van de C’s
of inspelen in plaats van ingooien, op
grotere veranderingen komen ze niet.
Ongeveer 60 jaar geleden zaten ze
bij familie Hoekstra zaterdagavond
rond etenstijd met z’n allen aan tafel
terwijl Peter Bakker het wedstrijdverslag voorlas. Het hele gezin was stil
en iedereen luisterde naar wie er goed
had gespeeld, wie er had gescoord etc.

Wij moesten aangeven of het verhaal
klopte zodat het in de Jouster Courant kon worden geplaatst. ‘’As VVI
ferlern hie, dan hiene wy it hiele wykein gjin wille, want dan wie ús heit as
in sage sa lilk.’’
Gerrit vertelt dat het publiek vroeger
mee werd genomen naar de uitwedstrijden in ‘’de veebak’’. Toen we naar
Echtenerbrug gingen, moesten we via
een pont. Iedereen moest dan uit de
veebak omdat het anders te zwaar
werd. Eerst werd de veeauto naar de
overkant gebracht en vervolgens werden de supporters met de pont naar
de overkant gevaren. Eigenlijk mocht
het, net als nu, niet maar iedereen
hield zich wel stil en dan kon dat gewoon.
Als keeper had Gerrit in plaats van een
bidon een sigaar naast zijn goal liggen,
deze legde hij bij de paal neer en als de
bal bij het andere doel was dan kon hij
even gaan roken.
Bij VVI is door de jaren heen wel het
één en ander veranderd. Durk heeft
30 jaar geleden, als klein mannetje,
samen met een paar andere mannen
de kantine opgehaald uit Oentsjerk.
Eerst waren het boxen, deze zetten ze
naast elkaar, op een gegeven moment
zijn hier stenen omheen gemetseld.
Maar ook qua locatie is er iets veranderd geeft Gerrit aan. Wij hadden
geen kleedkamers, we verkleedden
ons in de kroeg of in een klein hokje
waar vervolgens de schapen ging lammen. Er was één veld dat functioneerde als voetbal- en trainingsveld.
Vanaf het moment dat Durk op voetbal is gekomen is er qua velden of locatie niks veranderd. De kantine is er
dus bij gekomen en de bestuurskamer
is van plek veranderd.
Durk heeft op voetbalgebied niks van
zijn vader Gerrit geleerd, ‘’hij was de
regelaar en Andre Semplonius was de
leider’’. Nu heb je vaak een auto vol
met trainers, leider, verzorgers etc.
en allemaal ouders die mee komen kijken, maar dat was toen ook anders. Je
had één trainer/ leider en iemand die
zaken regelde rondom het voetballen,
meer niet.

Wedstrijdverslag
Broekster Boys
–
VVI
op Paasmaandag
1979

Gerrit geeft aan dat zij meer een elftal
waren van de derde helft, het voetballen was natuurlijk ook erg leuk maar
de derde helft, daar deed je het voor.
Je wilde wel winnen maar als je verloor dan kocht je ook wel bier en was
het feestje er niet minder leuk om.
Durk haakt hierop in en geeft aan dat
hij hierin wel wat fanatieker is, hij kan
wel erg balen als ze verliezen. Vooral
tijdens zijn tijd in het eerste. Ook in
de jeugd lijkt dit wel te veranderen
zegt Durk, wij als leiders zijn soms fanatieker dan de kinderen.
Voor Durk Jan maakt het vooral uit
wát voor team het is, als het een team
is waar je van moet winnen dan moet
dit ook gebeuren.
Gerrit kan VVI wel beschrijven als zijn
tweede thuis, hij vindt het er prachtig
mooi en een zeer gezellige club. Als hij
er niet bij kan zijn dan vindt hij dit
maar erg, thuis- en uitwedstrijden,
hij wil niks missen! Durk zijn perfecte
zaterdag bestaat uit ’s ochtends voetbal kijken bij de jeugd, ’s middags zelf
voetballen en dan afsluitend de derde
helft tot in de avond. Dit wordt bij

alle drie wel erg gemist, het voetballen maar vooral de gezelligheid erom
heen.
Durk zijn doel is om nog zo lang mogelijk te blijven voetballen maar zeker
wel met het nodige fanatisme. Durk
Jan zou graag in het eerste van VVI
willen spelen, maar ook is er het idee
om een vriendenteam op te richten.
Door de week aan het werk of naar
school en na de tijd met vrienden
voetballen.
Tot slot geven vader en zoon elkaar
nog tips, voor Durk zou het volgens
Durk Jan handig zijn om iets minder
fanatiek tegen de scheidsrechter te
zijn, ook al geeft hij zelf toe hier ook
wel moeite mee te hebben. Durk zegt
dat het vooral belangrijk is om fanatiek te blijven tijdens het voetballen
en niet te veel te zeuren op anderen.
Gerrit voegt hieraan toe dat je je
soms moet inhouden tegen leiders of
scheidrechters.
Ze kijken er alle drie naar uit om snel
weer te kunnen voetballen of van het
spel en de derde helft te kunnen genieten!
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Wist je dat?

Er op familiedag

Wedstrijdverslag kampioenswedstrijd
VVI - SC Flamingo 2006-2007

van VVI gerust 100
0 liter bier
wordt gedronke
n

Wist je dat?

dames een
Knillus Wijnja als trainer van de
ngen met
spandoek langs de weg heeft geha
als tekst: VVI 1 - vv Balk 0
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Alle burgers
juichen dit EK
KIES & MIX
BARBECUE
Vlees, vis, vega,
groente of salades

4 VOOR

10,-

Jan Altenburg
St. Nicolaasga, Molewei 1, Lemmer, Stationsweg 4

