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Voorwoord

Evenals de afgelopen jaren aan mij de eer de presentatiegids voor het 
voetbalseizoen 2010-2011 met het voorwoord te openen. Deze gids is voor 
de vv Balk een mooie manier om de club te presenteren. Mooie verhalen, 
foto’s, competitieschema’s en vele andere zaken staan in deze gids. 
Als bestuur is het niet mogelijk om dit zelf voor elkaar te krijgen. Het is 
daarom geweldig dat Balk Support dit doet en vanaf deze plaats wil ik 
hen hiervoor bedanken.

De op 4 januari 1946 opgerichte vereniging, bestaat uit bijna 450 leden en 
komt dit seizoen met 28 teams uit in competitieverband. 

Het vlaggenschip van onze vereniging komt dit seizoen uit in de derde 
klasse A van het zaterdag amateurvoetbal. Naast Balk 1 heeft de vereniging 
nog 3 senioren elftallen en een dames elftal, wat een combinatieteam is 
met speelsters van vv Balk en vv Sleat. 

Daarnaast 1 A-junioren team, 2 B-junioren teams, 3 C-juniorenteams, 
1 meisjes C-juniorenteam, 2 D-pupillenteams, 5 E-pupillen teams, 
5 F-pupillenteams en een kabouterteam. Naast het veldvoetbal is er ook 
een zaalvoetbal afdeling, die voor dit seizoen bestaat uit 2 herenteams, 
beide uitkomend in de 3e klasse. En 1 damesteam uitkomend in de 2e klasse.

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en het is altijd weer spannend wat zo’n 
seizoen gaat brengen. Elk team begint weer op nul en ieder team heeft weer 
een nieuwe kans om kampioen te worden. 

Dit jaar is er in het amateurvoetbal een topklasse bijgekomen. Vorig seizoen 
was er dan ook een versterkte promotiekans om dit te realiseren. Helaas is het 
Balk niet gelukt om te promoveren en zal dus wederom uitkomen in de derde 
klasse. Een voordeel van deze klasse is echter dat er veel teams uit de regio 
komen. Balk 1 speelt dit jaar voor het eerst in een competitie met 14 teams, 
dus speel je 4 wedstrijden meer dan vorig jaar, wat voor spelers, supporters 
en de kantine natuurlijk erg leuk is.

Deze presentatiegids bestaat ook dit keer weer uit vele mooie verhalen. Een 
dergelijke gids kun je niet uitbrengen als je geen sponsoren hebt. Wij zijn 
de sponsoren die in deze gids staan dan ook zeer erkentelijk dat zij de club 
financieel steunen zodat we deze presentatiegids weer bij u kunnen bezorgen. 

Natuurlijk zijn wij niet alleen de sponsoren die in deze gids staan dankbaar. 
Alle sponsoren die ons steunen zijn wij zeer dankbaar voor hun steun. 
Zonder hen zouden wij het niet zo goed voor elkaar kunnen hebben als nu.

Als afsluiting zou ik alle mensen die nog nooit bij ons op het sportcomplex 
“De Wilgen” zijn geweest uitnodigen om een keer langs te komen. Je zult 
versteld staan hoeveel vrijwilligers en spelers er op ons complex rondlopen. 

Er is natuurlijk niks mooiers dan met een grote groep mensen in verenigings-
verband bezig te zijn. Vrijwilligers, spelers en alle andere mensen die de 
club een warm hart toedragen wil ik een mooi, sportief en gezond seizoen 
toewensen.

Jan Reinsma
voorzitter
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Klaas	de	Jong	gaat	voor	
kampioenschap	met	vv	Balk
Vol goede moed begint Klaas de Jong aan zijn tweede seizoen als 
hoofdtrainer bij vv Balk. Het eerste jaar is prima bevallen en hij voelt 
zich thuis bij de club. De ambities zijn groot, zeker na het afgelopen 
seizoen waarin Balk promotie naar de tweede klasse misliep. ‘Dat was 
een teleurstelling, want we hadden er toch wel een beetje op gerekend 
dat we nu op dat niveau hadden gevoetbald’, vertelt De Jong.

Of hij tevreden is met zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij vv 
Balk? Het blijft even stil als de vraag gesteld is. Na enig aarzelen 
knikt De Jong toch bevestigend. ‘Ondanks de resultaten kijk ik 
er voor mezelf met een goed gevoel op terug.’ Het was voor de 
Jouster in eerste instantie wennen aan zijn nieuwe omgeving. Daar 
komt bij dat hij voor het eerst zelfstandig hoofdtrainer was bij een 
club. ‘Er wordt naar jou gekeken als er iets beslist moet worden. 
Ik kon wel altijd terugvallen op leider Klaas Hornstra, maar het 
‘managen’ van een groep is lastig. Je hebt met veel factoren te 
maken, maar voor mijn gevoel had ik het goed in de macht.’

Sportief gezien viel het eerste seizoen van De Jong een beetje 
in het water. Door de komst van de Topklasse, en de daarmee 
gepaard gaande nieuwe indeling van het amateurvoetbal, waren 
er meerdere mogelijkheden om te promoveren. Twee ploegen pro-
moveerden rechtstreeks en daarnaast was er nog de nacompetitie. 
‘We zijn te vroeg afgehaakt bij Zeerobben en VVI, de ploegen die 

rechtstreeks zijn gepromoveerd. En in de nacompetitie hebben 
we het weggegeven tegen Oostergo’, analyseert De Jong. ‘Thuis 
verloren we in de laatste minuut met 2-1, dat kan gebeuren. Maar 
in de uitwedstrijd stonden we met 2-0 voor. Als je dan nog 2-2 
speelt, laat je het daar liggen. Dat kun je achteraf wel stellen.’

‘Maar genoeg teruggekeken, laten we vooruit kijken. Dat vind 
ik veel belangrijker’, luidt het voorstel van De Jong. Dat doen 
we dan ook. Want het belooft een mooi seizoen te worden in de 
derde klasse. Die bestaat door de nieuwe indeling uit veertien 
ploegen en dat betekent vier extra wedstrijden in het reguliere 
seizoen. De Jong: ‘Degene die kampioen wordt zal het nog meer 
verdienen, omdat je over een groter aantal wedstrijden constant 
moet zijn. Ik vind dat wij ook voor het kampioenschap moeten 
gaan. Maar zo zullen meer clubs denken.’ De concurrentie voor 
de titelstrijd zal groot zijn, met ploegen als Nijland, CVVO, Mulier 
en Delfstrahuizen. De Jong verwacht dat met name die clubs zich 
bovenin zullen melden. ‘Maar je hebt ook altijd verrassingen. 
Ploegen als Joure, DWP en Makkum, daar weet je het nooit mee.’

Wat betreft de spelersgroep is De Jong zeer content. Twee spelers 
hebben afscheid genomen (Willem van Dalen en doelman Johan 
Berger) en daar zijn vijf spelers voor teruggekomen. Zo komt aan-
valler Boy Wouda over van Woudsend. Uit de eigen jeugd maken 
Ivar Klijnsma, Jildert Apperloo en Eelco Werkman (doelman) de 
overstap. Van Sneek Wit Zwart keert Geert Prins, die in het ver-
leden al in de jeugd bij vv Balk speelde, terug. ‘We zijn er in de 
breedte sterker op geworden. Het zijn allemaal nog jonge jongens 
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dus qua ervaring ontbreekt er misschien wat. Alle selectiespelers 
van afgelopen seizoen zijn echter ook weer een jaar ouder gewor-
den’, aldus De Jong. ‘Maar complimenten voor de jeugdopleiding 
van Balk. Die werpt zijn vruchten duidelijk af, zeker gezien de 
doorstroming uit de A-junioren.’

Er zullen binnen het elftal wel een aantal spelers op moeten staan 
die de leiding gaan nemen. Volgens De Jong zit er veel voetbal 
en veel talent in de groep, maar uit sommige jongens is nog meer 
te halen. ‘Het liefst wil je in elke linie een leiderstype hebben. 
Dat is lastig, maar het komt langzamerhand wel naar boven.’ Dat 
merkt De Jong met name aan de groepsgesprekken die zo af en 
toe gevoerd worden. ‘Het bleef eerst wel eens stil, maar gedurende 
het seizoen kwam er steeds meer uit de groep zelf. Dat is belang-
rijk, ook voor mij, om te weten wat er leeft binnen de selectie.’

Daarnaast hoopt De Jong ook dat er nog een goalgetter opstaat. 
Daar ontbrak het Balk in het afgelopen seizoen wel eens aan. 
Het elftal creëerde meestal genoeg kansen, maar liet ze te vaak 
onbenut. Johannes Altena scoorde zeventien keer, maar de eerst-
volgende op de topscorerslijst maakte er zes. ‘Je moet niet te 
afhankelijk worden van één topschutter, dan ben je kwetsbaar’, 
volgens De Jong. ‘Je ziet het op elk niveau, van de eredivisie tot 
en met de vijfde klasse: als je een paar spelers hebt die veel sco-
ren, worden de punten een stuk gemakkelijker binnengehaald. Als 
dat gebeurt zal Balk zeker meedoen voor het kampioenschap.’

Jan Vincent van Zuiden
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‘Moatst	fan	dysels	útgean’
Afgelopen mei is hij 17 jaar geworden en hij heeft er al een aantal 
wedstrijden met Balk 1 opzitten, waaronder de promotiewedstrijd vorig 
seizoen tegen Oostergo. Hij speelde een puike wedstrijd, maar helaas 
verloor ‘het eerste’ in de laatste minuten.

Ivar Klijnsma voetbalt al vanaf zijn vijfde. “Der wienen te min 
spilers en myn omke, Klaas Elzinga, die fan alles foar de club. 
Hij hat my op fuotbal krigen, myn âlders binne hielendal gjin 
fuotballers”, maar staan wel altijd langs de lijn. Hij is van de 
zogenaamde ‘Wilgenlichting’, jongens die zijn begonnen met 
voetballen toen het nieuwe complex werd geopend. Samen met 
jongens als Johan Lyklema en Dennis Weerman komt er een 
talentvolle lichting aan.

Na drie jaar bij de F-pupillen, speelde Ivar twee jaar bij de 
E-pupillen en vervolgens in alle standaardteams. Toen Ivar in de 
D’s speelde is hij gescout door de KNVB. Twee jaar lang speelde 
hij met de beste spelers, eerst van Friesland, later van het gehele 
district Noord. Hij heeft hier veel geleerd. “Spilest mei allinnich 
mar goede jongens, dan moatst maksimaal presteare.” Vooral het 
coachen van teamgenoten heeft hij daar geleerd, vandaar dat hij 
al jaren achtereen aanvoerder is. Hij voelt zich verantwoordelijk 
en voelt zich goed als anderen beter gaan spelen door zijn coa-
ching. Daaruit komt ook zijn liefde voor het trainen van jonge 
spelers.

Dat doet Ivar komend seizoen alweer voor het vierde jaar. Het 
eerste jaar heeft hij F4 getraind, maar daarna standaardteams. 
Hij vindt het leuk om met nieuwe talenten te werken en hoopt 
dat ze later ook in het eerste komen. Dan kan hij zeggen dat hij 
ze heeft getraind. “Sels woe ik ek altiten de bêste trainers ha. 
Erfaringen dy’st sels opdochst op in positive manier oerdrage op 
jonge spilers, dat fyn ik moai.” Hij doet het ook uit solidariteit. 
“Ik wol de vv Balk in waarm hert tadrage.”

En dan dit jaar volledig meedraaien met Balk 1. Hij heeft er het 
volste vertrouwen in. “Myn medespilers binne posityf en de trai-
ner is dat ek. Se jouwe my in welkom gefoel en it belangrykst, 
fertrouwen.” Over de verwachtingen van dit jaar is hij heel dui-
delijk. “Promovearje! En ik wol myn stientsje bydrage oan de 
promoasje dit jier. Ofrûne jier hienen se al promovearje moatten, 
mar helaas. Dit jier sil dat wol gebeure. Sa’n goede ploech mei 
sa’n soad talint, dat kin net misse. We moatte in ienheid foarmje, 
elkoar aksepteare, de noazen deselde kant út sette, dan komt it 
hielendal goed.”

Over zijn eigen bijdrage zegt Ivar het volgende: “Ik gean foar 
in basisplak, makket my niks út op watfoar posysje.” Maar na 
doorvragen heeft hij toch wel een favoriete plek, namelijk als 
midmid. “Mar dat komt letter wol.” Ivar heeft een goede 
mentaliteit en is vol vertrouwen, “Moatst altyd fan dysels 
útgean en yn dysels leauwen bliuwe en dat doch ik!”

Marike Feenstra
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Balk 4  Teamsponsor Hostingpoint.nl 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Harry Haantjes (trainer), Stefan Stegenga, Rene Lootsma, 
Jeremy Bruinsma, Eelco de Vries, Paulus Schakel, Sido Mollema, Abe Sprik, 
Douwe Glashouwer, Luut van Rijs (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Peter Gaastra, Pascal de Groot, Joop van der Galiën, 
Alfons Kanninga, Epke Folmer, Alex Leenes.

A 1  Teamsponsor Veehandel Lyklema 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Henk Mennega (leider), Arend Weerman (trainer), 
Johan Lyklema, Dennis Weerman, Erik Mast, Wiebren Bergsma, Bauke Lyklema, 
Peter Nagelhout (grensrechter).
Onderste rij (v.l.n.r.): Johan Sierdsma, Rutger Kurpershoek, Harry Deinum, 
Jouke Jan de Vries, Sander Dooper, Nino Stijlaart.

Balk 2  Teamsponsor Aannemingsmaatschappij Friso Balk BV
Bovenste rij (v.l.n.r.): Arnold van der Wekken, William de Vries, Roelof Hornstra, 
Rintje Sybrandy, Riccardo Tjalsma, Jelle de Jong, Jildert de Jong, Jelmer de Kroon, 
Rene Anema (trainer), Freark Schakel (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Feike Visser, Arjen Witteveen, Eelco Werkman, 
Folkert Rijpkema, Rene Mous, Erik Mennega.

Balk-Sleat DA1  Teamsponsor Opfokstal Geertsma
Bovenste rij (v.l.n.r.): Henk de Glee (leider), Trienke Swart, Martzen Aukema, 
Janine Swart, Iris van de Wouw,Sanseeray van der Goot, Brigite Kuiper, 
Corina Spijker, Agnes Kuiper (leider), Sijbrand de Vries (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Froukje de Glee, Dewi Deinum, Damelsa Wynia, 
Isabelle Veltman, Dana van Dijken, Ellen Mast, Jetske Hoekstra.

Balk 3  Teamsponsor Transportbedrijf Hylkema
Bovenste rij (v.l.n.r.): Frans Pieter Witteveen (trainer), Johan van der Werf, 
Monne van Dijken, Age van der Zee, Wiebe Hendriks, Wieger Schotanus, 
Freerk van der Zee, Kees Mast, Willem Kampen (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Sybren Zeldenrust, Pieter Jan Dijkstra, Peter Halma, 
Richard Nijholt, Meine van der Zee, Johan Gijzen.
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René	Anema:
een	druk	baasje
De meeste Balksters zullen je inmiddels wel kennen maar zou je jezelf 
voor het gemak nog even voor kunnen stellen?
Geen probleem. Mijn naam is René Anema, ik ben 26 jaar oud en 
ben sportdocent bij het AOC in Heerenveen. Ik ga nu een oplei-
ding tot trainer volgen van de KNVB op het CIOS en mijn stage 
zal ik lopen als trainer van Balk 2. In totaal woon ik nu vier jaar 
in Balk. Ik woon inmiddels anderhalf jaar op de Eker 15 samen 
met mijn vriendin Ruurdsje, die vierentwintig lentes telt. Mijn 
familie woont vooral boven in Friesland, maar daar heb ik wei-
nig problemen mee. Ik rijd gewoon even “op en del” als ik langs 
wil gaan.

Waarom ben je destijds verhuisd naar Balk?
Mijn vriendin kreeg hier werk en ik studeerde nog. Ik was wel 
bijna klaar, maar het verschil tussen vanuit Balk of vanuit 
Witmarsum naar Groningen reizen is erg klein.

Bevalt het je hier?
Het bevalt me hier best. Toen ik hierheen verhuisde heb ik eerst 
ook nog een jaartje in het tweede van vv Mulier gevoetbald. Als 
keeper. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar vv Balk en dat 
was maar goed ook. Dan kon ik in ieder geval de derde helft ook 
meemaken. Als je in Witmarsum voetbalt en je woont in Balk, 
dan moet je weer terugrijden. Niet ideaal. 

Wat is voor jou de belangrijkste reden geweest om van speler opeens 
trainer te worden bij het tweede elftal van vv Balk?
Ik had me al aangemeld voor de KNVB cursus TC3 en ik had 
zelfs al een stageplek bij vv Heerenveen. Dat was mooi op de 
zondag zodat ik zelf gewoon door zou kunnen voetballen bij 
Balk 2. Alleen bij Balk 2 was nog geen geschikte trainer gevon-
den. Vervolgens is het een keer ter sprake gekomen dat ik dit 
eventueel voor mijn rekening zou kunnen nemen en ik dacht 
“ach waarom niet?”. Een paar dagen later heb ik het er met 
Arend Weerman nogmaals over gehad en toen was het eigenlijk 
al min of meer rond. En dat moest ook wel, want het was alweer 
het einde van het seizoen. Het allerliefste zou ik zelf nog een 
aantal jaartjes doorvoetballen, alleen daar staat tegenover dat 
ik een ongelofelijke hekel heb aan elke week een andere trainer. 
Dus dan doe ik het liever gewoon zelf. 

Hoe zit dat eigenlijk met de regels? Mag jij eventueel als trainer voor 
een veldspeler invallen? 
Ja, dat heeft Wietze Punter even uitgezocht. Officieel mag dat. 
Maar dat is iets dat ik absoluut niet als voorkeur heb. Mochten 
we onverhoopt een keeper missen dan is het mogelijk dat ik inval.

Is vv Balk, nu je bij Balk 2 trainer wordt, een tactisch brein rijker?
Ik weet niet of ik een tactisch brein ben. Ik moet uiteraard nog 
zien hoe ik de tactiek in het team verwerk, maar ik denk dat 
ik er in ieder geval een grote hoeveelheid enthousiasme in kan 
stoppen. En tactisch… Tja, er zijn vast wel een aantal dingen die 
ik anders doe dan de vorige trainer. Maar of ik een tactisch brein 
ben dat moet nog blijken.

Wat zijn altijd jouw sterkste punten als voetballer geweest?
Als keeper en als voetballer heb ik me altijd voor honderd pro-
cent gegeven. Ik heb nooit genoegen genomen met tachtig of 
negentig procent. Zoals je weet ben ik geen voetballend wonder, 
en er zijn toch wel een aantal voetballers in het tweede waarvan 
ik wel tien procent van de techniek zou willen hebben.  Maar 
dezen zouden op hun beurt weer eens twintig procent van mijn 
inzet moeten hebben. Ik noem geen namen!

Wat worden jouw sterkste punten als trainer?
Het moet beginnen met inzet. En het is uiteraard de vraag welke 
spelers je hebt, maar als je een beetje een constant elftal houdt 
dan kun je altijd zeggen dat we daar sterke punten uit kunnen 
halen. Ik vrees echter dat we net als afgelopen seizoen weer erg 
moeten puzzelen met de mensen. We hebben op papier maar 
veertien spelers. Een geluk is wel dat de A-junioren nu niet meer 
zo ver weg hoeven te spelen en dat de B-junioren voor ons moe-
ten spelen. En hopelijk kunnen we zo nu en dan iemand van de 
A-selectie meekrijgen. Daarbij staat Eelco Werkman, onze keeper, 
bij de A-selectie op papier en ik streef ernaar om Eelco toch 
minimaal één keer in de week bij ons op de training te hebben, 
want elke keer trainen zonder vaste keeper is verre van ideaal.

Wat zijn de doelstellingen voor seizoen 2010/2011?
Vooralsnog is de doelstelling handhaven in de eerste klasse. Na een 
aantal weken zou je eventueel de doelstelling kunnen bijstellen. 

En natuurlijk hoger eindigen dan Oeverzwaluwen, de rivaal van komend 
seizoen. Of niet? 
Nou, om heel eerlijk te zijn zie ik daar niet zo’n strijd in. We 
moeten ons gewoon handhaven en als dit nou wel of niet ten 
koste gaat van Oeverzwaluwen dat interesseert me niet zo.

Naast het voetbal heb je nog een grote passie, kaatsen. Voorkeur?
Nu sowieso nog even het kaatsen. Ik kaats simpelweg op een 
hoger niveau dan dat ik ooit gevoetbald heb. Dus kaatsen blijft 
altijd sport numero één. Ik probeer ervoor te zorgen dat de 
bekerwedstrijden op vrijdagavond gespeeld kunnen worden. Dan 
mis ik maar één wedstrijd.



Clubs	Info
VV	Balk		01-04-1946
Sportpark	 De	Wilgen
Adres	 Westein	45,	Balk
Telefoonnummer	 0514	-	605	990
Clubkleuren	 Shirt	-	wit;	broek	-	blauw
Hoofdtrainer	 Klaas	de	Jong

Bolswardia		23-09-1947
Sportpark	 Het	Bolwerk
Adres	 Bolwerkplein	2,	Bolsward
Telefoonnummer	 0515	-	572	797
Clubkleuren	 Shirt	-	groen/wit,	broek	-	zwart
Hoofdtrainer	 Loet	Boot

Creil		30-11-1956
Sportpark	 Gemeentelijk	Sportveld	Creil
Adres	 Toernooilaan	3,	Creil
Telefoonnummer	 0527	-	274	561
Clubkleuren	 Shirt	-	geel,	broek	-	zwart
Hoofdtrainer	 Fred	Gaal

CVVO		13-06-1947
Sportpark	 De	Rien
Adres	 Straatweg	52,	Lemmer
Telefoonnummer	 0514	-	560	930
Clubkleuren	 Shirt	-	wit	met	blauwe	baan,	broek	-	blauw
Hoofdtrainer	 Jacob	Aukema

Delfstrahuizen		17-08-1934
Sportpark	 De	Kampen
Adres	 De	Kampen	1,	Delfstrahuizen
Telefoonnummer	 0514	-	541	000
Clubkleuren	 Shirt	-	wit,	broek	-	zwart
Hoofdtrainer	 Patrick	de	Jong

DWP		19-06-1947
Sportpark	 De	Grie
Adres	 De	Grie	30,	Sint	Johannesga
Telefoonnummer	 0513	-	551	788
Clubkleuren	 Shirt	-	groen,	broek	wit
Hoofdtrainer	 Wibo	de	Brouwer

sc	Joure		20-03-1920
Sportpark	 De	Hege	Simmerdyk
Adres	 Hoge	Zomerdijk	1,	Joure
Telefoonnummer	 0513	-	412	145
Clubkleuren	 Shirt	-	groen/wit	gestreept,	broek	-	groen
Hoofdtrainer	 Jan	Slump

VV	Makkum		18-06-1946
Sportpark	 De	Braak
Adres	 Suderseewei	1,	Makkum
Telefoonnummer	 0515	-	232	266
Clubkleuren	 Shirt	-	wit	met	rode	baan,	broek	-	wit
Hoofdtrainer	 Hylke	Schrale

SV	Mulier		13-11-1967
Sportpark	 It	Fliet
Adres	 M.	Simonsstraat	15,	Witmarsum
Telefoonnummer	 0517	-	532	188
Clubkleuren	 Shirt	-	rood,	broek	-	wit
Hoofdtrainer	 Frans	Munsterman

Nijland		01-08-1946
Sportpark	 De	Mande
Adres	 H.	Pollemawei	2,	Nijland
Telefoonnummer	 0515	-	569	600
Clubkleuren	 Shirt	-	blauw,	broek	-	wit
Hoofdtrainer	 Germ	de	Jong

Oudehaske		16-12-1963
Sportpark	 Sportpark	Oudehaske
Adres	 Jousterweg	140A,	Oudehaske
Telefoonnummer	 0513	-	677	622
Clubkleuren	 Shirt	-	oranje,	broek	-	zwart
Hoofdtrainer	 Jan	Pasveer

Waterpoort	Boys		14-11-1973
Sportpark	 Het	Schuttersveld
Adres	 Thomas	Zandstrastraat	3,	Sneek
Telefoonnummer	 0515	-	424	110
Clubkleuren	 Shirt	-	geel,	broek	-	blauw
Hoofdtrainer	 Johnny	Nota

FC	Wolvega		29-03-1928
Sportpark	 Molenwiek
Adres	 Kruisstraat	2,	Wolvega
Telefoonnummer	 0561	-	614	807
Clubkleuren	 Shirt	-	paars,	broek	-	wit
Hoofdtrainer	 Ronald	Tournier

vv	QVC		09-12-1916
Sportpark	 De	Ribbe
Adres	 Koeweg	20,	Stavoren
Telefoonnummer	 0514	-	681	713
Clubkleuren	 Shirt	-	groen/wit,	broek	-	wit
Hoofdtrainer	 Wieger	Sinnema
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Hoe voelt het om als fanatiek kaatser in de Zuidwesthoek van Friesland 
te wonen?
Nou ik moet zeggen, ik voel me hier geen buitenbeentje of zo. 
Je hebt hier in Balk een kaatsvereniging die misschien geen top-
niveau heeft, maar de leden hebben hier nog wel meer beleving 
en liefhebberij dan menig lid van een kaatsvereniging boven in 
Friesland. De ongeveer vijftig leden wonen niet allemaal in Balk. 
Ze komen ook uit de omliggende dorpen, of net zoals ik voorheen, 
vanuit andere delen van Friesland. Ik ben bijvoorbeeld lid hier, 
maar ik ben ook nog gewoon lid in Witmarsum. Zo zijn er meer 
leden die bij verschillende verenigingen aangesloten zijn.

Je bent dus nogal een druk baasje, hoe combineer je dat allemaal?
Nou, om heel eerlijk te zijn zie ik daar niet zo’n strijd in. We 
moeten ons gewoon handhaven en als dit nou wel of niet ten 
koste gaat van Oeverzwaluwen dat interesseert me niet zo.

Je bent dus nogal een druk baasje, hoe combineer je dat allemaal?
Het is belangrijk om duidelijk te zijn en het is een kwestie van 
afstemmen. Ik kan de KNVB- cursus mooi op donderdagochtend 
doen wanneer ik vrij heb van mijn werk, dus dat scheelt alweer 

een avond. En het kaatsen en het voetbal overlapt elkaar maar-
een heel klein beetje. Dat betekent wel dat ik bijna geen weekend 
vrij heb. Natuurlijk ontstaat daar wel eens een beetje gemor over 
met mijn vrouw, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik 
nooit voor de PC op vakantie wil. Voorheen kon ik ook nog wel 
één of twee trainingen missen, maar dat is nu ook niet meer het 
geval. Dus als we op vakantie gaan, dan in Nederland zodat ik 
bij de eerste trainingen aanwezig kan zijn.

Kunnen we nog steeds stellen dat sport een hobby van je is of 
moeten we al spreken van een obsessie?
Nou je hoeft mij niet op te geven voor “help mijn man heeft 
een hobby”. Ik denk dat ik van mijn hobby mijn beroep heb 
gemaakt. Ik ben met sport opgegroeid en zie dit ook absoluut 
niet als belasting. Meer als uitlaatklep waarbij ik tot rust kom en 
me tegelijkertijd druk maak.

Hoe zie je dat dan in de toekomst voor je? Zou je steeds verder het 
trainingsvak in willen en hier meer je werk van maken?
Ik denk dat ik gewoon een fulltime baan naast mijn trainerschap 
blijf houden. Ik zie mezelf niet minder lesgeven dan dat ik nu 
doe, tenzij ik zo’n goede trainer kan worden dat ik ervan kan 
leven. Het eerste jaar als trainer wacht ik eerst af, ik heb nu nog 
geen grote ambities op dat gebied. Het zou zo kunnen dat als het 
trainer zijn me tegenvalt ik er na een jaar gewoon mee stop.

Zit het sporten je in het bloed? Met andere woorden, heb je familie die 
je aangestoken heeft met voetbal of kaatsen?
Mijn ouders zijn altijd erg betrokken geweest bij het kaatsen, ze 
zijn dit eigenlijk nog steeds. Mijn vader mist geen enkele kaats-
wedstrijd. Heel soms slaat hij zelf ook nog wel eens een balletje. 
Mijn moeder is ook liefhebber van het spelletje. 

Tot slot, Van Gaal, Hiddink of Van Marwijk?
Het is makkelijk om nu van Marwijk te noemen, hij heeft veel 
bereikt. Maar ik kies voor Hiddink, omdat hij eigenlijk van niets 
iets kan maken. Kijk maar naar Zuid-Korea waar hij destijds suc-
cesvol bondscoach was.

Jelle Wypke de Jong

Hoofdbestuur	

Arend Weerman, Hendrik van der Zee,
Jochem Wijnia, Jan Reinsma, 
Homme Hoekstra, Folkert Wesselius



C 3 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Wessel Spijker (trainer), Hans Pieter van der Veer, 
Sjoerd Osinga, Thomas Pietersma, Rinke Veldman, Ruben van der Linden, 
Wouter Stegenga, Age van der Zee (trainer), Joop Andela (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Sander Andela, Stan Harkema, Jacco Schaper, Edser Apperloo, 
Johan Wilbrenninck, Stefan Bouma, Jorn Meursing.

B 1  Teamsponsor Juwelier Arie de Koning
Bovenste rij (v.l.n.r.): Arjan Pietersma (trainer), Kellen Cattel, Haye Boersma, 
Marten Zeldenrust, Johnny Dölle, Gerrit Hogeveen, Jordi Tjalsma, 
Mildo Kock (grensrechter), Sipke Reitsma (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Bert Venema, Schelte Reitsma, Pistis Nzoko, Jef Smits, 
Wybren Altenburg, Sven Aukes, Catharinus Bergsma.

B 2
Bovenste rij (v.l.n.r.): Patrick Kooystra, Jesse Schat, Koen Ridder, Martijn Stam, 
Harm van den Bogert, Andries Altena, Bauke Schat (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Jarno Adema, Johan Dooper, Pieter Siemonsma, 
Jonathan Stam, Piet Bouma.

C 2
Bovenste rij (v.l.n.r.): Johan Sierdsma (trainer), Jeen Osinga, Jonathan Stam, 
Teake Bergsma, Pieter Kingma, Ayelt van Zuiden (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Riemer van Loon, Pieter Jan de Jong, Stefan Konst, 
Stijn Osinga, Marnix Zeldenrust, André de jong, Lolke Klijnstra, Otto Nicolay.

C 1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Brenda Weerman, Jan Smits (trainer), Mathijs Ridder, 
Michiel Ridder (leider), Jan Breeuwsma, Mark Jan Groenewold, Bauke Boersma, 
Merijn van Bruggen, Durk Lyklema, Wim Veldman, Chekina Nzoko (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Folkert Bakker, Rik Smits, Erik Trinks, Serge Jonker, 
Philip Thoms, André de Jong.

MC 1 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Leonie Kornet, Roos Gerritsma, Trudy Bergsma, 
Renske van de Wouw, Marrit Mollema, Mennie Folmer, Simone Hoekstra, 
Theo Werkman (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Elles Slikker, Kim Mast, Marjon Spijker, Teatske Ykema, 
Liesanna Meinsma, Sonja van Tuinen, Annet Slikker.
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De	klusploeg	
van	vv	Balk
Vanaf de opening in 1998 is er een aantel mensen bezig met het onder-
houd van het gebouw. Was dit in de beginjaren voor één of twee man 
nog te doen, momenteel hebben we een ploeg van vijf  vaste mensen 
en hier is iedere maandagmorgen wel weer werk voor. Moet er een pro-
ject klaar dan wordt dat op een extra dag of op vrijdagmiddag in orde 
gemaakt.

Onder leiding van Theo Bakker zijn er de volgende “specia-
listen”: Sjoerd Haantjes, kan praktisch  alles, Herre Smid, o.a. 
schoonmaken, Sjouke de Jager, is er nu een paar maand bij, kan 
goed schilderen en Harm Spoelman is er voor de bouwkundige 
zaken. Voor schilderwerk kan een beroep op Lex Buwalda wor-
den gedaan en Wieger Schotanus lost alle problemen op elektro-
technisch gebied op. 

Wat gebeurt er zoal: in de beginjaren was dit vaak een extra 
schoonmaakbeurt van de kleedruimten en douches. Daarnaast 
onderhoud aan meubilair zoals stoelen lijmen en schilderwerk.
In 2004 is de eerste grote klus gerealiseerd, de uitbreiding van 
het complex met een werkplaats, ballenopslag en werkkast op 
de beganegrond en een archiefruimte en opslagruimte voor de 
kantine op de verdieping.

In 2007 is rondom het hoofdveld een constructie van hoekijzers 
aangebracht waar de reclameborden tussen passen, de maat van 
de borden is nu gestandaardiseerd.   

En vorstverlet is er niet bij, want in de winter van 2008/2009 is 
de uitbreiding van de bestuurskamer door de klusploeg gereali-
seerd. Tevens zijn er zes zitbanken rond het hoofdveld geplaatst.

Afgelopen zomer/herfst is de ingang van de kantine onder han-
den genomen, het gedeelte wat in de betontegels zat is gesloopt 
en voorzien van een betonplaat waarop antisliptegels zijn aan-
gebracht en in de winterstop zijn kleedruimte 1 en 2 gedeeltelijk 
voorzien van wandtegels.

Momenteel worden de tafels van de kantine opgeknapt en zijn 
we bezig met het buitenschilderwerk, dus vervelen doen wij ons 
nog niet.

Harm Spoelman

De klusploeg (v.l.n.r.): 
Sjouke de Jager, Herre Smid, Lex Buwalda, 

Theo Bakker, Harm Spoelman, Sjoerd Haantjes.
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05	feb	 Balk	1	-	SC	Joure	1
12	feb	 DWP	1	-	Balk	1
19	feb	 Balk	1	-	Nijland	1
26	feb	 Beker	/	inhaal
05	mrt	 CVVO	1	-	Balk	1
12	mrt	 Balk	1	-	Bolswardia	1
19	mrt	 Makkum	1	-	Balk	1
26	mrt	 Balk	1	-	Oudehaske	1
02	apr	 Beker	/	inhaal
09	apr	 Creil	1	-	Balk	1
16	apr	 Balk	1	-	Waterpoort	Boys	1
23	apr	 Mulier	1	-	Balk	1
01	mei	 Beker	/	inhaal
03	mei	 Beker	/	inhaal
07	mei	 QVC	1	-	Balk	1
14	mei	 Balk	1	-	Delfstrahuizen	1
21/28/31	mei	 Nacompetitie
02/04	juni	 Nacompetitie

04	sep	 Balk	1	-	FC	Wolvega	1
07	sep	 Beker	tussenronde
11	sep	 SC	Joure	1	-	Balk	1
18	sep	 Balk	1	-	DWP	1
25	sep	 Nijland	1	-	Balk	1
02	okt	 Balk	1	-	CVVO	1
09	okt	 Bolswardia	1	-	Balk	1
16	okt	 Balk	1	-	Makkum	1
23	okt	 Oudehaske	1	-	Balk	1
30	okt	 Balk	1	-	Creil	1
06	nov	 Waterpoort	Boys	1	-	Balk	1
13	nov	 Balk	1	-	Mulier	1
20	nov	 Balk	1	-	QVC	1
27	nov	 Beker	/	inhaal
04	dec	 Delfstrahuizen	1	-	Balk	1
11	dec	 FC	Wolvega	1	-	Balk	1
18	dec	 Beker	/	inhaal
15/22/29	jan	 Beker	/	inhaal
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Damesmode:

Frank Walder, Gerry Weber, 

Gardeur, Roberto Sarto, 

Sommerman, Marcona, 

Scarva, Expresso, Sandwich, 

Geisha, MAC, Cambio, 

Summum, The Barn, 

Creenstone, Cecil, Street One, 

Edc, Bench, Vero Moda, 

Only, Dept, Hilfiger, 

Denim, G-star

Herenmode:

Carl Gross, Stones, 

Roy Robson, John Miller, 

Ledub, State of Art, 

Mc Gregor, Gardeur, 

Mens, Meyer, Mac, 

Milestone, Gaastra, 

Vanguard, Pall Mall, 

Cast Iron, Hilfiger, 

Denim, Scotch & Soda, 

G-star
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Balk	Support
In 1999 werd Balk Support opgericht met als doel zaken op te pakken 
die een ieder bij de vv Balk graag wil, maar die – om wat voor redenen 
dan ook- niet van de grond komen. Balk Support functioneert naast alle 
andere commissies en vrijwilligers van de vv Balk, niet in plaats van, 
maar ter ondersteuning.

Met het bestuur werd de afspraak gemaakt de ene helft van 
eventuele inkomsten in de verenigingskas te laten vloeien, en de 
andere helft te gebruiken om nieuwe activiteiten te kunnen ont-
wikkelen. Zonder daarvoor bij de penningmeester aan te hoeven 
kloppen.

Om de club een steuntje in de rug te geven werd eerst de ‘club 
van honderd’ opgericht. Hiervoor heeft Balk Support zich gericht 
tot individuele personen en teams en niet direct tot het bedrijfs-
leven. Zij worden immers op diverse manieren al door de vv Balk 
benaderd. Dit wil overigens niet zeggen dat het bedrijfsleven niet 
welkom is op het bord. Er zijn nog enige plaatsen vrij! (aanmel-
den kan via één van de leden van Balk Support), en de kosten 
bedragen €45.- per seizoen. 

Elk jaar wordt er voor de leden een bijeenkomst georganiseerd 
met aansprekende gasten. Zo zijn o.a Foppe de Haan, 
Fritz Korbach, Hans de Jong, 
Gert-Jan Verbeek,  

Herman van Dijk, Henk Kroes, Tjisse Wallendal, Stanley Menzo, 
Alex Pama al eens als spreker aanwezig geweest op sportpark  
‘De Wilgen’. Ook wordt er door Balk Support sinds 2001 elk jaar 
de ‘wilgenloop’ georganiseerd, welke helaas het afgelopen jaar 
geen doorgang kon vinden vanwege hevige sneeuwval.

De volgende zaken zijn o.a mede door de steun van Balk Support 
door de jaren heen gerealiseerd: ballenkasten,  geluidsinstallatie, 
trainingsgoaltjes, bankjes langs het hoofdveld, bijdrage aan 
puppyveld, fotowand in de kantine, diverse busritjes naar 
kampioenswedstrijden, vernieuwing geluidsinstallatie kantine, 
etc. etc. 

En natuurlijk niet te vergeten de presentatiegids. Voor u ligt 
inmiddels de tiende uitgave van de gids die we elk jaar vol trots 
op de ledenvergadering  presenteren.

Voor meer informatie of nieuwe ideeën kunt u terecht bij:

Theo Bakker, Age v/d Zee, Klaas Hornstra, 
Sander Feenstra, Harry Haantjes, Egbert Kroes





Dames	in	de	zaal
Voetbalvereniging Balk is bij de damesafdeling een zaalvoetbalteam 
rijker. Een aantal oud-speelsters van het veld wilde om uiteenlopende 
redenen graag weer spelen en stak de koppen bij elkaar. Zodoende is 
er sinds het seizoen 2009-2010 een damesteam actief in de tweede 
klasse van de zaal.

Al een aantal jaren was het op het veld een aflopende zaak. De 
oude garde ging studeren, verhuizen, muziek maken of werd 
zwanger. Helaas bleek er geen voldoende en goed gemotiveerde 
aanwas te zijn om het damesteam, dat op dat moment speelde in 
de derde klasse, in stand te houden. Besloten werd om het team 
op te heffen. Sommige speelsters wilden toch graag weer een 
balletje trappen, maar minder intensief dan op het veld. In de 
zaal wordt er namelijk niet getraind, maar elke week alleen een 
wedstrijd gespeeld.

Speelsters
Het team bestaat uit negen speelsters en een leidster. Een 
aantal van hen speelt nog steeds op het veld: Ytje Geertsma, 
Anita Kuipers en Marike Feenstra zien het zaalvoetbal als 
‘leuk foar derby’. Feenstra speelde zelfs al eerder in de zaal 
bij Oeverzwaluwen. Toch heeft ze weer de overstap naar Balk 
gemaakt: “Alle spylsters hawwe yn it ferline op it fjild by Balk 
moai wat jierren mei mekoar spile, dat wy kinne mekoar aardich 
goed. Dat makket it fertroud en gesellich.”

Een ander groepje dames (Marriët Boomstra, Rozina van de 
Lagemaat, keepster Betty Pander en Karin Kiesewetter) heeft 
ondertussen kinderen en vindt zaalvoetbal een ideaal alterna-
tief voor het veld. Eén keer per week op avond spelen betekent 
kinderen in bed, manlief thuis en zaterdags lekker vrij. Irene 
Laagland en Grytsje Melchers hebben in het verleden ook bij 
Balk gespeeld en maken het team compleet.

Komend seizoen komt er zelfs nog iemand bij en dat komt 
mooi uit nu Kuipers in verwachting is van haar eerste kindje.
Met negen speelsters op papier (vijf in het veld en dus vier op 
de bank) is het aardig volle bak, maar volgens leidster Silvia de 
Vries (vroeger Mous en jarenlang laatste man op het veld) lost 
dat ‘luxeprobleem’ zich elke week eigenlijk vanzelf op. “Yn de 
praktyk komt it net faak foar dat alle njoggen froulju der binne. 
Der kinne altiten wol in pear net. It leafst ha wy net mear as 
twa man op de bank. Dat makket it wikseljen rêstiger en it 
spyljen oersichtliker. Wa’t spylje is dus faak alle wiken krekt 
wer even oars, mar omdat de measten fan ús mekoar al hiel 
lang kenne op fuotbalgebied, is dat gjin probleem. De dames 
binne aardich op mekoar ynspile.”

Ambitie
Het team heeft eigenlijk niet echt de ambitie om te promoveren. 
Alle wedstrijden zijn redelijk in de buurt en op die manier is 
het voor iedereen haalbaar om te spelen. Dat betekent echter 
niet dat deze vrouwen niet gedreven zijn om te winnen. In het 
veld spat het fanatisme er van af. Maar in eerste instantie is het 
doel dus om lekker met elkaar te voetballen en uiteraard zoveel 
mogelijk te winnen. Het eerste seizoen resulteerde dit in een 
vierde plek in een competitie die bestond uit twaalf ploegen.

Ook aan gezelligheid geen gebrek bij deze hechte ploeg. Op 
dinsdagsavonds worden de thuiswedstrijden gespeeld en vaak 
wordt er na de tijd nog een drankje genuttigd in de kantine. 
Ook is het traditie (of tenminste, dat wil men er van maken…) 
dat er elk seizoen in februari/maart een gezellig avondje wordt 
georganiseerd voor alle zaalvoetbalteams van de club. 
In september staat het eerste teamuitje van de dames gepland, 
waarbij het nog een verrassing is wat er precies op het pro-
gramma staat.

Marriët Boomstra
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Teamindeling	2010-2011

Balk 1 3e klasse A
Delfstrahuizen	1	 14:30
Balk	1	 14:30
Mulier	1	 14:30
Waterpoort	Boys	1	 14:30
Creil	1	 14:30
Oudehaske	1	 14:30
Makkum	1	 14:30
Bolswardia	1	 14:30
CVVO	1	 14:30
Nijland	1	 14:30
DWP	1	 14:30
SC	Joure	1	 14:30
FC	Wolvega	 14:30
QVC	1	 14:30

Balk 2 res. 1e klasse A
Blauw	Wit	’34	2	 12:00
Urk	4	 14:30
Fean	’58	2	 14:30
SC	Veenwouden	2	 12:15
Balk	2	 14:30
SDS	2	 12:30
Leeuwarder	Zwaluwen	2	 12:00
Flevo	Boys	3	 14;30
BCV	2	 13:30
Oeverzwaluwen	2	 14:30
Heerenveense	Boys	2	 12:15
Harkemase	Boys	2	 14:30

Balk 3 res. 4e klasse C
Workum	3	 14:30
SC	Joure	4	 14:00
Woudsend	2	 13:00
HJSC	2	 14:30
Oeverzwaluwen	3	 14:30
NOK	3	 14:30
Heerenveense	Boys	4	 14:30
Balk	3	 14:30
DWP	3	 12:45
Oudehaske	3	 14:30
CVVO	4	 14:30
Scharnegoutum	’70		2	 12:45

Balk 4 res. 5e klasse E
Heerenveense	Boys	6	 14:30
ONS	Sneek	5	 14:30
Balk	4	 14:30
VVI	4	 14:30
Waterpoort	Boys	3	 14:00
Heeg	4	 14:30
AVC	3	 12:15
Zeerobben	4	 14:30
IJVC	4	 14:30
Makkum	4	 14:30
Bolswardia	4	 16:30
SC	Joure	6	 14:00

Balk DA1 5e Klasse F
VWC	Da1	 14:00
SC	Joure	Da1	 14:30
Lemmer	Da1	 14:00
Oudehaske	Da1	 14:30
CVVO	Da1	 14:30
Sleat	Da1	 13:15
Renado	Da1	 14:30
Creil	Da2	 11:00
VVI	Da1	 14:30
Espel	Da1	 12:30
Balk	Da1	 11:30

Balk A1 1e klasse C
SDS	A1	 14:30
SC	Franeker	A1	 14:30
Dronrijp	A1	 12:00
Workum	A1	 11:00
St	Annaparochie	A1	 14:30
SC	Stiens	A1	 12:00
Wykels	Hallum	A1	 10:30
Zeerobben	A1	 12:00
Frisia	A2	 10:45
JV	Bolsward	A1	 10:30
Balk	A1	 12:15
CVVO	A1	 12:00

Balk B1 Hoofdklasse A
Rood	Geel	B1	 12:30
Drachten	B1	 14:30
ONS	/	TOP	’63	B1	 12:30
FVC	B1	 14:30
Balk	B1	 10:30
Zwaagwesteinde	B1	 10:00
Heerenveense	Boys	B1	 13:10
Blauw	Wit	’34	B1	 12:45
Flevo	Boys	B2	 12:30
SC	Joure	B1	 14:00
Zeerobben	B1	 12:00
GAVC	B1	 12:30

Balk B2 3e klasse N
Lemmer	B2	 10:15
Renado	/	VVI	B2	 9:00
Stormvogels	’64	B1	 11:15
CVVO	B2	 10:30
JV	Bolsward	B2	 14:30
ONS	/	TOP	’63	B2	 14:30
SC	Joure	B3	 9:00
DWP	B2	 10:45
Heerenveen	B3	 14:30
Balk	B2	 10:30
Dronrijp	B3	 9:30
LSC	1890	B3	 14:30

Balk C1 1e klasse B
VENO	C1	 10:15
FC	Meppel	C1	 9:00
SC	Emmeloord	C1	 13:00
GAVC	C1	 10:30
Jubbega	C1	 10:00
Balk	C1	 12:15
Heerenveense	Boys	C1	 11:35
CVVO	C1	 9:00
SneekWit-Zwart	C1	 11:15
FC	Wolvega	C1	 12:00
Flevo	Boys	C2	 9:00
Alcides	C1	 14:00

Balk C2 3e klasse F
Heerenveense	Boys	C2	 10:10
SC	Franeker	C3	 10:30
SC	Franeker	C4	 12:15
Heerenveen	C4	 14:30
RES	C3	 12:30
Zeerobben	C3	 10:30
Heerenveense	Boys	C3	 11:05
LSC	1890	C2	 12:15
SneekWit-Zwart	C2	 12:00
Oosterlittens	C2	 10:30
Balk	C2	 9:00
CVVO	C2	 9:00

Balk C3 4e Klasse H
LSC	1890	C5	 14:30
Jubbega	C2	 10:00
Hielpen	C2	 9:00
Balk	C3	 10:30
SneekWit-Zwart	C3	 12:45
CVVO	C4	 9:00
ONS	/	TOP	’63	C4	 10:30
Workum	C3	 9:00
WTTC	C3	 10:30
SC	Joure	C4	 10:40

Balk MC1 1e klasse A
Heerenveense	Boys	MC1	 10:30
Balk	MC1	 10:30
Nagele	MC1	 11:00
SC	Genemuiden	MC2	 9:00
Espel	MC1	 11:00
DESZ	MC1	 11:00
Flevo	Boys	MC2	 10:30
CVVO	MC1	 10:30
Ens	MC1	 9:00
Olde	Veste	MC2	 9:00
Urk	MC1	 12:30

Balk D1 1e klasse E
SneekWit-Zwart	D1	 11:15
Balk	D1	 12:15
De	Walde	D1	 10:30
Workum	D1	 9:00
RES	D1	 10:45
SDS	D1	 9:00
SC	Franeker	D1	 10:30
Makkum	D1	 10:45
JV	Bolsward	D1	 9:00
FC	Wolvega	D1	 10:15
Dronrijp	D1	 14:00

Balk D2 2e Klasse BV
Sleat	D1	 9:00
Lemmer	D1	 11:00
Woudsend	D1	 9:00
Langweer	D1	 11:00
Balk	D2	 9:00
EBC	/	Delfstrahuizen	D1	 9:30
Renado	/	VVI	D1	 9:00
LSC	1890	D2	 9:00
NOK	D1	 9:00
SC	Joure	D2	 12:00

Balk E1 1e klasse DX
Renado	/	VVI	E1	 10:00
SneekWit-Zwart	E2	 10:15
Heerenveense	Boys	E3	 9:55
Heerenveen	E3	 9:00
Akkrum	E1	 11:30
SC	Joure	E3	 9:00
Gorredijk	E1	 10:20
Balk	E1	 9:00
LSC	1890	E2	 10:30

Balk E2 1e klasse DZ
GAVC	E2	 10:00
Balk	E2	 9:00
Nieuweschoot	E1	 11:00
Mulier	E1	 9:45
Nijland	E1	 9:00
RES	E1	 11:00
EBC	/	Delfstrahuizen	E1	 10:00
CVVO	E3	 10:10
SDS	E1	 9:00

Balk E3 1e klasse EI
Oudehaske	E2	 10:00
LSC	1890	E5	 12:30
RES	E2	 12:15
Oosterlittens	E2	 10:00
SC	Joure	E4	 9:00
Renado	/	VVI	E3	 10:00
Heeg	E2	 10:00
Balk	E3	 10:15
Sleat	E2	 10:20

Balk E4 1e klasse EM
QVC	E2	 9:00
Scharnegoutum	’70	E3	 9:00
Heeg	E3	 10:00
Oosterlittens	E3	 9:00
Workum	E3	 9:00
LSC	1890	E7	 12:30
Balk	E4	 9:00
Oudega	/	HJSC	E3	 9:00
IJVC	E3	 10:00
ONS	Sneek	E5	 10:15

Balk E5 2e klasse AH
JV	Bolsward	E6	 9:00
LSC	1890	E10	 13:30
Akkrum	E5	 9:00
CVVO	E8	 11:20
Heerenveen	E12	 10:15
Balk	E5	 9:00
SDS	E5	 10:00
SneekWit-Zwart	E8	 9:15
Renado	/	VVI	E6	 10:00

Balk F1 1e klasse DQ
Akkrum	F1	 11:30
Renado	/	VVI	F1	 9:00
SC	Joure	F2	 9:00
GAVC	F1	 9:00
Balk	F1	 9:00
JV	Bolsward	F1	 9:00
CVVO	F1	 9:00
Heerenveen	F2	 12:00
Workum	F1	 9:00
Heeg	F1	 9:00

Balk F2 1e klasse DU
Balk	F2	 9:00
Nijland	F1	 9:00
Oudega	/	HJSC	F1	 9:00
TOP	’63	F1	 10:00
CVVO	F3	 10:10
Blauwhuis	F1	 11:15
JV	Bolsward	F2	 9:00
VWC	F1	 9:00
Oosterlittens	F1	 9:00
Irnsum	F1	 9:00

Balk F3 1e klasse EA
Heerenveen	F8	 9:00
ONS	Sneek	F4	 10:15
Hielpen	F1	 9:00
CVVO	F5	 11:20
Balk	F3	 10:15
IJVC	F2	 9:00
Oudega	/	HJSC	F2	 9:00
Oeverzwaluwen	F2	 9:00
Oudehaske	F3	 9:00
SC	Joure	F6	 10:10

Balk F4 1e klasse EE
TOP	’63	F2	 10:00
QVC	F3	 10:15
EBC	/	Delfstrahuizen	F3	 10:00
Mulier	F3	 11:00
Balk	F4	 10:15
Oeverzwaluwen	F3	 9:00
Workum	F5	 10:00
Akkrum	F5	 9:00
Heeg	F3	 9:00
CVVO	F7	 12:30

Balk F5 2e Klasse AS
SDS	F4	 10:00
LSC	1890	F6	 13:30
SC	Joure	F11	 11:30
Makkum	F3	 9:00
SC	Joure	F12	 11:30
Workum	F6	 11:00
Heeg	F4	 9:00
Renado	/	VVI	F4	 9:00
JV	Bolsward	F6	 10:15
IJVC	F3	 9:00
Balk	F5	 10:15
Oudega	/	HJSC	F4	 9:00
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D 2  Teamsponsor Veehandel Nicolay   
Bovenste rij (v.l.n.r.): Wieger Schotanus (trainer), Thom Beswerda, Jordi Nauta, 
Jonathan Louwsma, Andries Siemonsma, Sander Veldman, Imke Meinsma, 
Thomas Andela, Arnoud Rijpstra (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Wander de Graaf, Lútsen van Slooten, Roelof Vlig, 
Jildert de Jong, Wander Rijpstra, Jesse Koers, Wesley Schaper.

E 2
Bovenste rij (v.l.n.r.): Timo Osinga, Daniël Hoekstra, Jens Lankman, 
Jacob Dooitze Walinga, Jens Jager.
Onderste rij (v.l.n.r.): Gideon van der Linden, Timo Braam, Jippe Zeldenrust, 
Ymme Rijpstra, Geert van der Linden (leider).

D 1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Freddy Groenewold (leider), Ruben Spijker, Thom Groenewold, 
André de Jong, Michel Dölle, Stijn van Bodegraven, Marnix Zeldenrust, 
Harm Jan de Kroon, Bouwe de Graaf, Johannes Altena (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.):  Joost van Straaten, Fabien Meijer, Jeppe van Straaten, 
Ramon van der Bij, Arjan Lootsma, Remco Bakker.

E 1  Teamsponsor Pizzeria l’Arcobaleno
Bovenste rij (v.l.n.r.): Harm Jan de Jong (trainer), Sjoerd Boersma, Koen Wesselius, 
Ulco de Kroon, Jelte Hotsma, Sven Overwijk, Ivar Klijnsma (trainer), 
Martijn Boerstra, Ale Overwijk (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Johan Tiemersma, Maxime Liouville, Inge Konst, 
Siemen de Kroon, Hette de Jong.

E 3  Teamsponsor Snackbar de Linde
Bovenste rij (v.l.n.r.): Adonai Nzoko, Tiese Koopmans, Steffen van der Goot, 
Sjoukje de Vries, Pascaline de Vries.
Onderste rij (v.l.n.r.): Monne van Dijken (trainer), Ritse de Jong, Elbert Cnossen, 
Ken Veenstra, Marco de Wal, Gert Jan Groenewoud (trainer).

E 4  Teamsponsor Mous Pompenbouw  
Bovenste rij (v.l.n.r.): Rutger Kurpershoek (trainer), Micha Kainama, Wilco Wierda, 
Siebe de Boer, Stefan Hendriks, Schelte Reitsma (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Ritchie Zwerver, Hendrik de Boer, Theo Bosma.
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‘Ik	doch	oars	net	as	
sokken	breidzje’
Betty Hornstra, clubvrouw van het jaar 2009-2010, altijd in de weer, 
was deze zomer helaas iets minder actief. Door haar drukke bestaan 
en het harde werken kampte ze de laatste maanden met een versleten 
heup. Na weken van uitstellen en paracetamol moest ze de waarheid 
onder ogen zien en maakte ze een afspraak met het ziekenhuis. Het 
gevolg was een nieuwe heup. 

Inmiddels is dit negen weken geleden en is het herstel een feit. 
Tijdens mijn gesprek liep ze alweer bijna als een kievit door de 
kamer, weliswaar met een kruk, maar ze is weer volop in actie! 
Dit is Betty uit de pen! Betty en stilzitten gaan simpelweg niet 
samen. 

Met ongeveer vier weken verwacht ze weer helemaal het “heer-
tje” te zijn en hoopt ze weer aan de slag te kunnen bij vv Balk. 
In de tussentijd is ze zo’n beetje aan huis gekluisterd en schar-
relt ze wat om. Een doekje hier, een broodje smeren daar, maar 
vooral haar nieuwe hobby: sokken breien heeft er voor gezorgd 
dat de dagen wat sneller omgingen. Vakantiewerk zat er even 
niet in… De enige die vakantiewerk deed was Roelof, haar man. 
Zijn taak bestond vooral uit het verzorgen van Betty, een heel 
dankbare taak.

Betty kijkt er erg naar uit om weer wat te doen. Elke dag verlegt 
ze haar grenzen weer door een stukje verder te lopen of zelfs te 
fietsen. Zodanig dat ze begin komend seizoen weer fris en frui-
tig kan starten bij vv Balk.

Velen weten ondertussen dat ze vorig jaar Clubvrouw van het 
jaar is geworden. Een titel waar ze eigenlijk best wel verlegen 
mee was, maar velen waren het eens: Betty verdient deze titel!
Al bijna 15 jaar is ze de wasvrouw van vv Balk en wast ze de 
shirts van meerdere teams. Alleen al het wassen van vieze, ran-
zige, naar zweet stinkende shirts was voor mij persoonlijk al een 
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lintje waard! Maar Betty doet meer… Al jaren is zij de coördina-
tor van de schoonmaakploeg en zorgt ze er met meerdere teams 
voor dat het complex elke week weer spik en span is. Ook dit ziet 
ze niet als opgave, maar meer als uitje. Elke maandag even een 
bakje doen met de “froulju” en het klusteam, dit wordt gezien als 
pure vrijetijdsbesteding. Maar dat is nog niet alles! 

Minimaal één keer in de maand bezet Betty de snackbar in de 
kantine en assisteert ze vaak achter de bar, zowel in het weekend 
als door de week tijdens de trainingsavonden. Naar haar eigen 
zeggen is dat eigenlijk nog te weinig, liever zou ze dit elke week 
doen! Betty is dan ook nog niet van plan om te stoppen met dit 
vrijwilligerswerk. Ik vroeg haar of ze ooit van plan was om te 
stoppen: “Nee bist gek, ik hâld pas op wannear ‘t Roelof ophâldt  
mei’t útsetten fan de lijnen…” Wij weten allemaal, dat kan dus 
nog wel even duren en wij zijn daar allen erg blij mee. 

Tot slot vroeg ik haar of ze nog toekomstplannen heeft of nog 
vakantie gaat vieren, zodra ze is hersteld. Haar droom is rond-
toeren met een camper, bestemming onbekend. Dit lijkt aan-
vankelijk een zeldzame droom, tenminste als je weet hoe actief 
ze leeft…, maar juist daarom wel een welkom perspectief. Betty 
en Roelof samen in een camper “cruisen” door Europa, Azië en 
Amerika. Betty heeft daar twee broers wonen en ziet het wel 
zitten om daar een tijdje te bivakkeren op Sunset Boulevard, 
paraderen op Miami Beach en zich een slag in het rond gokken 
in Las Vegas! Zeg nou zelf, Betty is een gezelligheidsdier, dus 
dat lijkt mij een kansrijke missie!

Betty, 62 jaar.., wat een topvrouw! Wat een clubvrouw! Voor 
een ieder die nog twijfelde, bij deze heb ik laten zien dat ze die 
titel meer dan waard is. 

Een vrijwilliger uit duizenden!

Joanke Terpstra



E 5
Bovenste rij (v.l.n.r.): Folkert Bakker (trainer), Björn Wortman, Ruben Riemersma, 
Thorsten Beekema, Jacco Visser, Harm Visser, Riemer van Loon (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Riemer Bonnema, Max Risselada, Jacob Jelmer Hoekstra, 
Jikke van Straaten, Bouke Wortman (leider).

F 2 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Frank Veltman (leider/trainer), Jesse Veltman, Noyan Bayrak, 
Rimmer de Hoop, Sem Smits, Jaydey Koops, Jildert Konst, Erik Koops (trainer). 
Onderste rij (v.l.n.r.): Jens Lootsma, Dionne van der Wal, Jesse Wortman.

F 4
Bovenste rij (v.l.n.r.): Johnny Dölle (trainer), Pascal de Groot (leider), 
Bert Venema (trainer).
Middelste rij (v.l.n.r.): Douwe van der Land, Mart Jager, Wytse van Strien, 
Wouter Torensma.
Onderste rij (v.l.n.r.): Johan Remmelink, Joran de Jonge, Ivar Rapati, 
Jordao Paulo Stelling.

F 5  
Bovenste rij (v.l.n.r.): Nino Stijlaart (trainer), Sander Dooper (trainer).
Middelste rij (v.l.n.r.): Djurre van der Veer, Sander Albada, Luciano Ambrosio, 
Wiesje Hijlkema.
Onderste rij (v.l.n.r.): Kathy Beekema, Michel Hendriks, Alissa Kroes.

F 1 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Yvonne Schram (leidster), Theunis Klompmaker (leider).
Middelste rij (v.l.n.r.): Rudmer de Jong, Simon de Boer, Jesper Klompmaker, 
Allard Jan de Jong, Jilke Kramer.
Onderste rij (v.l.n.r.): Mark Haitsma, Sander Schram, Ryan Rapati, Rinke Schram.

F 3 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Johan Rienstra, Sander de Graaf, Hidde Haijma, 
Melvin van der Goot, Pieter Hogeterp (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Siemon Boersma, Colin Toebak, Ruben Hogeterp, 
Gerben Mulder, Jorrit Roffel.
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De	jeugdcommissie
’t  Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei.
Hij was bijna perfect geweest als . . . . . . . ,  maar helaas het heeft weer niet 
zo mogen zijn, maar wat waren  we  er dichtbij.

Met een heel nieuw seizoen voor de deur met volop nieuwe kan-
sen om misschien dit jaar met jouw team (najaar/voorjaar) kam-
pioen te worden.

Voor ons weer een mooie drijfveer om er met onze jeugd(talenten) 
weer voop tegen aan te gaan, want wie weet ......., loopt er nog  
“eentje”  tussen die het misschien wel haalt. Wij  zullen ze blij-
ven trainen, begeleiden, coachen, aanmoedigen en volgen. Maar 
natuurlijk vooral stimuleren om door te gaan met deze uiterst 
mooie teamsport. Dat is denk ik nog wel het aller belangrijkste, 
en één van de grootste pluspunten, het samen met je teammaatjes 
er iets moois en leuks van te maken.

Dit zal uiteraard gepaard gaan met winnen en verliezen, dat hoort 
er nu eenmaal bij, als je samen maar plezier en lol hebt. Dan mag 
de één het misschien een beetje beter kunnen dan de ander. Als 
je elkaar maar kunt helpen, want samen zijn we sterk. En als je 
dan na de zomer eens bij een team zit waar je vriendje net niet 
in zit dan geeft dat niets. Een paar maal samen trainen of een 
wedstrijdje spelen, dan blijkt vaak dat het allemaal reuze mee valt 
en dat ene jongetje of meisje best wel aardig is of leuk kan voet-
ballen. Naarmate we dan wat ouder worden en de prestaties meer 
om de hoek komen kijken, kunnen we altijd nog prestatiegericht 
gaan kijken.

Samen kunnen we er dan iets moois van maken, dat geldt voor 
de spelers, trainers/leiders maar ook voor ons als jeugdcommis-
sie. Ook wij proberen ieder jaar weer  om het zoveel mogelijk 
iedereen naar de zin te maken. Dat dit niet gemakkelijk is, kan 
ik u wel vertellen. Al zouden we willen, we kunnen gewoonweg 
niet ieders wens in vervulling laten gaan. Gaandeweg het seizoen 
blijkt vaak dat we er niet eens zo heel ver naast zaten met de 
teamindeling of de klassenindeling. 

Wat ons de laatste jaren het meest zorgen baart is de bezetting 
van de teams. Vroeger had je vaak één trainer die dan ook de 
zaterdagmorgen nog mee ging. Tegenwoordig staan bij de meeste 
teams al twee trainers en twee leiders vermeld. Elk jaar is het 
weer een hele puzzel om alles rond te krijgen; vele mensen moe-
ten worden gevraagd. Het is overigens niet zo dat je als leider 
van een ploegje E- of F-pupillen veel verstand van voetbal moet 
hebben. Het samen met de spelers opstap zijn heeft ook voor-
delen, je ziet ze groeien in een seizoen, het is gewoon gezellig 
en als leider heb je meer een vaderlijke/moederlijke  rol dan een 
sturende. Uiteindelijk slaagt het dan wel, maar het heeft wat 
voeten in de aarde. 

Dus als u zich geroepen voelt om ons op wat voor manier te 
helpen, wij houden ons aanbevolen. Rest ons nog om elk team een 
heel voorspoedige en sportieve competitie te wensen maar vooral 
veel plezier het komende seizoen.

Namens de Jeugdcommissie
Theo Werkman (voorzitter)
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Bovenste rij (v.l.n.r.): 
Theo Werkman, Freddy Hornstra, 
William de Vries.

Onderste rij (v.l.n.r.): 
Marcel van Straaten, Ayelt van Zuiden, 
Bauke Schat.



HELP . . .
ZONDER STEUN ZULLEN WE

Roestvaststaalindustrie	Westra	BV

Installatietechniek	S.	Reekers	BV

Aannemingsbedrijf	J.	Betsema	BV

Acc.	Poortema	&	Van	Rosmalen

Op	de	Hoek	ERA	Makelaars

Opfokstal	Geertsma	Harich

Kraanbedrijf	G.	Sierdsma

Kraanbedrijf	J.	de	Roos

Bouwbedrijf	Oenema

Bouwbedrijf	van	der	Veer

Bakkerij	van	der	Werf

Balkster	Courant

De	Jong	Opticiens

Bakkerij	Meinsma

Haskestaete	Makelaardij

Klussenbedrijf	J.	Geertsma

Spaans	Babcock	BV

Supporters	Feyenoord

Makelaardij	Bleeker	&	Flapper

Aannemersbedrijf	A.	Faber	BV

Autoschadebedrijf	Kuiper

Transportbedrijf	G.	Hylkema

Autobedrijf	Van	der	Heide

Geertsma	Assurantiën

H.	Mous	Tweewielers

Meubel	Outlet	Lemmer

Aannemingsmaatschappij	Friso	Balk	BV

Rabobank	Sneek	/	ZuidWest	Friesland

Management	Team	Noord	Groningen

Woninginrichting	De	Langestreek	BV

R.	de	Boer	Schoenen	&	Sport

Aannemersbedrijf	Konst

Popma	en	Velner	Auto’s

Walinga	Trikes

Cafetaria	De	Balk

Walter	Randolph

Snackbar	De	Linde

H.C.R.	Teernstra

Galamadammen

Drogisterij	Hak

Friesland	Bank

Oranjewoud	BV

Frisia	Invest

Nauta	Auto’s

Bakkerij	Prins

Fa.	P.	Haantjes

HJH	Reclame

CSG	Balk

C-1000

Blokker

Amstel



HOOFDSPONSOR

AGRI-GROEP 
ELKAAR NOOIT BESPRINGEN!

Bouwkundig	Buro	M.	Kampen

Koopman	&	Zn.	/	Gaastercomp

Handels-	en	Loonbedrijf	v/d	Goot

Fysiotherapie	Tom	van	Minderhout

Dierenspeciaalzaak	Gaasterland

Woninginrichting	Jongsma	&	Zn

Timmerfabriek	L.	de	Jong	&	zn.

Chin.	Ind.	Rest.	Golden	River

Aannemersbedrijf	Meerbouw

Notariskantoor	Nicolai

Mous	Pompenbouw	BV

Fysiotherapie	Balk

Foto	Doede	de	Vries

Kicker	Kindermode

Bedrijfsunits	Balk

Bergsma	Vakman

Steegenga	Mode

Oranjewebsite.nl

AVK	Plastics	BV

Hostingpoint.nl

Tjitte	de	Wolff	

Sake	Store

Workum	BV

Garage	Swart

Tappijtboerderij	Hommerts

Landgoedhotel	Welgelegen

Wonen	Zuid	West	Friesland

Sportschool	Universal	Gym

Groothandel	Bergsma	BV

Verkeersopleiding	Dinkla

Bouwbedrijf	Van	der	Werf

Bloeicentrum	Burghgraeff

Schildersbedrijf	J.	Boukes

Timmerfabriek	Sijtsma

Juwelier	Arie	de	Koning

Slagerij	O.M.	Veldman

Schildersbedrijf	Klijnsma

Veehandel	Nicolay

Kapsalon	Jeannet

Grandcafé	Fellows

Pizzeria	L’Arcobaleno

Bouwbedrijf	Sprik

Taxicentrale	Balk	

Lyklema	Veehandel

Autobedrijf	Mulder

Pulsar	Karting	BV

Decorboo	Reklame

Groenewold	Media



Bord	van	100		(bijgewerkt	tot	16	augustus	2010)	

01		Vustje	de	100ste

02

03		Transportbedrijf	Boekema

04		PSV	Kampioene

05		Balk	1

06		Balk	United

07		Foppe	de	Haan

08		Roelof	en	Bettie

09		M.	Baarsma

10		M.	Haanstra

11		Job	Postma

12		Johan

13		Theo	en	Arjen	Bakker

14

15		Eppie	Dam

16

17

18		S.	Muizelaar

19		Jaap	Oom

20		Sietse	Langenkamp

21		Laurens	de	Vries

22		Gerco	de	Vries

23		Egbert	en	Janny

24		G.	S.	Bouma

25		Cafetaria	“De	Balk”

26		Klaas	en	Friskje

27		Sjouke	Klijnsma

28		Bauke	/	Age	/	Freerk

29		Balk	4

30		SPARTA

31		Jan	Koops

32		Ajax

33		B	&	S	Watersport

34		ROMA

35		

36		Jelle	Wagenaar

37		Nelly	en	Teake

38		De	Reinsma’s

39		

40		VVD	Gaasterlân-Sleat

41		Eling	Dijkstra	zv	7

42		Frico	Cheese	Balk

43		Fam.	Terpstra

44		Garage	Swart	Wikel

45			Wigle	en	Gerrie

46

47		Foto	Doede	de	Vries

48		Johan	Nagelhout

49

50		M.	van	Dijk	sr.

51

52		AC	Balk

53

54

55		Inter	Auto

56

57		H.	Oppers

58		Wiebe,	Stien	en	kids

59		Feike	de	Jong

60		L.	Buwalda

61		Marten	Dijkstra	zv	7

62

63		De	“Plons”

64

65

66		Durk	en	Rieuwkje

67		Sjoerd	/	Harry

68		De	Vier	Bluffers

69		Autodemontage	Stegenga

70

71		Auke	B.	Hylkema	zv	7

72		Tekenburo	A.	Smink

73		Kapsalon	Jeannet

74

75		Bauke	en	Peter	de	Graaf

76		Gosse	en	Maria

77		Fam.	Boersma

78		Sytske	/	Harm	/	Tim	/	Sepp

79		

80

81		Ane	Huisman	zv	7

82		Fam.	Lyklema		

83

84		www.ABsound

85		Wessels	Vriezenveen

86		El	Sicko	&	F.U.B.A.R

87		Fokie	en	John

88		Michiel	Ridder

89		HAHA

90		Anna	Marca	van	Bruggen

91

92		Dicky	/	Bertus	/	Theo			

93		Hostingpoint.nl

94		Jan	Jongstra

95		Popma	&	Velner	Auto’s

96

97		Feyenoord

98		Arnold	en	Alex

99		Douwe/Inne/Klaas	Schotanus

100		Fam.	Beekema	

Let	op:	opgave	nieuwe	leden	voor	bord	van	100	is	mogelijk	via	Age	v/d	Zee,	Tel.	06	2367	5396

30



		
	C

O
L

O
F

O
N Uitgave:		Voetbalvereniging	Balk	te	Balk

Acquisitie:		Balk	Support

Samenstelling	en	redactie:		Balk	Support,	
Jelle	Wagenaar,	Harry	Haantjes

Oplage:	2250

Foto	voorkant:		Doede	de	Vries

Foto’s	binnenwerk:		Wieger	Schotanus	
Harry	Haantjes,	Doede	de	Vries,	Sido	Mollema

Druk:		Groenewold	Media	Lemmer

Tiende	jaargang

v.v.	Balk
Voetbalcomplex	De	Wilgen,	Balk

Bestuurskamer:	0514-605990
Kantine:	0514-605991

www.vvbalk.nl

Zaalvoetbal 1  
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jeremy Bruinsma, Gerco de Vries, Willem van Dalen, 
Cor Verburg.
Onderste rij (v.l.n.r.): Marten Aukema, Johan Nagelhout (klokkenist), 
Johan Kroes, Fetze Walda, Jörgen Mous.

Zaalvoetbal 2  Teamsponsor AVK Plastics    
Bovenste rij (v.l.n.r.): Marten Aukema, Tjalling de Vries, Peter Bangma.
Onderste rij (v.l.n.r.): Pee de Graaf, Durk Jan de Vries.

Zaalvoetbal Dames 1   
Bovenste rij (v.l.n.r.): Irene Laagland, Silvia de Vries (leidster), Marike Feenstra, 
Ytsje Geertsma.
Onderste rij (v.l.n.r.): Marriët Boomstra, Betty Pander, Lisa Gaastra.

Indeling	zaalvoetbal

Balk	1	en	2	
zaalvoetbal
3e	klasse	B

vv	Balk	1	

vv	Balk	2	

Futsal	Heerenveen	3

RES	3

Lemsterland	1

SneekWit-Zwart	2

LSC	1890	2

SC	Emmeloord	3

Workum	3

De	Wâlde	1

Oeverzwaluwen	1

SneekWit-Zwart	1

Bolswardia	1

RES	2

Balk	Da1	
zaalvoetbal
2e	klasse	A

vv	Balk	DA1

Drs.	Vijfje	DA7

Drs.	Vijfje	DA6

Futsal	Buitenpost	DA1

Futsal	Heerenveen	DA2

GAVC	DA1

Griffioen	De	DA1

ONS	Sneek	DA1

ONT/CHZ	DA2

Renado	DA1

Urk	zvv	DA1

Workum	DA1
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Info
v.v.	Balk

Complex:
 Westein	45,	8561	CA		Balk
	 Tel.	(0514)	605990	(bestuurskamer)
	 Tel.	(0514)	605991	(kantine)

	 info@vvbalk.nl
	 www.vvbalk.nl

Voorzitter:
	 J.	Reinsma
	 Tel.	06	1551	7543

Penningmeester:
	 H.	van	der	Zee
	 Tel.	(0514)	602456
	 F.	Wesselius
	 Tel.	(0514)	604277
	
	 penningmeester@vvbalk.nl
	 Bank:	3052.24.328
	 Giro:	992090

Voetbalzaken:
	 A.	Weerman
	 Tel.	(0514)	603692
	 voetbalzaken@vvbalk.nl

Secretaris:
	 H.	Hoekstra
	 De	Timpe	2,	8561	EB		Balk
	 Tel.	(0514)	604732
	 secretaris@vvbalk.nl

Facilitaire	zaken:
	 J.	Wijnia
	 Tel.	06	5122	4407
	 facilitairezaken@vvbalk.nl

Wedstrijdsecretaris	Senioren / Dames:
	 W.	Punter
	 Tel.	06	5179	0073
	 wedstrijdsecretaris@vvbalk.nl

Voorzitter	Jeugd	Commissie:
	 T.	Werkman
	 Tel.	(0514)	604460
	 t.werkman@hetnet.nl

Wedstrijdsecretaris	Junioren / Meisjes:
	 B.	Schat
	 Tel.	(0514)	604389
	 baukeschat@vvbalk.nl

Wedstrijdsecretaris	Pupillen:
	 M.	van	Straaten
	 Tel.	(0514)	592120
	 pupillen@vvbalk.nl

Wedstrijdsecretaris	Zaalvoetbal:
	 S.	Steegenga
	 Tel.	(0514)	605564
	 info@steegengamode.nl
	
Sponsorzaken:
	 M.	van	der	Zee
	 Tel.	(0514)	603069
	 mvanderzee@hotmail.com

Internetcoördinator:
	 W.	de	Vries
	 Tel.	06	4167	2051
	 william@vvbalk.nl

Consul:
	 R.	Hornstra
	 Tel.	(0514)	603313

Terreinverzorgers:
	 J.	Harkema,	R.	Hornstra	en	S.	van	Rijs

Scheidsrechterscoördinator:
	 C.	Zeldenrust
	 Tel.	(0514)	602177

“Balk	Support”	voorzitter:
	 H.	Haantjes
	 Tel.	06	2293	7213
	 haantjes@ziggo.nl
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Landgoed Hotel
Welgelegen

Welgelegen 15  •  NL-8571 RG  Harich (bij Balk)
Tel.: +31 (0) 347 - 75 04 38  •  hotelcode 108002

Fax: +31 (0)514 - 60 51 99
info@hotelwelgelegen.nl
www.hotelwelgelegen.nl

Gelegen op een unieke locatie!




