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Trots op onze club!
In de Dikke van Dale staat: zelfbewustheid, eergevoel. Dat 
mogen we best wat meer zijn; zelfbewust, wat meer eerge-
voel. Regelmatig hoor ik van andere clubs hoe goed we alles 
geregeld hebben bij Balk. Het werken met commissies is daar de 
grondslag van samen met een zeer grote groep enthousiaste en 
kundige vrijwilligers. Het gaat immers allemaal niet vanzelf.

Dat was vooral goed te merken na de brand op ons 
complex in oktober vorig jaar. De enorme betrokkenheid 
daarna van vrijwilligers en bedrijven heeft mij en ons 
geraakt. Ook daar mag je trots op zijn. 

Ook op de prestaties van diverse teams mogen we trots 
zijn. En dan bedoel ik niet alleen de teams die kampioen 
geworden zijn. Een team met plezier laten voetballen is 
ook een prestatie. Trots moet je ook zijn op een club 
waar iedereen welkom is.

Deze trots zie ik ook langs het veld, bij vaders, moeders en 
supporters, in de kantine, in de kleedkamer en bij een speler 
die met z’n voetbaltas door Balk fietst. Trots om erbij te 
horen. En dat is misschien wel het allermooiste; trots om 
een onderdeeltje te zijn van deze fantastische club! En dat 
mogen we best eens hardop zeggen tegen elkaar. 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat we trots zijn en 
kunnen blijven op onze club door er samen iets moois 
van te maken.

Met trots neem ik daarom ook afscheid als voorzitter 
van deze mooie club.

Fijn seizoen gewenst!

Fedde Trinks
Voorzitter
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Hoofdtrainer nog prima
op zijn plek in Balk
Dick Sangers is begonnen aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer 
bij het eerste van VV Balk. En dat terwijl de Heerenvener altijd 
vond dat de houdbaarheidsdatum van een trainer na drie seizoe-
nen wel was verstreken. ,,De uitdaging is er nog altijd.’’

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Dick, jouw 
houdbaarheidsdatum als trainer van Balk is dit voorjaar toch 
verstreken? Drie jaar was wel het maximum, zei je altijd. 
Toch begin je aan een vierde seizoen. Hoe zit dat?
,,Misschien was dat van die drie jaar mijn eigen autistische 
gedachte wel. De trainer van Drenthina zit er al tien jaar. Nu 
wil ik niet zeggen dat ik hier tien jaar blijf, maar ik heb het 
enorm naar mijn zin hier. En de wisselwerking tussen mij en 
de spelers is er ook nog altijd. Ik word ook ouder en ga anders 
denken over sommige dingen. Maar er is nog genoeg uitda-
ging. Er is nog genoeg te doen bij Balk.’’

Wat is die uitdaging?
,,We hebben een jonge groep met een paar ervaren rotten. 
Jongens die in de hoofdklasse hebben gespeeld brengen net 
wat meer. De jonge jongens worden steeds beter en moeten 
op een gegeven moment het stokje overnemen, want ook 
dit jaar zijn we met het vertrek van Karst Geertsma weer 
zo’n ervaren rot kwijtgeraakt. De uitdaging is dat de jonge 
jongens steeds meer zelf de verantwoordelijkheid moeten 
nemen. Ivar is bijvoorbeeld al jaren een prima speler. Die 
moet nu opstaan en leider worden. Net als Pistis.’’

Over Karst gesproken. Heb je je nog wat kunnen roeren op de 
transfermarkt?
,,Er zijn weinig mutaties geweest. Met Karst is de motor op 
het middenveld vertrokken, maar ik ben erg blij met die twee 

jongens die van De Wâlde zijn gekomen. Hette-Pieter Wink heeft 
redelijk wat voetbalervaring, dat zie je meteen. En ook Wiebe-
Rein Kuiper kan prima mee in de selectie.’’

Allemaal leuk hoor die middenvelders, maar hoe komt het voorin?
,,We zijn kwetsbaar voorin. Het is lastig om op de ouderwetse 
manier te spelen met een linksbuiten, een rechtsbuiten en een spits. 
Misschien moeten we wel op een andere manier gaan voetballen. 
De blessure van Johannes Altena (na een lange revalidatie na een 
kruisbandoperatie, heeft hij nu last van de kruisband in de andere 
knie, red.), baart me wel zorgen. Toen Johannes er vorig seizoen 
na de winterstop bij kwam, pakten we punten. Voor de winterstop 
speelden we misschien wel beter, maar scoorden we moeilijk.’’

,,Ik kreeg wel wat kritiek dat ik Johannes steeds liet staan. Het 
kan zo zijn dat hij van alles niet goed doet, maar een ding doet 
hij uitstekend: doelpunten maken. Hij scoort elke wedstrijd. We 
hebben meer jongens met scorend vermogen nodig. Marnix 
Zeldenrust is zo’n jongen, die scoorde in de jeugd altijd. Maar die 
heeft nog wat tijd nodig.’’

Wat is de doelstelling op korte en lange termijn?
,,We kunnen wel zeggen dat we bij de top-4 willen eindigen, 
maar dat is niet reëel. Wij horen daar onder. Een stabiele eer-
steklasser worden, is een reële doelstelling.’’ Sangers maakt een 
wijds gebaar. ,,Deze accommodatie is eersteklaswaardig. Dat die 
jongens van De Wâlde komen, zegt ook wel wat. Het is tijden zo 
geweest dat er geen jongens van buiten kwamen, maar je ziet dat 
we nu wel een bepaalde status in de regio hebben. Er gaan ook 
al een paar jaar geen jongens meer weg. Dat komt ook omdat we 
een prima eersteklasser zijn.’’

Moet Balk ook zelf actief op zoek naar spelers?
,,Wij doen het op onze eigen manier, dus zonder betalen. Maar 
ik vind wel dat we er werk van kunnen maken als we op termijn 
bijvoorbeeld geen spits hebben en er loopt in de buurt een goede 
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rond. Een kleine onkostenvergoeding vind ik wel passen. Net 
zoals je die ook wel mag geven aan jongens die uit Groningen of 
Amsterdam komen om hier te voetballen.’’

Je wees net al even op de accommodatie. Ben je blij met het 
nieuwe kunstgrasveld?
,,Ja fantastisch. Vorig jaar was het vanaf oktober knoeien met de 
trainingen. De velden waren slecht en toen kregen we ook nog de 
brand waardoor we moesten uitwijken. We hebben toen ook inten-
sief het hoofdveld gebruikt en dat zag je aan de kwaliteit. Ik ben 
echt blij met het kunstgras en het ligt ook op het juiste veld, want 
het hoofdveld moet mooi gras blijven.’’

Is trainen op kunstgras niet nadelig als je speelt op echt gras?
,,Ons spelletje, met minder lange ballen en zelf de bal willen heb-
ben, kun je prima trainen op kunstgras. Voetballen gaat gemak-
kelijker op kunstgras. Je ziet het ook aan Buitenpost. Dat is ook 
een echt voetballende ploeg die traint op kunstgras. Ik train 
zoveel mogelijk op kunstgras. Vooral ook om ze te laten wennen. 
De belasting voor knieën en heupen is heel anders. Je krijgt bles-
sures, maar die kun je beter nu maar hebben. We hadden in de 
eerste weken veel kleine pijntjes.’’

Iets heel anders. De club had bijna geen vierde elftal meer gehad. 
Zie je daarin ook een bedreiging voor het eerste?
,,Dat is niet meteen een gevaar voor het eerste. Wat ik wel zie dat 
jonge jongens het nog twee jaar proberen in het tweede en dan 
wat anders proberen. De jeugd geeft sneller op, stopt makkelijker. 
Maar je moet geduld hebben om een speler van het eerste te wor-
den.’’ Dick Sangers kijkt op zijn horloge. Zijn volgende afspraak 
zit al op hem te wachten. Met Jan Melchers, de nieuwe trainer 
van het tweede, moet hij een en ander doornemen. Hij heeft zin 

in het nieuwe hoofdstuk, zegt hij nog. Hij verwacht het ook dit 
jaar iedereen weer lastig te kunnen maken met zijn ploeg. 

En in het seizoen 2018-2019, is Dick dan nog trainer van Balk?
,,Als iedereen het nog met elkaar ziet zitten, kan dat zomaar.’’ 
Dick Sangers plakt niet langer houdbaarheidsdata op trainers.   

Johan Stobbe
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De Oper 1  |  8561 AP Balk  |  Tel: 0514 - 602231  
www.jongsmawonen.nl

OPENINGSTIJDEN
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G-voetbal, het beste 
initiatief ooit van VV Balk
Vraag 100 mensen waar de G voor staat van G-voetbal en een groot 
aantal zal zeggen ‘gehandicapt’. Niets is minder waar. De G is puur de 
letter die na de F aan de beurt was om een categorie voetballers aan te 
duiden.

Een categorie die in het leven is geroepen om kinderen & volwas-
senen met een sociaal-emotionele, lichamelijke of verstandelijke 
beperking deel te kunnen laten nemen aan het mooie spelletje dat 
voetbal heet. Een categorie waar het spelletje in al zijn puurheid 
wordt beleefd met zoveel mogelijk de normale spelregels. 

Beweging en beleving lopen bij G-voetballers en voetbalsters vol-
gens iets andere lijnen. Prachtig dat VV Balk dat opgepakt heeft 
en als belangrijk heeft bestempeld. Begeleid door vrijwilligers met 
het juiste gevoel en de ouders, beleven de voetballers hun ‘finest 
hour’ op een echt veld en met echte goals. 

De uitslag en wie de beste speler is, is totaal niet interessant. Het 
enige dat telt is het intense plezier dat er vanaf spat. 

Toevallig ken ik een jongetje dat sinds dit jaar meedoet met de 
trainingen. En hij vindt het prachtig. Als je hem ziet lopen, zie je 
een prachtige en spontane knul met een kleine sociaal-emotionele 
beperking. In een ‘gewoon’ team zou hij wellicht buiten de boot 
vallen en afhaken. Bij G-voetbal is hij als een vis in het water 
met jongens en meisjes om hem heen die net als hij intens van 
het spelletje genieten. 

De beelden op YouTube van de afsluiting van hun seizoen met 
een wedstrijd die van start ging met de hymne van de Champions 
League moet iedereen maar eens goed bekijken. Het plezier, fana-
tisme en de gelukzalige koppies: kippenvel. 

Hulde derhalve voor de spelers, begeleiding, ouders en VV Balk 
voor misschien wel dit beste initiatief ooit.

Willem van Dalen.



VV Balk
Opgericht in 1946

Sportpark De Wilgen
Westein 45, Balk

0514 605990
vvbalk.nl

Hoofdtrainer: Dick Sangers

VV Buitenpost
Opgericht in 1942

Sportpark De Swadde
Jeltingalaan 80, Buitenpost

0511 541856
vvbuitenpost.nl

Hoofdtrainer: René van der Weij

VV Noordscheschut
Opgericht in 1945

Sportpark De Meulewieke
Coevorderstraatweg 40, Noordscheschut

0528 342144
vvnoordscheschut.nl

Hoofdtrainer: André Mulder

VV Winsum
Opgericht in 2016

Schouwerszijlsterweg
Schouwerszijlsterweg 7A, Winsum (GR)

0595 443262
vvwinsum.nl

Hoofdtrainer: Robert Bos

ZMVV Zeerobben
Opgericht in 1953

Oosterpark
Achlumerdyk 6, Harlingen

0517 415918
web.zeerobben.nl

Hoofdtrainer: Arjen Postma

Drachtster Boys
Opgericht in 1948

Sportpark Drachtster Bos
Postlaan 5, Drachten

0512 517067
drachtsterboys.nl

Hoofdtrainer: Marius Hendriks

Be Quick Dokkum
Opgericht in 1937

Tolhuispark
Tolhuispark 3, Dokkum

0519 297116
bequickdokkum.nl

Hoofdtrainer: Henk Konings

CVV Blauw Wit ‘34
Opgericht in 1934
Sportpark Wiarda

Ublingaplantage 4, Leeuwarden
058 2122330
blauwwit34.nl

Hoofdtrainer: Bert Hollander

VV PKC (Peizerweg de Kring Combinatie)
Opgericht in 1983

Sportterrein PKC’83
De Kring 100, Groningen

050 5253847
pkc83.nl

Hoofdtrainer: Zephnad Wattimury

VV Gorecht
Opgericht in 1965

Sportpark de Koepel
Scharlakenlaan 28, Haren

050 5349477
vvgorecht.nl

Hoofdtrainer: Bert Vos

VV Groningen
Opgericht in 1929

Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89, Groningen

250 3655543
vvgroningen.nl

Hoofdtrainer: Gert Haak

Club informatie 
Seizoen 2017/2018

1e klasse

E

VEV ‘67 (Vlug en Vaardig) 
Opgericht in 1967

Sportpark Oostindie
De Knip 2, Leek

0594 515407
vev67.nl

Hoofdtrainer: Luitzen Nijboer

VV d’Olde Veste
Opgericht in 1954

Parallelweg
Parallelweg 11, Steenwijk

0521 524250
oldeveste.com

Hoofdtrainer: Leo Blom/Jan Derk Brandsma

CVV Oranje Nassau
Opgericht in 1918

Sportpark Coendersborg
Kooiweg 13, Groningen

050 5256133
cvvoranjenassau.nl

Hoofdtrainer: Patrick Zwart
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Eigen Haard 33
8561 EX Balk

(0514) 60 33 60  
info@geertsma.frl
www.geertsma.frl  

Wedstrijdprogramma Balk 1 | 1e Klasse E | 2017-2018

23-Sep 15.00 Zeerobben - VV Balk
30-Sep 14.30 VV Balk - VV Groningen
07-Okt 14.30 PKC’83 - VV Balk
14-Okt 14.30 VV Balk - Buitenpost
21-Okt 14.30 VV Balk - Blauw Wit ‘34
28-Okt 14.30 Winsum - VV Balk
04-Nov 14.30 VV Balk - Gorecht
11-Nov  Beker / inhaal
18-Nov 14.30 Noordscheschut - VV Balk
25-Nov 15.00 VEV’67 - VV Balk
02-Dec 14.30 VV Balk - Oranje Nassau
09-Dec 14.30 d’Olde Veste - VV Balk
16-Dec 14.30 VV Balk - Drachtster Boys

Winterstop

27-Jan 15.00 Be Quick D - VV Balk
03-Feb 14.30 VV Balk - Zeerobben

10-Feb 14.30 Buitenpost - VV Balk
17-Feb 14.30 VV Balk - PKC’83
24-Feb  beker / inhaal
03-Mrt  beker / inhaal
10-Mrt 15.00 Gorecht - VV Balk
17-Mrt 14.30 VV Balk - Winsum
24-Mrt 15.00 Blauw Wit ‘34 - VV Balk
31-Mrt 14.30 VV Balk - Noordscheschut
07-Apr 14.30 Groningen - VV Balk
14-Apr 14.30 VV Balk - Be Quick D
21-Apr 15.00 Oranje Nassau - VV Balk
28-Apr  beker / inhaal
05-Mei  beker / inhaal
12-Mei 14.30 VV Balk - VEV’67
19-Mei 14.30 Drachtster Boys - VV Balk
26-Mei 14.30 VV Balk - d’Olde Veste

Eventueel nacompetitie

Be Quick Dokkum 89,2km 1u 06min

Blauw wit ’34 62,6km 42min

Buitenpost 75,8km 55min

D’olDe Veste’54 61,2km 41min

Drachtster Boys 50,9km 40min

Gorecht 95,1km 1u 02min

GroninGen 91km 1u 05min

noorDscheschut 102km 1u 06min

oranje nassau 90km 1u 03min

pkc ’83 84,6km 52min

VeV ’67 76,7km 52min

winsum 107km 1u 14min

ZeeroBBen 48km 39min

Be Quick Dokkum

Drachten

Blauw Wit

Balk

Oranje NassauBuitenpost

VEV ’67

PKC ‘83

Winsum

Groningen

Gorecht
Zeerobben

NoordscheschutOlde Veste ‘54
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Het hele jaar door 
een goede voetbalmat
“De trainingen zijn afgelast”. Op regenachtige dagen draaiden de servers 
van de VV Balk-site overuren, doordat hordes voetballers wilden weten 
of de trainingsvelden nog bespeelbaar waren. Helaas was dat vaak niet 
het geval en ontstonden er grote modderpoelen op De Wilgen. En dus 
was die kop iets te vaak te lezen op de website. Maar dat is nu verleden 
tijd, met de aanleg van een prachtig nieuw kunstgrasveld.

In de zomermaanden heeft CSC Sport keihard gewerkt om het 
veld aan te leggen, onder begeleiding van het bedrijf KYBYS.ING.
Als directievoerder had Sander Akkerman de leiding over de 
aanleg van het veld en hij is dik tevreden met het resultaat: “Dit 
is echt super. Door dit veld krijg je zoveel meer mogelijkheden 
en speeluren.”

Van de grassprietjes tot de doelen en het omliggende hekwerk: 
het eindresultaat mag er zijn. “Je kunt het niet met het blote oog 
zien, maar per vierkante meter zitten er ruim 124.000 grasspriet-
jes in de mat”, vertelt Akkerman. Wanneer je het veld oploopt 
voel je ook meteen de vering in de bodem. Akkerman legt uit dat 
dat komt door de speciale opbouw van lagen. “De onderste laag 
bestaat uit zand. Daarbovenop zit de zogenoemde sporttechnische 
laag. Die laag bestaat uit granulight, een waterdoorlatend materi-
aal dat een goede fundering vormt voor het veld.”

De laatste laag is het kunstgras met rubberkorrels. “En dat is 
dus de perfecte combinatie voor een goed voetbalveld. Ook is 
er rond het veld hard gewerkt.” Akkerman vertelt met trots: 
“Er zijn prachtige hekken rond het veld geplaatst. De hekwerken 
zijn geboord in de betonplaat. Daardoor zit het heel stevig in 
de grond en gaat het enorm lang mee. Daarnaast zien de 
betonplaten langs het veld er strak uit.”

Tijdens het project werd er veel overlegd, opdat de aanleg goed 
zou verlopen. In september kwamen KYBYS.ING en VV Balk al 
samen met de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden voor 
een kunstgrasveld. Daarna mocht CSC Sport het veld aanleggen, 
waarbij elke twee weken werd vergaderd met KYBYS.ING. 

“We letten op het feit of alles wel goed aangelegd werd, zoals het 
vooraf was besproken met VV Balk en de gemeente. Ook hielden 
we steeds de financiën en de planning in de gaten, zodat we niet 
over het budget gingen en het veld op tijd gereed was.”

Er zijn nauwelijks problemen geweest bij de aanleg van het veld. 
De keuringen van de onderlagen waren meteen goed, wat lang 
niet altijd het geval is. Er waren alleen een paar probleempjes met 
de afwatering. “Maar dat is een situatie die bij andere projecten 
ook regelmatig voorkomt. Dit komt omdat er na het aanbrengen 
van de drainage nog met zware machines over de zandbaan heen 
wordt gereden. Daarom hebben we ook altijd een extra controle- 
moment om de drainage te inspecteren nadat het zware transport 
eroverheen is geweest. ”

Iets meer dan een jaar geleden kwam kunstgras negatief in het 
nieuws, omdat de rubberkorrels schadelijk zouden zijn voor de 
gezondheid. Het RIVM heeft onderzoek laten doen naar de rub-
berkorrels en kwam tot de conclusie dat het geen gevolgen heeft 
voor de volksgezondheid. Toch is het begrijpelijk dat mensen nog 
sceptisch zijn. Akkerman legt uit dat het gebruik van rubberkor-
rels een verantwoorde keuze is: “mijn zoontje speelt bij zijn voet-
balclub ook op zo’n veld en daar heb ik absoluut geen problemen 
mee. Als het RIVM na onderzoek zegt dat het veilig is, gaan wij 
daar als bedrijf in mee.” 

De club mag dus trots zijn op het nieuwe kunstgrasveld. Er kan 
nu onder alle weersomstandigheden gevoetbald worden, waardoor 
er veel meer speeluren gemaakt kunnen worden. De kunstgrasmat 
ziet er heel goed uit, het hekwerk eromheen is mooi en duurzaam, 
kortom: hier zal VV Balk nog jarenlang sportief plezier aan bele-
ven. 

Door Jeroen Boersma
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Keunstgers: kofje of Senseo?
Freegje in fuotballer wat hy (of sy) fynt fan keunstgers, en do krijst 
meastentiids geëamel en gefoeter. 
“Keunstgers is gjin bier, dat is Amstel 0.0.”
“Keunstgers is gjin kofje, dat is Senseo.”
“It is gjin fleis, mar in Vegaburger.”

Fuotballers hawwe in foarkar foar spylje op gers, écht gers. Koart 
meand, grien gers. Gers mei her en dêr in pôltsje, sadat hja dochs in 
ekskús hawwe foar it missen fan in net-te-missen-kâns… Fuotballers 
fine har sels bikkels, basic-bikkels. Saillant is dan wol dat dyselde 
“basic-bikkels” faaks yn ’e auto nei de Wilgen komme, wylst de fyts of 
rinde dochs gâns echt mear “basic” is. 

Opgroeid as jeugdfuotballer yn ’e jieren 70 en 80 op it oerbefolkte en 
krappe treningsfjild by sporthal De Trime, stap ik fanôf 1998 altyd 
mei in grutsk gefoel it complex fan e Wilgen op. De thúsbasis fan 
VV Balk is in besiteplaatsje, net allinne foar de fuotbalferieniging, 
mar foar hiel Balk. Yn goed tritich jier is VV Balk groeid en bloeid 
fan in labyle twaddeklasser FVB ta in stabyle earsteklasser KNVB, en 
dat mei (meast eigen) jongens dy’t lykas oare leden gewoan kontri-
búsje betelje. Op it âlde treningsfjild by de sporthal oan ’e Herman 
Gorterstrjitte wie it altyd drok, te drok. It waard yntinser brúkt as de 
wifi op in middelbare skoalle. Jierliks fanôf heal oktober wie it dan ek 
meastentiids hielendal keal en swart fan e drek.

Mar keunstgers wie doe noch gjin bêste opsje. Yn Fryslân wiene der 
noch mar in pear ferienigingen mei keunstgers, en harren “gers-
matten” wiene noch nepper as de kont fan Kim Kardashian en de 
sinne-brúne tint fan Dries Roelvink. No, lang om let, hawwe steeds 
mear ferienigingen in goed keunstgersfjild; dé oplossing foar it 
luxeprobleem wêr’t VV Balk al jieren mei te krijen hat. Want ús club 
groeit sa út har foegen, dat ek op it treningsfjild fan de Wilgen alwer 
romtegebrek is. Goed besjoen is sa’n keunstgersfjild as de rollator fan 
muoike Durkje of de steunsoalen fan pake Warns; sûnder rêde jo je 
ek wol, mar eins binne die rollator en soaltsjes bittere needsaak.

Túrlik!..., reedriden op moai swart natúriis op e Luts en de Sleattemar 
is absolút it summum, mar de keunst-iisbaan fan Thialf is in mear 
as prachtig alternatyf toch? Sa is dat ek mei it keunstgersfjild op ’e 
Wilgen. Gelokkich hat Balk wol keazen foar gers op it haadfjild, sadat 
as basis de wedstryden fan Balk1 op écht gers spiele wurde. Mar alle 
treningen, alle jeugd, alle teams, kinne no 24/7 te plak op it keunst-
gers fan it C-fjild. In keunstgersfjild wie in winsk die’t VV Balk al 
jieren boppe-oan har listje stean hie, der hawwe de bestjoeren yn it 
heden en ferleden knoeterhurd foar ûnderhannelje moatten.

En no is dat slagge. In kadootsje fan en foar de hiele club. Foar elk-
enien, fan de kabouters en de G-fuotballers fan “Balk-Grinsleas” ta 
de mannen fan it earste, en alles wat dêr tuskenyn ballet: in noflik, 
suksesfol, en foaral sûn fuotbaljier!

PS 
Wy drinke thús “echte” D.E. kofje én Dark-Roast-Senseo fan ’e Lidl.
En beide smakket ús goed!!

PdGrf 
peedegraaf@live.nl 
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JO19-1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Roel Ferdinands (trainer), Adonai Nzoko, Hylke van Netten, 
Jesse Koers, Justin Bijstra, Iemke Andries Meinsma, Wander Rijpstra, 
Gideon van der Linden, Fred Groenewold (leider), Wopke Haantjes (leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Michel Dölle, Timo Osinga, Julian Kuiper, Johan Tiemersma, 
Martijn Boerstra, Hette de Jong, Harro Deinum, Tjardo Haantjes.

JO19-2
Bovenste rij (v.l.n.r.): Mathijs van der Sloot (trainer), Kevin Terpstra, Jetse Müller, 
Ingmer van der Veen, Jesse van der Veen, Jens Jager, Sjoerd Boersma, Pieter Halma, 
Omar Kheder Shariqi, Joost van Straaten (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Jordi Nauta, Steffen van der Goot, Rolf Bron, Berend de Glee, 
Sibert Reekers, Ken Veenstra, Nuradin Abdullani.

Balk 4 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jan J. Kampen (teammanager), Eelko de Vries, Martin Oom, 
Arjen Kuperus, Ludo Buter, Heiko Bierman, Johannes vd Wal, Henri Pander, 
Wessel vd Goot, Klaas Riemersma, Wiebe Hendriks (trainer/coach).
Onderste rij (v.l.n.r.): Koos Franzen, Freerk vd Zee, Jappie Duiker, Epke Folmer, 
Pascal de Groot, Rene Lootsma, Remco Pietersma, Peter Halma.

Dames 1 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Wietze Punter (interim leider), Annelies van Beenen, 
Tessa de Vette, Sonja van Tuinen, Annet Slikker, Kim Mast, Jeltsje Winia, 
Frans Pieter Witteveen (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Susanne Schotanus, Brenda Weerman, Xandra Geskus, 
Froukje de Glee, Inge Menger, Tianne Stellingwerf, Immie Zijlstra.

Balk 3 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Rintje Sybrandy, Sierd Deinum, Geertjan Holtrop, 
Eelco Werkman, Jelle-Wiepke de Jong, Anco Osinga, Simon van Rijs, 
Jacob Jetse Halma (teammanager/trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Jelmer Brandt, Jelmer Haakma, Stefan Elzinga, 
Stephan de Jong, Niels Bron, Arnold van der Wekken.

Balk 2 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jan Melchers (trainer), Henk Veldman, Rik Smits, 
Wouter Stegenga, Jacco Schaper, Haye Boersma, Bauke Boersma, Niels Osinga, 
Jordy Tjalsma (teammanager).
Onderste rij (v.l.n.r.): Riemer van Loon, Durk Eddy Bosman, Lolke Pieter Klijnstra, 
Andre de Jong, Stefan Konst, Johan Sierdsma, Bert Venema, Mark Jan Groenewold.
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“Ik kende alleen
het Nederlands Elftal”
Dit schrijft een vluchteling die in 2013 in Nederland arriveerde. Of de 
asielzoeker anno 2017 dit nog steeds zal schrijven valt met de huidige 
prestaties nog te bezien, maar dit terzijde.

Tot 6 september 2016 was het vluchtelingenvraagstuk voor de 
Gaasterlander een “ver van mijn bed show”. We lazen erover en 
hadden uiteraard een mening. In het najaar van 2016 veranderde 
het straatbeeld in Balk. Het AZC werd al snel bevolkt door enkele 
honderden asielzoekers. Er kwamen initiatieven om de bewoners
van het AZC en Balksters met elkaar in contact te brengen. 
Gelukkig zijn er altijd mensen die in zulke situaties het voortouw 
nemen. Eén daarvan is Egbert Kroes.

Egbert had via de kerk al snel contact met enkele vluchtelingen 
uit Afghanistan en Iran. Deze mensen bezochten regelmatig dien-
sten in de Paadwizer. Hij nodigde ze uit op de koffie en raakte 
met hen aan de praat. “Het verhaal van een vluchteling is niet 
van zijn gezicht af te lezen. Vergeet niet dat iemand die gevlucht 
is jaren van zijn leven moet afschrijven, een nieuw thuis opbou-
wen, studies overdoen, vrienden maken. Het heeft een enorme 
impact alles achter te laten, vaak losgeslagen van familie”.

Het blijkt dat de meeste bewoners van het AZC zich vervelen. 
Ze zouden wel willen sporten. Egbert zag wel kansen om via het 
voetbal mensen bij elkaar te krijgen. Hij zocht contact met Freddy 
Hornstra die een en ander wel wilde coördineren. “Ze zijn welkom 
op de vrijdagavond. Er moet nog wel wat geregeld worden, maar 

het gaat lukken”. Met de hulp van Freddy Groenewold en Jelke 
Algra kwamen er shirts en schoenen. En het bleek al snel dat er 
enkele prima voetballers bij zaten. Zij mochten met hogere teams 
meetrainen.

Op 6 april 2017 gaven Johannes Altena en Ivar Klijnsma een 
voetbaltraining aan bewoners van het AZC. Wie maar zin had 
mocht meedoen. Bewoners en trainers waren na afloop enthou-
siast en eens te meer bleek dat sport verbindt. Het is best moge-
lijk dat er in het najaar weer één of meer clinics zullen worden 
gegeven. Bij de bewoners zijn er twee sporten die er echt boven-
uit springen: hardlopen en voetbal. Voor een duurloopje heb je 
slechts een paar geschikte schoenen nodig en voetbal is een sport 
die in alle uithoeken van de wereld wordt beoefend.

Laat de VV Balk naast voetbal nou ook nog een klik met de 
loopsport hebben. De organisatie van de Gaasterlân-Run polste 
via Egbert of er bewoners van het AZC zouden willen deelnemen 
aan de run. Er was belangstelling en loopschoenen werden snel 
geregeld. Een groepje enthousiaste bewoners deed vervolgens mee 
aan de 5 km loop en reken maar dat er in 2017 meer bewoners 
van het AZC zullen inschrijven. De columns van Pee de Graaf 
geven heel goed weer wat er leeft in onze club (zie columns 
februari 2017 en april 2017 op onze website). In deze columns 
prijst hij de VV Balk die mensen met een beperking kansen biedt 
om te sporten en die mensen die van ver komen welkom heet. En 
dan kan het zomaar gebeuren dat Bauke El Hassoussie, Youssaf 
Bahkbhami en Ate-Folkert Altena ervoor zorgen dat we in 2039 
promoveren naar de Topklasse.

Meindert van Rijs.
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JO17-4 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Roel vd Brug, Rinke Schram, Alexander Wakkae, 
Julian Gercama, Sander de Graaf, Jaydey Koops, Jorrit Zeldenrust. 
Onderste rij (v.l.n.r.): Ryan Rapati, Luciano Ambrosio, Sem Smits, Sander Schram, 
Gerben Mulder, Sander Albada, Hidde Haijma.

JO17-2 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Anne Marten de Jong (leider), Jurjen vd Veer, Ken Veenstra,  
Steffen van der Goot, Ruben Pietersma, Bjorn Wortman, Rudmer de Jong, 
Peter Braam (leider). 
Onderste rij (v.l.n.r.): Ali Omar, Pieter Halma, Mika Hanekom, Suzanne Schotanus, 
Willem Bekkema, Fabi Zwarts, Timo Braam, Mark Haitsma, Allard Jan de Jong.

JO17-3 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jeppe van Straaten (trainer), Erwin Visser, Damian Rinia, 
Jesper Klompmaker, Simon de Boer, Jacco Visser, Iris Boerstra, Kasper Lemstra 
(leider/trainer). 
Onderste rij (v.l.n.r.): Jens Lootsma, Harm Visser, Jorrit Roffel, Joep Wesselius. 
Jildert Konst, Friso Smits, Jesse Wortman.

MO15-1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Wiebren van der Zee (leider), Tessa Bosma, 
Carina van der Goot, Nynke Haantjes, Anna Haringsma, Kirsten van der Zee, 
Jelly Schipper, Kim Albada, Rozina van de Lagemaat (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Isa van Vliet, Brecht Stegenga, Anne Schotanus, 
Eline Brouwer, Joke Schilstra, Marjet Homma, Anna Batteram.

MO17-1 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jikke van Straaten, Sabrina Terpstra, Sjoukje de Vries, 
Evelien Spijker, Nynke Cnossen, Sandra Sprik, Rixt Samplonius, Djurra Bergsma, 
Sijbrand de Vries (coach).
Onderste rij (v.l.n.r.): Ilse Batteram, Melissa Aukema, Foke Winia, Janieke de Vries, 
Wiesje Hylkema, Kathy Beekema, Alissa Koers.

JO17-1 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jeppe van Straaten (trainer), Jan Ruurd Leegstra, 
Elbert Cnossen, Aron Ybema, Koen Wesselius, Kevin Albada, Siebe de Boer, 
Douwe van Netten, Kasper Lemstra (leider/trainer). 
Onderste rij (v.l.n.r.): Jilke Kramer, Maxime Liouville, Ymme Rijpstra, 
Hendrik de Boer, Noyan Bayrak, Frank de Jong, Jippe Zeldenrust.
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VV Balk A-selectie 2017-2018
Bovenste rij vlnr: Harm Jan de Jong, Bauke Lyklema, Johan Lyklema, Jacco Schaper, 
Hessel Altenburg, Johan Berger, Johan Geertsma, Harry Deinum, Marnix Zeldenrust.

Middelste rij vlnr: Wim Haringsma (ass. Scheidsrechter), Pieter Wijnja, Rik Smits, 
Folkert Bakker, Gerrit Hoogeveen, Beerend Altena, Johannes Altena, Hette-Pieter Wink, 
Ivar Klijnsma, Wiebe-Rein Kuiper, Cora van Dijk (verzorgster).

Onderste rij vlnr: Schelte Reitsma, Erik Mast, Rudolf Reinsma (teammanager), Dick Sangers
(trainer), Lolke Boerstra (teammanager), Wybren Altenburg, Pistis Nzoko.
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Kleine verbouwingen, Keukeninstallatie, Plaatsen dubbele beglazing,
Badkamerrenovatie, Leveren en plaatsen kunststof kozijnen enz

Stinsenwei 22A - 8571 RJ Harich - Tel. 06 1067 6053
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JO15-2 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Stefan Elzinga (trainer), Sem van Ruler, Dirk Arend 
Wondergem, Joran de Jonge, Rimmer de Hoop, Sybrand Bangma, Liam Buwalda, 
Jasper de Vries, Mirjam Buwalda (leider), Stephan de Jong (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Pieter Zeldenrust, Nick Ras, Bauke Sikkes, Jesse Alting, 
Jeffrey Koopmans, Twan Koppers, Toni Mous, Christian de Hart.

JO11-1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Freddy Hornstra (leider), Sven Hoekstra, Christiaan Wakkae, 
Yoran Wijnia.
Onderste rij (v.l.n.r.): Jelger Kroes, Joep van Ginhoven, Meine Groeneveld, 
Tijn Hornstra, Redmer van der Lijn.

JO15-1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Justin v/d Goot ( trainer), Gerard Remmelink (leider), 
Timo Jager (leider), André de Jong (trainer).
Middelste rij (v.l.n.r.): Thanva van den Berg, Daniël Wakkae, Douwe op de Hoek, 
Rick de Jong, Wieger Atsma, Eric Ybema, Douwe v/d Land, Rick Schilstra, 
Roan Wijnsma. Onderste rij (v.l.n.r.): Simon Boersma, Johan Remmelink, Mart Jager, 
Johan Rienstra, Willem Bekkema, Ivar Rapati, Wouter Torensma.

JO13-3
Bovenste rij (v.l.n.r.) : Jan de Vries (leider), Djimayro Werkhoven, Erwin v/d Veen, 
Jayden Kramer, Finna Franzen, Jide van Vliet, Evan v/d Heuvel, Frits de Jong, 
Stijn Koppers, Jesse Koers (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Twan Zwerver, Demi Hendriks, Niels Schilstra, Jurjen Bangma, 
Harmen de Vries, Jesse v/d Meer, Marten Nijdam, Mees de Lange, Nynke Eilers.

JO13-1 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Mark Schotanus (leider), Stefan Berendsen (trainer), 
Tygo van Ruler, Jildert Koopmans, Stan Jaarsma, Tijmen Schotanus, Stijn Venema, 
Bas Dijkman, Riemer van Loon (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Jorik van der Werf, Ryan Koops, Hidde Haantjes, 
Floris Wesselius, Sjoerd Tjalling de Vries, Timo Lootsma, Jouke van Strien.

JO13-2 
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jilke Kramer (trainer) Jan Ruurd Leegstra (trainer), 
Joey Brandt, Robin de Vries, Arno de Vries, Fonger Bangma, Mart Jong, 
Sebastian Krottje, Adrian Zemla, Conrad Leegstra (trainer/leider).
Onderste rij (v.l.n.r.): Lebe Jelle Leegstra, Sietse Brandt, Kuba Biedny, 
Thijs Melchers, Tobias Veenstra, Fokke Hamstra, Tim Gaastra, Loqman Omar.



Geïnteresseerd? Bekijk alle voordelen van ons full-service ontzorging model op textielstra.nl

ENKELE VOORDELEN VAN TEXTIELSTRA.NL

OP ZOEK NAAR EEN PROFESSIONELE 
(SPORT) KLEDINGPARTNER?

Gratis custom made (club)webshop

(Club)Kleding incl. bedrukkingen per stuk bestellen

5-9 werkdagen levertijd

Gratis gebruik maken van onze grafische afdeling

Flexibiliteit door eigen interne drukkerij

Keuze uit gerenommeerde merken

Een hogere mate van uniformiteit en financieel resultaat

textielstra.nl heeft de vele uitdagingen die een vereniging, bedrijf of organisatie tegenkomt op het gebied 
van de kleding (en bijbehorende zaken) ondergebracht in een uitgekiend ‘full-service ontzorging model’.
Dit full-service ontzorging model zorgt ervoor dat alle problemen op het gebied van de (team)sport- of 
bedrijfskleding voortaan tot het verleden toebehoren.

Reeds 65 verenigingen, waaronder; VV Balk, SWZ Sneek, Woudsend, De Wâlde, R.K.V.V. Bakhuizen, 
Workum, Harkemase Boys, Buitenpost, LAC Frisia 1883, ONS Sneek en ruim 200 bedrijven gingen u voor!  

MEERWEG 17-20, 8561 AV BALK
TEL.: 0514 - 60 32 48

Website:  www.goldenriverbalk.nl
E-mail:  info@goldenriverbalk.nl

Openingstijden:
Dagelijks geopend vanaf 11:00 uur

Doelgericht ondernemen doet u met Flynth.
Ondernemen is topsport. Net als voor voetballers is het ook voor u als 
ondernemer essentieel om kansen te zien én te pakken. Flynth helpt u 
daarbij. Met een heldere blik op zaken en een no-nonsense aanpak die 
aansluit bij uw werkwijze. Wij praten en denken intensief met u mee over uw 
doelen en nemen beslissingen op basis van actuele cijfers. Zodat u de 
kansen kunt pakken als ze zich voordoen. Want van scoren houden we bij 
Flynth. Niet voor niets sponsoren wij

I  Ondernemen inspireert  I

“Kansen 
moet je pakken!”

De adviseurs van Flynth vindt u o.a. in: Joure (088) 236 92 00 of kijk voor
meer informatie op www.flynth.nl

VV Balk.



21

Clubman van het jaar: 
Douwe Menger
“De meesten zullen je wel kennen, maar zou je jezelf toch even 
kunnen voorstellen?”
“Ik ben Douwe Menger, 53 jaar. Ik ben getrouwd met Froukje 
en we hebben vier dochters, dus echt een vrouwenhuishouding. 
Soms is het een kippenhok, maar het is wel gezellig. Momenteel 
ben ik werkzaam bij de Sligro, een groothandel voor snackbars en 
horeca. Deze bevoorraad ik vanuit Drachten en zo kom ik op veel 
plaatsen. Wel leuk werk. 

In mijn vrije tijd ben ik veel met voetbal bezig. Voornamelijk als 
lid van de activiteitencommissie van VV Balk. Ik zit er zelf al heel 
lang in en we hebben nu een vaste groep van zes mensen die al 
ongeveer vijftien jaar bij elkaar is. Een supermooie groep, om zo 
maar te zeggen. Er wil ook weleens iemand opstappen, maar dat 
wordt simpelweg niet toegestaan. Onmogelijk. We staan er als het 
moet, maar het is vooral ook erg gezellig. Voor de rest sta ik wel-
eens achter de bar bij het kaarten en soms open ik het complex ’s 
ochtends. En als er eens iets anders te doen is dan kunnen ze me 
altijd vragen. Er is altijd wel wat te doen.

Zoals je ziet (we zitten in de achtertuin) heb ik ook nog twee 
volières met vogeltjes. Daarnaast heb ik nog een volkstuintje 
waar ik van alles en nog wat op verbouw.”

“Je werd dit jaar VV Balk clubman van het jaar, zag je het aan-
komen?”
“Nee, sterker nog ik zag het helemaal niet aankomen. Het was een 
grote verrassing, vooral ook omdat wij als Activiteitencommissie 
altijd zelf bepalen wie de clubman/clubvrouw van het jaar wordt. 
Bij Elly (Aukema-Bruinsma red.) thuis zouden we hier overleg 
over hebben, en iedereen had op deze feestavond een briefje mee-
genomen met daarop geschreven wie het volgens hen zou moeten 
worden. Al gauw werd duidelijk dat we het helemaal met elkaar 
eens waren, Roel (Hornstra red.) zou dit jaar clubman worden. 
Maar wat ik niet wist is dat de anderen het zonder mij al hele-
maal bekokstoofd hadden. Dus ze hebben mij tijdens de verga-

deringen compleet voor de gek gehouden. Ik heb de familie van 
Roel zelfs gevraagd om bij de uitreiking te zijn, maar die zaten 
ook allemaal in het complot. Toen het zover was had ik eerst nog 
niks in de gaten, totdat iets werd gezegd over vier dochters, en 
daarbij kwam Froukje ineens binnen. Ik dacht toen “nu weet ik 
niet hoe het komt”. Vervolgens kwam er een heel verhaal over 
mij en begon iedereen te lachen. Ze hadden me allemaal voor de 
gek gehouden. Maar erg leuk hoor! Al vind ik wel dat er ook een 
heleboel anderen hiervoor in aanmerking komen. Er zijn zoveel 
mensen die een heleboel voor de club doen.”

“Hoe is het voor jou begonnen als vrijwilliger bij VV Balk?”
“Ik ben destijds met Klaas Hornstra begonnen als trainer bij 
de E’tjes. Daarna heb ik de D’s, C’s, B’s en A’s getraind, eigen-
lijk alles wel. Het maakte mij niet uit of het standaardelftallen 
waren; iedereen heeft zo zijn niveau. Bij het 2e en 3e van Balk 
ben ik leider geweest en ook vaak bij de dameselftallen. Meestal 
samen met Sjoerd de Groot, vorig jaar voor het laatst. Wij zijn 
een goed team samen. In de loop van de tijd ben ik wat meer 
taken gaan doen buiten het voetbal om, voor bijvoorbeeld de 
Activiteitencommissie.”

“Wat is jouw drijfveer om je belangeloos in te zetten voor de 
club?”
“Een ander vindt het misschien niet vanzelfsprekend, maar eigen-
lijk gaat het vanzelf. Bij de Activiteitencommissie zitten we zo 
nu en dan samen en bedenken we weer wat. Zo hebben we laatst 
de feestelijke afsluiting van het seizoen gehad en dat was een 
enorm succes. Voor het eerst hadden we een soort van familiedag 
georganiseerd en er kwamen ongeveer tweehonderd mensen op 
af, dus dat was super! Zoiets zetten we al een paar maanden van 
tevoren op, dan regelen we al van alles. Om dat met zijn allen 
te doen is hartstikke leuk, vooral als je ziet dat zo’n evenement 
een groot succes is. Dat is mijn drive. En voetbal is altijd al mijn 
hobby geweest.”

“Heb je zelf ook gevoetbald?” 
“Jazeker, maar ik moet erbij zeggen dat toen ik in Balk 1 speelde 
het nog een wat lager niveau had dan dat het nu heeft. Toen 
ik begon voetbalden we nog helemaal aan de andere kant van 
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Balk, achter de flat. Later kwamen we bij de sporthal en moesten 
we altijd naar Kippenburg toe om te trainen. Na Balk 1 heb ik 
nog bij het tweede en derde elftal gespeeld. Ik was een soort van 
puinruimer/stofzuiger. Ik stond in het midden en moest altijd de 
mid-mid van de tegenstander uitschakelen. Mijn taak was om de 
angel er bij de tegenstander uit te halen.”

“VV Balk noemt je een parel voor de club, onder andere vanwege 
je kritische en eerlijke noot. Kun je een voorbeeld noemen?”
“Ik ben het niet altijd met “de heren” eens. Zo kreeg op een gege-
ven moment een trainer van een standaard jeugdteam een vergoe-
ding terwijl iemand die bijvoorbeeld een B2 en B3 trainde, en daar 
misschien zelfs wel meer tijd in stak, helemaal niets kreeg. Daar 
komt nog eens bij dat je voor reserveteams sowieso al heel moeilijk 
iemand kunt vinden. Met zoiets ben ik het dan niet eens en dat zeg 
ik dan ook. Want je moet geen scheve gezichten krijgen.”

“Een vraag van een hele andere orde. Je bent ook wel bekend als 
“Pealsitter”, zelfs als Fries recordhouder en kampioen. Hoe krijg 
je dat voor elkaar?”
“Dat is als geintje begonnen, volgens mij in de kroeg. Maar dan 
zit je op zo’n paal in Warns en denk je “nu wil ik het ook win-
nen”. Als je er eenmaal zit en je ziet de andere deelnemers dan 
wil je het gewoon niet verliezen. Het is in 2004 of 2005 begon-
nen. Ik heb er toen 56 uren op gezeten, met nog iemand. Daarna 
heb ik nog twee keer meegedaan, met als record 70 uren. Drie 
dagen en drie nachten. Die laatste keer was het meest speciaal. 
De laatste ochtend had ik tegen Piet Paulusma gezegd dat ik er 

om vier uur ’s middags af zou gaan. En dat hadden een hele-
boel mensen meegekregen, waardoor er hordes toeschouwers om 
vier uur stonden. Bovendien, Balk 1 moest toen voetballen in 
Stavoren, dus veel lui kwamen even langs. Het was een complete 
chaos, maar fantastisch om mee te maken. Er waren zelfs mensen 
die er speciaal vrij voor hadden gevraagd en zelfs alle klassen 
van mijn dochters kwamen kijken. Onvergetelijk.”

“Terug naar het voetbal, wat vond je van Balk 1 dit seizoen en 
wat verwacht je komend seizoen van Balk 1?”
Ik vind het heel knap dat ze zich iedere keer toch weer handha-
ven in de eerste klasse. Halverwege dit seizoen leek het niet zo 
florissant. Maar ondanks een paar mindere wedstrijden hebben 
ze daarna de draad weer opgepakt en vooral de eindspurt vond 
ik indrukwekkend. Als we het hebben over komend seizoen dan 
hangt alles af van of de ploeg een beetje bij elkaar blijft. Er moet 
niet te veel wegvallen, want je merkt al dat het een stuk moeiza-
mer gaat als er een paar geschorste of geblesseerde basisspelers 
zijn. Maar al met al is het een leuke ploeg met, naar mijn mening, 
een goede trainer. Ik verwacht dat ze komend seizoen in de mid-
denmoot kunnen meedraaien.”

“Zijn er meer teams die je nauwlettend in de gaten houdt?” 
“Het meisjesteam waar mijn dochters in voetballen uiteraard, 
MO17-1. Meestal spelen ze om 12 uur en het eerste moet vaak 
daarna, dus dat komt wel mooi uit.”

Jelle de Jong
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Balk 1, seizoen ´91/’92
Willem van Dalen speelde 21 seizoenen in het eerste elftal van VV Balk. 
Hem vroegen we terug te gaan in de tijd en te schrijven over een elftal 
waar hij goede herinneringen aan bewaart. Dat bleken er vele te zijn en 
de keuze was niet eenvoudig.

Op de vraag of ik over een willekeurig team van VV Balk, waarin 
ik ooit gespeeld heb een verhaal zou kunnen schrijven zei ik 
spontaan ‘ja’. Meteen daarna kwam ik erachter dat het een hels 
karwei zou worden. Het makkelijkst zou natuurlijk zijn om voor 
een kampioensteam te kiezen. Dat heb ik niet gedaan. Ik koos 
voor Balk 1, seizoen ‘91/’92. Toen spelend in de 4e klasse KNVB. 
Van de eindklassering weet ik niets meer, daarvoor zou ik echt 
moeten spitten in de geschiedenisboeken (noot redactie: Balk 
werd 8e en Willem scoorde 6 goals). Maar dat doet er ook niet 
toe, het is een verhaal over de bijzondere mensen waar ik mee 
mocht voetballen. 

De trainer was Jelle Feenstra, een man die meteen bij zijn aan-
treden indruk maakte op de jongen van 21 die ik toen was. In 
zijn eerste jaar werden we kampioen in de 1e klasse FVB. Hij was 
recht voor zijn raap, eerlijk en als het moest keihard. Op trai-
ningsavonden deden de inwoners van Balk (we speelden toen nog 
bij de sporthal) de ramen dicht, omdat de bulderende stem overal 
hoorbaar was. Tactisch gezien heb ik later betere trainers gehad, 
maar het was op dat niveau destijds een prima trainer die Balk op 
dat moment nodig had. 

Naast Feenstra staat op de foto een boegbeeld die ik tot het laatst 
van mijn carrière bij Balk heb mogen meemaken: Klaas Hornstra. 
Een man die leefde voor Balk 1 en de vereniging in z’n geheel. 
Een leider die je graag hielp waar hij kon. Zijn fanatisme was 
aanstekelijk. 

Eigenlijk was Klaas behalve leider stiekem ook een assistent-
coach, want hij mocht graag meedenken over de opstelling en 

het spelsysteem. Wat zal hij later trots zijn geweest toen hij zijn 
zoons Roelof en Wouter in zijn team mocht begeleiden. Klaas is 
ons ontvallen, maar zal nooit vergeten worden.

Johan Kroes was een multifunctionele voetballer. Middenveld, 
verdediging. Je kon hem overal neerzetten. De passie spatte ervan 
af en daarbij was Johan een leider in wording die nog jaren in 
Balk 1 gespeeld heeft. 

Douwe Koopmans was onze back. Nooit zeuren, nooit smerige 
overtredingen, maar gewoon mannetje uitschakelen en keihard 
werken. Al scoorde hij wel in het seizoen hiervoor de winnende 
treffer in de finale van de Freonskipsbeker met een bal stijf in de 
kruising. Als je op de training bij hem stond had je een slechte 
avond. 

Jackie Nijholt was een 1e jaars senior. Technisch hoogbegaafd, 
maar toen nog wat te lief. Voetballend een echte stylist die later 
nog bij ONS Sneek terechtkwam en daarna bij Bolswardia nog 
regelmatig een lastige klant voor VV Balk werd. 

Nico Sikkes staat bij mij - met Wiebren Visser en Folkert 
Wesselius - in de top 3 van beste voetballers waarmee ik heb 
samengespeeld. Nico kon alles: technisch, razendsnel, sterk en 
een machtig schot. Soms wat onverschillig, maar een regelrechte 
klasbak. 

Dan, toen al, good old Feike Geertsma. Hij had al heel wat bereikt 
en ik weet nog goed dat je in het begin echt opkeek tegen zo’n 
man. Hij bracht rust, coachte de jonge garde en mocht als laatste 
man graag opkomen om onrust te stoken in het strafschopgebied 
van de tegenstander. 

Jan Reinsma was ook zo’n alleskunner. Op zijn 15/16e al een 
groot talent in Balk 1. Een “bikkelaar”, die zijn tegenstanders 
opvrat om dan zelf ook nog in voetballend opzicht belangrijk te 
zijn voor het team. 
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JO11-4
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jaap Nijdam (leider), Jelano Vleer, Jorrit van der Zee, 
Yuri de Vries, Age van der Zee (trainer/leider). 
Onderste rij (v.l.n.r.) : Jesse Bootsma, Auke Nijdam, Daniel van Rijs, 
Yordam Bayrak, Twan Jacko van der Meer.

JO9-1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Tieme Nijholt, Fimme Kroes, Joarryt Dijkstra, Jesper Boukes. 
Onderste rij (v.l.n.r.): Hessel Altenburg (trainer/leider), Pieter Haantjes, 
Tiemen Altenburg, Teake Bangma.

JO11-5
Bovenste rij (v.l.n.r.): Sybren Zeldenrust (leider/trainer), Koos Franzen 
(leider/trainer), Klaas-Jan Dijkstra (leider/trainer).
Middelste rij (v.l.n.r.): Rixt Zeldenrust, Kaia Franzen, Nika Franzen, Jildou Dijkstra.
Onderste rij (v.l.n.r.): Lyam Jayden Mous, Sytze Homma, Ruben Hendriks, 
Lars Haringsma, Hessel Burghgraef.

JO11-3
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jan Venema (trainer), Anton de Gier (leider).
Middelste rij (v.l.n.r.): Lasse Sil Venema, Jesse vd Wal, Willeke vd Goot,
Arnold Kramer.
Onderste rij (v.l.n.r.): Oriana Ambrosio, Amarens Batteram, Rens de Gier, 
Wick Alemayehu.

JO11-2
Bovenste rij (v.l.n.r.): Angelo de Groot (leider), Arne Koning, Jurjen Schilstra, 
Franke Bangma, Roan de Groot.
Onderste rij (v.l.n.r.): Dennis Dijkstra, Hans Lolkema, Dinand Stegenga, 
Jildert Nijholt, Bram Roffel.

JO9-2
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jan Peter Rienstra (leider), Johan Stobbe (leider).
Middelste rij (v.l.n.r.): Rosanna de Vries, Wilco Dijkstra, Simon Rienstra,
Rick Gaastra.
Onderste rij (v.l.n.r.): Daniël Zeldenrust, Senne Bouma, Jort Hornstra, 
Sverre Stobbe.
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Douwe Boersma was onze “vlagger”. Zeg je VV Balk, dan zeg je 
Blauwe Douwe. Hij hoorde gewoon bij Balk 1. Hij genoot in stilte 
van de successen, maar liet je keihard weten als hij je slecht vond 
voetballen. Een mooie kerel. 

Wijnand Haantjes was in dit seizoen onze fysio, maar speelde 
daarvoor ook in Balk 1. Hij is nu al sinds jaar en dag woonachtig 
in Ingolstadt, Duitsland en daar werkzaam als fysiotherapeut.

Douwe Jan Wortman - A-junior destijds - was een talent dat al 
regelmatig mee mocht en die later ook doorbrak. 

Wouter Glashouwer stond ook al op zijn 15e in het doel van 
Balk 1. Fysiek toen al een kerel. Katachtige reddingen op de 
doellijn en imponerend door zijn machtige haardos. 

Jörgen Mous was ook zo’n jongen die er altijd stond. Een echte 
voetballer die altijd de voetballende oplossing naar voren zocht. 
Technisch goed en met een goed inzicht. Zijn fanatisme bezorgde 
hem nogal eens fikse blessures, maar hij trok zijn poot nooit 
terug. 

Goffe Venema was een fenomeen. Sneller heb ik ze nooit mee-
gemaakt. In combinatie met onnavolgbare passeerbewegingen en 
een dodelijk schot. Een rechtsback van SC Heerenveen destijds 
wordt nog wel eens gillend wakker van de vernederende avond 
tijdens een oefenwedstrijd tegen een Gaasterlân-Sleat selectie. 

Daarnaast ik zei de gek. Trots dat ik 21 seizoenen in Balk 1 heb 
gespeeld met prachtige voetballers en prachtige mensen. 

En als je het over prachtige mensen hebt, is Roel Hoogeveen daar 
het ideale voorbeeld van. Rustig, nooit op de voorgrond tredend 
en altijd geïnteresseerd in de ander. Maar op het veld ook altijd 
voorop in de strijd. Echt onze aanvoerder. Fysiek een atleet, kop-
pend onverslaanbaar en longen als een paard. 

Hij trainde mij al in de D’tjes en werd later ook nog mijn trainer 
bij Balk 1. Het overlijden van Roel is vond ik enorm confronte-
rend. Het besef dat zo’n sterke man zomaar ziek werd en daar 
niet meer bovenop kwam, was een enorme klap. Ik ben trots dat 
ik met en voor Roel heb mogen spelen. 

Last but not least, Rudolf Reinsma. Rudolf was een buitenspeler 
die heel erg op intuïtie speelde. Hij kon briljante dingen doen, om 
vervolgens weer weg te dromen. Een snelle dribbelaar en boven-
dien een sfeermaker. 

Zomaar een ploeg uit al die jaren die ik heb mogen spelen voor 
VV Balk. Het gaf me veel plezier om door mijn foto’s te spitten 
en het deed me ook weer beseffen hoe snel het leven gaat. 

Geniet van het leven mensen!

Willem van Dalen
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JO7-1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Eelko de Vries (leider), Klaas Riemersma (leider).
Middelste rij (v.l.n.r.): Hidde Nijholt, Jorik Schilstra, Yvan Riemersma,
Karst Reinsma.
Onderste rij (v.l.n.r.): Senne Boukes, Tygo Veltman, Jesper de Vries.

K
Bovenste rij (v.l.n.r.): Jelte Tiemersma, Freerk van der Zee (trainer), 
Johan Rienstra (trainer).
Onderste rij (v.l.n.r.): Allard v/d Weg, Tiemen v/d Zee, Robin Hoekstra, Ivan Mous, 
Tjaderik van Rijs, Robbe van Ginkhoven, Sym Folmer, Tygo Homma, Jelle Heere, 
Carst Gijzen, Emma Agricola, Jilke v/d Zee, Bas Visser, Delano v/d Werf, 
Roan Vleer, Thijs Visser, Jouke Boonstra.

JO7-2
Bovenste rij (v.l.n.r.): Rudmer van der Weg, Josha de Vries (leider), Alan Biedny.
Onderste rij (v.l.n.r.): Bjarne de Ruiter, Jorik de Vries, Thymen de Kroon.

JO8-1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Syb Meekma, Mark Schilstra, Lars Agricola, 
Rudie Agricola (leider). 
Onderste rij (v.l.n.r.): Jelmer vd Zee, Prince Bazaka, Dedmer de Lange, 
Bent Franssen.

JO9-3
Bovenste rij (v.l.n.r.): Merijn van Ginhoven, Menno Otto de Vries, Maren de Vries, 
Stefan de Vries.
Onderste rij (v.l.n.r.): Fimme Pander, Ben Sebatwale, Thijs Jan Jaarsma, 
Henri Pander (leider).

G
Bovenste rij (v.l.n.r.): Riemer van Loon, Freerk van der Zee, 
Sijbrand de Vries (trainers).
Onderste rij (v.l.n.r.): Detmar Feenstra, Tim Betsema, Remko Velkers, 
Renske Wiendels, Giovanni Hendriks, Giovannie de Vries, Milan Kuiper, 
Owen Buwalda, Anneke de Vos.
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Zaalvoetbal 2017-2018

VV Balk Zaal 1
1e Klasse C

ONT/CHZ 1
Emmeloord/Mar Seafood 2
Drachtster Boys 1
sc Genemuiden 1/ IJsselkern
Buitenpost/The Point 1
Broekster Boys 1
Futsal Dragten 3
Futsal Frisia 2
Flamingo SC 2

Heren 3
Bovenste rij (v.l.n.r.): Simen Gert Faber, Durk Jan de Vries, Peter Bangma, 
Peter Stienstra.
Onderste rij (v.l.n.r.): Jelle Piet Rienstra, Hendrik Ottema, Tjalling de Vries.

Dames 1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Marieke Zeldenrust (teammanager), Marriët Boomstra, 
Ytje Geertsma, Anneke Witteveen, Grytsje Melchers, Rozina van de Lagemaat.
Onderste rij (v.l.n.r.): Anita Kuipers, Paula Brandenburg, Betty van der Wal-Pander, 
Marike Feenstra, Hanneke Kroes-Mous.

Heren 2
Bovenste rij (v.l.n.r.): Dirk Kroes, Jörgen Mous, Jan Venema, Cor Verburg, Freddy 
Kramer, Meine van der Zee, Sybren Zeldenrust, Johan Nagelhout (klokkenist).
Onderste rij (v.l.n.r.): Johan Kroes, Wybren Bergsma, Richard Nijholt, Roald 
Haanstra, Fetze Walda, Freddy Hornstra (teammanager).

Heren 1
Bovenste rij (v.l.n.r.): Rene Geertsma, Wybren Visser, Arjan Witteveen, 
Arjan Pietersma, Durk Wopke Geertsma, Dennis Weerman (teammanager)
Onderste rij (v.l.n.r.): Johan Nagelhout (klokkenist), Wybo Jorritsma, Feike Visser, 
Johan Berger, Gianni de Groot, Sander Dooper.

VV Balk Zaal 2
3e Klasse 08

Haskerland 2
Workum 1
Workum 3
Workum 2
ZVV Lemsterland/Dockside 1
Oeverzwaluwen 1
Emmeloord /Boomsma 3
Langweer 1
Oeverzwaluwen 2
Black Boys 1
V.V. Heeg 1
Black Boys 6

VV Balk Zaal 3
4e Klasse 06

Irnsum 1
Haskerland 3
Woudsend 1
ZVF 1
SDS 1
Futsal Heerenveen 1
Futsal Heerenveen 2
Futsal Heerenveen 4
SC Bolsward 1
SC Bolsward 3
Black Boys 2
Black Boys 3

VV Balk Zaal Vr 1
2e Klasse 1

Blauw Wit ‘34 VR2
Buitenpost/The Point VR1
FFS VR1
GAVC VR1
Renado VR1
ONT/CHZ VR1
Avanti/Keuning Advocaten Vr2
Heerenveense Boys VR1
Golden Oldies VR1
GAVC VR2
ZVF VR1
ZVF VR2



JONG EN OUD, VELD EN ZAAL

Roestvaststaalindustrie Westra BV
Installatietechniek S. Reekers BV
Aannemingsbedrijf J. Betsema BV
Acc. Poortema & Van Rosmalen
Strandpaviljoen de Hege Gerzen
Op de Hoek ERA Makelaars
Opfokstal Geertsma Harich
Herberg Dubbel en Dwars
Kraanbedrijf G. Sierdsma
Bouwbedrijf Van der Veer
Garage B. Pietersma
De Jong Opticiens
Haskestaete Makelaardij
Klussenbedrijf J. Geertsma
Plaagdierpreventie Gaasterland
Supporters Feyenoord
Aannemersbedrijf A. Faber BV
Autoschadebedrijf Kuiper
Transportbedrijf G. Hylkema
Autobedrijf Van der Heide
Garagebedrijf Hendriks
Geertsma Assurantiën
Jissink Schilderwerken
H. Mous Tweewielers
Meubel Outlet Lemmer
Camperverhuur Swart
Agri Vastgoed BV
Wander van der Pol
Viwecom ICT Services
Gerrit Wijnja Service
Gaastercomp
Willem Wierda 
Café ‘t Swaentje
Makelaardij Bijstra
Nota Straatmakers

Timmer & Onderhoudsbedrijf Jeremi Bruinsma
Timmer & Onderhoudsbedrijf A. van Casteren
Café en Snackbar De Stadswaagh Sloten
Management Team Noord Groningen
R. de Boer Schoenen & Sport
Fysiotherapie Rene Geertsma
H.E. Mulder Dierspecialist
Keurslager Van Dijk
Groenewold Media
Walinga Trikes
Plaza De Balk
Frisia Invest
Lifentra
CSG Balk
Marswal
Devo 
Blokker
Amstel
Club1841 
Hubo Balk
Sjoches.nl
Frisia Invest
Textielstra.nl
HJH Reclame 
Nauta Auto’s
Firma Bijlsma
Bakkerij Prins
Fa. P. Haantjes
Plus Siemonsma 
Bakkerij Meinsma
H.C.R. Teernstra
Galamadammen
Oranjewoud BV
Snackbar De Linde
Solexverhuur Friesland



HOOFDSPONSOR

PLUS SIEMONSMA 
WIJ STEUNEN ZE ALLEMAAL!!

Woninginrichting De Langestreek BV 
Woningstoffering Jan de Vries

Stucadoorsbedrijf T. de Vries
Marcel Reinsma Consultancy
Bouwkundigburo M. Kampen

Autobedrijf Jan Kempenaar
Shoeby Fashion Lemmer
Verkeersopleiding Dinkla

Notariskantoor Nicolai
Fysiotherapie Balk

Foto Doede de Vries
Kicker Kindermode
Bedrijfsunits Balk
Bergsma Vakman
Steegenga Mode
Oranjewebsite.nl
AVK Plastics BV
Hostingpoint.nl
Tjitte de Wolff 
Ernst & Young
‘t Lear en mear
Treemter Balk
Garage Swart 
Taxi Bosman

JH Klussen
Sake Store
Paques BV

FOOX

Rabobank Sneek/ZuidWest Friesland
Woninginrichting Jongsma & Zn
Timmerfabriek L. de Jong & zn.

Chin. Ind. Rest. Golden River
Aannemersbedrijf Meerbouw
Wonen Zuid West Friesland

Bloeicentrum Burghgraeff
Schildersbedrijf J. Boukes

Autoland van den Brug
Timmerfabriek Sijtsma

Juwelier Arie de Koning
Schildersbedrijf Klijnsma

Architectenburo Haarsma
Autocenter Zuiderbaan

Pizzeria L’Arcobaleno
Kapsalon de Passage
Sinne Technyk Balk 

Applied Visions
Taxicentrale Balk 

Groenewold Media
Walda Duivensport
Eetcafé Bij de Luts
Autobedrijf Mulder

Sloepned Watersport
LXeventsupport
Grytz en Grize

Daftocht.nl
Homewoods

FinnColors
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De jeugd van VV Balk
De kranten stonden er afgelopen winter vol mee,  grote 
“koppen” op de voorpagina’s van de meeste bekende 
nieuwsbladen “Jeugdvoetbal staat voor grote veranderingen“ 
en “KNVB introduceert nieuwe spelvormen voor de jeugd”.

Wat er gaat veranderen is dat de speelvelden kleiner worden 
(42,5x30 was 64x50 meter) en het aantal spelers vermindert naar 
6 tegen 6. Dit geldt voor de JO7, JO8 en JO9. Volgend seizoen 
2018-2019 komen er ook nieuwe spelvormen voor de JO10, JO11 
en JO12. Ook hier wordt het veld kleiner (42,5x60 meter) en zal 
er 8 tegen 8 gespeeld worden.

Bij de nieuwe spelvormen zullen ook de spelregels worden aan-
gepast, zo zal de ingooi voortaan door middel van een inschop 
of dribbel gaan, een terugspeelbal op de keeper mag niet meer in 
de handen worden genomen, de scheidsrechter wordt vervangen 
door een spelbegeleider en zo is er nog een aantal nieuwe regels.

Zoals u ziet een hele omslag, er zal dan ook nog het nodige ver-
richt moeten worden op dit gebied. Gelukkig hebben we een hele 
enthousiaste groep vrijwilligers (jong en oud) bij VV Balk die 
samen met de jeugdcommissie en de technische-jeugdcommissie 
(TJC) dit met alle plezier in het nieuwe seizoen oppakken. 

Onze jeugdcommissie is voor komend seizoen uitgebreid om onze 
trainers nog beter te kunnen begeleiden, zodat zij de kinderen het 
nodige van voetbal kunnen leren en de kinderen zich nog beter 
voetbaltechnisch kunnen ontwikkelen.

Door de jeugdcommissie worden buiten de wekelijkse voetbal-
wedstrijden ook andere zaken georganiseerd, waaronder dit voor-
jaar een jeugdkadercursus i.s.m. de KNVB. Ook de filmmiddagen 
waren weer een groot succes. In de wintermaanden organiseren 
de KNVB en de ZWH commissie de zaalvoetbaltoernooien. In april 
zijn we bij VV Balk gestart met G-voetbal. De jongens/meisjes en 
trainers waren zo enthousiast dat dit na de zomerstop een vervolg 
heeft gekregen.

Door de activiteitencommissie wordt jaarlijks de vossenjacht voor 
de allerkleinsten van VV Balk gehouden. En traditioneel wordt het 
seizoen afgesloten met de voetbaldag. Met ruim 300 jeugdspelers 
zijn er natuurlijk heel veel vrijwilligers nodig om de jeugd wekelijks 
bezig te laten zijn met voetbal. We kunnen trots zijn op al deze vrij-
willigers bij de VV Balk en gaan zoals vanouds samen de uitdaging 
aan om van het nieuwe seizoen weer een “succes” te maken.

Jeugdcommissie VV Balk

Schrijf je nu in voor de zevende editie van de 
Gaasterlân Run!

Zaterdag 23 december
4 mijl, 12km of een halve marathon!

Locatie: Balk, voetbalcomplex ‘De Wilgen’
Kijk voor meer info op gaasterlan-run.nl



NOW, ICE CHALLENGE US!

VV Balk Westein 45, 8561 CA Balk
Tel. (0514) 605990
info@vvbalk.nl

facebook.com/vvBalk/

@vvbalk

Voor de laatste info over bestuur, wedstrijdsecretariaat, etc ga naar:  www.vvbalk.nl



DE BAL OAN 
IT ROLJEN 
KRIJE EN 
MEAR... Kom lâns 

of skylje 
foar in 

ôfspraak!




