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Corona gooit alles overhoop
Het is bijzonder stil op De Wilgen in deze coronatijd. Onderlinge wedstrijdjes 
op de zaterdagen zorgen nog voor enig vertier. Geen ouders, pakes en beppes 
die de kinderen aanmoedigen. Senioren mogen alleen nog in groepjes van vier 
trainen; wedstrijden zijn voor hen niet toegestaan. Tijdens dit schrijven zitten 
we opnieuw in een lockdown, die onlangs nog verlengd werd. Dit houdt in dat 
we nu al (eind oktober) de winterstop zijn ingegaan en moeten afwachten 
wat het virus nog meer aanricht. Wat wel helder is, is dat het ons sociale en 
werkend leven compleet op zijn kop heeft gezet.

Ondanks de coronacrisis blijven we plannen maken voor ons 75-jarig jubileum 
in het jaar 2021. Deze jubileumgids is daar één voorbeeld van. Meerdere ac-
tiviteiten stonden ook al gepland voor dit jaar, maar door de onzekere tijden 
waar we ons nu nog in bewegen, hebben we besloten deze festiviteiten door 
te schuiven naar een nader te bepalen datum. We hopen dat het virus dan 
onder controle is en we alsnog uit kunnen pakken. 

Herinneringen en groei
Op 4 januari 1946 werd onze vereniging statutair opgericht. Nu, 75 jaar 
later, zijn we uitgegroeit naar een mooie voetbalvereniging met onge-
veer 575 leden, waar voetbal, plezier en betrokkenheid voorop staat.

Ik kan het me nog goed herinneren: het was 1971 en eindelijk mocht ik 
op voetbal. We begonnen toen in de welpen onder leiding van trainer 
Anne Bethlehem (helaas niet meer onder ons) en Jappie Harkema. Spe-
len en trainen deden we op het enige veld wat Balk toen had met het 
wel bekende Bargehok als kleedbox. Douches waren er toen nog niet.

Met het uitbreiden van het huidige veld aan de Herman Gorterstraat 
werd tijdelijk uitgeweken naar de weilanden achter de Lapidothstrjitte. 
We moesten daar elke zaterdagochtend schapenkeutels ruimen voordat 
we konden voetballen. En we fietsten twee keer in de week naar Kip-
penburg om daar te trainen. Het noodveld in Balk had namelijk geen 
verlichting. Omkleden deden we daar in een omgebouwde garagebox. 
Ook hier geen douches. Dus bezweet op de fiets terug naar Balk. Omdat 
we een groeiende vereniging waren, kwam er in 1998 een nieuw voet-
balterrein. Onder leiding van de plaatselijke muziekvereniging gingen 
bij de verhuizing alle teams in optocht richting voetbalcomplex De 
Wilgen aan de Lutswal. Alweer 23 jaar zitten we nu aan deze zijde 
van Balk. Inmiddels zijn er al vele uitbreidingen gedaan aan ons club-
gebouw. En sinds een aantal jaren zijn we in het bezit van een mooi 
kunstgrasveld.

Jubileumeditie presentatiegids
In deze presentatiegids zijn weer diverse redactionele artikelen te lezen 
over uiteenlopende zaken. Zo wordt er extra aandacht besteed aan ons 
75-jarig jubileum met herinneringen aan weleer. Natuurlijk zullen de 
vaste onderwerpen ook niet ontbreken. Tenslotte wil ik de vele vrijwil-
ligers, onze sponsoren, die ondanks deze bizarre tijd, ons zijn blijven 
ondersteunen bedanken. Ik wens iedereen in deze onzekere tijd veel 
gezondheid maar vooral veel wijsheid toe. Zodat we snel weer naar het 
normaal kunnen. Hopelijk staan we samen met alle ouders, pakes en 
beppes snel weer langs de velden iedereen aan te moedigen. We kun-
nen niet wachten om weer als vanouds te genieten van de mooiste dag 
van de week, de zaterdag!

Als laatste wil ik in het bijzonder Balk Support en de Jubileumcom-
missie bedanken voor het uitbrengen van deze jubileumuitgave van de 
presentatiegids.

Henk Mennega
Voorzitter VV Balk

Vosseleane 73
8551 ML  Woudsend
0514 59 12 36

Verkoop nieuw en gebruikt

Reparatie en onderhoud FIREZONE tankstation 24h
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storingsdiagnose
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Elftalfoto voorkant:
Staand v.l.n.r.: Andries Sikkes, Eppie Schram, Piet Dijkstra, Auke Sonsma, 
Jentje Schilstra
Midden v.l.n.r.: Nico van Velzen, Gjalt Spiekstra, Jacob van der Heide
Voor v.l.n.r.: Johannes Smit, Hendrik Veltman, Age Kramer.
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Een bijzondere editie van de 
presentatiegids
VV Balk Support en de Jubileumcommissie hebben dit jaar de handen 
ineengeslagen om vanwege het 75-jarig jubileum van VV Balk een bijzon-
dere presentatiegids te maken. Het resultaat ligt voor u. 

Het verschijnen van deze gids vormt op zichzelf trouwens ook 
een jubileum. De presentatiegids van VV Balk zag namelijk voor 
het eerst in 2001 het licht. Deze bijzondere versie is dus de 20e 
jaargang van de gids! Wat zijn we blij dat Theo Meinen, Jan 
Reinsma, Theo Bakker, Eppie Dam, Egbert Kroes en Klaas Hornstra 
als oprichters van VV Balk Support destijds hiertoe het initiatief 
hebben genomen. 

Er zullen Balksters zijn die alle 19 voorgaande edities thuis hebben 
liggen. Maar als dat voor u niet geldt, niet getreurd. Alle gidsen zijn 
namelijk digitaal beschikbaar op de website van VV Balk. En het 
is zeker de moeite waard om die nog eens door te bladeren! Neem 
daar echt eens de tijd voor. Niet alleen ziet u de spelers van de hui-
dige seniorenelftallen nog als broekie op één van de foto’s van de 
jeugdelftallen staan. Ook treft u prachtige artikelen en interviews 
aan met en over spelers, teams, supporters en vrijwilligers. Samen 
met alle foto’s in deze gidsen geven ze een prachtig sfeerbeeld van 
de afgelopen jaren bij VV Balk. In al deze jaren hebben alle adver-
teerders de realisatie mogelijk gemaakt.

Zo’n sfeerbeeld probeert ook deze jubileumgids voor u te schetsen. 
De focus ligt daarbij op de laat-
ste 25 jaar. De eerste 50 jaar 
kwamen in 2001 namelijk al 
aan bod in het prachtige ‘As de 
baren fan’e Sleattemermar’, met 
onder andere prachtige histori-
sche foto’s en een beschrijving 
van alle 50 seizoenen t/m 1996. 

Uit een in die gids opgenomen 
artikel uit de Balkster Courant 
blijkt trouwens dat het nog de 
vraag was of Balk überhaupt een 
sportveld zou krijgen. Inmiddels 
spelen we op ons prachtige 

sportpark De Wilgen. Aan de nieuwbouw, verhuizing en alle tussen-
tijdse verbeteringen wordt in deze gids uitgebreid aandacht besteed. 
Over ontwikkelingen en sfeerbeelden gesproken….

Voor deze gids hebben verschillende personen de pen ter hand 
genomen om het wel en wee van onze club vanuit verschillende 
invalshoeken te belichten. Allen hartelijk dank daarvoor! Niet alle 
bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen 25 jaar kunnen helaas 
aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan het afscheid van iconen van 
bijvoorbeeld het vierde, de zaal of Dames 1, de oprichting van het 
G-voetbal, de kampioenschappen van zoveel jeugdteams, de pro-
motie van Balk 2 na de nacompetitie, het zaalkampioenschap van 
zowel dames als heren, de Gaasterlân Rabo Run met jaarlijks ruim 
700 deelnemers en nog veel meer.

Het afscheid van Froukje de Glee, Heico Bierman en Siebe Steegenga.
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G-teams van VV Balk en Blauw Wit ’34 samen met Foppe de Haan in 2018.

Balk 2 promoveert na winst in de nacompetitie in 2018

Achter v.l.n.r.: Patrick Vroklage, Folkert Bakker, Jef Smits, Mark Jan 

Groenewold, Wouter Stegenga, Johan Geertsma, Bauke Boersma, Nino 

Steijlaart, Rik Smits, Henk Veldman, Jan Melchers.

Voor v.l.n.r.: Bert Venema, Erik Mast, Johan Sierdsma, Stefan Konst, Youri 

Aukes, Gerrit Hoogeveen, André de Jong, Durk Eddy Bosma, Jacco Schaper.

Dames 1 zaalkampioen 2019

Staand v.l.n.r.: Brenda Weerman, Ytje Geertsma, Sylvana de Haan, Hanneke 

Mous, Rozina vd Lagemaat, Anita Kuipers, Grytsje Melchers.

Zitttend v.l.n.r.: Marieke Zeldenrust, Betty Vd Wal-Pander, Marriët Boomstra.

Wat kunt u wél in deze gids verwachten. Onze nieuwe hoofdsponsor 
AVK wordt geïntroduceerd en de clubman van het jaar wordt tra-
ditioneel nog eens in het zonnetje gezet. De toekomst van de jeugd 
komt aan bod, alsook het financiële aspect van onze vereniging. 
Fijntjes worden we erop gewezen wat we allemaal nog van het 
damesvoetbal kunnen leren. En dat een zaterdag niet uit twee keer 
drie kwartier voetballen bestaat, wordt ook nog maar eens duidelijk. 

Verschillende mensen blikken persoonlijk terug; op hun blauw-wit-
te DNA, op de overgang van voetballer naar supporter, hoe grutsk 
ze zijn op VV Balk, op hun meest perfecte voetbaldag …… Verhalen 
uit de oude doos komen voorbij van diegene die de voorkant van 
de gids bij het 60-jarig bestaan in 2006 sierde. 

Het totaaloverzicht van de afgelopen 25 seizoenen van het eerste 
elftal van VV Balk laat zien hoe we na het opheffen van de Friesche 
Voetbalbond (FVB) als een soort FC Volendam op de ‘Heen en Weer’ 
tussen de 1e en 3e klasse KNVB hebben gependeld, om de laatste 
jaren tot een stabiele eersteklasser uit te groeien. Een ongelofelijke 
prestatie. 

Als rode draad treft u verspreid door deze gids interviews aan met 
hoofdtrainers van Balk vanaf 1972. Een speciaal woord van dank 
is hier op z’n plaats aan Jan en Johan Stobbe die de herinneringen 
en anekdotes prachtig hebben samengebracht. Verschillende namen 
van oud-spelers, die u ongetwijfeld kent, passeren hierin de revue. 
Dick Sangers, na Ad Goesten in de zestiger en zeventiger jaren van 
de vorige eeuw (1964 – 1971) de langst zittende trainer, schreef zelf 
een artikel over zijn succesjaren van 2014 t/m 2018 bij VV Balk die 
hij als de mooiste van zijn carrière beschouwt. 

En uiteraard zijn in deze gids weer de foto’s van al onze huidige 
teams opgenomen, tweeëndertig maar liefst. Alles natuurlijk coron-
aproof in een V-opstelling. Kijkt u bij een volgend jubileum gerust 
eens in deze gids terug om te bekijken wie u over 10, 15 of 25 jaar 
nog herkent. De gids komt namelijk natuurlijk digitaal beschikbaar 
net als alle anderen. Maar stiekem rekenen we erop dat u deze gids 
zelf bewaart.

Heel veel leesplezier gewenst namens VV Balk Support en de 
Jubileumcommissie.

Riemer van Loon   Roald Haanstra
Niels Osinga   Geertjan Holtrop
Sipke Reitsma  Fedde Trinks
Afke Roskam  Marieke van der Wekken
Yvonne Veltman  Frans Pieter Witteveen
Goffe Venema
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Kom langs of bel 
voor een afspraak!

0514 - 56 59 90
info@groenewold.media

Stationsweg 16

8531 HH Lemmer

0514 - 56 59 90

info@groenewold.media

groenewold.media

Volg ons ook op:

OPENINGSTIJDEN
MA t/m VR:     8:30 - 17:00

HANDIG, 
ALLES 
ONDER 
ÉÉN DAK.

WEBDESIGN & MARKETING ONTWERP & VORMGEVING PRINT & DRUKWERK SIGN & BEURS PRESENTATIEGIDS 2019/ 2020

Presentatiegidsen 2001 - 2021
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De trainers van VV Balk
In deze jubileumgids is een hoofdrol weggelegd voor de trainers 
die bij VV Balk hebben gewerkt. Van de trainers die in de eerste 
jaren actief waren, is weinig bekend. Veelal waren het spelers 
die training gaven aan het eerste team. 

De meest bekende is Nico van Velzen, onderwijzer aan de 
St. Ludgerusschool. Hij was actief op verschillende fronten. 
Zo speelde hij jarenlang in het eerste team en deed hij ook 
veel voor de jeugd. 

Uit de jaren 1946-1964 circuleren ook de namen van Ter 
Apel en Schuil. De laatste stond in 1949 voor de groep. 

En dan was er nog Ad Goesten. ,,Een aimabele man, waar-
mee je nooit ruzie kreeg’’, zo herinnert oud-speler Durk 
Bosman zich de trainer uit Sneek. ,,Hij droeg altijd een 
alpinopetje en speelde zelf in het eerste van Sneek.’’

Goesten kwam één keer in de week naar Balk voor de trai-
ning en kreeg op zaterdag een briefje in handen gedrukt 
van de keuzecommissie. Die stelde in alle wijsheid elke 
week het elftal samen. Goesten bleef 7 jaar bij Balk en is 
daarmee de langstzittende trainer van onze vereniging.

Na enig zoekwerk slaagden wij er in om vanaf 1964 alle 
trainers in beeld te krijgen. Van hen kan Henk Zoetendal 
zich niet veel meer van zijn periode bij Balk (1976-1978) 
herinneren.

Ook is een aantal overleden. Naast Ad Goesten (1964-
1971) zijn dat Hendrik Jongstra uit Balk (1971-1972), 
Theo Jansen (1978-1979), Johan Jansen (1979-1982), Jan 
Hoekstra (1985-1987) en Sake Hof (1993-1995), die vol-
gens zijn dochter Simone een prachtige tijd heeft gehad 
in Balk. En onlangs kwam Klaas de Bakker (1997-1998) te 
overlijden.

Ook Roel Hoogeveen, de laatste hoofdtrainer uit eigen 
gelederen, is overleden. Hij werkte van 2002 tot 2005 als 
trainer bij Balk. Vaak is het moeilijk voor een trainer uit 
eigen gelederen, maar Roel klaarde de klus vrij gemak-
kelijk. 

En dan is er nog Jaap van der Heide, die geen klik had met 
de groep en er in 1990 na drie weken al de brui aan gaf. 
De overige trainers van Jacky Reen tot Jan Bruin vertellen 
hun verhaal elders in deze jubileumuitgave. 

Jan en Johan Stobbe.

Kampioenschap 1949

Staand v.l.n.r.: Hendrik Strampel (keuzecommissie), Teake Steenbergen 

(penningmeester, keuzecommissie), Andries Sikkes, Nico van Velzen, 

Bauke Fluitman (voorzitter), Jacob van der Heide, Piet Dijkstra, Jentje 

Schilstra, Hilbert Tromp (bestuurslid), Jouke Smink (bestuurslid).

Midden v.l.n.r.: Eppie Schram, Gjalt Spiekstra, Age Kramer.

Voor v.l.n.r.: Antonius Verbeek, Johannes Smit, Hendrik Veltman, 

Auke Sonsma, Schuil (trainer).

Staand v.l.n.r.: Henk Zoetendal (trainer), Piet Bosma, Ate Altena, 

Douwe Glashouwer, Bram van Dijk, Bouke Geertsma, Piet van der 

Werf, Feike Geertsma.

Zittend v.l.n.r.: Johan van der Werf, Egge Reinsma, Gooitzen van 

Veen, Jippe Hoogeveen, Sietse Tiesema, Marten van der Heide.

Staand v.l.n.r.: dhr. Steenbeek (hoofdsponsor), Douwe Boersma (grens-

rechter), Ate Altena, Marcel Gerritsen, Anton Sikkers, Roel Hoogeveen, 

Jacob Holkema, Freddy Groenewold, Jan Hoekstra (trainer), Lex 

Buwalda (leider).

Zittend v.l.n.r.: Koos Wagenaar, Douwe Glashouwer, Johan van der 

Werf, Douwe Menger, Piet Bakker, Freerk van der Goot, Bauke de 

Graaf, Anne (“Tarzan”) de Jong. 6

Voorzitters aan het woord: 
Gosse Hylkema
Hoelang ben je voorzitter geweest? 
Ongeveer 20 jaar ben ik voorzitter geweest, tot 2004. Ik was daar-
voor al actief bij de club als voetballer en leider. 

Wat betekent VV Balk voor jou?
Het is je club. Ik kom er graag, en doe er graag dingen voor. Alle 
vrije tijd ging er altijd inzitten.  En zoveel vrije tijd had ik niet eens, 
omdat ik altijd op de vrachtwagen weg was. Normaal gesproken 
ben ik elke zaterdag op de club. Ik kijk bijna alle thuis- én uitwed-
strijden. Ook kijk ik graag bij andere teams.

Hoe kijk je in algemene zin terug op je periode als voorzitter?
Het was een mooie tijd en we hebben veel plezier gehad. We had-
den altijd een mooi bestuur, dat is een belangrijke voorwaarde om 
het zo lang uit te kunnen houden. Respect voor elkaars beslissingen 
hebben, want je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn. Sportief 
was het een wisselende tijd, van 5e klasse tot 1e klasse. De sfeer 
binnen de club is altijd goed geweest, al spelen er altijd wel kleine 
dingen natuurlijk. 

Wat is het hoogtepunt in jouw periode als voorzitter, waar kijk je 
met trots op terug?
Er zijn heel veel hoogtepunten. De vrijwilligersavonden waren 
altijd prachtig, dat waren bijzondere feestavonden. Verder vond 
ik het bijzonder om als voorzitter ook actief te zijn als leider van 
Balk 2 en de vrouwen. Dat is in deze tijd ondenkbaar, maar er was 
toen niemand anders te vinden, dus dan pak je dat er ook maar 
weer bij op. De verhuizing naar De Wilgen zie ik wel als een hoog-
tepunt en is de belangrijkste stap geweest tijdens mijn voorzitter-
schap, omdat we veel meer ruimte kregen. Dit hebben we met een 
aantal mensen in een commissie voor elkaar gekregen. We zaten 
op een mooie plek midden in Balk, maar voor het voetbal was het 
nieuwe complex een grote vooruitgang. Niet onbelangrijk was het 
realiseren van een eigen kantine, omdat we erg weinig inkomsten 
hadden. Verder kan ik geen specifieke gebeurtenissen noemen, het 
was gewoon een echt mooie periode.  Een echt dieptepunt was voor 
mij het overlijden van Joes Wijnia, die bij ons in het bestuur zat.  

Waar kunnen we ons als club nog in verbeteren volgens jou?
Ik vind dat het vrij goed gaat. Er zijn altijd zaken die beter kunnen. 
Het is belangrijk dat je ’jezelf’ als club blijft. Dus geen spelers van 
buitenaf halen voor Balk 1 bijvoorbeeld. Ik zie dat het steeds moei-
lijker wordt om vrijwilligers te krijgen. Ik maak me hier wel zorgen 
over, omdat dit probleem steeds groter wordt. Dit moeten we met 
z’n allen oplossen. Ik vind dat als je kinderen of jijzelf actief bent 
bij de voetbalvereniging,  je dan ook moreel verplicht bent om iets 
voor de club terug te doen. 

Bestuur in 2001
7



De Wilgen: een pracht 
accommodatie!
Nu herinneren de straatnamen als Sportfjild, Tribune en Foarset nog aan 
de plek waar VV Balk jarenlang haar wedstrijden speelde naast sporthal 
De Trime. Een prachtige locatie in het centrum van Balk. Lang wordt er 
dan ook over een verhuizing getwijfeld. Maar uiteindelijk komt het er 
toch van. VV Balk verhuist in 1998 naar sportcomplex De Wilgen aan 
de Lutswâl. Ruim 20 jaar later ligt daar nu een prachtige accommodatie 
met een kantine, tribune twee grasvelden, een kunstgrasveld en een trai-
ningsveld waar menig andere vereniging jaloers op is. 

Naar een nieuw complex
Op 22 augustus 1998 lopen alle teams in voetbaltenue onder muzi-
kale begeleiding van Concordia en grote publieke belangstelling 
van het oude naar het nieuwe voetbalcomplex. Een graszode van 
het oude hoofdveld wordt meegenomen om als middenstip van het 
nieuwe hoofdveld te fungeren. Google maar eens op ‘verhuizing 
VV Balk’ en je vindt nog twee prachtige filmpjes van die dag op 
YouTube. Geweldig al die bekende (en nog 20 jaar jongere) gezich-
ten. Maar voordat de verhuizing plaats kon vinden werd er door 
vele vrijwilligers veel werk verzet. Al in 1989 wordt binnen VV 
Balk de commissie BSHJ opgericht, waarvan de naam gebaseerd 
is op de vier voorletters van de leden: Bonne Lindeboom, Simke 
Muizelaar, Hans Meinsma en Jaap Oom. Om het wat bescheidener 
te laten klinken wordt ook wel gezegd dat de afkorting staat voor 
‘Balkster Spelers Home Ja’. In de jaren daarna dragen ook Gosse 
Hylkema en Jan Oosterhoff hun steentje bij aan deze commissie. 

In eerste instantie richt de commissie zich op de realisatie van een 
eigen kantine bij het bestaande complex om meer eigen inkomsten 
te kunnen verkrijgen. Met succes, want in maart 1992 wordt zelfs 
toestemming van de gemeenteraad verkregen. Vlak daarna, in mei 
1992, maakt Talma Hiem echter uitbreidingsplannen bekend. De 
gemeente wil de mogelijkheden daarvoor niet beperken, waardoor 
de plannen van VV Balk, ondanks het raadsbesluit van pas 2 maan-
den eerder, toch op een laag pitje komen te staan. In 1993 komt de 
gemeente met het plan VV Balk te verhuizen naar een plek naast 
de toenmalige golfbaan (nu Westerbuorren), bij de tennisvelden en 
het kaatsveld. Dat ziet VV Balk niet zitten. Pas in 1996 / 1997 komt 
er schot in de zaak als de woningcorporatie ten tonele komt en de 
gronden bij sporthal van de gemeente over wil nemen om daar 
nieuwe woningen en de uitbreiding van Talma Hiem te realiseren.
Onderdeel van deze deal is de verhuizing van VV Balk en de bouw 
van kleedkamers. Deze worden dan – net als in de oude situatie - 
eigendom van de gemeente (later vindt alsnog privatisering plaats). 
De kantine die VV Balk wil bouwen komt voor rekening van de 
club zelf. Bouwbedrijf Dijkstra uit Balk wordt na een aanbesteding 
van de gezamenlijke partijen de bouwopdracht gegund en Zijlstra 
wordt de architect.

Een actieve groep supporters heeft ondertussen bedacht dat een 
tribune op het nieuwe complex niet zou misstaan. Met Job Postma 
als drijvende kracht en daarnaast Egbert Kroes en Olaf Ottjes, wordt 
een ‘tribunecommissie’ gevormd. “We gingen naar verschillende 
clubs om voorbeelden van mooie tribunes te kunnen zien.” Egbert 
Kroes herinnert het zich nog goed. Met veel plezier denkt hij terug 
aan de gezamenlijke ritten naar zelfs Drachten en Emmen. “Maar 
niets kon ons eigenlijk echt bekoren. Het eerste idee was een van 
het clubgebouw losstaande tribune. Zijlstra kwam toen met een 
ontwerp waarin de tribune en het clubgebouw werden geïntegreerd. 
Dat vonden we allemaal direct prachtig. Via de Rabobank hebben 
we financiering weten te regelen in ruil voor een groot reclamebord 

op de hoofdtribune.” Zo is dus de tribune met alle witte en blauwe 
stoeltjes er gekomen. Al had dat ook anders kunnen lopen. “Als 
PvdA-er in hart en nieren wilde Job Postma eigenlijk voor zichzelf 
één rood stoeltje.”

Simke Muizelaar benadert ondertussen Martin Hogeveen als bouw-
coördinator. Martin: “Ik zei ja tegen een klus met eerst alleen de 
kantine. Toen kwam daar later de tribune nog bij. Tja dan pak je 
dat er ook maar bij, je kunt het niet laten liggen”. “Er was veel 
eigen inzet van vrijwilligers nodig om alles voor de club betaalbaar 
te houden. We zijn bij andere verenigingen wezen kijken hoe zij 
zoiets aan hadden gepakt. Daaruit bleek dat het erg belangrijk was 
om met coördinatoren te werken die voor alle werkzaamheden de 
benodigde vrijwilligers op konden trommelen. Tijdrovend werk 
waar Egge Reinsma en Eppie de Haan zich vol voor hebben inge-
zet.” De kleedkamers worden door bouwbedrijf Dijkstra ‘gebruiks-
klaar’ afgeleverd. Kantine en tribune slechts casco, om afgebouwd 
te worden door de vrijwilligers van VV Balk onder leiding van 
Martin. Zelf is hij iedere zaterdag om 07.00 uur op de bouw aan-
wezig om alvast het gereedschap klaar te leggen zodat alle vrijwil-
ligers vanaf 07.30 uur direct aan het werk kunnen. Vaak zo rond de 
20 tot 25 mensen iedere zaterdagochtend. Alhoewel sommigen ook 
de hele zaterdag doorgaan. Martin zelf speelt in het begin op de 
zaterdagmiddag nog z’n eigen wedstrijden in het tweede of derde. 
“Maar dat werd wel een beetje te veel van het goede. Dus daarmee 
ben ik gestopt. Want ja, de bouw van het complex was toch het 
belangrijkste.” Tijdens de bouwperiode begint op zondagen alweer 
het plannen van de werkzaamheden voor de week daarop en heeft 
Martin daarover contact met Egge en Eppie, zodat zij weer de beno-
digde vrijwilligers kunnen regelen. Martin heeft daarnaast natuur-
lijk nog z’n normale werk, terwijl er soms ook nog doordeweeks 
aan het nieuwe complex wordt gewerkt. “Zonder Jilke de Winter 
was het trouwens nooit gelukt. Hij was mijn steun en toeverlaat en 
heeft ontzettend veel werk voor de nieuwe accommodatie verricht. 
Voor mijn vrouw Sjoukje was het trouwens ook niet makkelijk. Zij 
heeft mij dat jaar van de bouw amper gezien.” Zeer terecht dus 
dat Martin tot clubman van het jaar 1998 wordt gekozen. Was het 
de moeite waard? “Jazeker, we hebben er met z’n allen iets moois 
van gemaakt en de saamhorigheid onder alle vrijwilligers was heel 
bijzonder om mee te maken”.

Harm Spoelman heeft veel voetbalcomplexen gezien als tijdens zijn 
vrijwilligerswerk als Netwerkspecialist Accommodatiezaken voor 
de KNVB in de jaren tussen 2003 en 2015 waarvoor hij veel accom-
modaties van andere verenigingen keurt. Voor dit werk ontvangt 
hij trouwens bij zijn afscheid de zilveren KNVB-waarderingsspeld. 
Er zijn weinig accommodaties die aan dat van Balk kunnen tippen 
volgens Harm Spoelman. Vanwege zijn ervaring als bouwkundige 
betrekt VV Balk hem uiteraard bij de nieuwbouw, maar ook bij de 
vele verbouwingen in de jaren daarna: extra bergingen, een werk-
plaats, nieuwe kleedkamers, de lift en opgang. Allemaal projecten 
waar Harm in de loop der tijd betrokken bij raakt. Hij verwisselt 
zelfs zijn vrije dag om op de woensdagochtenden bij de bouwver-
gaderingen van het nieuwe complex aanwezig te kunnen zijn. Als 
we alle mappen waarin hij alles rond deze projecten bewaard heeft 
uit het archief op De Wilgen opdiepen, kijkt hij met veel genoegen 
op alle projecten terug. “Prachtig die inzet alle vrijwilligers steeds 
opnieuw bij al die projecten. Alleen bij de plaatsing van de lift was 
het vanwege de veiligheidsaspecten te ingewikkeld om dat met 
vrijwilligers te doen.” 

Nieuwe kleedkamer
In september 2017 staat er een paginagroot interview met Marriët 
Boomstra en Paula Brandenburg in de Leeuwarder Courant. Beiden 
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zijn ze speelsters van VV Balk. Het artikel met als kop ‘Erkend en 
gewaardeerd’ gaat over de ontwikkeling van het meisjes- en vrou-
wenvoetbal. Marriët heeft daar goed zicht op. Zij is namelijk nauw 
betrokken bij de start van het meisjesvoetbal in Balk. “Het begon 
allemaal in het seizoen 1990/1991. Onder de bezielende leiding van 
Donny Schram werd er een meisjesteam opgericht met Sybrand 
de Vries en George de Groot als trainers. Onze eerste wedstrijd 
verloren we met 10-5 tegen Wispolia. We wisten nog niet echt 
goed waar we moesten lopen op het veld, maar we leerden snel. De 
return tegen Wispolia wonnen met 8-2”. De bouw van een nieuwe 
kleedkamer in 2015 voor alleen voor meisjes en dames ziet Marriët 
ook als onderdeel van die ontwikkeling. “Eerst moesten de meisjes 
die in jongensteams speelden zich in de scheidsrechterskleedkamers 
omkleden en douchen. Dat was niet echt fijn. Nu is er gewoon één 
kleedkamer voor alleen de meisjes en dames. Heel prettig en het 
heeft als bijkomend voordeel dat alle meisjes en dames elkaar goed 
leren kennen. Zeker bij uitwedstrijden merk je hoe goed VV Balk 
het nu voor elkaar heeft.”

Brand
Gelukkig beschikt VV Balk met Roel Hornstra over een terreinbe-
heerder die ook op zondagochtenden nog even een kijkje op de 
velden neemt. Dat hij op zondagochtend 18 september 2016 een 
startende brand ontdekt en snel de brandweer inschakelt, heeft de 
club veel ellende bespaard zegt Willem Kampen. Hij is niet alleen 
oud-speler en oud-leider van VV Balk, maar ook lid van de vrijwil-
lige brandweer in Balk. Hij herinnert zich de melding die ochtend 
nog goed. “Net als bij andere meldingen zat ik binnen een minuut 
al op de fiets richting kazerne. Uit de melding kon ik al opmaken 
dat het weleens om het clubgebouw van VV Balk zou kunnen 
gaan. Op de fiets zittend zag ik al een rookpluim uit die richting 
komen”. Aangezien de brandweerauto’s niet onder het viaduct door 
kunnen, komt de brandweer uit de richting van Ruigahuizen naar 
De Wilgen. “Toen we op de autoweg tussen Balk en Koudum reden 
zagen we dat het wel eens een behoorlijke brand zou kunnen zijn. 
Achteraf viel het nog een beetje mee. Maar als de door kortslui-
ting ontstane brand eerder in de nacht was begonnen of later was 
ontdekt had het hele clubgebouw zomaar kunnen afbranden.” Met 
behulp van de hoogwerker van korps Sneek worden de sandwich-
panelen van het dak gelicht en kan door snel ingrijpen worden 
voorkomen dat het isolatiemateriaal volledig in de brand schiet. 
“De brand hadden we uiteindelijk vrij vlot onder controle. Door 
de ‘tamtam’ waren al snel clubmensen aanwezig. De emotie die op 
hun gezicht af te lezen viel toen ze zagen dat hun clubgebouw in 
de brand stond, heeft behoorlijk indruk op me gemaakt. Je kent al 
deze mensen en hun betrokkenheid bij de club zo goed.” Willem 
ziet gelijkenissen tussen VV Balk en het vrijwillige brandweerkorps 
van Balk en omstreken. “Beiden moeten we veel oefenen om, zoals 
wij dat zeggen, ‘vakbekwaam’ te blijven. En ook houden we na het 
oefenen of na een wedstrijd/blusactiviteit wel van een gezellige 
nazit. Een verschil is misschien alleen dat bij ons als brandweer 
er een ‘colaploeg’ is die klaar blijft voor een nieuwe uitruk. We 
hebben trouwens enorm gewaardeerd dat het bestuur nog eens met 
een slagroomtaart langs is gekomen als blijk van waardering.” Al 
met al mogen we ons als club gelukkig prijzen met zo’n bekwame 
vrijwillige brandweerploeg. Net zoals VV Balk al jaren op hoog 
niveau functioneert doen zij dat ook. Niet voor niets wonnen ze in 
2018 ook de landelijke finale oppervlakteredding.  

Bijzonder is overigens het gebaar van VV Buitenpost een week na 
de brand. Voorafgaand aan de competitiewedstrijd Buitenpost – 
Balk overhandigt de thuisclub een cheque van 500 euro aan VV 
Balk om de club een hart onder de riem te steken. Geweldig, wat 
een solidariteit!

112Fryslan.nl
18 september 2016

BALK – Bij een brand in het clubgebouw van VV Balk aan het 
Westein is zondagochtend forse schade ontstaan. De meldkamer 
kreeg de melding van de brand rond half tien binnen waarna de 
brandweer van Balk ter plaatse kwam.

De brand ontstond vermoedelijk door een defect bij de meterkast 
waarna de brand oversloeg naar het dak. Hoewel de brand snel 
onder controle was, liep het pand veel rook- en brandschade op.
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Lift en nieuwe opgang
“Eigenlijk had Folkert Altena je dit verhaal moeten vertellen” zeg-
gen zowel Anita de Groot als Eize Feenstra. Anita, Folkert en Eize 
hebben namelijk met z’n drieën al het voorbereidende werk gedaan 
om de lift en nieuwe opgang aan de achterkant van ons gebouw 
te realiseren. Tijdens een Algemene Ledenvergadering geeft Folkert 
Altena aan dat er bij de nieuwe accommodatie van VV Bakhuizen 
een mooie lift was gerealiseerd voor minder valide mensen. Terecht 
stelt hij dat ook de accommodatie van VV Balk voor iedereen 
toegankelijk moet zijn en er een lift zou moeten komen. Voor de 
kantine heeft zo’n lift ook een ander voordeel: die kan uitstekend 
ook voor de bevoorrading worden gebruikt en scheelt een hoop 
gesjouw. “Omdat ik jarenlang op Lyndenstein met mensen met een 
beperking heb gewerkt, heb ik me direct als vrijwilliger gemeld” 
zegt Eize. “Op Lyndenstein had ik trouwens Folkert al leren kennen. 
We maakten daar vaak even een voetbalpraatje.” Beiden kennen ze 
Anita de Groot, waarvan ze weten dat zij op dit vlak ook heel actief 
is en weet wat er nodig is om gebouwen goed bereikbaar te laten 
zijn. Ze benaderen haar als derde lid van de commissie. 

“We waren erg gedreven” zegt Anita. “Bijeenkomsten vonden altijd 
bij Folkert thuis plaats. De koffie stond klaar en we namen altijd 
iets lekkers mee.” Er wordt informatie ingewonnen bij verschil-
lende liftleveranciers en er worden snel stappen gezet. Anita: “Maar 
ook werd snel duidelijk dat naast de keuze voor een lift gedacht 
moest worden aan de stabiliteit van de muur, de plek waar de lift 
uitkwam horizontaal zou moeten worden gemaakt, de lift beveiligd 
zou moeten worden, zodat deze bijvoorbeeld niet in beweging zou 
kunnen komen als er een bal vanaf het trainingsveld tegenaan 
zou komen. Enzovoorts, enzovoorts.” De weerbestendigheid was 
ook van belang vertelt Eize, omdat de lift op het zuidwesten (waar 
vaak de regen en wind vandaan komt) geplaatst zou worden. “We 
hebben daarom gekozen voor een leverancier die al buitenliften in 
Zweden gerealiseerd had.” Mede dankzij de door de groep als zeer 
positief ervaren steun van het bestuur, wordt niet alleen de lift snel 
gerealiseerd, maar ook de opgang aangepakt. Eigenlijk was het 
ook wel jammer dat het zo snel ging zegt Anita. “We bespraken 
onderling zoveel tijdens onze overleggen en de gesprekken waren 
zo leuk. Dat mistte ik wel toen ons werk erop zat.” Het grootst deel 
van de kosten draagt VV Balk overigens zelf, daarnaast worden 
bijdragen van het Rabobank-Fonds en de Zwaluwen Jeugd Actie 
van de KNVB ontvangen.

Kunstgrasveld
In de loop der tijd krijgt het trainingsveld veel te verduren van de 
vele elftallen die erop trainen. Er ontstaat behoefte aan extra trai-
ningscapaciteit. Al in 2010 worden hierover de eerste gesprekken 
met de gemeente Gaasterlân-Sleat gevoerd. Eerst wordt gedacht 
aan een extra veld achter het B-veld. Dat blijkt echter onmogelijk. 
Het alternatief van een kunstgrasveld komt op tafel als de gemeen-
te inziet dat het trainingsveld echt veel te zwaar belast wordt. In 
2015 neemt de gemeenteraad (inmiddels De Fryske Marren) een 
notitie aan, waarin vijf clubs worden genoemd die de eerstkomende 

vijf à zes jaar in aanmerking komen voor een kunstgrasveld. VV 
Balk staat echter onderaan op dit lijstje. Toenmalig voorzitter Fedde 
Trinks vertelt hoe het bestuur er voor weet te zorgen dat VV Balk 
toch niet als laatste aan bod komt. “Wij zijn als bestuur in actie 
gekomen en hebben twee keer ingesproken op gemeenteraadsver-
gaderingen om aan te geven dat het water ons aan de lippen stond 
en VV Balk graag mee wilde denken over oplossingsmogelijkheden. 
Van VV Bergum hadden we inmiddels een plan gekregen dat zij 
hadden gebruikt om hun gemeenteraad te overtuigen. Hier hebben 
we ons eigen plan van gemaakt. De raad en de wethouder waren 
dusdanig onder de indruk van dit plan en onze zelfredzaamheid 
dat men ons toch als tweede club in aanmerking wilde laten komen 
voor een kunstgrasveld. Een ‘boppeslach’ voor ons.” De vraag is 
vervolgens of het hoofdveld of het C-veld een kunstgrasveld moet 
worden. Tijdens een speciale ledenvergadering wordt met ruime 
meerderheid voor het C-veld gekozen. 

In juni 2017 start de aanleg van het kunstgrasveld, waarna in okto-
ber de opening plaatsvindt. Wethouder mw. Schouwerwou van De 
Fryske Marren knipt onder toeziend oog van bestuur en leden van 
VV Balk symbolisch een lint door. Omdat Fedde Trinks inmiddels 
als voorzitter is afgetreden, valt interim-voorzitter Geertjan Holtrop 
de eer toe om de openingsspeech te verrichten. Hij spreekt van een 
geweldige impuls voor de club, waarmee eindelijk de gewenste 
oplossing voor de beperkte trainingscapaciteit wordt gerealiseerd.
Hoogtepunt van de opening is de opkomst van de kabouters samen 
met dweilorkest de Útlopers uit Sneek. Nadat de kabouters eerst 
hun voetbaltalenten laten zien, bouwen zij samen met de Útlopers 
een heerlijk feestje dat later door alle aanwezigen wordt voortgezet 
in de kantine. 

Hoe verder?
Bestuurslid facilitaire zaken Koos van Strien kijkt vooruit naar de 
toekomst van De Wilgen. Verduurzaming en zelfvoorzienend wor-
den staan hoog op zijn verlanglijst. “Vorig jaar zijn we al begonnen 
de mogelijkheden te verkennen om zonnepanelen te plaatsen” zo 
vertelt Koos. “Daarna zou ik graag verder willen kijken naar het 
gasverbruik voor het douchen en de verwarming van het gebouw. 
Het zou mooi zijn als we dat fors omlaag zouden kunnen bren-
gen”. Voor een vereniging als VV Balk die zo’n belangrijke rol in 
het dorp vervult, vindt hij maatschappelijk verantwoord bezig zijn 
belangrijk en passend bij de huidige tijd. Verder is de bestuurska-
mer wel aan een opknapbeurt toe volgens Koos. Een kleine uit-
breiding daarvan zou handig zijn als je kijkt naar de hoeveelheid 
begeleiding die de verschillende uitspelende teams meenemen. Zeer 
goed denkbaar is ook dat het aantal kleedkamers nog eens moet 
worden uitgebreid als het meisjes- en damesvoetbal verder groeit. 
“Dat zou erg mooi zijn” zegt Koos hoopvol. Hopelijk kunnen we bij 
een volgend jubileum weer terugblikken en constateren dat al het 
voorgaande werkelijkheid is geworden. 

Goffe Venema

Het geld van VV Balk
Als penningmeester van VV Balk heb je de taak om het geld van onze 
voetbalvereniging te beheren. Dit seizoen is alweer het vierde jaar dat 
ik deze taak uit mag voeren. In september 2017 heb ik deze functie over 
mogen nemen van Frans Pieter Witteveen die zes seizoenen penning-
meester is geweest. Er zullen ongetwijfeld veel mensen zijn die mij niet 
kennen, dus laat ik beginnen om mijzelf even kort voor te stellen.

Ik ben Wessel van der Goot en ben in 1982 geboren en getogen in 
Balk. Vanaf jongs af aan heb ik als keeper gevoetbald bij de VV Balk. 
De keeperstrainingen onder leiding van Wouter Smink met onder 
andere Cor Verburg, Wouter Glashouwer, Erwin Lootsma, Bernard 
Gijzen en Hessel Altenburg kan ik mij nog goed heugen en waren 
prachtig. Vanaf mijn 18e ben ik gaan studeren in Groningen en ben 
ik gestopt met voetballen bij de VV Balk. In die tijd kon ik (tegen 
een kleine vergoeding) nog wel meerijden met het VV Balk busje 
dat vier keer per week van Balk en/of naar Groningen reed. Vanaf 
het voetbalseizoen 2015/2016 ben ik nog drie jaar spits geweest 
van het vierde elftal van VV Balk. Maar ondanks het vertrouwen 
van leider Jan Kampen heb ik er toch voor gekozen om mijn voet-
balschoenen aan de wilgen te hangen. Nu ben ik alleen actief als 
penningmeester en maak ik deel uit van het bestuur van VV Balk.

Voordat ik aan deze taak begon had ik wel een idee van wat het 
zou betekenen, maar je komt er pas echt achter wat het inhoud 
als je daadwerkelijk aan de slag gaat. In dit stukje wil ik jullie 
meenemen in wat er zoal speelt op het gebied van het geld van de 
Voetbalvereniging Balk. Ik denk dat de financiële werkzaamheden 
te vergelijken zijn met het runnen van een klein bedrijf.  De afge-
lopen 10 jaar is er veel veranderd in onze financiële huishouding. 
We hebben de prijzen in de kantine moeten verhogen en we hebben 
er een kunstgrasveld bijgekregen waar we een jaarlijkse bijdrage 
voor moeten betalen. Daarnaast zijn we in de afgelopen jaren 
doorgegroeid naar een stabiele 1e klasser. Daar horen ook andere 
kosten bij. Zo zijn de personeelskosten voor de (jeugd)trainers en 
verzorging toegenomen en hebben we meer moeten investeren in 
materiaal en vervoer. Om een beeld te geven: we hebben elk jaar 
ongeveer twee ton aan inkomsten en twee ton aan uitgaven. 

Inkomsten
Een groot deel van de inkomsten wordt onder normale omstan-
digheden binnengehaald vanuit de kantineverkopen. Vanwege de 
corona is de kantine al een tijd dicht en missen we dus helaas ook 
veel inkomsten. De kantine wordt beheerd door Koos Franzen, Elly 
Aukema en Betty Hornstra. Daarnaast staan er nog verschillende 
mensen achter de bar. Als penningmeester moet ik er onder andere 
voor zorgen dat elk kwartaal een BTW-aangifte wordt gedaan.

Een andere grote inkomstenbron zijn de sponsoren. We hebben 
momenteel ruim 100 verschillende bedrijven die sponsor zijn van 
de VV Balk. Dit varieert van onze hoofdsponsor AVK PLASTICS 
BV tot bedrijven die alleen een reclamebord langs het veld hebben 
hangen. Voor het binnenhalen van nieuwe sponsoren en het onder-

houden van de huidige contracten hebben we een sponsorcommis-
sie bestaande uit Jilke Folmer, Hessel Dolle, Mirjam Buwalda en 
Erik Mennega. Als penningmeester heb ik regelmatig contact met de 
sponsorcommissie en mag ik onder andere jaarlijks de facturen ver-
sturen. De contributie is de derde grote inkomstenbron. We hebben 
ongeveer 550 leden en al deze leden betalen contributie. Afhankelijk 
van wat een lid heeft aangegeven wordt de contributie jaarlijks of 
in twee halfjaar termijnen automatisch afgeschreven. Als het reke-
ningnummer juist is en als er voldoende saldo op de rekening staat 
dan gaat dit goed. Is dit niet het geval dan is het aan mij de taak 
om ervoor te zorgen dat de contributie alsnog betaald gaat worden.

Uitgaven
We geven het meeste geld uit aan de personeelskosten. Momenteel 
zijn er vier medewerkers in dienst bij de VV Balk. Deze mensen 
krijgen maandelijks een salaris en hiervoor moeten wij natuurlijk 
ook belasting betalen. Voor de administratieve verwerking hiervan 
krijg ik gelukkig hulp van Suzy Konst van salaris- en adviesbureau 
Loon24. De medewerkers die in dienst zijn betreffen overigens geen 
spelers. In tegenstelling tot veel tegenstanders in de eerste klasse 
heeft VV Balk naar mijn weten nog nooit betaald voor een speler 
en wat mij betreft blijft dat voorlopig ook nog zo.

Een andere grote uitgaven is de afdracht die wij moeten betalen 
aan de KNVB. Maar ook de jaarlijkse kosten voor gas, water en 
elektra zijn forse bedragen. Dit is natuurlijk ook wel logisch omdat 
er veel gebruik wordt gemaakt van de douche en ook bijvoorbeeld 
de verlichting van de velden zorgt voor veel verbruik. Daarnaast 
moeten we ook diverse bedragen betalen aan de gemeente voor 
onder andere de huur van de velden en de sporthal, maar ook de 
gemeentelijke belastingen.

De toekomst
Gelukkig zijn we in staat om als vereniging zelfstandig te kunnen 
draaien met de hulp van onze leden, sponsoren en de inzet van 
onze vrijwilligers. Dit zorgt ervoor dat we de contributie laag kun-
nen houden en voetbal nogal altijd beschikbaar blijft voor iedereen. 
Daar zijn we als VV Balk trots op en de komende 25 jaar gaan 
we ons best doen om dit zo te houden. Op moment van schrijven 
merken we natuurlijk ook financieel de gevolgen van de corona-
crisis. Omdat achtereenvolgende penningmeesters goed op het geld 
hebben gepast, kunnen we deze klap nu nog wel opvangen, maar 
dit moet natuurlijk niet te lang gaan duren. Liever geven we ons 
geld uit aan het verbeteren van ons complex en nieuw materiaal. 
Wij zijn in ieder geval zeer dankbaar voor alle hulp die we heb-
ben gekregen en nog gaan krijgen om de club financieel door deze 
periode te loodsen.

Tot slot wil ik al onze leden bedanken voor het door blijven betalen 
van hun contributie, ook in deze tijden waar het sporten zelf helaas 
op een lager pitje is komen te staan. Ook de donateurs en sponsoren 
dank ik hartelijk voor al hun bijdragen. Hopelijk komen er snel 
weer betere tijden en wordt het weer (dagelijks) druk op De Wilgen. 

Wessel van der Goot
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Voorzitters aan het 
woord: Jan Reinsma
Hoelang ben je voorzitter geweest?
Vanaf 2004 ben ik 7 jaar voorzitter geweest. Ook ben ik nog 
één jaar algemeen bestuurslid geweest.

Wat betekent VV Balk voor jou?
Voor mijzelf geldt dat ik al 43 jaar betrokken ben bij de 
club. Met mijn broer Rudolf heb ik nog samen in het eerste 
gespeeld en zelfs met mijn vader Egge nog in het tweede. 
Prachtig. Maar ook mijn andere broer Marcel en mijn moe-
der Janke zijn nauw betrokken geweest bij de club. 

Eigenlijk mis ik zelden of nooit een wedstrijd van het eerste. 
Als het een beetje kan ga ik op mijn racefiets naar uit-
wedstrijden. Zelfs naar Noordscheschut. En dan mee in de 
bus terug. VV Balk is een prachtige club. Voor zowel jong 
als oud is er plek. Het wordt nog wel eens onderschat hoe 
belangrijk het verenigingsleven is voor de maatschappij. We 
moeten niet vergeten meer dan 10% van de mensen die in 
Balk wonen lid is van onze vereniging. 

Hoe kijk je in algemene zin terug op je periode als voorzitter?
Toen de club wist dat ik mijn eigen bedrijf, een cafetaria, 
had verkocht stonden ze meteen bij me op de stoep of ik ook 
voorzitter wilde worden. Ik heb toen ‘ja’ gezegd. Als voor-
zitter heb ik een prachtige tijd gehad met een leuke ploeg 
mensen met hart voor de club.

Wat is het hoogtepunt in jouw voorzitterschapsperiode, waar 
kijk je met trots op terug? 
De privatisering van het gebouw. VV Balk heeft een goede 
deal met de gemeente gesloten en volgens mij was dit het 
fundament waardoor de club door kon groeien. 

Waar kunnen we ons als club nog in verbeteren volgens jou? 
De club staat er goed voor, maar natuurlijk zijn er aan-
dachtspunten. Bijvoorbeeld de doorstroom van de jeugd naar 
de senioren. Daarnaast zou je soms wat meer betrokkenheid 
van leden en ouders willen zien. Sluit je aan bij deze mooie 
club, je krijgt er veel voor terug!

Jacky Reen, 83 
Trainer van 1972 tot 1974

Het is bijna 50 jaar geleden dat Jacky Reen trainer werd in Balk en 
met z’n 83 jaar mag hij wel de nestor onder de nog in leven zijnde 
trainers worden genoemd. 

Op de vraag waaraan hij als eerste denkt als hij de naam VV 
Balk hoort is hij stellig: ,,De gebroeders Van der Werf en mijn 
aanvoerder, die nu op een boerderij tussen Balk en Woudsend 
woont. Zijn naam ben ik vergeten, maar dat moet jij maar 
even uitzoeken.” Na enig zoekwerk zijn we er waarschijnlijk 
uit: het is bijna zeker Jelle de Jong.

,,Ik heb in Balk een geweldige tijd gehad, niks dan lof’’, zegt 
Reen. ,,Wedstrijdsecretaris Jan Vogelzang had zijn zaakjes 
prima voor elkaar en met de spelersgroep had ik een goede 
klik. De resultaten waren wat mij betreft goed genoeg.’’ Balk 
werd in die jaren tiende en zesde in de eerste klasse FVB.

Contacten met bestuursleden en spelers van Balk heeft Reen 
nog weinig, ook al omdat hij alleen wedstrijden van Black 
Boys bezoekt. ,,Ik nam eerder vaak een kijkje bij trainingen 
van de clubs in Sneek, maar de laatste tijd doe ik dat niet 
meer. Ik ga ’s avonds de deur niet meer uit. We moeten geen 
ongelukken hebben.’’ 

Overdag is Reen vaak in en rond Sneek te vinden, want hij 
fietst elke dag minstens 50 kilometer. ,,Op zondag gaan we 
met een man of twaalf altijd op de fiets naar Reahûs, waar we 
in de kroeg een kop koffie of een borreltje nemen.’’

In Balk bleef Reen slechts twee jaar, bij Heeg was hij honkvas-
ter. Maar liefst 7 jaar trainde hij het eerste, daarna Heeg 2 en 
ook nog de veteranen. In totaal duurde dat avontuur 15 jaar. 

Nu heeft hij weinig meer met voetbal. ,,Het is met het profes-
sionele voetbal helemaal uit de hand gelopen. Het gaat alleen 
nog maar om geld, zelfs bij de amateurs. ONS is er bijna door 
naar de bliksem gegaan. Geef mij maar de Eerste divisie, daar 
kijk ik het liefst naar. Want verder is er toch ook niks dan 
rommel op tv.’’

Achter v.l.n.r.: Egge Reinsma, Piet vd Werf, Cees Verburg, Marten Hospes, 

Klaas Jissink, Piet Bosma, trainer Jackie Reen, Johan vd Werf en Jelle de Jong.

Voor v.l.n.r.: Durk Wagenaar, Douwe Glashouwer, Piet Bakker, Feike 

Geertsma en Alfons Dolle.

Het bestuur in 2008

12

Hoofdsponsorwissel bij VV 
Balk: AVK Plastics volgt Plus 
Siemonsma op
VV Balk heeft een nieuwe hoofdsponsor. Na vijf seizoenen zwaait Plus 
Siemonsma af en betreedt AVK Plastics BV voor tenminste de komende 
drie jaar het veld. “We willen mensen in beweging brengen en de goede 
relatie tussen AVK en VV Balk verder uitbouwen.” 

Aan het woord is Jelle de Jong, Technical Sales Coördinator bij 
AVK. “Ik houd me onder andere bezig met communicatie, product-
advies en coördineer verkoop gerelateerde projecten. Ook de com-
municatie tussen VV Balk en AVK hoort daarbij.” 

Op De Wilgen is Jelle geen onbekend gezicht. “Ik was nog geen 
vijf toen ik begon met voetballen. Jan Stobbe had destijds een 
Kabouter-team opgericht, waarvoor ik eigenlijk net te jong was. 
Toch mocht ik beginnen. Ik heb er nog steeds heel veel plezier in 
en speel nu in Balk 3.” Jelle is niet de enige voetballer bij AVK. 
Een groot deel van het personeel heeft een link met de club, legt 
hij uit. “Er lopen hier veel (oud-)voetballers rond en veel kinderen 
van collega’s voetballen bij VV Balk. Ik gok dat ongeveer een kwart 
van het personeel wel iets met de club heeft, maar misschien is dat 
een te voorzichtige inschatting. Er werken hier veel Balksters, veel 
anderen komen uit de directe omgeving.” Een link tussen VV Balk 
en AVK Plastics is er dus zeker. “Kijk ook maar eens naar de V’s in 
het logo van de voetbalvereniging en vergelijk ze met de V van het 
AVK logo. Ik heb het sterke vermoeden dat de gelijkenis te maken 
heeft met iemand die vroeger voor zowel de club als voor AVK 
werkzaamheden heeft verricht.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
AVK steunt de club al langer. “We waren bijvoorbeeld al shirt-
sponsor van een zaalvoetbalteam en er hing al een reclamebord. 
In die zin steunden we de vereniging dus al met kleinere bijdrages. 
Toen ons eerder dit jaar gevraagd werd om hoofdsponsor te wor-
den, leek dit ons een goed moment om in te stappen.” Jelle vertelt 
dat het bedrijf dit vooral doet uit goodwill voor de club en sport in 
het algemeen. “Bij AVK staat maatschappelijk verantwoord onder-
nemen hoog in het vaandel. Dit sponsorschap past daarbij. Naast 
sportclubs ondersteunen we ook culturele activiteiten in Balk en 
omstreken. Veel verenigingen uit de buurt kloppen bij ons aan voor 
een bijdrage, waar we vaak op ingaan, omdat we het belangrijk vin-
den lokale culturele en sportieve initiatieven te stimuleren. Onlangs 
hebben we bijvoorbeeld ook de kaatsvereniging toegezegd te helpen 
bij de realisatie van hun nieuwe clubgebouw. Hoe belangrijk we an-
dere - meer landelijke - goede doelen en initiatieven ook vinden, 
het liefst verdelen we het sponsorbudget zo lokaal mogelijk.” Het 
hoofdsponsorschap resulteert voor AVK Plastics niet per sé in meer 
nieuwe klanten of meer omzet. “Onze klanten zijn vooral bedrij-
ven in het buitenland en andere delen van Nederland. Voor ons is 

vooral de regionale zichtbaarheid en positieve associatie belangrijk. 
Zo staan we op het shirt van Balk 1 en is daarmee het AVK-logo 
straks op elke wedstrijdfoto in de krant te zien. Tevens hangen we 
onder het scorebord, is er een welkomstbord te zien en komt er een 
vlag te hangen bij de ingang. We hopen middels onze sponsoring 
onze goede naam in de regio verder uit te bouwen”, licht Jelle toe.

Samenwerking
Mede dankzij sponsorgelden kan de club onder meer vergoedingen 
voor vrijwilligers betalen en de faciliteiten onderhouden. “Voor nu is 
er met de club afgesproken dat wij de komende drie jaar hoofdspon-
sor zijn. Hoe onze financiële bijdrage wordt gebruikt is aan de club. 

We hopen in elk geval samen een mooie actie op te zetten waar 
velen iets aan hebben, waaronder natuurlijk de leden. Omdat we als 
AVK zijnde met zakelijke klanten werken en niet direct met con-
sumenten, is dat een leuke uitdaging. Het is iets waar we ons nog 
even goed over moeten buigen. Het zou bijvoorbeeld iets kunnen 
zijn rond recycling. AVK Plastics is namelijk erg gefocust op het 
hergebruiken van grondstoffen. Het overgrote deel van onze pro-
ducten wordt gemaakt van gerecycled plastic, zoals flessendoppen. 
Die doppen worden vermalen, waarna wij het hier kunnen verwer-
ken. Samen met VV Balk willen we ons steentje bijdragen aan een 
groene en gezonde toekomst.”

“De samenwerking levert ons tot slot ook praktische voordelen op. 
Want ondanks dat de bedrijfskantine een aantal jaren geleden flink 
is uitgebreid, is hier bijvoorbeeld nu al te weinig ruimte voor het 
jaarlijkse Sinterklaasfeest voor de kinderen van ons personeel. We 
hebben met VV Balk afgesproken dat we Sinterklaas dit jaar in de 
voetbalkantine mogen verwelkomen!”

Kirsten Commijs
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Op de fiets naar de tegen-
stander: terug naar vroeger 
met Douwe Glashouwer
Als (oud-)speler, (oud-)trainer, (oud-)scheidsrechter en bestuurslid kent 
Douwe Glashouwer de club van binnen en buiten. Het 75-jarig jubileum 
van VV Balk is daarom het uitgelezen moment om herinneringen op te 
halen. Wat is er in al die jaren veranderd? En wat juist totaal niet?

Op de club vertelt Douwe Glashouwer wel vaker anekdotes. “Dan 
vertel ik hoe het vroeger ging, en dan ligt iedereen in een deuk. 
Ik vertel dan bijvoorbeeld hoe we, toen ik in de B-junioren zat, op 
de fiets naar Bakhuizen, Sloten of De Wâlde vertrokken voor een 
uitwedstrijd. Er waren toen nog maar weinig ouders met een auto, 
dus we moesten andere manieren verzinnen om bij de tegenstander 
te komen. 

Toen we eens naar ONS moesten, kocht de voorzitter dertien 
kaartjes voor de lijnbus naar Sneek. Dan liepen we dwars door de 
stad naar het terrein van ONS. We speelden daar onze wedstrijd en 
gingen met de bus weer terug. Dan was je minstens een halve dag 
weg natuurlijk. In de junioren waren de afstanden tot andere clubs 
uit de competitie gelukkig niet zo groot. Later, toen ik zelf in het 
eerste speelde, gingen we heel Friesland door. Maar toen hadden 
we inmiddels allemaal zelf een auto. Een van mijn teamgenoten 
van vroeger, Johan van der Werf, had een camper. Dan gingen we 
met een man of acht in de camper naar de wedstrijd en waren er 
maar een of twee auto’s extra nodig om te rijden. Daar hadden we 
altijd veel lol in.”

Weinig voorzieningen
Een warme douche na de training of een biertje na de wedstrijd 
in de kantine lijkt nu heel gewoon. Dat was vroeger echt wel an-
ders, legt Douwe uit. “Er waren eigenlijk geen voorzieningen rond-
om het veld. Mijn vader had het beheer over de kleedhokjes, of 
nou ja, wat er aan kleedruimtes was. Eigenlijk was het gewoon 
een betonnen hok. Je kon je omkleden, maar er was geen douche. 
Toen ik zestien of zeventien was kwam ik bij het eerste, als A-
junior. De sporthal was er nog niet, maar de gymzaal ernaast wel. 

We hadden thuis nog geen douche, dus ik was blij dat ik na afloop 
kon douchen in de kleedkamer van de gymzaal. Het was trouwens 
niet zo dat de andere clubs het veel beter hadden getroffen. Ik weet 
nog dat er bij De Wâlde bijvoorbeeld een oude bus stond waar 
we ons in om konden kleden. Er was bij ons trouwens ook geen 
kantine bij het veld, dus op zaterdagmiddag fietste mijn vader met 
een hete ketel thee door Balk heen. Na de wedstrijd gingen we naar 
het café toe. Naar Teernstra, of naar Syb in De Witte Zwaan, toen 
sponsor van het eerste. Later werd de sporthal gebouwd, en gingen 
we daarheen.”

Sportieve verschillen 
Ook sportief gezien is er veel veranderd. “Echt opgeleide trainers 
waren er nog niet, behalve voor het eerste. Bij de jeugdteams hielp 
een van de ouders vaak mee. De jeugd van nu is technisch ook beter 
dan dat wij destijds waren. Toch denk ik dat wij mentaal gezien 
sterker waren. Wij waren er altijd. Dat komt natuurlijk ook omdat er 
verder nog niet zoveel te doen was. Je had de voetbalclub, de vol-
leybalclub en de gymnastiekclub, maar dat was het dan ook. Veel 
keuze was er niet. Als ik zoiets nu vertel wordt er soms gedacht dat 
‘die man een paar honderd jaar oud is’, maar zo is het niet. Het was 
een hele gezellige tijd. 

In de jaren zeventig en tachtig veranderde alles snel. Daarvoor was 
het toch vooral ook wel een beetje behelpen. Er was meer geld, 
mensen konden hun eigen auto kopen. De armoede was over. Dat 
zorgde overal voor verandering, ook in het voetbal. Er werd van 
alles uitgevonden, veel betere ballen bijvoorbeeld.”

Hoogtepunten 
Met zo’n groot VV Balk-verleden kan Douwe verschillende hoog-
tepunten opnoemen. “Ik heb jaren in het eerste gespeeld. Daarna 
ben ik met veel plezier verder gaan spelen in het tweede, derde, de 
veteranenploeg en het vierde. Ik ben clubman van het jaar geweest 
een paar jaar geleden, dat is ook een hoogtepunt vind ik. Het is een 
hele eer als je dat wordt. Ik ben ook jaren trainer geweest van VV 
Balk 4, de bierploeg zeg maar. Daar heb ik echt ontzettend veel lol 
mee gehad. En nog trouwens, we hebben nog steeds contact via 
Whatsapp. Nu ben ik bestuurslid, en ik zeg altijd ‘het gaat om de 
hele club’. Niet alleen om het eerste en de beste voetballers, maar 
ook om alle andere spelers. Iedereen die lid is, is belangrijk.”

Staand v.l.n.r.: Cor Sikkema, Herre Smit,  Lammert Schotanus, Yme Schilstra, Anne 
Grouwstra, Hans Meinsma, Sjouke Klijnsma, Appie Weerman, Sikkema senior.
Zittend v.l.n.r.: Bouwe Kloosterman, Bram Wijkhuijs, Jappie Harkema, Leo Konst, 
Johan Franzen, Jappie Lootsma. HCR Teernstra als sponsor.

14
Actiefoto Balk 4

Wat Douwe het allermooiste vindt aan de club? ”De saamhorig-
heid van de vrijwilligers. Met z’n allen is het destijds gelukt om dat 
gebouw op De Wilgen te krijgen. Dat we de boel met z’n allen ook 
draaiende kunnen houden, dat vind ik echt bijzonder. Dan krijg je 
binding met de club. Er zijn zoveel vrijwilligers bij de club, zeker 
meer dan honderd. Sommigen hebben dat gevoel van verbonden-
heid minder, maar ik heb dat heel sterk. Dat vind ik het mooie 
ervan. En ik ben er natuurlijk trots op dat VV Balk 1 in de eerste 
klasse uitkomt. Dat is voor een dorp als Balk echt redelijk hoog.”

Toekomst  
Anno 2020 gaat het goed met de club. “We hebben ontzettend veel 
jeugdteams en de organisatie daarvan zit strak in elkaar. Er zijn 
goede trainers en er is een duidelijk omlijnd kader. Als je hier op 
zaterdag komt weet je niet wat je ziet: zoveel auto’s en de fietsen. 
Dat wordt allemaal in goede banen geleid. Voor de senioren geldt 
hetzelfde, ook daar is het nu goed geregeld. Echt een gezonde club, 
op alle vlakken.”

Toch ziet Douwe zeker ook verbeterpunten. “We zijn heel blij met 
de vrijwilligers die we nu hebben, maar zien tegelijkertijd ook dat 
het steeds moeilijker wordt om nieuwe mensen te vinden. We vissen 
vaak in dezelfde vijver. De kantine bijvoorbeeld, wordt nu nog ge-
rund door vrijwilligers. Ik ben bang dat, mochten zij er mee ophou-
den, we daar betaalde krachten in moeten gaan zetten. Misschien 
zorgt dat wel voor minder saamhorigheid binnen de club. Ik hoop 
daarom echt dat we daar de komende tijd iets aan kunnen verande-
ren. Dan kunnen we in de toekomst ook zo’n gezonde club blijven.”

Kirsten Commijs

Joop Zijlstra, 77 
Trainer van 1974 tot 1976

Het is inmiddels 46 jaar geleden dat Joop Zijlstra uit Lemmer trainer werd 
van Balk, maar nog steeds volgt hij de verrichtingen van zijn oude club. 
Langs het veld is hij de laatste jaren niet meer te vinden. De krant en TV 
(FOX Sport) zijn nu zijn kanalen om het voetbal te volgen. 

Voor Joop Zijlstra was Balk de eerste club waar hij trainer werd. 
De onderhandelingen werden namens Balk gevoerd door Jan 
Geert Vogelzang. De trainingscursus in Leeuwarden had hij met 
goed gevolg afgelegd. ,,We hadden daar twee beste trainers van 
wie we les kregen. Dat waren Leo Beenhakker, toen trainer bij 
Cambuur, en Ate Bouma.’’

Twee jaar bleef Zijlstra trainer bij Balk en hij eindigde met zijn 
jongens op een tweede en een vierde plaats in de eerste klasse van 
de FVB. De start was overigens beroerd, want voor de winterstop 
werden er maar enkele punten bij elkaar gesprokkeld. 

Na crisisberaad ging het echter van een leien dakje en bleef de 
ploeg zelfs ongeslagen. ,,Ik kan me nog wel een paar spelers voor 
de geest halen. Johan van der Werf, een pitbull, broer Piet, een 
technicus, Feike Geertsma, Douwe Glashouwer, Egge Reinsma en 
Wim Hospes. Het was een heel aardig ploegje. Ook de streekderby’s 
tegen De Wâlde en Sleat waren speciaal. Dan ging de beuk erin, 
want van je buren wil je nooit verliezen.’’

Na zijn periode bij Balk werd Zijlstra trainer van Delfstrahuizen, 
waar hij drie jaar werkzaam was. ,,Ik voetbalde zelf bij Lemmer in 
het eerste. Ik volg die club ook nog altijd, maar helaas is Lemmer 
afgezakt naar het laagste niveau. Gelukkig zijn ze verleden jaar 
weer gepromoveerd naar de vierde klasse en daar horen ze ook 
minstens in thuis.’’

Daarna was het over met zijn carrière als trainer. ,,De dochters 
werden groter en mochten graag schaatsen. Eentje haalde zelfs de 
Friese selectie en dan ben je veel op pad om haar naar trainingen 
en wedstrijden te brengen. Tijd voor een club heb je dan niet meer, 
want het gezin gaat natuurlijk voor.’’
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Van Swinderenstraat 4, Balk
(0514) 60 40 45
info@bakkerijmeinsma.nl
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VV Balk 75 jaar…
Het lijkt nog maar kortgeleden, de fraaie reünie bij het 60-jarig jubileum. 
De wedstrijden tussen de (jeugd)-teams uit de toen 60-jarige historie. 
De Nico Terpstra penalty bokaal waarbij oud-keepers van Balk 1 acte 
de présence gaven. Het feest na afloop... . Maar toch zijn we alweer 15 
jaar verder. De ‘tiid haldt yndied gjin skoft’. Al iets langer geleden werd 
het 50-jarig jubileum gevierd, met daarbij het fraaie jubileumboek ‘as de 
baren fan’e Sleattemermar’. De reden dat ik me nu ‘beperk’ tot de historie 
van de laatste 25 jaar.

Uiteraard is er veel gebeurd in die 25 jaar. Grote hoogten, maar ook 
diepe dalen, waarbij de diepe dalen niet zozeer het sportieve aspect 
behelzen. Tenslotte is het ‘maar’ voetbal en dan ook nog maar op 
amateurniveau, ondanks dat het ook wel weer voor velen van ons 
de belangrijkste bijzaak van het leven is. Met name het menselijke 
aspect telt voor mij. Wat zijn er ons veel mensen ontvallen in die 
periode, waarbij er veel, veel te vroeg, de strijd tegen een ziekte 
hebben verloren. Clubmensen, de één nog meer dan de ander, 
allemaal mensen van de club VV Balk. Het heeft veel verdriet 
gebracht binnen de vereniging. Maar als ik er nu aan terugdenk, 
ook fraaie herinneringen. Indrukwekkende afscheidsdiensten, met 
veel clubmensen erbij en zelfs een afscheid op het hoofdveld van 
‘De Wilgen’, de thuishaven van VV Balk. Hoe bijzonder was dat. 
Namen ga ik niet noemen, vooral omdat eenieder zijn persoonlijke 
herinneringen heeft. En omdat er een levensgrote kans bestaat dat 
er vragen komen, waarom de één wel wordt genoemd en een ander 
niet. Uiteindelijk hebben al deze mensen op hun eigen manier, hun 
bijdrage aan onze club geleverd. Als speler, trainer, vrijwilliger of 
supporter of (meerdere) combinaties van voorgaande. Allemaal 
even belangrijk in de historie van de club. Hun inzet heeft geleid 
tot de club die VV Balk op dit moment is, een thuis voor velen.

Voor wat betreft de grote hoogten, is er eigenlijk te veel om op te 
noemen bij zowel de jeugd, dames en de zaal.

Staand v.l.n.r.: Angela Mous, Jeltsje Bangma, Lisa Zwaard, Rozina 

v/d Lagemaat, Kathrien v/d Zee, Bertina Homma, Marriët Boomstra, 

Anita Kuipers, Ytje Geertsma, Trientsje v/d Meer.

Zittend v.l.n.r.: Afke Postma, Paula Brandenburg, Betty Pander, 

Miranda Mous, Marike Feenstra.

Staand v.l.n.r.: Arjen Witteveen, Durk Wopke Geertsma, Wybren Visser, 

Johan Berger, René Geertsma, Sander Dooper.

Zitttend v.l.n.r.: Wybo Jorritsma, Arjan Pietersma, Feike visser, Karst 

Geertsma, Gianni de Groot, Johan Nagelhout.

Maar deze keer doel ik met name op de prestaties van het eerste 
elftal. Op dit moment, voor het negende opeenvolgende seizoen 
spelend in de eerste klasse. Wat een prestatie is dat. Zeker in ogen-
schouw nemende dat het amateurvoetbal bij lang niet alle vereni-
gingen ook daadwerkelijk ‘amateur’ is. Hoewel het in het Noorden 
van Nederland nog enigszins meevalt in vergelijking met andere 
delen van het land, waar tot in de laagste regionen spelers een 
vergoeding krijgen. VV Balk is - zeker op eerste klasse niveau - één 
van de weinige verenigingen die niet meedoet aan dat hele circus. 
Toch weten we ons tot op heden te handhaven op dat niveau.

Daarmee heeft VV Balk jaren geleden eindelijk ‘haar belofte’ inge-
lost. Daarmee bedoel ik dat Balk in mijn beleving altijd een ver-
eniging was met uitstekende jeugd. De jeugdteams spelend op een 
hoog niveau tegen grote clubs, maar op de één of andere manier 
kon dat niet vertaald worden naar de senioren. 

Al in 1956 werden de Balk junioren 1b kampioen 

Achter v.l.n.r.: Johan Smits, Sjoerd Riemersma, Jetse Zwaagstra, Cor 

Tromp, Rudolf Bekema, Herman Stad. 

Voor v.l.n.r.: Appie Oost, Jan Hoekstra, Lammert Glashouwer, 

Hans Zuurland, Wim Stegenga, Jopie de Vrieze, Minne Baukema.

Balk Da1 kampioen
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Sterker nog, Balk 1 bivakkeerde lang in de laagste klassen. In de 
1e en zelfs 2e klasse van toen nog de FVB (de Friesche Voetbal 
Bond). Vergelijkbaar met de 5e klasse KNVB nu. Er werd wel eens 
een uitstapje gemaakt naar de 4e klasse KNVB, maar regelmatig 
moest ook weer een stap terug worden gedaan naar de FVB. Tot 
eigenlijk de laatste 25 jaar. Enerzijds omdat de FVB werd opgehe-
ven en alle regio’s onder KNVB-vlag kwamen te spelen, anderzijds 
omdat stukje bij beetje de uitstekende jeugd zich dan eindelijk liet 
vertalen naar de senioren. De afgelopen 25 jaar heeft Balk nooit 
lager gespeeld dan de 3e klasse KNVB, waarbij het in al die jaren 
met enige regelmaat ook uitstapjes maakte naar de 2e klasse en bij 
de millenniumwissel zelfs een seizoen 1e klasse. Maar dat was toen 
minder succesvol dan nu. In die jaren was Balk ook een soort van 
jojo. Zo snel er soms werd gepromoveerd, zo snel was Balk ook 
weer terug in de 3e klasse. Maar aan dat ge-jojo is dus nu al een 
tijdje een eind gekomen.

Het verhaal begint dus 25 jaar geleden, seizoen ‘96/’97. Het seizoen 
ervoor was Balk 4e geworden in de 4e klasse, maar doordat de FVB 
ophield te bestaan waren er extra promotieplaatsen. Balk profiteer-
de en promoveerde in 1 keer van de 4e klasse naar de 2e klasse van 
de KNVB. Doordat alle provinciale bonden op waren gegaan in de 
KNVB, ontstond er een veel grotere regio. De KNVB-regio Noord. 
Wat inhield dat er opeens buiten de provinciegrenzen kon en moest 
worden gespeeld. Ploegen als Hollandscheveld, SCN (Nieuwlande), 
Angelslo (Emmen), De Weide (Hoogeveen), Noordscheschut en LTC 
(Assen) waren toen onbekende opponenten. 

Seizoen 1996/1997, 1997/1998 en 1998/1999
De kennismaking met de 2e klasse duurde 2 seizoenen, met selec-
ties van de plaatselijke helden; Willem van Dalen, Nico Sikkes, 
Douwe Koopmans, Jörgen Mous, Sander Feenstra, Arlo van der 
Werf en Johan Kroes. Om maar wat namen te noemen. Wie kent 
ze niet (meer)? Dit was ook het begin van het ge-jojo. Want na de 
degradatie uit de 2e klasse, volgde het seizoen erop direct weer pro-
motie vanuit de 3e klasse in het seizoen 1998/1999. En het moment 
was prachtig. In het eerste seizoen op het nieuwe complex ‘De 
Wilgen’, nabij het tunneltje, toen nog net buiten Balk. Inmiddels is 
trouwens het bebouwde kom bordje verplaatst, zodat VV Balk ook 
officieel echt in Balk zetelt. 

Met nagenoeg dezelfde selectie als de jaren ervoor, maar met twee 
verschillen; een andere trainer en een makkelijke scorende spits in 
de gelederen. De betreffende trainer; Gerlof Kootstra. Legendarisch 
bij VV Balk. Een man uit ‘De Wâlden’ en precies de juiste trainer 
op het juiste moment. De spelers waren goed en talentvol, maar 
ook makkelijk en eigengereid. Kootstra maakte daar een eind aan 
en was heel rechtlijnig, zonder te kijken naar naam of verleden. 
In zijn eerste seizoen promoveerde Kootstra direct met Balk, met 
Jacob van der Meer als genoemde makkelijk scorende spits. Met 
15 treffers had hij een belangrijk aandeel in het kampioenschap. 
De kampioenswedstrijd was misschien wel symptomatisch voor het 
seizoen. Met de camera van Omrop Fryslân erbij (toen kwam ook 
het lagere amateurvoetbal nog wel eens aan bod bij de Omrop, 
waar ze jammer genoeg jaren geleden mee zijn gestopt), kwam Balk 
al in de eerste helft bij een 0-0 stand met een man minder te spelen. 
Het deerde Balk niet, want er werd ‘gewoon’ met 3-0 gewonnen 
van CVVO en het kampioenschap was binnen.

Atze Vermaning, 74
Trainer van 1982 tot 1983

Nog geen heel seizoen was Jouster Atze Vermaning hoofdtrainer. 
Daarna wist ‘ie genoeg. ,,Dit is niet mijn ding’’, dacht hij toen hij in 
maart 1983 Balk vroegtijdig achter zich liet. 

Eigenlijk had de destijds 36-jarige Vermaning niet de ambitie 
om op het veld te staan. Hij was en is meer een organisator, 
een bestuurder. ,,Ik volgde de trainerscursus vooral om als 
bestuurder op niveau te kunnen praten met trainers.’’

Toch wilde hij het eens proberen toen hij was geslaagd. ,,Maar 
misschien had ik wat lager moeten instappen’’, zegt hij nu. 
,,Balk was destijds geen gemakkelijke club.’’

Hij weet nog goed hoe hij zijn eigen ondergang inleidde. ,,We 
draaiden bovenin mee, maar ik had het gevoel dat er meer 
inzat. Ik zou na het seizoen stoppen, maar besloot eerder de 
knuppel in het hoederhok te gooien. Ik wilde de lont aanste-
ken. Nou dat is wel gelukt.’’

Vermaning maakte op donderdag op Kippenburg de opstelling 
al bekend. ,,Feike Geertsma was aanvoerder en een persoon-
lijkheid in de ploeg. Hij had invloed. Ik zette hem ernaast. 
Ik geloof dat driekwart van het team nog voor de training 
opstapte. Ik kreeg de hele familie Geertsma in mijn nek.’’ Ook 
Johannes en Bouke Geertsma speelden destijds in het eerste.

Het betekende einde oefening voor Vermaning. Hij neemt de 
club niets kwalijk. ,,Nee, want ik had de situatie zelf zo gecre-
eerd. Maar ze haalden uiteindelijk nog wel de nacompetitie, 
dus ik heb wel wat losgemaakt.’’

Hoofdtrainer werd hij niet meer, maar ook op 74-jarige leeftijd 
is hij nog dagelijks met voetbal bezig. Al zestien jaar scout hij 
voor SC Heerenveen. In die hoedanigheid komt hij ook nog 
regelmatig in Balk. ,,Laatst zat ik in de bestuurskamer. Douwe 
Glashouwer zat er ook. Die zat toen ook in dat team, maar hij 
herkende me niet.’’

,,Balk heeft een goede jeugdopleiding’’, vervolgt Vermaning. 
Hij noemt de namen van een paar Balkster jeugdspelers die 
al naar de voetbalschool van Heerenveen komen. Hij heeft 
alweer een paar nieuwe talenten op het oog. Vermaning noemt 
nog twee namen. ,,Oh echt, zijn dat pakesizzers van Johannes 
Geertsma?’’ 
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Staand v.l.n.r.: achter: Wybren Bergsma, Martin Oom, Jacob van der Meer, 

Roelof Hornstra, Willem van Dalen, Gerlof Kootstra (trainer).

Midden v.l.n.r.: Folkert Wesselius, Andre Konst, Johan Kroes, Fetze Walda, 

Douwe Koopmans, Gerrit Balk, Jacob Koopmans.

Zittend v.l.n.r.: Christiaan de Vries, Jörgen Mous, Wouter Glashouwer, 

Nico Sikkes, Arlo van der Werf, Pee de Graaf.

Liggend: Jeroen Bruinsma en Gideon de Jong (pupillen van de week).

Seizoen 1999/2000
Het tweede seizoen van Balk onder Kootstra in de 2e klasse werd al 
net zo succesvol, want Balk werd direct weer kampioen. De eerste 
wedstrijd uit bij Heerenveense Boys, de gedoodverfde kampioen, 
ging nog kansloos verloren met 4-0. Het niveauverschil was groot 
en er werd een bijzonder zwaar seizoen verwacht. Balk leerde snel 
en uiteindelijk was deze wedstrijd slechts één van de drie verloren 
wedstrijden dat seizoen. De Heerenveners bleken de grootste con-
current om de titel, alhoewel niemand bij Balk daar na die eerste 
wedstrijd aan dacht. 

In de jaren onder Kootstra was Balk conditioneel ijzersterk en 
het kwam regelmatig voor dat Balk de wedstrijden in de slotfase 
besliste. Bijvoorbeeld de thuiswedstrijd tegen Heerenveense Boys 
(op het B-veld als ik het goed heb). Balk keek in de eerste helft al 
snel tegen een achterstand aan, maar raakte niet in paniek. In de 
tweede helft stelde Balk ‘orde op zaken’ en maakte kort voor tijd de 
winnende treffer. In die periode was een achterstand een kwartier 
voor tijd niets om over in te zitten. Ik herinner mijzelf nog uiter-
mate goed een wedstrijd in Meppel in de slotfase van de competitie 
tegen de plaatselijk FC. Met een groepje voetbalvrienden (ook vol-
leybalvrienden, want later die dag hadden we nog een bekerfinale 
te spelen in Makkum, maar dat terzijde) in de auto naar Meppel. 
Een moeizame wedstrijd en het bleef lang 0-0. Maar we hadden er 
alle vertrouwen in, want ‘het Balkster kwartiertje’ moest immers 
nog komen. En dat kwam ook. Balk kreeg een vrije trap en het was 
Folkert Wesselius die aangaf bij Nico Sikkes; “ga daar maar staan, 
want ik kop de vrije trap zo meteen door en dan schiet jij hem 
erin”.  En wat gebeurde? Exact hetgeen Folkert had aangegeven. 
Vrije trap, doorkoppen en boem! Goal, 0-1, twintig minuten voor 
tijd. Vervolgens liep Balk nog uit naar 0-3. Op de terugweg, niet 
naar huis, maar richting Makkum voor de bekerfinale volleybal, 
Omrop Fryslân aan voor de voetbaluitslagen. In die tijd waren er 
nog geen smartphones, met daarop voetbalapps met de actuele 
tussen- en eindstanden. Vol spanning wachten op de 2e klasse K. 
En dan; Heerenveense Boys – CVVO; 0-1! Bam, wat een feest. Dit 
betekende dat Balk 1 de daaropvolgende week (weer) kampioen 
kon worden, nu van de 2e klasse. En dan, bij winst, op naar de 1e 
klasse. Nou, dit betekende wat. Dat de bekerfinale volleybal later 
die avond kansloos werd verloren van BEO uit Bakhuizen, maakte 
niet veel meer uit.

De week daarna tot de allesbeslissende zaterdag duurde lang, 
maar was het wachten meer dan waard. Een thuiswedstrijd op het 
vrijwel nieuwe sportpark ‘De Wilgen’. Prachtig weer, veel mensen 
langs de lijn en VHK (Sint Jansklooster) als tegenstander. Het werd 
een wedstrijd met een afloop waar Balk patent op had in die tijd. 
De eerste helft, 0-1. Kwartier in de 2e helft; 0-2 en een debacle 
leek zich af te tekenen. Maar wij wisten (of hoopten, wie zal het 
zeggen), het Balkster kwartier volgt nog. Zij het iets eerder dan 
15 minuten voor tijd, namelijk net als de week ervoor, twintig 
minuten voor het einde van de wedstrijd; de 1-2. Vervolgens om 
de vijf minuten een goal; 2-2, 3-2 en 4-2! Man, wat een ontlading 
en feest. Het ‘kleine’ VV Balk, voor het eerst in de historie naar de 
1e klasse! Toentertijd het op één na hoogste amateurniveau. De 
doelpuntenmakers; Jacob van der Meer (3) en Folkert Wesselius 
(1). Het koningskoppel van dat seizoen. Beide met 19 goals in toen 
nog 22 wedstrijden (tegenwoordig worden er 26 wedstrijden in de 
competitie gespeeld). Jacob had er na het jaar in de 3e klasse, een 
kompaan bij gekregen. Folkert was in Balk komen wonen en had 
voor zichzelf de stelregel; ‘daar waar je woont, voetbal je ook’. 
Terwijl hij, gezien zijn verleden bij v.v. Workum, Rijnsburgse Boys 
en Broekster Boys, makkelijk naar een hoger spelende club in de 
omgeving had gekund. Maar Folkert koos voor Balk en had een 
flink aandeel in het kampioenschap van de 2e klasse.

Seizoen 2000/2001

Jan Reinsma, Johan en Arlo van der Werf vieren 
feest na het behalen van het kampioenschap

Spits Folkert Wesselius in de 
kampioenswedstrijd

Dolle vreugde bij Pee de Graaf en Jacob v/d Meer na 
het behaalde kampioenschap. 
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seizoenen voordat Balk het stapje omhoog weer wist te zetten. Niet 
meer met Roel Hoogeveen als trainer die inmiddels bestuurslid 
voetbalzaken was geworden. 

Staand v.l.n.r.: achter: Arjen Bakker, Meine van der Zee, Roelof Hornstra, 

Jörgen Mous, Klaas de Poel.

Staand v.l.n.r.: midden: Fred Hornstra, Johan Kroes, Douwe Koopmans, 

Martin Oom, Willem van Dalen, Ken Jagersma, Wouter Hornstra, Jannie 

Boekema, Roel Hoogeveen.

Zittend v.l.n.r.: Freerk van der Zee, Johannes Altena, Pieter Jan Dijkstra, 

Hessel Altenburg, Jelle Rense Zeilstra, Arjen van der Veen, Arno Glashouwer.

Seizoen 2006/2007
In het seizoen 2006/2007, met Johan Wijnsma als trainer, werd de 
beslissingswedstrijd in de nacompetitie tegen Minnertsga gespeeld 
in Sneek op het nieuwe complex van de Waterpoort Boys. Balk 
won met 2-1 en promoveerde. Het bijzondere aan deze wedstrijd 
en de voorafgaande wedstrijden was dat er een aantal jeugdspelers 
vanuit de A-junioren hun debuut maakten in Balk 1 dat seizoen. 
Spelers zoals Wibo Jorritsma en Beerend Altena die in de jaren 
daarna deel uit zouden maken van misschien wel het beste VV Balk 
ooit. Ook Johannes Altena maakte toen al deel uit van de A-selectie 
en Pieter Wijnja zou snel volgen. 

Wouter Hornstra in de gewonnen halve finale 
nacompetitie 2007 tegen Berlikum

Balk dus naar de 1e klasse. Met een selectie bestaande uit ervaren 
spelers, aangevuld met talentvolle jeugd. Zonder trainer Gerlof 
Kootstra. Die vond het na twee seizoen mooi geweest. Hetgeen ook 
te maken had met fysiek ongemak. Hij werd opgevolgd door Klaas 
‘haree’ Dijkstra. 

Zo was seizoen 2000/2001 het eerste seizoen van de toen piepjonge 
Hessel Altenburg in de A-selectie. Anno nu, twintig jaar later is 
dit nog steeds of beter gezegd, weer zo. Hessel heeft in die twintig 
jaar een flink aantal seizoenen elders onder de lat gestaan. SC 
Joure zondag en Flevo Boys waren de gelukkigen. Sinds zes jaar 
is Hessel weer terug en daar is iedereen binnen VV Balk blij mee! 
Het eerste jaar in de 1e klasse werd uiteindelijk een teleurstellend 
seizoen. Een ervaring rijker, maar een flinke illusie armer, zoals dat 
zo mooi kan worden gezegd. Het niveauverschil was gewoonweg 
te groot. Balk speelde slechts 4 keer gelijk en verloor de andere 18 
wedstrijden. Soms met grote cijfers, zoals de 0-8 thuis tegen HZVV, 
de latere kampioen. Er viel vaak niet eens wat op af te dingen.  
Tweede dat seizoen werd HHC Hardenberg. Inmiddels één van de 
beste ‘amateur’ verenigingen van Nederland. Toen net begonnen 
om die ambitie waar te maken. De favoriete club ook van Edwin 
Evers. ‘s Lands meest populaire radio dj. Een broer van ... was in 
dat seizoen in de 1e klasse ook teammanager meen ik mij te her-
inneren. Teammanager bij Balk dat seizoen was Freddy Hornstra. 
Dat herinner ik mij nog goed. Radio Gaasterlân had in die tijd 
een sportprogramma, met om 17:00 uur de voetbaluitslagen van 
de clubs uit Gaasterlân-Sleat. Vanuit de studio werd dan contact 
gezocht met de leiders van de teams of andersom. Maar hoe dan 
ook, Freddy had de schone taak om elke week te vertellen hoe het 
was gegaan en wat de uitslag was. Een ondankbare taak en dan 
druk ik me nog zwak uit.

Seizoen 2001/2002
Zoals al eerder aangegeven, ging het soms snel bij Balk. Want in 
hetzelfde tempo waarmee Balk in de eerste klasse terecht kwam, 
keerde Balk ook weer terug naar de 3e klasse. Na de degradatie uit 
de 1e klasse, volgde namelijk direct degradatie uit de 2e klasse. Zij 
het met meer punten dan het jaar ervoor (17). Ook een trainerswis-
sel gedurende het seizoen, bleek niet het gewenste effect te hebben.

Seizoen 2002/2003 t/m 2005/2006
Met Roel Hoogeveen, een VV Balk-man in hart en nieren als 
opvolger van Klaas Dijkstra, begon Balk aan een hernieuwd avon-
tuur in de 3e klasse. Met veel jonge jongens uit een uitstekende 
lichting jeugd, zoals Wiebren Bergsma, Ken Jagersma, Daniël van 
der Galiën, Arjen van der Veen, Wouter Hornstra en Klaas de Poel, 
probeerde Balk de weg omhoog weer in te slaan. Het ‘vervelende’ 
van deze goede lichting en ook de algemeen als uitstekend bekend-
staande jeugd van Balk, was dat op een hoger niveau acterende 
omringende verenigingen de weg naar Balk wisten te vinden en de 
beste spelers wisten te verleiden bij hen te komen spelen. Voor Balk 
zonde, maar vanuit de spelers bekeken die wilden weten waar hun 
top lag, begrijpelijk. 3e klasse dus voor Balk. 

Alhoewel Balk steevast in de top van de ranglijst te vinden was en 
regelmatig nacompetitie voor promotie speelde, duurde het 5 
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Twee seizoenen eerder was Balk overigens ook al dichtbij promo-
tie. Maar de finale tegen Be Quick Dokkum ging toen jammerlijk 
verloren met 2-1. De contouren van ‘het nieuwe Balk’ werden 
ondertussen zichtbaar. Zo keerde Karst Geertsma, een van de 
spelers die zijn geluk bij SC Joure had beproefd, gedurende het 
seizoen terug bij Balk. Ik was destijds secretaris en het lukte om 
Karst op het nippertje op de vrijdag voor de uitwedstrijd van die 
zaterdag tegen Nijland speelgerechtigd te krijgen. Karst speelde een 
geweldige wedstrijd, scoorde en Balk won met 1-2. Een prachtige 
rentree. Twee seizoenen daarvoor had Karst al eens zijn opwachting 
gemaakt in Balk 1. Ik weet niet of het zijn debuut was, maar uit 
bij Heeg speelde hij als jeugdspeler al mee in het eerste. Hij speelde 
daar een uitstekende pot. De toenmalig voorzitter van Heeg, mijn-
heer Van der Heide, was het daar niet helemaal mee eens. Balk, 
trots dat weer een talentvolle jeugdspeler zijn opwachting had 
gemaakt in de hoofdmacht werd even op het voetbalvernuft van 
dhr. Van der Heide getrakteerd; “ik haw it al sjoen, dit wurd neat” 
was zijn opmerking. Tja…..

Seizoen 2007/2008
Een lang leven in de 2e klasse was Balk, waar ondertussen ook 
Johan Geertsma voor het eerst zijn opwachting maakte, echter niet 
beschoren. Het duurde namelijk maar één seizoen. Maar hoe bij-
zonder het verloop. Balk kende een moeizaam seizoen. Logisch als 
je degradeert. Maar in de slotfase van de competitie kreeg de ploeg 
ineens de smaak te pakken en won zes van zijn zeven wedstrijden. 
Ineens maakte Balk kans op promotie via de nacompetitie, want 
Balk stond bovenaan in de laatste periode. 

In de competitie destijds zat één vreemde eend in de bijt. 
Wieringermeer uit het Noord-Hollandse Slootdorp. Elke keer als ik 
langs die afslag kom (de 2e afslag na de Afsluitdijk) herinnert het 
bewegwijzeringsbord mij aan die wedstrijd…. Zij moesten elke twee 
weken de rit over de Afsluitdijk naar Friesland maken. Balk uiter-
aard maar één keer de andere kant op en dit was het geval voor 
de laatste wedstrijd. De gastheren waren al gedegradeerd. In dat 
seizoen won Wieringermeer slechts vier keer (en speelde drie keer 
gelijk). De situatie was als volgt; winst op Wieringmeer betekende 
dat Balk de periode zou winnen en nacompetitie voor promotie zou 
gaan spelen. Bij verlies in Noord-Holland was Balk afhankelijk van 
andere ploegen en was de kans aanwezig dat zij ook nacompetitie 
zou moeten spelen, maar dan tegen degradatie. Er werd een bus 
geregeld voor de spelers en supporters en de opdracht was simpel; 
winnen van het reeds gedegradeerde Wieringermeer.

Maar zo simpel was dat op voorhand niet. De thuiswedstrijd werd 
namelijk eerder door Balk verloren met 2-5. Wat de oorzaak ook 
was, waarschijnlijk de spanning, Balk speelde een draak van een 
wedstrijd en verloor kansloos met 3-0. En passant won concurrent 
Wykels Hallum bij toenmalig nummer 2 Oeverzwaluwen met 0-1. 
En in plaats van te spelen voor promotie, moest Balk strijden tegen 
degradatie. Een strijd die verloren ging. Na een 1-1 in Balk, verloor 
Balk de return in en tegen Kollum met 3-1 waardoor degradatie een 
feit was. Ontzettend zuur voor Balk. Maar buurman NOK was er 
maar wat blij mee, getuige het spandoek wat op de zondag na de 
degradatie bij ‘De Wilgen’ werd opgehangen. NOK was dat seizoen 
namelijk kampioen geworden in de 4e klasse, waardoor de derby 
tussen beide ploegen na een jaar of twintig weer eens kon worden 
gespeeld. Pieter Wijnja maakte, als ik het goed heb, in dit seizoen 
als 17 jarige B-junior zijn debuut in het eerste.
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Seizoen 2008/2009 
Opnieuw de 3e klasse dus weer voor Balk. Deze keer dus met een 
derby tegen NOK erbij als extraatje en met een nieuwe trainer 
aan het roer. Oud-prof Sandor van der Heide. Met zijn positieve 
speelstijl, zorgde hij voor veel enthousiasme en spektakel bij Balk. 
Het was leuk om naar te kijken en er werd veel gescoord. Behalve 
in de derby’s tegen NOK. De uitwedstrijd werd door Balk met 0-1 
gewonnen, de thuiswedstrijd ging met dezelfde cijfers verloren. 
In de competitie eindigde Balk als tweede, achter Bant, waarna 
Balk in de nacompetitie zijn meerdere moest erkennen in SGV 
(Schildwolde, Groningen). 

Seizoen 2009/2010
Na dit seizoen moest Balk alweer op zoek naar een andere trainer 
omdat Sandor van der Heide te kennen had gegeven voor een car-
rière als proftrainer te gaan in Leeuwarden. Zijn opvolger werd 
Klaas de Jong uit Joure. En ook dit seizoen was er weer de derby 
tegen NOK. NOK won haar thuiswedstrijd (3-0) en in Balk werd het 
1-1. NOK had deze slagen gewonnen, maar Balk won uiteindelijk 
‘de oorlog’ want Balk eindigde als 3e in de eindstand en NOK werd 
11e. Hetgeen voor NOK nacompetitie tegen degradatie betekende, 
waarin het lot van NOK werd bezegeld en het na 2 seizoenen weer 
afdaalde naar de 4e klasse. Laten we zeggen; ‘karma’ voor NOK na 
het spandoek 2 seizoenen eerder. 

De derde plek voor Balk betekende dat de nacompetitie voor pro-
motie wordt gehaald. Daarin is Oostergo uit Ee over twee wedstrij-
den helaas te sterk. Belangrijker misschien nog wel dat seizoen; 
Klaas de Jong heeft een nieuwe positie voor Johannes Altena in 
petto. Johannes was altijd een centrale verdediger, die graag mee 
naar voren mocht gaan en daar ook wel succesvol mee was en 
regelmatig zijn doelpuntje mee pikte. Het hoe en waarom weet 
ik niet precies. Waarschijnlijk door het gebrek aan stootkracht/
doelpunten voorin en het feit dat Johannes een beetje lui was en 
na een rush niet altijd heel veel trek had om snel op zijn positie 
achterin terug te keren. In ieder geval besluit trainer Klaas de Jong 
om Johannes Altena na een wedstrijd of vijf/zes in de spits te zet-
ten. Het wordt een groot succes. In zijn eerste volledige wedstrijd in 
de spits (AVC Sexbierum uit), maakt hij er gelijk drie. In het restant 
van de competitie maakt Johannes er in competitie verband nog 
veertien bij. Een scorende spits voor Balk is geboren. 

Arno Glashouwer en Jörgen Mous in actie tegen Waterpoort Boys



Seizoen 2011/2012

Ondanks de titel wordt er afscheid genomen van Klaas de Jong als 
trainer. En VV Balk gaat met de nieuwe trainer Germ de Jong en 
met terugkerende René Geertsma en Wybren Visser, het avontuur 
aan in de 2e klasse. De start is geweldig met vijf overwinningen en 
één gelijkspel in de eerste zes wedstrijden. Pas in de 7e wedstrijd 
loopt Balk tegen zijn eerste nederlaag aan. Tegen…... Heerenveense 
Boys. De ploeg die een tiental jaren eerder ook de grote concur-
rent was voor de titel. Balk kent hierna een klein dipje, maar na 
de winterstop gaat het geweldig. Er wordt nog één keer verloren, 
tegen…..juist ja, Heerenveense Boys. Er wordt in de competitie een 
paar keer dik gewonnen, met als absolute uitschieter de wedstrijd 
tegen Be Quick Dokkum thuis. Balk wint met 8-0. Op zich al bij-
zonder is. Wat het nog bijzonderder maakt, is dat Balk na een rode 
kaart vrijwel de gehele wedstrijd (80 minuten lang) met een man 
minder speelde.

In de voorlaatste wedstrijd van de competitie is er dan de eerste 
kans voor Balk om voor de tweede keer in de historie kampioen te 
worden in de 2e klasse en te promoveren naar de 1e klasse. Op het 
programma staat de uitwedstrijd tegen SDS uit Oosterend. Thuis 
werd daar met 8-1 van gewonnen, dus zou het geen probleem 
mogen zijn. Maar Balk speelt een niet zo’n heel beste wedstrijd 
en verliest met 4-3. De concurrentie, Heerenveense Boys en VEV 
uit Leek profiteren echter niet, waardoor Balk een week later een 
herkansing krijgt. Maar, voor na de wedstrijd tegen SDS was er 
van alles geregeld voor het kampioensfeest. Dat feest ging dus 
niet door. Alhoewel……. in de kantine op ‘De Wilgen’ was er na de 
terugkeer van de spelers, zeker geen sprake van een down-stem-
ming. Uiteindelijk werd het een middag/avond waarbij je bijna zou 
denken, dat Balk 1 wèl kampioen was geworden. Wellicht voelden 
de spelers al dat een week later het kampioenschap alsnog zou wor-
den behaald, want het werd een groot feest met/tussen de spelers.

Een week later kan dat feest nog een keer worden overgedaan. 
Deze keer niet alleen met de spelers, maar met iedereen; begelei-
ding, vrijwilligers en supporters. Heel VV Balk dus. Want de laatste 
wedstrijd tegen Broekster Boys werd met 2-1 gewonnen en het 

Johan Geertsma in 2011 actie tegen Cambuur 
met Sandor van der Heide 

1022

Een ander feitje uit dit seizoen; Ivar Klijnsma maakte zijn debuut in 
Balk 1. Als 1e jaars B-junior. Mede door het feit dat er dit seizoen 
geen A-junioren waren, maar dan nog. Bijzonder was het wel. En 
ruim 300 wedstrijden later speelt Ivar nog steeds in Balk 1. Centraal 
achterin en regelmatig z’n doelpuntje meepikkend. Prachtig!

Nog een bijzonder weetje van dit seizoen; Willem van Dalen neemt 
afscheid als speler van Balk 1. Jarenlang was de begenadigde links-
poot te bewonderen in ‘het eerste’, maar in 2010 vindt hij het mooi 
geweest. Met 79 competitietreffers, de nummer 2 van de eeuwige 
topscorerslijst van VV Balk.

Seizoen 2010/2011 
In zijn tweede seizoen is Klaas de Jong uitermate succesvol met 
Balk. Hij wordt kampioen! In dit seizoen is het overigens voor het 
eerst dat er 14 ploegen in de competitie zitten, wat dus 26 wedstrij-
den betekent. En de nieuwe spits? Die gaat door met waar hij het 
seizoen ervoor mee was begonnen; scoren. In het kampioensjaar 
maakt hij er 21. De twee opmerkelijkste en mooiste wedstrijden 
dat seizoen? De thuis- en uitwedstrijd tegen de buren uit Lemmer, 
CVVO. Op ‘De Wilgen’ wordt er met maar liefst met 8-0 gewonnen 
en uit met 2-5. En vooral die 2-5 was bijzonder. Balk kwam 1-0 
achter en vlak voor rust met 2-0. En of het vlak voor de 2-0 was 
of vlak erna, dat is me ontschoten, maar er wordt Balk een goal 
door de neus geboord. Dit was blijkbaar precies wat Balk nodig 
had, want de mannen van Klaas de Jong draaien de wedstrijd vol-
ledig om en stappen 45 minuten laten met een 2-5 overwinning 
van het veld. Uiteindelijk is dit het begin van meer dan 7 vette 
jaren voor VV Balk. Met jeugdspelers die in de jaren ervoor één 
voor één, maar soms ook met meerderen tegelijk, instroomden in de 
A-selectie. En met spelers die na jaren van afwezigheid terugkeren 
bij VV Balk en daarmee voor een extra impuls zorgen wegens hun 
voetbalkwaliteiten en hun ervaring op hoofdklasse niveau. 

Ivar Klijnsma in zijn debuutseizoen tegen QVC

kampioenschap was een feit. Absoluut hoogtepunt in die wedstrijd, 
was de beslissende goal van Beerend Altena, die met een hele (of 
was het een halve?) omhaal op schitterende wijze wist te scoren. 
Mooier wordt het niet, zeg maar. 

En Johannes Altena in de spits? Uiteindelijk is het een gouden 
vondst geweest van Klaas de Jong, want in dit kampioensjaar 
maakt Johannes er maar liefst 31. 

Achter v.l.n.r.: Karst Geertsma, Wybren Visser, René Geertsma, Fimme 
Folmer, Beerend Altena, Durk Wopke Geertsma, Johannes Altena, Jildert 
Apperloo, Gert Jan Breeuwsma, Geert Prins, Sander Dooper, Laurens de 
Vries, Erwin Lootsma, Germ de Jong.
Voor v.l.n.r.: Ivar Klijnsma, Feike Visser, Arjen Pietersma, Wybren 
Altenburg, Harm Jan de Jong, Pieter Wijnja, Wybo Jorritsma, Pistis Nzoko, 
Johan Sierdsma.

De 1-0 van René Geertsma in 
de kampioenswedstrijd tegen Broekster Boys.

De winnende halve omhaal van Beerend Altena 
in de kampioenswedstrijd tegen Broekster Boys

Seizoen 2012/2013 en daarna
Na dit kampioenschap in het seizoen 2011/2012 komt Balk dus 
weer uit in de eerste klasse. En tot op heden is dit nog steeds zo. 
De hernieuwde kennismaking bevalt dus beter dan de eerste keer in 
seizoen 2000/2001. De contouren van dit team werden, zoals eerder 
aangegeven, al in een eerder stadium zichtbaar. En het mooie; het 
werd een echt vriendenteam. Een team dat voor elkaar door het 
vuur ging en gaat en bijna nooit opgaf en opgeeft. Persoonlijk vind 
ik de transformatie die VV Balk op het veld in deze periode heeft 
doorgemaakt wel een mooie. ‘Vroeger’ was VV Balk een ploeg, met 
technisch verfijnde voetballers en meestal voetballend op de helft 
van de tegenstander. Tegen fysiek sterke tegenstanders die Balk het 
spel lieten maken en dan counterden, had Balk het altijd moeilijk. 
Dan liet Balk zich regelmatig afbluffen. Waarna je na de wedstrijd 
het idee had; ‘weer veel beter vandaag, maar toch verloren’. 

Eigenlijk is dat in al die jaren volledig omgedraaid. Niet dat Balk 
geen technisch verfijnde voetballers meer heeft, maar daar is het 
knokken, fysieke en het harde werken bijgekomen. Kortom, het 
buffelen dat Balk in het verleden wel eens ontbeerde en opbrak, 
is heden ten dage één van de sterke punten. En dat is niet iets om 
je voor te schamen, zoals in wedstrijdverslagen van opponenten 
tussen de regels door wel eens gelezen kan worden. Het gaat nu 
lang niet altijd mooi, maar dat hoeft ook niet. En je kan er veel 
van vinden, maar de keren dat Balk 1 verliest waarbij de inzet 
ondermaats was, zijn spaarzaam. De ploeg geeft altijd 100%. Dan 
kan je wel eens een potje verliezen, maar dat is dan niet erg. Een 
mooi voorbeeld daarvan in het huidige team; Marnix Zeldenrust 
(22 jaar). Altijd doorgaan. Altijd op het randje spelend en soms er 
overheen. Gekoppeld aan snelheid heeft zijn tegenstander vaak een 
vervelende middag. En toch, met fysiek en kracht alleen lukt het 
ook niet om je al zoveel seizoenen achterelkaar te handhaven in de 
1e klasse. Dus VV Balk kan ook zeker prima voetballen. 

Memorabele wedstrijden zijn er gespeeld in al die jaren, waar-
bij de uitslag zeker niet altijd positief was. De meest in het oog 
springende? Voor mij persoonlijk; Viboa uit, in het eerste seizoen 
1e klasse. Alles wat mis kon gaan, ging daar mis die middag in 
Winsum (Groningen). En bij de tegenstander veranderde naarmate 
de wedstrijd vorderde alles wat men aanraakte in goud. Met de 
meest wonderlijke goals tot gevolg. Uiteindelijk verloor Balk daar 
met 10-1! De return was al net zo memorabel.

Marnix Zeldenrust
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een nieuwe talentvolle lichting Balk 1 kwam versterken, waaronder 
bijvoorbeeld: Harm Jan de Jong, Pistis Nzoko, Schelte Reitsma, 
Wybren Altenburg, Harry Deinum en Johan Lyklema. 

En Johannes Altena, hoe ging het daarmee in al die jaren? Die ging 
door met scoren. Zij het geen 20 of 30 meer in een seizoen. Hetgeen 
ook wel heel bijzonder zou zijn geweest. Uitgezonderd één seizoen, 
toen Johannes een uitstapje maakt naar Flevo Boys Emmeloord en 
de periodes die hij door blessures moest missen, is Johannes elk 
seizoen dat hij speelde topscorer geworden. Inmiddels is Johannes 
topscorer aller tijden van VV Balk, met 134 treffers. Bij dit aantal 
zal het ook blijven, aangezien Johannes (en ook broer Beerend) net 
voor het 75-jarig jubileum hebben besloten te stoppen. Het is trou-
wens jammer dat er geen ranglijst is met de spelers met de meeste 
assists allertijden. Ik weet zeker dat Pieter Wijnja, als jeugdspeler 
dus al zijn debuut makend in Balk 1, daar in de top zou staan. 
Wellicht zelfs eerste. Want hoewel Johannes Altena 134 treffers 
in competitieverband maakte voor VV  Balk, is bij toch minimaal 
de helft van dit aantal Pieter de aangever geweest. Als pijlsnelle 
rechtsbuiten was hij de tegenstanders met enige regelmaat te snel 
en te slim af, waarbij hij daarna vaak zijn teamgenoten in staat 
stelde om te scoren. 69 competitiedoelpunten heeft hij in al die sei-
zoenen gemaakt voor VV Balk. Maar samen met al die assists, zou 
het wel eens de MVP (in gewoon Nederlands; de ‘meest waardevolle 
speler’) van Balk kunnen zijn over al die jaren. Maar die 1e klasse, 
al zo lang, hoe mooi is dat. Een aantal jaren, was Balk één van de 
hoogst spelende amateurvoetbalverenigingen van Friesland op de 
zaterdag. Ja, Harkemase Boys en ONS Sneek

Pieter Wijnja

Johannes Altena

Balk slaagde erin 2-2 gelijk te spelen, waardoor het laatste restje 
hoop op de titel voor de gasten vervloog. Terwijl ze in de winter-
stop nog een punt of tien (misschien was het ook wel meer) voor-
sprong hadden op de concurrentie. Dat was zeg maar, wat lastig 
voor de Groningers en een kleine revanche voor Balk. Tussen beide 
ploegen is het nooit helemaal meer goed gekomen. 

Trainers in die jaren; Germ de Jong, twee seizoenen en daarna vijf 
seizoenen lang Dick Sangers. Nog nooit had een trainer zolang aan 
het roer gestaan bij VV Balk en tot het eind was het een prachtige 
combinatie. 

Nog even terugkomend op Germ de Jong. Dat was een prima trai-
ner voor VV Balk (regelmatig nog te vinden bij wedstrijden van VV 
Balk, als trainer van de tegenstander en als liefhebber) en hij deed 
het meer dan naar behoren in Balk. Maar het 3e en laatste seizoen, 
was lastig. Wellicht dat de KNVB-cursus TC1 die hij toen volgde er 
mee te maken had, maar het ging wat stroever dan de eerste seizoe-
nen. Uiteindelijk kreeg hij wat hulp van een oude bekende. Sandor 
van der Heide, oud-trainer van VV Balk, maar ook mede-cursist 
op die KNVB-cursus en grote kameraad van Germ. Balk moest 
zich dat seizoen (we spreken dan over het seizoen 2013/2014) via 
de nacompetitie zien veilig te spelen. Na Heerenveense Boys uit-
geschakeld te hebben (3-0 winst thuis en 0-5 winst uit), ging de 
finale over twee wedstrijden tegen Blauw-Wit’34 uit Leeuwarden. 
Eerste thuis op ‘De Wilgen’. Balk speelde een uitermate moeilijke 
eerste helft en had geluk dat met 0-0 de rust werd gehaald. Volgens 
onbevestigde berichten is het toen Sandor van der Heide geweest 
die in de rust enkele aanwijzingen heeft aangereikt bij Germ. Of het 
echt zo was, ik weet het niet, maar de tweede helft verliep in elk 
geval heel anders. Binnen een kwartier na rust was het 3-0. Later 
volgde nog een goal, waardoor Balk met 4-0 won. 
En de return? Dat zou een formaliteit worden, toch? De spelers 
dachten er ook zo over blijkbaar, want de avond voor de uitwed-
strijd was er een verjaardagsfeestje waar een flink aantal spelers 
ook bij aanwezig waren. De dag erna hadden ze daar nog flink last 
van blijkbaar. In Leeuwarden was de thuisploeg de gehele wedstrijd 
de bovenliggende partij. Wat had Balk het lastig. Het was aan 
keeper Ale Geert de Vries, oud-prof bij onder meer AGOVV, maar 
ondertussen woonachtig in Balk, te danken dat Balk behouden 
bleef voor de 1e klasse. Wat een ballen heeft hij gepakt die middag. 
Hij had echter niet op alles een antwoord. Het werd 1-0, het werd 
2-0 en het werd 3-0. Balk speelt inmiddels op het tandvlees én 
met 10 man wegens een rode kaart. Een 4e treffer zou verlenging 
betekenen en alle meegereisde VV Balk supporters hadden wel in 
de gaten dat het dan niet goed zou komen. Hoe het ging, ging het, 
maar de 4e treffer voor Blauw-Wit kwam er niet. Waardoor Balk 
na de 4-0 thuisoverwinning, de finale uiteindelijk won en zich 
handhaafde in de 1e klasse. Zelden is het zo spannend geweest 
langs de lijn. 

En het seizoen erop (2014/2015), met voor het eerst Dick Sangers 
aan het roer? Balk won de eerste periodetitel en werd 3e ! in de 
eindrangschikking en mocht nacompetitie spelen voor promotie. 
Het leverde overigens geen promotie op. Een jaar later deed Balk 
het nog beter en deed lang mee om het kampioenschap. Uiteindelijk 
redde Balk het net niet, maar speelde wel weer nacompetitie voor 
promotie. Over deze jaren en de drie seizoenen erna, de tijd van 
Dick Sangers dus, staat een uitgebreid stuk elders in deze gids, 
zodat ik het hierbij laat. Wel wil ik nog vermelden dat in deze jaren 
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speelden hoger. Maar gerenommeerde clubs als Drachtster Boys, 
Blauw-Wit’34, Leeuwarder Zwaluwen, SC Joure, Buitenpost, noem 
ze maar op, konden bij tijd en wijle niet aan Balk tippen. En dat is 
best bijzonder en iets om trots op te zijn. Mooie wedstrijden tegen 
aansprekende tegenstanders heeft het ook opgeleverd. S.v. Urk is 
daar een mooi voorbeeld. Een club met aanzien, waar menigeen 
wel eens ging kijken vanwege ‘het niveau’. In de afgelopen jaren 
is het ‘gewoon’ een tegenstander geworden in de competitie of 
zelfs in de nacompetitie voor promotie. Wie had dat nu kunnen 
denken toen Balk kampioen werd in de 2e klasse. En zo zijn er 
meer voorbeelden; Flevo Boys, Sneek Wit Zwart zo., SC Joure, v.v 
Heerenveen. Ploegen waar vroeger huizenhoog tegen op gekeken 
werd, zijn nu ‘gewoon’ tegenstanders.

Hoelang dit nog duurt? Geen idee. Elk jaar is voor VV Balk het 
doel; handhaven. De laatste jaren gaat dit met ogenschijnlijk 
gemak, maar het wordt steeds lastiger. Van de generatie, noem ze 
maar even ‘de vriendenploeg’, zijn de meesten inmiddels gestopt 
en voor de jeugd is het lastig om direct vanuit de A-junioren een 
plek te veroveren in het eerste (maar ook tweede) team. Het talent 
is er zeker, maar talent alleen is niet genoeg. Het verschil tussen de 
A-junioren en de A-en B-selectie is groot op dit moment. Door het 
niveau waar beide teams (Balk 1 en 2) spelen. Het heeft tijd nodig 
voor de jonge spelers om daarbij aan te haken. En krijgen ze die en 
geven ze zichzelf ook die tijd? De tijd zal het leren…...

En over tijd gesproken…..Op het moment van schrijven, beleven 
we een rare tijd. Een wereldwijde coronapandemie beheerst ons 
leven momenteel. Met als gevolg dat er veel zaken stilliggen. De 
horeca is dicht, verjaardagen, jubilea, trouwerijen moeten in flink 
aangepaste vorm worden gevierd als gevolg van beperking van het 
aantal contacten. Hetzelfde geldt voor begrafenissen waar ook een 
beperking geldt voor het aantal mensen dat mag komen. En ook het 
amateurvoetbal ligt stil. Het afgelopen seizoen werd in maart 2020 
abrupt beëindigd als gevolg van het virus. Er werd een intelligente 
lockdown ingevoerd. Het was iets in de trant van; veel was dicht, 
maar niet alles. Wij konden nog gewoon naar de winkel, strand, 
park of bos. Iets wat in andere landen niet meer mocht. In de zomer 
werd het virus teruggedrongen en kon alles weer worden opgestart. 
Helaas is het virus na de zomer in alle hevigheid teruggekeerd en 
zijn ook alle amateurcompetities tot nader order stil gelegd. In 
tegenstelling tot maart van dit jaar, toen ook het profvoetbal ten 
einde was, spelen die nu wel. In stadions zonder publiek, met voor 
de televisiekijker toegevoegde stadiongeluiden. Voetbal, niet zoals 
voetbal bedoeld is. Maar voor de amateurs (senioren) geldt op het 
moment van schrijven; trainen mag, maar in groepjes van maxi-
maal vier personen en op 1,5 meter afstand. De jeugd tot 18 jaar 
mag wel wedstrijden spelen, maar alleen tegen leden van de eigen 
club. Een bizarre situatie. Hoelang het nog gaat duren, dat weet 
niemand, maar wat zou het zonde zijn als het 75-jarig jubileum 
van VV Balk niet gevierd zou kunnen worden. Niet dat dit het 
einde van de wereld is, gezien horeca, mkb’ers, zzp’ers of mensen 
die hun baan kwijtraken door deze crisis. Wat uiteraard vele malen 
erger is. Het voetbal is tenslotte maar bijzaak, maar wel voor 
velen dé belangrijkste bijzaak. Dus mocht het komend jaar niet 
lukken, dan moet het 76-jarig jubileum maar gevierd worden. Of 
het 77-jarig of het 78-jarig…...of misschien moet elk jaar maar de 
verjaardag van de club worden gevierd. Want zo vanzelfsprekend 
is het niet dat je er elk jaar weer een jaartje erbij krijgt. Maar voor 
de amateurs (senioren) geldt op het moment van schrijven; trainen 
mag, maar in groepjes …..

Homme Hoekstra 25

Klaas de Vreeze, 76  
Trainer van 1983 tot 1985

Met het aanstellen van Klaas de Vreeze kreeg Balk een jonge oefen-
meester, die al heel wat jaren als trainer had gewerkt. Op 16-jarige 
leeftijd werd hij trainer van de jeugd van Bakhuizen en stond hij 
leiding te geven aan de b-junioren (14-15 jaar). Twee jaar later 
stapte hij over naar de senioren van zijn club, waar hij zelf ook nog 
in het eerste speelde. 

Daarna volgden lange perioden bij NOK en QVC, dus Balk 
kreeg een ervaren trainer. ,,Maar overal is het anders en Balk 
werd eigenlijk wel een heel leerzaam jaar voor mij’’, vertelt 
De Vreeze. ,,Was het een gemakkelijke periode? Nee, het werd 
een hectisch jaar.’’ 

Wel begon De Vreeze met een opsteker. In de oefencampagne 
kwam sc Heerenveen naar Balk en de profs beten zich stuk op 
de amateurs uit de vierde klasse. ,,In de slotfase maakte Ate 
Altena op fantastische wijze de gelijkmaker (2-2).’’

Maar al snel kwam hij erachter dat Balk naast een talentvolle 
lichting, ook over een mondig team beschikte. ,,Ik zeg het 
maar gewoon zoals ik het heb ervaren; het was een moeilijke 
ploeg. Ik had dan ook veel respect voor voorzitter Gerrit 
Hoogeveen, die me altijd door dik en dun heeft gesteund. 
Uiteindelijk zou het resulteren in het vertrek van de gebroe-
ders Geertsma naar De Wâlde.’’ 

Voor De Vreeze was dat het sein om de ploeg te verjongen. 
,,Ik had dat al eerder geprobeerd, maar dat ging niet zo 
gemakkelijk. Gert Ekkel, Hans van der Heide, keeper Johan 
Mandemaker, Marcel Gerritsen en Koos Wagenaar schoven 
door uit de jeugd en ondanks de verjonging eindigde Balk op 
een knappe derde plaats. Dus het kon toch.’’

Na twee jaar hield De Vreeze het voor gezien, maar al vlot had 
hij een nieuwe club, Mulier. Daarna werkte hij nog jarenlang 
bij Scharnegoutum, RKO en Heeg. ,,Bij Heeg betreft ben ik 
nog steeds adviseur.’’

Dat het trainerschap De Vreeze veel vrienden heeft opge-
leverd, blijkt wel uit het volgende citaat van zijn vriendin: 
,,Waar we ook zijn, we komen altijd wel een bekende uit de 
voetballerij tegen.’’     



Vrouwen 2
Annerens Tijm, Monique de Boer, Allisa Koers, Kim Mast, Melissa Aukema, Sjoukje 
de Vries, Nynke Cnossen, Sylvana de Haan, Immie Zijlstra, Jeltje Winia, Sandra 
Sprik, Hilda Wijnja, Annelies van Beenen, Brenda Weerman, Marcel Boschma 
(trainer) Tianne Stellingwerf, Gerke Vleer (leider) Susanne Schotanus, 
Trienke Swart, Iris Boerstra.

JO19-1
Sander Schram, Friso Smits, Jildert Konst, Jens Lootsma, Alexander Wakkae, 
Luciano Ambrosio, Ryan Rapati, Damian Rynia, Elbert Cnossen, Jacco Visser, 
Simon de Boer, Sem Smits, Jesse Wortman, Klaas Koopmans (leider), Daniël Ybema 
(Trainer), Siemon Boersma, Jesper Pieter Klompmaker.

Balk 4 
Arjan Kuperus, Jopie van der Galien (grensrechter), Erik Mennega, Eelko de Vries, 
Pieter Halma, Martin Oom, Rene Lootsma, Klaas Riemersma, Freerk vd Zee, Henri 
Pander, Sierd Deinum, Ronald Mennega, Jappie Duiker, Tekia Tekle Fikadu, Wouter 
Stegenga, Wiebe Hendriks (leider), Johannes van der Wal, Jan J. Kampen (leider), 
Niels Osinga.

Vrouwen 1 
Hilda Wijnja, Nynke Cnossen, Annelies van Beenen, Kim Mast, Brenda Weerman, 
Monique de Boer, Sylvana de Haan, Marcel Boschma (trainer), Melissa Aukema, 
Tianne Stellingwerf, Annerens Tijm, Immie Zijlstra, Gerke Vleer (leider), Susanne 
Schotanus, Jeltsje Winia, Alissa Koers, Trienke Swart, Sjoukje de Vries, Iris 
Boerstra, Sandra Sprik.

Balk 3 
Jef Smits, Riemer van Loon, Justin van der Goot, Jeroen Boersma, Pieter Halma, 
Gideon van der Linde, Stefan Elzinga, Wouter Stegenga, Rintje Sybrandy, Siebe de 
Boer, Roald Haanstra, Sierd Sijtsma (leider/trainer), Bert Venema, Sjoerd Boersma, 
Elbert Cnossen, Jacco Visser. 

Balk 2 
Andries Zijlstra, Erik Mast, Youri Aukes, Michel Dölle, Johan Tiemersma, Imke 
Andries Meinsma, Folkert Bakker, Timo Osinga, Gerrit Hoogeveen, Henk Veldman, 
Wander Rijpstra, Bauke Boersma, Haye Boersma, Julian Kuiper, Johnny Dölle, 
Laurens de Vries (leider), Broer Wiebe de Ringh (trainer/coach).
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MÉÉR DAN ALLEEN 
EEN KLEDING-
LEVERANCIER
Elk seizoen zijn er weer veel zaken die om aandacht 
vragen en veel tijd kosten om door vrijwilligers te 
laten regelen. Een van die zaken is het op orde 
brengen van de clubkleding en materialen,  zoals 
bijvoorbeeld shirts, ballen, doelen en trainings-
benodigdheden. 

Het full-service model van textielstra.nl kan hierin de 
helpende hand bieden. Want, die service ‘ontzorgt’ 
verenigingen, en met name vrijwilligers, op het gebied 
van kleding en materialen volledig!

De meest complete
supermarkt in de regio

plus.nl

Siemonsma�/�Bogermanstraat 32 // Balk // T: 0514 524310

Openingstijden: ma-wo 8.00-20.00 // do-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00
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JO15-1 
Floris Wesselius, Joep van Ginhoven, Ramon Pander, Tygo van Ruler, Sven 
Hoekstra, Homme Hoekstra (leider), Jildert Koopmans, Jesper van der Molen, Ruben 
Haringsma, Tijn Hornstra, Stijn Venema, Jesse Koers (trainer), Tijmen Schotanus, 
Jayden Kramer, Bas Dijkman, Douwe Koopmans (leider).

JO17-1
Klaas Jan Muizelaar, Sjoerd Tjalling de Vries, Rick Schilstra, Roan Wijnsma, Douwe 
van der Land, Daniël Wakkea, Timo Lootsma, Eric Ybema, Mart Jager, Thom van der 
Meulen, Johan Remmelink, Ivar Rapati, Wouter Torensma, Dirk Arend Wondergem, 
Jens Jager (trainer), Thomas Daling (trainer/coach), Timo Jager (leider), Gerard 
Remmelink (leider).

JO17-2
Carsten Weissflog, Stan Jaarsma, Tim Gaastra, Jouke Van Strijen, Jorik van der 
Werf, Ryan Koops, Tobias Veenstra, Mart de Jong, Hidde Haantjes, Thanva van 
den Berg, Tjardo Bergsma, Joost van Straaten (leider/trainer), Thijs Melchers, Liam 
Buwalda, Justin Stijlaart, Iebe Jelle Leegstra, Rolf Bron.

JO14-1G
Yoran Wijnia, Redmer van der Lijn, Franke Bangma, Mick Schouten, Bram Roffel, 
Roan de Groot, Dennis Dijkstra, Willeke van der Goot, Jelger Kroes, Christian 
Wakkae, Hans Lolkema, Andre de Jong (trainer), Angelo de Groot (leider), Justin van 
der Goot (trainer), Jildert Nijholt.

JO15-2G
Jide van Vliet, Martijn Legendal, Siebe Huitema, Twan Zwerver, Djimayro 
Werkhoven, Wick Alemayehu, Demi Hendriks, Finna Franzen, Harmen de Vries, 
Jesse van der Meer, Amanuel Tesfay Debesay, Riemer van Loon (trainer), Mees de 
Lange, Erwin van der Veen, Timo Braam (trainer).

JO19-2
Rudmer de Jong, Logman Omar, Kamil Browski, Twan Koppers, Ali Omar, Gerben 
Mulder, Jaydey Koops, Roel van der brug, Tom Taks, Natnael Tesfay Desesay, Kasper 
Lemstra (trainer/leider), Joran de Jonge, Rimmer de Hoop, Hidde Hayma, Ian 
Veenstra.
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Prachtige mensen bij een 
prachtige club
Zijn vrouw was het al een keer geweest (dubbel en dwars verdiend) en hij 
had al eens meegewerkt aan een complotje bij de verkiezing van Douwe 
Menger. Zelf was Roel deze mooie eretitel nog niet ten deel gevallen. 
Niet dat hij daar mee zat overigens. Roel vindt het allemaal wel prima. 
Zolang hij maar lekker in stilte en het liefst alleen zijn geliefde velden kan 
verzorgen, vindt Roel het allemaal prima. De consul annex lijnentrekker, 
annex manusje van alles voelt zich als een vis in het water bij VV Balk. 

Vanaf 2002 trekt hij kaarsrechte lijnen op de velden, hangt de 
netten op en prikt de cornervlaggen in de hoeken. Daarnaast is hij 
sinds 2005 consul en beslist bij slecht weer over het al dan niet 
doorgaan van de wedstrijden die op het programma staan. 

Roel, die een blauwe maandag in NOK 1 speelde, is een echte club-
man waar Balk op bouwen kan. Samen met zijn grote liefde Betty 
zijn ze niet meer weg te denken als onderdeel van onze mooie 
vereniging. Roel werd verliefd op Betty toen zij als toeschouwer 
aanwezig was bij een bedrijvenvoetbaltoernooi. Betty stond het 
team van haar toenmalige werkgever Spaans aan te moedigen. De 
heren waarmee Betty naar Oudemirdum was gekomen hadden al 
wat te diep in het glaasje gekeken. Roel was er vervolgens als de 
kippen bij om haar naar Balk te escorteren in zijn auto. Eigenlijk 
zijn ze daarna nooit meer zonder elkaar geweest. Roel nam afscheid 
als CAF-chauffeur en ging bij de gemeente in Balk werken waar 
ze al woonden. Na een 35-jarig dienstverband kon hij met wel-
verdiend pensioen. Ze genieten nu van elkaar, hun kinderen en 
kleinkinderen. Lekker voetbal kijken. De hele zaterdag staat in het 
teken van de VV Balk. 

Toen het moment van Roel’s benoeming tot Clubman van het Jaar 
eindelijk was aangebroken, zat hij echter hoog en droog thuis. Hij 
was namelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie lekker naar huis gegaan 
nadat alles zo’n beetje was opgeruimd. Paniek bij de organisatie. 
Met een mooie smoes werd Roel weer naar de kantine gelokt. Daar 
werd hij uiteindelijk, na mooie woorden van de voorzitter en onder 
toeziend oog van zijn kinderen en kleinkinderen, beloond met de 
titel: Clubman van het Jaar 2019. En dat alles zal ook een man die 
het niet doet voor complimentjes en schouderklopjes, maar uit pure 
liefde voor zijn cluppie, niet onberoerd laten. 

Samen met Betty nog zo lang mogelijk doorgaan als vrijwilliger bij 
de club. Dat is Roel’s grootste wens. Acht uur ’s avonds kwam ik bij 
huize Hornstra aan om Roel een paar vragen te stellen om dit stukje 
te schrijven. Betty was er nog niet. Ze was ‘even’ naar ‘haar’ kanti-
ne. Toen ze even later aanschoof had Roel de koffie al klaar. Terwijl 
nog later bier, cola-beerenburg en kaas en worst ten tonele ver-
schenen, vlogen de uren voorbij. Mooie verhalen over vroeger, de 
kleinkinderen en de serieuze zaken in het leven vlogen over tafel. 
De mooiste anekdote vond ik zelf dat de mannen van Balk 1 hadden 
verteld dat, mochten ze op een dag in Talma Hiem terecht komen, 
zij Betty en Roel per toerbeurt op zouden komen zoeken. Het zegt 
alles over de club en vooral over Roel en Betty Hornstra. Wat pas-
sen ze prachtig bij elkaar en wat een sieraden zijn zij voor VV Balk.

Twee prachtige mensen bij een prachtige club.

Willem van Dalen. 
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Sietse Drenth, 71
Trainer van 1987 tot 1990

,,Ik heb er drie jaar lang met veel plezier gewerkt. Er is altijd en 
overal wel eens iets wat je niet zint, daar is geen vereniging 
gelijk in’’, begint Sietse Drenth zijn verhaal over de periode in 
Balk. ,,Ik ben begonnen bij VVI en dat is bijvoorbeeld een heel 
andere vereniging dan Balk.’’

Gemakkelijk had Drenth het niet in Balk. ,,We moesten 
vanuit Balk met auto’s naar Kippenburg om daar te 
trainen, omdat het trainingsveld in Balk te klein en erg 
slecht was. Dat was niet ideaal. Balk zat toen ik daar 
kwam in een neerwaartse spiraal en er moest veel jeugd 
van rond de achttien jaar worden ingepast.’’

De club speelde destijds in de eerste klasse van de FVB. 
,,Dat was voor die jonge gasten moeilijk. Het was wel een 
prima lichting met jongens als Jörgen Mous, Nico Sikkes, 
Goffe Venema en Maarten Oosterhoff. Maar tegen bik-
kelende ploegen als EBC kwamen ze fysiek te kort. We 
degradeerden zelfs naar de tweede klasse.’’

Balk kwam terecht in de competitie met ploegen als 
Tzum, Arum, Stormvogels en VOG. ,,Wat ik nog wel 
weet, is het enthousiasme van de jeugdige supporters, 
die vaak gewapend met spandoeken hun club aanmoe-
digden. En dat we bijvoorbeeld op de fiets naar Stavoren 
gingen, toen we daar tegen QVC moesten spelen.’’

Omdat het team dus veel potentie had, voelde de degra-
datie naar de tweede klasse voor Drenth als een diep-
tepunt. ,,Maar gelukkig vond Balk daarna toch de weg 
omhoog.’’

Over zijn beste speler in die tijd is Drenth beslist. ,,Dat 
was Nico Sikkes. Een speler met een prima techniek en 
een goed spelinzicht. Soms was hij wel wat moeilijk, 
wat hem veel gele kaarten opleverde. Maar ik heb hem 
aanvoerder gemaakt en dat deed hem gelukkig zichtbaar 
goed. Hij nam zijn verantwoordelijkheid en met de gele 
kaarten was het gebeurd.’’

Drenth komt nog regelmatig bij wedstrijden van Balk 
kijken en het contact met de jongens waarmee hij heeft 
gewerkt en met de supporters is goed. ,,Balk was wel mijn 
laatste club. Ik heb daarna alleen nog DWP 2 getraind.’’    

Nico Sikkes
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JO13-2G
Ruben Hendriks(keeper), Lars Haringsma, Jelano Vleer, Wietse Kempenaar, Lieke 
Alting, Jasper Jissink, Christiaan Pander, Freddy Alting, Rixt Zeldenrust, Arnold 
Kramer, Sander de Bruin, Jildou Dijkstra, Djurra Wondergem, Hessel Burghgroef, 
Jurre Zeldenrust, Harry Alting (leider), Kasper Lemstra (trainer).

MO12-1
Lieke Braakman, Hendrika Stegenga, Anna de Jong, Oriana Ambrosio, Maren de 
Vries, Lieke Braam, Kaia Franzen, Josha de Vries (leider), Nynke Heere, Nika Franzen, 
Rosanna de Vries.

JO13-1
Björn Pander, Pieter Haantjes, Rens de Gier, Jurjen Schilstra, Jesse van der Wal, 
Tiemen Altenburg, Lasse Sil Venema, Yuri de Vries, Jesper Boukes, Arne Koning, 
Jorrit van der Zee, Ivar Klijnsma (trainer), Sytze Homma, Johan Sierdsma (trainer), 
Jesse Bootsma, Johannes van der Wal (leider), Age van der Zee (leider).

JO12-3G
Mark Schilstra, Bent Franssen, Chayenna Leffertstra, Sofie De Leeuw, Finn van 
Minderhout, Lyam Mous, Rutger Muizelaar, Merijn van Ginhoven, Erwin Franssen 
(leider), Klaas Muizelaar (trainer).

JO12-1 
Sverre Stobbe, Danni de Graaf, Daniël  Zeldenrust, Simon Rienstra, Joarryt Dijkstra, 
Jelmer van der Zee, Hidde van Wondergem, Tieme Nijholt, Rick Gaastra, Menno de 
Vries, Freerk van der Zee (trainer/leider), Sybren Zeldenrust (trainer/leider).

JO12-2
Julian Jager, Prince Baraka, Fimme Pander, Wilco Dijkstra, Sem Kuperus, Bjorn 
Weissflog, Senne Bouma, Lars Agricola, Sjoerd Walda, Jort Hornstra, Thijs Jan 
Jaarsma, Fetze Walda  (trainer), Freddy Hornstra (leider), Arjan Kuperus (trainer).
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Wij zijn Dynhus. 
We zijn thuis voor jou.
Wonen Zuidwest Friesland en 
Lyaemer Wonen zijn nu samen Dynhus. 
Onze naam zegt ‘t al. Jouw huis, jouw 
thuis. Als huurder woon en leef je er. 
Wij doen er alles aan om je hier prettig 
te voelen. Dat is belangrijk voor een 
� jn leven. 

Meer weten? Ga naar dynhus.nl.

Lyaemer Wonen en 
Wonen Zuidwest Friesland: 
samen Dynhus

Thuis is voor ons
samen mooie 
herinneringen 
maken



VV BALK A-SELECTIE

CORA  VAN  D I J K

I VAR  K L I JNSMA

HARM DE  JONG

ADONA I  NZOKO

JAN  BRU IN JOHANNES  T J E ERD  S INNEMA 

ANDRÉ  DE  JONG ANDR I ES  Z I J L S TRA

HARRO  DE INUM HESSE L  A LT ENBURG

J I PPE  Z E LDENRUST JOHAN  BERGER

LOLKE  BOERSTRA

SCHE LT E  R E I TSMA

MARN IX  Z E LDENRUST

M I LDO  KOCK RUDOLF  RE INSMA 

MART I JN  BOERSTRA P I S T I S  NZOKO

STEFAN  KONST WIEBE - R E IN  KU I P ER

JOHAN  GEERSTMA JOHAN  LYK L EMA MARK  J AN  GROENEWOLD

Verzorgster Trainer-coach Keeperstrainer Teammanager Assistent scheidsrechter Teammanager

2020-2021
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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

JO10-2
Wiebe Boonstra, Finn Prinsen, Bram van der Vlught, Rudmer van der Weg, Owen 
Mous, Redmer Wijnia, Herman Patijk, Sarina Karami, Thijmen de Kroon, Jochem 
Wijnia (leider), Thomas Trinks (leider), Kasper Lemstra (trainer).

JO9-2G
Fenna van der Wal, Fardau Zeldenrust, Emma Agricola, Jilke van der Zee, Tygo 
Konst, Julian Altena, Johannes van der Wal (trainer), Freerk van der Zee (trainer).

JO9-1
Hessel van Rijs, Niek de Vries, Bas Visser, Thijs Visser, Jorn Geertsma, Jelle 
Henderik Heere, Chris Schilstra, Luut van Rijs (leider), Ale Geert de Vries 
(trainer), Rene Geertsma (trainer).

JO10-1
Jorik Schilstra, Wyberen van der Berg, Bjarne Ruiter, Tygo Homma, Jarno 
Pander, Robin Hoekstra, Tygo Veldman, Sieberen Homma (leider), Henk Wieger 
Ruiter (leider).

JO11-1
Jan Sikke Dijkstra, Karst Reinsma, Jorik de Vries, Hidde Nijholt, Swen van der 
Meer, Senne Bonkes, Jesper de Vries, Basheer Abdulrahman, Yvan Riemersma, 
Alan Biedny, Rudolf Reinsma (leider), Klaas Riemersma (leider), Eelco de Vries 
(leider).

JO9-3G
Meine van der Zee (trainer), Daniek Lefferstra, Tiemen  van der Zee, Jesse van 
der Linden, Jelle Klaas Rienstra (trainer), Robbe van Ginhoven, Sym Folmer, 
Hylke Rienstra, Jesper Tromp, Jilke Folmer (leider).
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It fuotballet as in raket 
by VV Balk 
“Ik hie al even in briefke tarieden”. Jan Melchers, technisch jeugdco-
ordinator bij de club, weet precies wat hij wil vertellen. In een cirkel 
bovenaan het briefje staat Tj.c., oftewel zijn taak. Daar omheen staan 
allemaal pijltjes, naar alle taken die hij heeft: een helikopterfunctie, 
de jaarplanning bewaken, doorontwikkelen, trainers ondersteunen. 
Volgens Melchers punten waar een gezonde en stabiele club altijd aan 
zou moeten werken.

De Rijster begon twee jaar geleden met deze taak bij VV Balk. 
Gepensioneerd, maar met een bak vol kennis vanuit zijn KNVB-
jaren, wilde hij graag wat betekenen voor de club. Melchers wil 
vooral meer structuur brengen binnen de club. Dat is de manier 
om de doorstroming van talenten uit de jeugd naar de senioren 
constant te houden. 

Zijn taak bestaat vooral uit het begeleiden van de jeugdtrainers. 
De trainingen en de coaching moeten op een goed niveau zitten, 
maar het is vooral belangrijk dat iedereen de neus dezelfde kant 
op heeft staan. “No binne der somtiden trainers dy’t yniens 180 
graden oars wolle. Of in team krijt alle jierren in oare trainer. It is 
belangryk dat der in persoan boppe stiet dy’t alles goed útset. Der 
moat ien line lûkt wurde.” Ook krijgt Melchers te maken met boze 
trainers, die in het weekend spelers kwijtraken aan hogere teams. 
“Dêr hawwe se dan muoite mei, want dy ha krekt in belangryke 
wedstriid ofsa. Dan moat ik se sjen litte dat dat hielendal net sa 
belangryk is. Belangryker is dat de spilers harren ontwikkelje.” 
Zonder iemand die boven de trainers alles in de gaten houdt, zou 
dit voor veel grotere problemen zorgen.

Melchers steekt veel tijd in zijn taak. “Ik bin trije oant fiif dagen 
yn’e wike by VV Balk oanwêzich. Troch de wike sjoch ik jûns 
by de trainingen. Sneontemoarns bin ik der oant ien oere. Dus 
ik wit presys hoe’t de trainers coache. Dan oerlis ik nei de wed-
striden mei se wat se dêrfan fine.” Dat is ook de manier waarop 
Melchers graag werkt. Hij wil gezien worden op de club, gemak-
kelijk aanspreekbaar. “De earste trainingswike hawwe we alle 
trainers opfongen. We lieten se sjen wêr’t se wêze moasten, wêr’t 
de klaaikeamers en de materialen en de ballen binne. We hawwe 
noch noait in klacht heard. It wurket net as je koördinator binne 
en je binne der noait.” Hierin is de toevoeging van Melchers 
ook al goed te zien. Een ander punt waar hij trots op is, zijn de 
scheidsrechters bij de Balkster jeugdwedstrijden. Waar in eerdere 
jaren altijd met moeite scheidsrechters werden gevonden voor de 
wedstrijden op De Wilgen, staat dat nu als een huis. “Alle jeugd 
moat no sels ek ris wedstriden fluitsje op sneontemoarn. Dat 
hawwe we no hartstikke goed opsetten. It giet fantastysk!” 

Op dit moment staat de club er op sportief gebied ook goed voor. 
“It fuotballet as in raket by Balk. Under 8, ûnder 10, ûnder 12, 
ûnder 13. Se winne hast alles. En fan de O17 kinne oer twa jier 
wol fiif of seis spilers yn it earste spylje. Sa goed binne se op dit 
momint.” Daarnaast is de stabiliteit een grote factor voor goede 
voetballers uit de buurt om ook bij Balk te komen spelen. “De 
bêsten fan Sleat komme hjir. De bêste spiler fan NOK is al kom-
men. Fan Koudum. Se sjogge hoe goed de opleiding hjir is, dus 
dan kinne de teams hjir ek op nivo spyljen bliuwe. Dêryn is de 
technyske kommisje hiel wichtich. Dy hâldt it oersjoch en wit 
wêr’t it better kin.” 

De vraag hoe lang Melchers deze taak zelf nog blijft uitvoeren, 
vindt hij lastig te beantwoorden. Als er maar een goede basis is 
wanneer hij vertrekt, zodat iemand anders zijn taken goed kan 
overnemen. Het moet in ieder geval iemand zijn met dezelfde 
visie. “Stel dat de folgende persoan fynt dat it net nedich is dat 
de jeugd wedstriden fluitet, dan hâldt dat gelyk wer op. Dan 
kinne je wer opnij op syk nei skiedsrjochters.” En zonder zich-
zelf te veel op de borst te kloppen, gelooft hij ook dat zijn taak 
van grote waarde is voor de club. “In koördinator is op den duur 
ûnmisber. Kinst earder in trainer misse as in koördinator, want 
in nije trainer is makliker te finen as in koördinator. Dy moat 
alles kinne.” Vandaar ook het briefje. Het is de manier waarop 
Melchers werkt: gestructureerd, zodat er verder op te bouwen is. 
Hij is nog niet klaar in Balk, maar maakt het zijn opvolger al zo 
gemakkelijk mogelijk. 

Jeroen Boersma
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KABOUTERS
v.l.n.r.: achterste rij: Pieter Jan Dijkstra (trainer), Freerk van der Zee (trainer), 
Gosse van der Veen (trainer).
v.l.n.r.: Domien Punter, Jeen Haanstra, Lars Wildschut, Douwe Hospes, David 
Steegenga, Sil Jaarsma, Jildou de Jong, Sym van der Veen, Pieter Siemonsma, 
Liam Paques, Jildert Dijkstra, Erin Homma, Julian Altena, Stan van der Linden, 
Jelte Dijkstra, Jilles Ottema, Adrian Jouyandeh.

G-TEAM
Bovenste rij v.l.n.r.: Renske Wiendels, Dedmer Feenstra, Remco Felkers, Jelmer 
van Loon, Owen Buwalda, Minne Wienia, Mirjam Buwalda (team manager), 
Tiemen van den Berg, Milan Kuipers.                               
Onderste rij v.l.n.r.: Lennart Lageweg,  Riemer van Loon (trainer), Freerk vd Zee 
(trainer), Giovanni Hendriks, Melissa Aukema (trainer), Klaas Jan Rienstra.

JO7-1
Klaas de Jong, Jasper Gaastra, Roan Geertsma, Jarno Witteveen, Milan van der 
Werf, Jesper de Vries, Karst Geertsma (leider), Hessel van der Werf (leider).

JO8-1
Kaelan Stelling, Aaron van der Linden, Roan Vleer, Allard van der Weg, Mikke 
Boekelman, Lotus Vellekoop, Sake van Buuren, Ivan Mous, Geert van der Linden 
(leider), Melissa Aukema (trainer).

Zaalvoetbal 2020-2021

Zaal 3
Achterste rij v.l.n.r.: Johan Nagelhout (tijdwaarnemer), Arjen Pietersma, Tjalling 
de Vries, Peter Bangma, Peter Rienstra.
Voorste rij v.l.n.r.: Douwe Jaarsma, Henk Akkerman, Jelle Piet Rienstra, 
Bauke Rienstra.

Zaal 2
Achterste rij v.l.n.r.:  Haye Boersma, Harry Deinum, Jordi Tjalsma, Pistis Nzoko, 
Sander Dooper.
Voorste rij v.l.n.r.: Nino Stijlaart, Wybren Altenburg, Sven Aukes, 
Rutger Kurpershoek.

Zaal 1
Achterste rij v.l.n.r.: Arjan Pietersma, Klaas Schotanus, Wybren Visser, 
Durk Wopke Geertsma, Johan Nagelhout.
Voorste rij v.l.n.r.: Gianni de Groot, Arjen Witteveen, Johan Berger, 
Karst Geertsma, Wybo Jorritsma.

Jelle Feenstra, 73
Trainer van 1990 tot 1993

Het eerste waaraan Jelle Feenstra denkt als hij de naam VV 
Balk hoort, is dat het een club is die de zaken goed voor elkaar 
heeft. Maar die in bepaalde zaken ook moeilijk kan zijn. ,,Als 
trainer ben je natuurlijk altijd onderhevig aan kritiek, maar bij 
Balk willen ze als je kampioen wordt wel een standbeeld voor 
je oprichten. Maar als je degradeert, willen je ze verzuipen in 
de Luts.’’

,,Gelukkig ben ik altijd heel duidelijk, al word je daar niet 
altijd populair van. Bij Joure had ik als trainer problemen 
met het zaalvoetbal. Dat wilde ik bij Balk niet weer en 
toen heb ik direct verboden dat spelers van Balk 1 ook 
in de zaal zouden uitkomen. Nou, daar maakte ik geen 
vrienden mee. En dan was er nog een akkefietje met 
Bouke Geertsma. ,,Die was eerder naar Workum vertrok-
ken, maar wilde weer terug naar Balk. Een aantal leden 
van Balk vond dat geen goed idee en kreeg het bestuur 
mee.

Het was duidelijk dat het niet gemakkelijk zou worden 
voor Feenstra. Door goed samen te werken met leider 
Klaas Hornstra en grensrechter Douwe Boersma kreeg hij 
de zaak op de rails. ,,We werden dat seizoen kampioen en 
wonnen ook nog de Freonskipsbeker.’’

Over de beste speler wil Feenstra geen uitspraak doen. 
,,Iedere speler doet zijn best, dus dat vind ik moeilijk. 
Een hele bijzondere was zonder twijfel Willem van Dalen. 
Wij zaten een keer na in de kantine van de sporthal toen 
Willem opgewonden binnenkwam. ‘Er ligt een zwaar-
gewonde man op straat, jullie moeten komen’, zei hij. 
Niemand van de spelers kwam overeind, het zou wel weer 
een grapje van Van Dalen zijn. Maar deze keer was het 
ernst, er lag inderdaad een man op straat. Niet zwaarge-
wond, maar wel erg dronken.’’

Trainer is Jelle Feenstra niet meer, maar als supporter is 
hij wel regelmatig bij De Wâlde en ONS te gast. En hij 
heeft nog een seizoenkaart bij Heerenveen. ,,Vooral de 
nazit van de wedstrijden is leuk, dan tref ik nog veel ken-
nissen uit de grote voetbalfamilie.’’
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Verloren ballen
Er zijn jubilea in soorten en ieder heeft zo het zijne. Op 4 januari 1946 
werd de VV Balk opgericht; op 6 januari 1991 zette ik na zeventien jaar 
Urk mijn eerste stappen op het Balkster onderwijspad. Die vroege maan-
dagochtend was meteen een binnenkomer. Jochem Wijnia, een van mijn 
33 leerlingen in groep 7, kende blijkbaar zijn klassiekers. Maar één ding 
had hij altijd al willen weten, en nu de schrijver er toch was: “Dy boeken 
fan jo, skriuwe jo dy sels?” Daarmee was het Luts-ijs gebroken en de weg 
vrij voor een jarenlang verblijf, ook in sportief opzicht. 

Dertig jaar geleden zag de wereld er anders uit dan nu. Balk speelde 
nog op het oude veld naast de sporthal met het dakterras. Overzicht 
hoort bij voetbal, net als bier. Hetzelfde veld dat grensde aan het 
plein van de basisschool en waar, zowel onder als na schooltijd, 
heel wat ballen in de bosjes zijn verdwenen. Bosjes horen bij de 
bal, net als verdwijnende verhalen. Hetzelfde veld immers waar 
de vader van Jochem, Joes Wijnia, ooit als supporter op klompen 
een bal van de lijn haalde om degradatie van de plaatselijke trots 
te voorkomen. Maar dat was voor mijn tijd. Al heb ik Joes wel 
gekend. En later een bal op zijn graf gezien, en ik meen nog zelfs 
die onafscheidelijke klompen, maar dat is misschien verbeelding 
geweest. Hoe je het wendt of keert: dood hoort bij de bal, altijd 
en overal.   

Ik kwam in 1991 met mijn gezin uit Tollebeek, waar drie van onze 
vier kinderen hebben gevoetbald. Het hele kwartet zou het later 
doen bij Balk. Zowel in de Noordoostpolder als in de Zuidwesthoek 
ben ik (van de F’jes t/m de A’s) leider geweest van de teams waarin 
ze speelden. Dat moet met mijn achtergrond te maken hebben. In 
mijn toen nog boomloze geboortedorp Kollumerpomp stond voetbal 
niet op de kaart, terwijl ik er een grote passie voor voelde. Ik moest 
me op De Pomp behelpen met korfbal (sorry Harich) en speelde het 
spelletje maar mee: als pupil bij De Lauwers in Warfstermolen, als 
junior bij Invicta in Kollum. Toen ik daar op mijn zestiende kwam 
te wonen, was het feitelijk al te laat om nog de overstap te maken. 
Niet dat er aan mij een groot talent verloren is gegaan. Mijn 
specialiteit was het supporterschap. Ik zie nog altijd de dropkick 
voor me van Jan Pieter Huisman, op het oude populierenveld van 
Oostenstein, waar ’s winters de ijsbaan was en alle verloren ballen 
opeens terug te vinden waren in de kaal geworden bosjes.

Al is een goede aanval niet verkeerd en valt er veel te verdedigen, 
je moet nooit in militaire dienst willen als vredelievend mens. Ik 
omzeilde mijn oproep en zorgde voor een vrijstelling door in 1974 
voor vijf jaar Urk te tekenen, het als lastig bekendstaande vissers-
dorp waar ze moeilijk onderwijzers konden krijgen. Maar ik was 
zelf ook lastig, dan weet je dat alvast en betekent het winst voor 
beide partijen. Op het oude veld, ingeklemd tussen de huizen maar 
paradijselijk voorzien van hoge bomen, heb ik wonderbaarlijke 
staaltjes voetbalkunst gezien, bevrijdende acties en vormen van 
meedogenloos neerleggen. Maar nooit bij de feiten. Later kreeg de 
club in het Urker Bos de weelde van twintig velden op sportpark 
De Vormt. Nog altijd stonden dezelfde namen voor hoge kwaliteit: 
Hoekman, Korf, Loosman, Nentjes, Wakker. Nee, niet alleen maar 
harde werkers zoals de beeldvorming wil. Een Urker speelt zoals 
hij zingt: op techniek, de lucht uit zijn longen, alles uit het hart. 
Dan is het lang vol te houden daar, maar soms moet het over een 
andere vleugel.

Zo kwam ik in en bij Balk, dat 75 jaar bestaat, en dat ik intussen 
dertig jaar ken. Zodat ik het zelf een beetje geworden ben, met alle 
levenden en overledenen. Vind je het gek, zo gaat het in een men-
selijk tijdsbestek. Daarom kun je dingen nog wel missen, omdat het 
altijd mensen waren, soms kort van stof en memorie, maar blijvend 
in herinnering. En veel bleek toen al in ontwikkeling: schooltoer-
nooien, meisjesvoetbal, de G’tjes, zelfs het kunstgras met of zonder 
ziel. Dan denk je al snel weer aan namen: Klaas Hornstra, Roel 
Hoogeveen, Donny Schram, Folkert Altena (geboren supporter), 
één voor één geroepen tot een andere werkelijkheid. Ze hebben 
allemaal De Wilgen gekend, en ergens in de bosjes is hun geest 
nog aanwezig. Wilgen mogen veel te betreuren hebben, ze staan in 
de natuur aan de rand van stromend water. De bal is rond, hij rolt 
altijd verder, zoals het een bal betaamt en het hoort bij winst en 
verlies. Lang leve Balk! Vijfenzeventig uitroeptekens. En ja Jochem, 
al vertelde ik lang niet de helft: dit verhaaltje schreef ik zelf.

Eppie Dam
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De eeuwige veldjes

Mijn eerste veldje was het weitje
waar ik als ‘pop’ ben neergelegd.
En in de hemel speelden bijtjes – 
zo kwam ik bij de sport terecht.

Mijn tweede veldje was het landje
met bokjes in een sneeuwwit shirt,
hun straffe dekking op het randje,
maar over kopkracht niet getreurd.

Mijn derde veldje was het sportveld
waar slag- en grensbal werd gespeeld.
Ik schopte het alleen tot korfheld:
De Pomp had voetbal slecht bedeeld.

Mijn vierde veldje werd al groter
toen ik naar Kollum ben gegaan
en daar van spelers heb genoten 
ik kwam er met geen stok vandaan.

Mijn vijfde veldje had twee velden
nog midden in het oude dorp.
Ik zag er vele Urker helden, 
waar ik nog steeds van wakker word.

Mijn zesde veldje was de polder,
het laaggelegen Tollebeek.
Vier telgen maakten ’t leven voller
als ik naar hun verrichting keek.

Daarna kwam veldje nummer zeven,
het dorpse veld van VV Balk:
een nieuwe voorzet op het leven,
vertrouwd de geur van gras en kalk.

Mijn achtste veldje werd De Wilgen.
Hier sleet ik jarenlang mijn tijd,
meer doden dan je zelf zou willen,
gedachten tot in eeuwigheid.

En dicht bij huis wacht veldje negen
voor wie het reizen straks verleert;
dat heb ik er zo bij gekregen:
vlak om de hoek ligt vv Sleat.

Mijn tiende veldje, elfde, twaalfde,
zijn alle die ik hier vergat,
de vele velden waar ik dwaalde
en als het ware deel aan had.

Mijn laatste veldje is het weitje
waar ik als as word neergelegd.
En in de hemel spelen bijtjes – 
zo kom ik toch nog goed terecht.

Eppie Dam
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Waarom vrouwen moeten 
voetballen (en vooral bij VV Balk)

Dit is ook een beetje een jubileumjaar van het damesvoetbal bij VV 
Balk. Volgens mij bestaat dit nu namelijk 30 jaar. De historie van het 
damesvoetbal bij VV Balk is al een paar keer op papier gezet. In de vorige 
jubileumgids, de presentatiegidsen en de Leeuwarder Courant. Voor deze 
jubileumgids zou dit ook een gepast onderwerp kunnen zijn, maar ik wil 
het graag over een andere boeg gooien.

Er is nogal wat aan te merken op de dames natuurlijk. Lees vooral 
door, want aan het eind maak ik het allemaal weer goed. Speelsters 
bij de vrouwen en de meiden, dat is andere koek. Ze kunnen zich 
zomaar afmelden voor een wedstrijd, omdat er op zaterdagmiddag 
een feestje is. Of ze gaan een middag te shoppen met mem. Ook 
zijn ze nogal duidelijk in wat ze van iemand, de training of het 
strijdplan vinden. Je moet wel met een hele goede training komen 
als ze het leuk willen vinden. Of die gevallen dat één vriendin stopt 
en dan meteen het halve team het lidmaatschap opzegt of overstapt 
naar De Wâlde. Maar in alle eerlijkheid is zo’n lijstje ook te maken 
over mannen. En zo hoort het ook te zijn. 
Maar genoeg kroegpraat. Want waarom is het nu zo belangrijk dat 
er vrouwen voetballen bij VV Balk? En waarom ze daar vooral mee 
moeten doorgaan?

Een sportclub en vooral een voetbalvereniging moet een weerspie-
geling zijn van de maatschappij. Het is ook de reden dat voetbal 
nog altijd een van de laagdrempeligste sporten is. In verhouding is 
de contributie nog altijd laag. Helemaal gezien de faciliteiten die 
worden geboden. Iedereen is welkom en moet zich ook welkom 
voelen op de club. Arm, rijk, jong, oud en ook man en vrouw. 
Geen verschil. 

Het draait niet alleen om het eerste, om het winnen of in welke 
klasse we spelen. Dat is eigenlijk het minst belangrijke van de sport. 
Het ontmoeten van mensen en het gevoel hebben om bij een team 
te horen, je welkom en vrij te voelen om ook op de club jezelf te 

kunnen zijn. Dat is veel belangrijker. Dames hebben dit veel beter 
in de gaten dan mannen, tenminste dat is mijn ervaring. Natuurlijk 
willen ze winnen als ze op dat veld staan. Maar ze hechten nog 
meer waarde aan het teamgevoel en de sfeer. Kijk alleen maar naar 
hoe ze omgaan met teamgenoten met een andere geaardheid. De 
heren (niet specifiek bij VV Balk) lopen daarin lichtjaren achter 
en het is nog maar de vraag of dat ooit gaat veranderen. Hoe een 
damesteam hier mee omgaat is wat je als club moet koesteren. Je 
kunt er echt trots op zijn dat daar binnen de club ruimte voor is. 
Want zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet. Daarnaast zijn ze 
goed voor de sfeer en de feestjes uiteraard. Maar dat hoef ik niet 
toe te lichten denk ik.

Het damesvoetbal is de afgelopen jaren een paar keer bijna opge-
geven. De besturen door de jaren heen zijn hier allemaal anders 
mee omgegaan. Maar gelukkig zijn er altijd nog mensen geweest 
die zich hebben ingezet om het damesvoetbal bij VV Balk in leven 
te houden. En daar hun eigen pad in hebben gevolgd. Mensen 
zoals Marriët, Marcel, Gerke, Sijbrand, Donny, Marcel, Wiebren, 
Johannes, Wessel, Karst, Agnes, Renate, Aaltje, Kees, Jeroen, Henk, 
Henk, Gianni, Marike, Douwe, Koos, Wietze, Sjoerd, Theo, Willem 
en nog meer mensen die ik waarschijnlijk nu vergeet te noemen. 
Excuses daarvoor. Maar deze mensen hebben zich ingezet voor het 
damesvoetbal en ervoor gezorgd dat er altijd een plek is geweest 
voor iedereen. Heel erg bedankt voor jullie inzet de afgelopen 25 
jaar.

We hebben nu, in ons jubileumjaar, 2 dameselftallen en 7 gemeng-
de jeugdteams. Een mooie basis om nog jaren door te kunnen gaan 
met damesvoetbal. Ik hoop dat ik over 25 jaar nog een keer een 
stukje mag schrijven. En ook met dezelfde boodschap. We hebben 
nu, in ons jubileumjaar, 2 dameselftallen, 7 gemengde jeugdteams 
en een dames zaalteam (dat dit jaar niet in een competitie uitkomt).

Met vriendelijke groet,

Een supporter
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Douwe Koops, 62
Trainer van 1995 tot 1997

Geen seconde hoeft Douwe Koops na te denken over de mooiste 
herinnering aan zijn tijd in Balk. ,,Op de dag van het vijftigjarige 
jubileum speelden we tegen Friese Boys om promotie uit de vierde 
klasse.’’

Toevallig vierde Douwe Menger die dag zijn laatste als vrij-
gezel. ,,Hij vloog verkleed als Robin Hood het veld over toen 
we op voorsprong kwamen. Friese Boys was de favoriet, maar 
wij wonnen.’’

Eerder in de nacompetitie speelden Koops’ mannen een legen-
darische wedstrijd tegen WPB. ,,Zij wonnen met 4-0 van AVC 
en wij met 5-0. Maar zij hadden negen dagen rust en wij maar 
twee. Tinus Vermaning was toen een van de gevaarlijke man-
nen van WPB. Jörgen Mous kreeg de opdracht om er bovenop 
te zitten.’’ Die nam dat nogal letterlijk en na vier minuten 
verliet Vermaning al geblesseerd het veld. Richard de Jong 
moest even later verder met een tulband om zijn hoofd. ,,Het 
ging ‘neet’. We kwamen 1-0 achter, maar Willem van Dalen 
maakte uit een penalty gelijk en we gingen naar de finale.’’

Door de herindeling van de competities drong Balk dat jaar 
voor het eerst door tot de tweede klasse. Zijn tweede en 
laatste seizoen werd er ook eentje vol mooie herinneringen. 
Vooral Drenthina-uit is onvergetelijk. ,,Zij hadden drie ex-
profs van Emmen in de ploeg en waren ongeslagen. Wij won-
nen met 0-3. Lubbe (Laurens de Vries, red.) speelde in dat duel 
zijn enige minuten in het eerste.’’Dieptepunten beleefde hij 
ook, maar die heeft de 62-jarige Sneker weggestopt. ,,Je moet 
je de mooie dingen blijven herinneren.’’ Het te vroege overlij-
den van Roel Hoogeveen maakte jaren later wel diepe indruk. 
,,Roel was al 37 jaar toen hij bij mij in het eerste speelde, 
maar het was voor mij de meest gewaardeerde speler.’’

Tegenwoordig is Douwe Koops geen hoofdtrainer meer. ,,Op 
mijn zestigste ben ik na veertig jaar gestopt met werken en 
met trainen. Ik wil me niet meer binden. Maar ik kijk nog 
twee, drie keer per week bij de trainingen van SWZ Sneek en 
zo nu en dan vlag ik een wedstrijd. De betrokkenheid blijft.’’

Voorzitters aan het woord: 
Fedde Trinks
Hoelang ben je voorzitter geweest?
Van september 2010 tot september 2017. 

Wat betekent VV Balk voor jou.
De belangrijkste bijzaak. Want dat is voetbal eigenlijk. De club 
is echter meer dan alleen voetbal. Heel goed ook voor je sociale 
contacten. De club is ontzettend belangrijk als afleiding naast je 
dagelijkse bezigheden. Een stukje ontspanning.

Hoe kijk je in algemene zin terug op je periode als voorzitter?
Met veel plezier. Ik heb een fantastische tijd meegemaakt als voor-
zitter. Een fijn team als bestuur, mooie resultaten en een club waar 
je trots op kan zijn.

Het besturen op hoofdlijnen ging ons goed af. Dat kwam ook door-
dat er veel kwaliteit zat in de diverse commissies. Zonder hen was 
het niet gelukt. 

Wanneer je iets met plezier doet is de tijd die je erin steekt geen 
probleem. Een hobby mag tijd kosten.

Wat is het hoogtepunt in jouw voorzitterschapsperiode, waar kijk je 
met trots op terug? 
Realisatie van het kunstgrasveld. Een ‘boppeslach’ vind ik. Doordat 
we een goed contact hadden bij de gemeente is het ons gelukt om 
als een van de eersten binnen de gemeente een kunstgrasveld te 
krijgen. Krijgen is niet helemaal het juiste woord, maar dat is een 
ander verhaal.

En het oprichten van de TJC. De technische jeugdcommissie. Die 
was er tot dan toe niet. Een toegevoegde waarde voor de club en 
zeker voor de jeugd. We hebben nu gelukkig een onafhankelijke 
commissie. Erg belangrijk.

Waar kunnen we ons als club nog in verbeteren volgens jou?
Samenwerken met andere sportclubs. Proberen zoveel mogelijk 
jeugd aan het sporten te krijgen. Het moet makkelijker worden om 
een sport uit te proberen. Maar ook de samenwerking en het con-
tact met andere voetbalclubs uit de buurt. 
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Gerlof Kootstra, 60
Trainer van 1998 tot 2000

Bij zijn eerste gedachten aan Balk denkt Kootstra aan Epeus (wij 
noemen hem Pee) de Graaf, de beste leider die hij ooit heeft gehad 
en bij wie hij nog geregeld over de vloer komt. Ook het telefoontje 
van Klaas Hornstra, die op advies van Johan Kroes met de vraag 
kwam of hij trainer van Balk wilde worden, is hem bijgebleven.  
,,We kwamen net terug van vakantie en ik hoorde ‘hè hè’ aan de 
andere kant van de lijn, ‘ik ben al drie weken aan het bellen’.’’ 

,,Balk had zijn naam als begraafplaats voor trainers weer 
eens eer aangedaan en was op zoek naar een opvolger 
voor Klaas de Bakker. Het was mij echter te ver rijden naar 
Gaasterland, dus ik bedankte voor de eer. Klaas wist mij 
echter wel te strikken voor een periode van vier weken als 
interim, maar al snel kreeg ik door dat de zoektocht naar 
een nieuwe trainer op een laag pitje stond. Zo belandde ik 
voor twee jaar in Balk.’’

Kootstra werd een proces doorbrekende trainer, die er met 
zijn fanatieke leider in slaagde om van Balk een prima 
voetballende ploeg te maken. ,,Getraind werd op het nieuwe 
complex ‘De Wilgen’, maar daar hadden we alleen de 
beschikking over het hoekje tussen de kantine en het bij-
veld. Het trainingsveld stond onder water. Maar er was een 
klik. We speelden geweldig voetbal, werden twee keer kam-
pioen en promoveerden dus naar de eerste klasse. Destijds 
zat alleen de hoofdklasse er nog boven.’’
 
Eén speler er uitpikken, wil Kootstra niet. Volgens hem 
waren ze allemaal goed. ,,Wiebren Bergsma maakte zijn 
debuut als vijftienjarige, Jacob van der Meer kwam over van 
De Wâlde en werd twee keer topscorer. En dan had je nog 
‘Bundy’ Klaas Visser, die bij zijn debuut direct rood kreeg, 
maar ook door muren ging.’’ 

Bij zijn afscheid van de spelers besloot Kootstra zijn speech 
met volgende woorden: ,,Ik ha jim behannele as hûnen. 
Jim útknypt as sitroenen. Mar jim binne ivich Balks grutste 
kampioenen.’’ Op Kootstra’s uitdrukkelijke verzoek wordt dit 
laatste citaat in het Frysk afgedrukt.
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3VF
Aannemer Metselwerk B. Th. Postma BV
Aannemersbedrijf A. Faber
Aannemersbedrijf Meerbouw
Administratiekantoor Smink
Administratiekantoor VFM
Afwerkingsbedrijf Ybema
Agri Vastgoed 
AppliedVisions
Auto Popma
Autobedrijf Van Den Brug 
Autobedrijf Jan Kempenaar
Autobedrijf Mulder
Autobedrijf van der Heide
Autoschadebedrijf Kuiper
Autocenter Zuiderbaan
AVK Plastics
Bakker CNC Service & Machinehandel BV
Bakkerij Meinsma
Bedrijfsunits Balk
Bergsma Vakhandel
Bentacera
Bloeicentrum Burghgraeff
Blokker Balk
Boonstra Bedden Sondel
Bouwbedrijf v/d Veer
Bouwkundig Buro Kampen
Bruna Balk
Chinees Indisch Restaurant Golden River
Club 1841 Sneek
de Boer Schoenen en Sport
de Graaf Kunststof Teakdekken
de Jong Opticiens
de Langestreek Woninginrichting 
DEVO
Dinkla Verkeersopleidinge Balk
Euronics Haantjes Balk
Finncolors
Firma Bijlsma
Flassh Bronsgieterij
Foox Groothandel Bergsma
Frisia Invest

Fysiotherapiepraktijk Rene Geertsma
GaasterComp
Garage Bote Pietersma
Garage Hendriks
Geertsma Assurantien
Gerrit Wijnja Service Harich
Groencentrum Roffel 
Greensales Balk
Groothandel Bergsma
H. Mous Tweewielers
H.G. Jissink Schilderwerken
Hart in Friesland
Haskestaete Makelaardij
HCR Teernstra
Heineken Brouwerijen Nrd. Nederland
Helder Financiele Dienstverlening
Het Geschenkenhuis
HJH Reklame
Hotel Restaurant de Galamadammen
HUBO Balk
Installatietechniek s. Reekers
Jachthaven/Camping Lutsmond
Jasper Meijer – Onafhankelijk Financieel 
Adviseur 2.0
JC-Music Licht, Geluid en Theatertechniek
JH Klussen Sondel
Jongsma Wonen - Balk
Juwelier Arie de Koning
Kapsalon de Passage
Keurslager van Dijk
Kraanbedrijf Sierdsma
Kramer Betonservice Balk
LX Event Support
Lifentra
Logement Stedswal
Loon24
Makelaardij Bijstra
Notariskantoor Nicolai
Op de Hoek Makelaardij
Oranjewebsite.nl
Osteopathie Ytje Geertsma
Pizzeria l’Arcobaleno

OOK IN DIT JUBILEUMJAAR       STAAT IEDEREEN VOOR VV BALK KLAAR

HOOFDSPONSOR

AVK PLASTICS 

Plaagdierpreventie Gaasterland
Plus Siemonsma Balk
Poortema & van Rosmalen Belastingadviseurs
Purus Advies
Raatwerk B.V.
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
Restaurant & Bar ‘t Gerecht
Roestvaststaalindustrie Westra
Sake Store
Schildersbedrijf J. Boukes
Schildersbedrijf Klijnsma
Sloepned Watersport Balk
Solexverhuur Friesland
Sporthal De Trime
Stal Geertsma
Steegenga Mode
Stratenmakersbedrijf Arjen Kuperus
Strandpaviljoen de Hege Gerzen
Stucadoorsbedrijf T. de Vries

Swart Campers
Tandartspraktijk de Fryske Marren
Taxi Balk
Taxi Bosman
Team Balk
Textielstra
Timmer- en Onderhoudsbedrijf Jeremi Bruinsma
Timmer- en Onderhoudsbedrijf Johannes 
Geertsma
Timmer- en Onderhoudsbedrijf A. van Casteren
Timmerfabriek L. de Jong & Zn.
Tjitte de Wolff
Transportbedrijf Hylkema
Universal Gym
Veenstra Design
Voetbalschool ‘t lear en mear
Woningstoffering Jan de Vries Wijckel
Zalencentrum De Treemter
Zeilschool de Stipe



Blauw-wit DNA
Het is heel waarschijnlijk, dat ik bij mijn geboorte (12-8-1952) blauw-wit 
DNA van VV Balk heb meegekregen. Als enige in de familie… De rest heeft 
zout water door de aderen stromen en zijn allemaal voor hun werk en 
hobby op het water terecht gekomen. Ik was de landrot. Maar hoe zit het 
dan met dat blauw-witte DNA?

Als klein jongetje vond ik voetbal al prachtig. Begin jaren ’60 voet-
balden wij op straat, schoolpleinen en later op het parkeerterrein van 
de Treemter. In een tijd dat er nog weinig auto’s op parkeerterreinen 
stonden. Kom daar nu maar eens om. Rooms Katholiek, Hervormd, 
Gereformeerd en Moslims (Ambonezen van Kamp Wyldemerk), alles 
door elkaar. Van verzuiling was bij ons voetbal totaal geen sprake. 
Kledingstukken of stenen markeerden de doelen. Het ging er soms 
heftig aan toe. Een echte voetbal van leer was voor een partijtje vaak 
een unicum. Johannes de Winter van de toenmalige slager had er 
een en deze nam hij tijdens een partijtje weleens in beslag, als het 
hem niet helemaal zinde. Ach, na de wedstrijd werd er snel vrede 
gesloten en zagen we alweer met ongeduld uit naar het volgende 
treffen. Vriendschappen voor altijd werden tijdens deze voetbalpar-
tijtjes gesloten.

Omstreeks mijn 16e levensjaar ging ik (inderdaad: vrij laat) bij 
VV Balk voetballen. Samen in het team met Sjaak Aveskamp, Gijs 
Pelsma en Arnold Hylkema, allemaal vrienden van mij. Al snel 
werd Frans v.d. Werf onze coach. Dit vanuit zijn invalidewagen 
(Frans had een spierziekte). Vooraf en tijdens de wedstrijd gaf hij 
ons tactische aanwijzingen. Dit hielp meestal niet veel. Er werd 
op zaterdag gespeeld en als “jongfeinten“ bereidden wij ons vrij-
dagavond al voor. Dit bij café Sikkema (nu Teernstra) of café De 
Witte (nu D&D).  Wij bespraken dan onze tactiek onder het genot 
van enkele alcoholische versnaperingen. Men zal begrijpen dat deze 
voorbereiding niet tot grootse prestaties heeft geleid. Frans bleef 
tegen beter weten in ons geloven, al was hij soms ook spinnijdig 
als we er helemaal niets van bakten. We konden het meestal weer 
goedmaken in de 3e helft, want daarin waren wij onverslaanbaar. 
Bij het schrijven van dit artikel moet ik weer even aan Frans denken.
Een prachtkerel met een groot hart, een ware vriend voor ons en 
helaas veel te vroeg overleden.

Ik heb afscheid genomen van het veldvoetbal en ben op latere 
leeftijd begonnen met zaalvoetbal. Dit zaalvoetbalteam heeft in een 
grotendeels vaste bezetting 20 jaar (!) met elkaar samengespeeld.
De kern van ons team bestond uit: Piet Tamminga, Eling Dijkstra, 
Auke Hylkema, Marten Dijkstra, Ane Huisman, Brugt Hoogland en 
ondergetekende.  Iets later kwam Johannes Schilstra bij ons team. 
Hij was ‘het jonkje“ in ons toch al wat oudere team. Een fantastische 
voetballer, die met gemak in het 1e had kunnen spelen. Ook wel wat 
een Casanova. Bij bepaalde thuiswedstrijden hadden wij plotseling 
(vrouwelijk) publiek op de tribune. Nou, die kwamen beslist niet voor 
de oudjes. Ook hier waren wij berucht om onze fantastische 3e helft. 
Tot midden in de nacht, na een thuiswedstrijd in De Trime, was het 
altijd feest bij onze voortreffelijke gastvrouw Anneke van der Werf.  
Bij een uitwedstrijd zetten wij steevast de bloemetjes buiten. Ane 
Huisman kon bij thuiskomst gelijk de koeien gaan melken, want we 
kwamen altijd vroeg (!) weer thuis.

We organiseerden voetbaluitwisselingen in Nederland, naar Polen, 
Duitsland en België. Een mooi verhaal over onze trip naar Polen treft 
u nog aan in ‘As de baren fan’e Sleattemermar’, de jubileumgids ten 
behoeve van het 50-jarig jubileum van VV Balk. Ook aan diverse 
toernooitjes namen wij deel.  Altijd plezier en vreselijk veel gelachen. 
Je zou een boek over deze belevenissen kunnen schrijven. In 1999 
zijn wij gestopt met een kraker van een afscheidswedstrijd en feest 
georganiseerd door VV Balk, afdeling Zaalvoetbal. Onze laatste en 
2e reünie was in 2019 en ik kan u vertellen, dat het dak er weer 
ouderwets afging.

In mijn voetbal-“carrière“ heb ik niet veel prijzen gewonnen, want 
meedoen was voor mij veel belangrijker dan winnen. Wel is er een 
prijs waar ik nog steeds trots op ben. In 2002 won ik de 1e prijs 
van de Nico Terpstra penaltybokaal voor supporters. In de uitermate 
spannende finale versloeg ik “good old “ Johannes Geertsma. Ik 
heb Johannes na de finale aangegeven, dat een goed geplaatst, niet 
te hard schot effectiever kan zijn, dan een knoertharde ram op het 
doel. Johannes heeft mij nog dikwijls verteld, dat hij van dit advies 
nog vele jaren in zijn actieve voetballeven profijt heeft gehad….. Bij 
de overgang van de oude accommodatie van VV Balk bij de Trime 

Johannes Geertsma scoort met een goed geplaatst schot
50

naar het sportpark de Wilgen in 1998, ben ik in het bestuur van 
VV Balk terecht gekomen. Mij werd gevraagd om de sponsorzaken 
te behartigen. Een prachtige uitdaging en een schitterende tijd. 
Drie hoofdsponsors heb ik meegemaakt: Wigle en Gerrie Bergsma, 
Vakgarage Swart en de Agrigroep  (Geertsma,  Lijklema en Van der 
Goot). Allemaal stuk voor stuk fantastische sponsors met een warm 
hart voor VV Balk. Maar ook al die andere sponsors van VV Balk 
waren van groot belang voor onze club. Een brede spreiding in het 
aantal sponsors zorgt voor een sterk financieel draagvlak en spreidt 
het risico. Een voetbalvereniging dient een juiste balans tussen 
sportief en financieel belang te zijn. In het bestuur heb ik met veel 
plezier 5 jaar gezeten en sponsorzaken heb ik 10 jaar mogen doen. 
Deze tijd had ik niet graag willen missen. Op iedereen kon ik, als 
het nodig was, een beroep doen om mij te ondersteunen. Veel leuke 
acties hebben we met elkaar tot een goed einde weten te brengen. 
Dit tekent VV Balk: een grote groep vrijwilligers, die altijd bereid 
is om iets voor hun club te doen. Diep respect hiervoor! Een groot 
aantal jaren heb ik nog bij thuiswedstrijden de bestuurskamerdienst 
(als gastheer) mogen verzorgen. Lange tijd met Jan Koops, mijn vaste 
partner bij deze bestuurskamerdiensten. We voelden elkaar perfect 
aan en het was altijd gezellig.

Een interessante en leuke periode was ook de tijd waarbij ik samen 
met Fedde Trinks en Johan Apperloo een commissie vormde (meer 
dan 10 jaar geleden). VV Balk beschikte toen over veel te weinig trai-
ningscapaciteit. Deze commissie had als doel om een extra grasveld 
of een kunstgrasveld te bewerkstelligen. De gemeente is toentertijd 
uitermate bereidwillig geweest en er waren altijd zeer constructieve 
gesprekken om tot een goed eindresultaat te komen. Mijn onderhan-
delingen met de gebroeders van Loonbedrijf V.d. Goot, die de fysieke 
inrichting van een eventueel extra grasveld zouden uitvoeren, waren 
erg positief. Ook door hun meedenken met betrekking tot een goede 
financiële oplossing voor onze club. Helaas is het toen niet gelukt om 
het 5e veld voor elkaar te krijgen. De gemeente kon een klein stuk 
grond niet bemachtigen, dat nodig was voor de uitbreiding. Gelukkig 
is er later door de volhardende inzet van het bestuur uiteindelijk een 
kunstgrasveld gekomen. Ik wil afsluiten met VV Balk, bestuur, leden, 
vrijwilligers, sponsoren en iedereen die verder bij deze mooie club 
betrokken is van harte te feliciteren met haar 75-jarige jubileum !! Ik 
houd mij verder vast aan de spreuk: wie van zijn herinneringen kan 
genieten, leeft tweemaal. Dus ik zou dan met gemak het 100-jarige 
jubileum moeten kunnen halen als 93-jarige.

Het ga jullie allemaal goed!
Douwe S. de Jong

Bovenste rij v.l.n.r.: Douwe de Jong, Eling Dijkstra, Auke Hylkema, 
Johannes Schilstra, Marten Dijkstra.
Onderste rij v.l.n.r.: Brugt Hoogland, Piet Tamminga, Ane Huisman.

Klaas Dijkstra, 63
Trainer van 2000 tot 2002

Twee uitersten. Zo schetst Klaas Dijkstra zichzelf en zijn voorganger. 
Gerlof Kootstra was een man die zijn spelers uitkneep om tot top-
prestaties te komen, Klaas Dijkstra was meer van de pedagogische 
aanpak. ,,Ik ben van met elkaar, van de mensenkant. Ik liet de groep 
meedenken. Achteraf hadden ze in die periode graag een strakke 
leider gehad.’’

De twee jaar in Balk waren weinig succesvol. Balk was net naar 
de eerste klasse gepromoveerd toen Dijkstra kwam. ,,Dat was 
heel knap, maar voor de eerste klasse waren we te licht. We 
verloren achttien keer en speelden vier keer gelijk.’’ Met vier 
puntjes keerde Balk subiet terug naar de tweede klasse.

Ook daarin ging het niet veel beter. ,,Er stopten nogal wat jon-
gens en we moesten opnieuw bouwen. Ik heb Hessel Altenburg 
nog laten debuteren’’, weet Dijkstra. ,,Na 7 wedstrijden hadden 
we 1 punt en had ik een gesprek met de TC.’’ Dijkstra dacht dat 
het einde verhaal zou zijn. ,,In wezen was de situatie onhoud-
baar. Ik ging nog door, maar de geest was uit de fles.’’

In april was het alsnog vroegtijdig gedaan. Niet langer hoefde 
hij vanuit Leeuwarden met Johan Kroes naast zich naar Balk te 
rijden. Het vertrek haalde niets meer uit. Balk degradeerde voor 
het tweede jaar op rij.

Ondanks de sportieve tegenslag, rept Dijkstra toch van een 
mooie tijd. ,,Ik heb heel veel geleerd over mezelf. Juist omdat 
ik in Balk niet succesvol was. Je denkt dat je het wiel hebt uit-
gevonden, maar jouw manier hoeft niet altijd de beste te zijn.’’

Na Balk trainde Dijkstra nog bij CSL en Broekster Boys. 
Tegenwoordig kijkt hij nog veel bij zijn zoon Rob, die dit sei-
zoen bij Blauw Wit’34 speelt. Trainer zijn kan niet meer. ,,In 
2005 had ik een burn-out en raakte ik mijn reuk kwijt.’’ 

Vijf jaar later was er een nieuwe burn-out en werkte zijn lin-
kerarm niet meer naar behoren. De diagnose was de ziekte van 
Parkinson. ,,Tegenwoordig tel ik mijn zegeningen’’, zegt Klaas 
Dijkstra. ,,Het is lastig, want het is een rotziekte. Maar ik ben 
er nog.’’ 
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Johan Wijnsma, 50 
Trainer van 2005 tot 2008 

Balk was de eerste club van Johan Wijnsma. ,,Daaraan bewaar je 
altijd speciale herinneringen. Maar daar komt bij dat ik drie prach-
tige jaren in Gaasterland heb gehad.’’ Wijnsma maakt direct maar 
even duidelijk dat hij het prima heeft gehad bij de familieclub, zoals 
hij Balk noemt. ,,Ik was nog maar net gestopt met voetballen. Als 
trainer moet je wel omschakelen, want je denkt vaak nog teveel als 
voetballer. Ik heb dan ook veel geleerd in dat eerste jaar, al was het 
wel wennen.’’

In zijn tweede jaar bij Balk konden de vruchten worden 
geplukt van dat eerste leerzame jaar. ,,Wij maakten een prima 
seizoen door, het klopte allemaal. Na een mooie beslissings-
wedstrijd tegen Minnertsga promoveerden we naar de tweede 
klasse. Daarin was het winnen van de derde periode een 
hoogtepunt. Helaas gingen de promotiewedstrijden niet door, 
omdat wij weer naar de derde klasse degradeerden.’’  

Hoewel hij geen enkele speler tekort wil doen, heeft hij toch 
speciale gevoelens overgehouden aan Johannes Altena en 
Willem van Dalen. ,,Zij hadden als speler wat extra’s en waren 
ook persoonlijkheden. Verder was het werken met de jeugd 
heel bijzonder. Balk heeft altijd al prima jeugd gehad. Ook 
aan het werken met leider Klaas Hornstra denk ik met veel 
plezier terug.’’ 

,,Verder heb ik goede contacten overgehouden aan mijn ver-
blijf in Balk. Zowel met het bestuur als met de supporters. Ik 
kom nog wel eens in Balk als cursusleider van de KNVB en 
voel me altijd nog thuis op het fraaie complex.’’ 

Dat de mentaliteit in Zuid-Friesland Wijnsma wel ligt, blijkt 
uit het feit dat hij later nog vier jaar trainer was bij CVVO 
(Lemmer). 

Na drie jaar de functie van hoofd opleiding te hebben bekleed 
bij de jeugd onder de 19 van Cambuur, doet hij nu alleen 
nog advieswerk voor de jeugdafdeling van zijn oude club 
Leeuwarder Zwaluwen. ,,Maar je weet nooit wat er op je pad 
komt. Misschien sta ik straks wel weer als trainer langs de 
lijn bij een club.’’ Wie weet, misschien zien we hem nog eens 
terug in de Zuidwesthoek.
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“A perfect day” bij VV Balk
VV Balk bestaat 75 jaar!!! Een welgemeende felicitatie is op zijn plaats. 

Best een beetje trots dat ik daar al 43 jaar deel van uitmaak en 
ik hoop er nog regelmatig te bivakkeren. Al was het alleen maar 
om wat dom te ouwehoeren over vroeger. Een voetbalvereniging 
is een beetje als het leven zelf. Je leert er leuke mensen kennen, 
je ontmoet minder aardige mensen, je leert te verliezen, je leert te 
winnen en vooral te genieten van het mooiste spelletje op aarde. 

Je begint in de welpjes, ja ik ben een ouwe zak. Stoot door naar de 
pupillen, vervolgens de junioren en voor je het weet sta je op de 
drempel van het seniorenvoetbal. Bij de echte kerels. Waar je in je 
jeugd nog echt voor het plezier speelt, begint dan het spel om de 
knikkers. Waar je in de jeugd altijd je ouders langs de lijn wist te 
vinden, moest je het nu af en toe ook zonder hun steun doen. Een 
basisplaats. Daar deed je het allemaal voor. En als je die eenmaal 
had, wilde je die nooit meer kwijt. 

Terugdenkend aan 21 jaar Balk 1 is me één dag altijd bijgebleven. 
Je hebt van die dagen dat alles perfect is. Ik voelde dat meestal al 
in de warming-up. Elke bal raak je lekker. Je jongleert wat, passt 
wat ballen over een meter of 30 en alles komt op de stropdas van 
je maat aan. Ondertussen druppelen de toeschouwers binnen en de 
spanning staat er aardig op. 

We gaan terug naar 2007. Naar Sneek welteverstaan, op het 
Schuttersveld van Waterpoort Boys. Die locatie was aangewezen 
als de neutrale arena voor het promotieduel tussen VV Balk en VV 
Minnertsga. Beide teams hadden zich voor deze finale geplaatst 
door het winnen van de eigen nacompetitiepoule.

Het team van VV Balk was een bonte mix van prachtige spelers. De 
benjamins waren Beerend Altena en Johan Geertsma en verder een 
nusje Lemsters, wat routiniers en Boskamevallemaval op de goal. 

Zelf was ik 37 en al op de linksbuitenpositie beland, waar ik lek-
ker m’n gang mocht gaan. De tegenstander kenden we alleen van 
naam, maar bij de warming-up lette ik altijd op of ze er wat van 
konden. Ik zag grote gasten die wel konden voetballen. Maar ik zag 
ook dat wij ze konden hebben.

Niets is mooier dan een wedstrijd waarin het moet gebeuren; verlie-
zen is geen optie. Omrop Fryslân langs de kant voor een live ver-
slag en het veld omringd met twee kampen supporters. Het goede 
gevoel van de warming-up hield ik vast en zodra je eerste actie lukt 
en je weet dat je je back kunt hebben, krijg je iets van onoverwin-
nelijkheid. Het hele team bulkte trouwens van de vechtlust. Er ging 
maar één ploeg promoveren en dat zijn wij: VV Balk!

Na 20 minuten spelen stonden we met 2-0 voor. Eentje van 
Beerend en eentje van mijzelf. Legio kansen daarna op 3-0, maar 
die bleef uit. Het werd zelfs nog 2-1 en het werd af en toe nog even 
hachelijk. Maar op een of andere manier weet je, ze gaan niet meer 
scoren. En dat gebeurde ook niet. 
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Sandor van der Heide, 42 
Trainer van 2008 tot 2009 

Op de Wikipedia-pagina van Sandor van der Heide begint zijn trai-
nersloopbaan in 2009. ,,Balk mist. Dat was mijn eerste club.’’ Een 
ding is duidelijk. Balk mag dan ontbreken op Wikipedia, verdrongen 
heeft hij dat seizoen zeker niet. ,,Het was een prachtige periode. We 
wilden ook verlengen, maar voor mijn trainersdiploma moest ik nog 
een jaar jeugd trainen. Dat was niet te combineren.’’

Van der Heide schiet in de lach. Hij vertelt al snel over die keer dat 
hij een paar ganzen in de kleedkamer aantrof. ,,Met de jongens 
van Cambuur had ik eerder een weddenschap om een kratje bier 
gewonnen. Ik zou tijdens een interview bij Omrop Fryslân een niet 
bestaand spreekwoord gebruiken.’’ 

Op een vraag van presentator Arjen de Boer antwoordde hij ‘dat 
die zeven ganzen ook nooit waren aangekomen in Berlijn’. ,,Een 
paar dagen later had DW die ganzen meegenomen. Machtig.’’ Het 
tekent zijn band met de spelers. ,,Ik was een van hun, maar op het 
veld stond ik er boven.’’ 

Toen Van der Heide aan zijn eerste klus als hoofdtrainer begon, 
besloot hij de speelstijl te veranderen. ,,Ze speelden vaak de lange 
bal en dan de hoeken in rennen. Ik wilde zo lang mogelijk de bal in 
de ploeg houden, omdat dat het leukste van voetbal is. Dat zorgde 
wel voor een omslag.’’

In de voorbereiding liep het niet naar wens. De oefen- en beker-
wedstrijden gingen verloren. ,,Toen begon ik wel te twijfelen. 
Het was lastig, omdat mijn vader net was overleden en met hem 
praatte ik veel over voetbal.’’

Nu wendde hij zich tot leider Klaas Hornstra. ,,Die zei: ‘gewoon aan 
vasthouden, dit hebben we hier nog nooit gezien’. We begonnen 
de competitie met verlies en een gelijkspel en daarna wonnen we 
er acht op rij.’’

Uiteindelijk greep zijn ploeg naast de titel en promotie. Misschien 
dat de wintersportvakantie van een zevental jongens doorslagge-
vend was. ,,In die twee weken verloren we twee keer, maar dat is 
me niet bijgebleven als het moment dat we het hebben verspeeld. 
Ik herinner me vooral een gretige, jonge groep die echt op een 
hoog niveau voetbalde.’’

Dan het eindsignaal, supporters op het veld, kluwen juichende spe-
lers die van gekkigheid niet weten wat ze doen en een teleurgestel-
de tegenstander die je sportief feliciteert. Een interview met Koos 
Wielinga van Omrop Fryslân die je complimenteert met je goede 
spel. Hossen op het veld met supporters, feest in de kleedkamer met 
bier en cola-beerenburg. Alleen maar blije mensen. Wat een dag …..

Lou Reed scheef ook het magnifieke lied “Perfect Day”. Nou dit 
was er zo een. En dan op naar Balk waar een volle kantine het 
team begroet met (uiteraard) “We are the Champions” van Queen. 
Wat een feest!

Het mooiste moment van de dag was het telefoontje op de terug-
weg van Sneek naar Balk. In de auto belde ik mijn vader die er 
niet bij kon zijn die dag. “Papa, we hebben gewonnen. 2-1! Ik heb 
gescoord en een assist gegeven bij de 1-0.” Ik hoorde hem lachen 
aan de andere kant. “Gefeliciteerd, dan kun je nu mooi stoppen!” 
Hij lachte weer en wenste me veel plezier. Een man van weinig 
woorden, maar ik wist dat hij best een beetje trots was. Misschien 
had ik naar zijn wijze woorden moeten luisteren. Maar ik plakte 
er nog 3 jaar aan vast, omdat ik het spelletje nog niet kon missen. 

Waar de prachtige dag eindigde weet ik niet meer. Waarschijnlijk 
ergens in de plaatselijke horeca. Maar het was één van de vele 
prachtige zaterdagen die ik heb mogen beleven bij een prachtige 
voetbalvereniging: VV Balk. 

Nogmaals iedereen van harte met dit jubileum en op naar de 100!

Groet, Willem van Dalen

Kampioensteam 2007 

Ontlading na de winst tegen Minnertsga
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Kieran Goss &
Annie Kinsella

5 februari 2021
Aanvang 
20.00 uur

HUN
‘Alles is wel’
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20.00 uur

The Beatles 
Sessions
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Aanvang 
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Britta Maria
‘Huiswaarts’
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15.30 uur

Hans Dulfer 80
28 maart 2021

Aanvang 
15.30 uur
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Seizoen 2015/2016: de derby Balk 3 - Balk 4
In het seizoen 2015 / 2016 vonden op De Wilgen twee bijzondere wedstrijden plaats. Namelijk de derby’s 
tussen Balk 3 en Balk 4 die dat seizoen bij elkaar in de competitie speelden. De week voorafgaande aan beide 
wedstrijden stond al bol van de spanning. De wedstrijden zelf voltrokken zich in een geweldige sfeer. 
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‘Balk 4’ tegen Balk 3 tijdens benefietwedstrijd

BALK - Op zaterdag 2 april zal het derde elftal van VV Balk een bijzondere 

benefietwedstrijd spelen tegen een speciaal voor de gelegenheid samenge-

steld 50-plus team. Met de wedstrijd wil VV Balk aandacht vragen voor 

stichting Talmahiem, een nieuwe opgezette stichting die ervoor moet zor-

gen dat oud-spelers van VV Balk eerder aan een bejaardenwoning komen. 

Douwe Glashouwer, trainer van het 50-pluselftal ‘Balk 4’: ‘Het is gewoon 

fijn dat er eindelijk meer aandacht voor komt. Deze mannen lopen 

allemaal op hun eind. Gelukkig kunnen ze deze wedstrijd nog 

zelf spelen, maar wie weet hoe lang ze dat nog vol zullen 

houden. Ze hebben die woningen echt nodig.’

Het idee kwam bij het bestuur van de voetbalclub vandaan. 

Geertjan Holtrop, speler van Balk 3 en medebestuurslid van 

VV Balk, zag het elk weekend weer mis gaan: ‘Kijk, wij 

zijn zaterdags altijd vroeg op de club. Rond een uur of 8 

beginnen de jongsten te voetballen en dan zie je in de kantine 

ouders die een bakje koffie halen en kinderen die trots met een 

paar centen hun welverdiende zakje snoep kopen. Maar rond het 

middaguur gaat de tap open en dan heb je meteen een hele groep oudere 

mannen die luidruchtig bier gaan drinken.’ Van deze groep heeft weliswaar 

bijna iedereen bij de voetbalclub gespeeld, maar dat is al jaren vergane glo-

rie volgens Holtrop. Jan Kampen, trainer bij Balk 3 deelt deze mening: ‘Ze 

vallen gewoon buiten de maatschappij op deze manier. Voetballen doen ze 

niet meer, dus de enige manier om nog een beetje betrokken te zijn is door 

elke zaterdag straalbezopen te worden in de voetbalkantine. Ik moet zeggen 

dat ik daar zelf ook wel erg van kan genieten, maar ik weet altijd wanneer ik 

moet stoppen.’ Dit is de grootste aanjager geweest van de nieuwe stichting. 

Iedereen is het er bij de club wel over eens dat het genoeg geweest is. De 

groep 50-plussers verdient een plek om tot rust te komen.

Het grootste probleem met het zoeken van een geschikte plek, is dat er 

in veel huizen te weinig begeleiding is. Wietze Punter, wedstrijdsecre-

taris voor de seniorenteams bij Balk, heeft in zijn jonge jaren veel 

wedstrijden gezien van de groep en het probleem ging hem dan 

ook aan het hart. ‘Bij het zoeken kom je al gauw uit bij een 

Talmahiem, maar hier worden vaak alleen maar mensen 

boven de 70 toegelaten. Met de stichting willen we aan-

tonen dat de meeste van deze mannen weliswaar nog niet 

bejaard zijn, maar qua gedrag en lichaam echt niet voor 

bejaarden onderdoen’, aldus Punter. Hiervoor is echter geld 

nodig. Er moet onderzocht worden wat een jarenlange tra-

ditie van veel bier en weinig sportief succes met mensen doet 

en zo’n onderzoek is niet gratis.

Het VV Balk-bestuur wil iedereen dan ook uitnodigen de benefietwedstrijd 

te bezoeken. De wedstrijd zal, zoals gezegd, gespeeld worden tegen Balk 3. 

Hier is voor gekozen omdat veel van de 50-plussers in een ver verleden in 

dit team gespeeld hebben. Helaas zal het team niet veel kans maken, want 

Balk 3 doet het uitstekend in de eigen competitie.

Door Jeroen Boersma



Van speler naar supporter
Van jongs af aan ben ik al fanatiek beoefenaar en supporter van 
sport. En nog steeds.

De voorzieningen van vroeger en nu zijn niet vergelijkbaar. 
Voorheen was het heel gewoon dat van een voetbalveld of kaats-
veld eerst de schapenkeutels verwijderd moesten worden, voordat 
gesport kon worden.

Ook omrasteringen om de speelvelden waren niet overal aanwezig. 
Vooral in de kleinere plaatsen was dit het geval. In Balk kan ik me 
nog herinneren dat het veld omrasterd was met betonnen palen 
en een dikker soort ijzerdraad. Het gevolg was dan dat het publiek 
heel dicht op of zelfs over de lijnen stond. Ik herinner mij nog een 
wedstrijd bij AVC in Sexbierum dat we soms bijna over de klompen 
van het publiek moesten springen. Een goed voetballende ploeg, 
net versterkt met de gebroeders Hartman uit het Westland.

Na de eigen actieve voetbalperiode is het een overstap naar het vol-
gen van allereerst het vlaggenschip van Balk. Langs de lijn op de 
sportvelden aan de Herman Gorterstraat. Sinds de verhuizing naar 
onze mooie accommodatie De Wilgen zit ik meestal op de tribune. 
Van de supporters van de tegenstanders horen wij altijd dat Balk 
één van de mooiste complexen van het Noorden heeft.
Op de tribune, in het zitgedeelte onder de kantine, heeft een groepje 
oudere supporters bijna vaste plaatsen. Zij niet alleen, want rond-
om hen zie je vaak dezelfde gezichten.

Niet alleen op de tribune zie ik vaak dezelfde gezichten. Ga ik het 
veld rond dan zie ik ook veel vaste supporters. Het bankje op de 
afscheidingswal tussen het hoofdveld en B-veld kent een vaste 
bezetting met o.a. Jan Stobbe en Douwe Boersma. Even verder, net 
voorbij het doel geeft Jan Reinsma de tussen- en eindstanden door 
via Twitter. Aan de overkant, langs de weg naar Lemmer, ook een 
bijna vaste bezetting en vaak wat supporters van de tegenstanders. 
Net voorbij het doel bij het parkeerterrein ook altijd een groepje 
(oud-)Bakhuisters. Altijd een groep trouwe supporters.

Spelers waarderen het dat er bij de thuis- en uitwedstrijden veel 
Balkster supporters aanwezig zijn. Voor en ook na de wedstrijd zijn 
er altijd wel gesprekken met de spelers. Ook de trainers waarderen 

onze aanwezigheid. Zij staan open voor een gesprek en tips van 
de supporters.

Bij uitwedstrijden zijn altijd diverse groepjes vaste supporters 
aanwezig. Sommige gaan met de spelersbus mee. Maar de meesten 
op eigen gelegenheid. Dit geeft wel eens problemen. Bijvoorbeeld 
het vinden van de velden in de eerste jaren in de 1e klasse 
KNVB. Snelheidsbeperkingen en controles boven Groningen en in 
Steenwijk leverden wel eens boetes op. Ook het vinden van par-
keerplaatsen dicht bij de velden gaf de laatste jaren steeds meer 
problemen bij het verminderen van de mobiliteit. We worden steeds 
ouder en dan komen er wel eens wat probleempjes met het lopen 
en langer staan.

De geschiedenis herhaalt zich. Al in het seizoen 1968/1969 (ja, 
deze jaartallen kloppen echt) kregen we een vreemde tegenstander 
in onze competitie. Flevo Boys uit regio Oost werd op verzoek in 
Friesland ingedeeld. In regio Oost lukte het Flevo Boys maar niet 
om naar de 3e klas te promoveren. Een seizoen Noord en zie daar 
promotie naar de 3e klas in regio Oost. De laatste 2 seizoenen in 
de 1e klas Noord werden weer 2 clubs uit Oost in Noord ingedeeld. 
Dit jaar WHC uit Wezep dat via Noord een poging doet om te pro-
moveren naar de hoofdklasse.

Ik ben niet alleen supporter van Balk 1. Ook altijd supporter 
geweest van mijn zoon. Nu ook zeer regelmatig toeschouwer in 
Balk bij de wedstrijden van de pakesizzers. Er worden ook veel 
kilometers gemaakt om in Wirdum en Leeuwarden de pakesizzers 
te volgen. 

Door de coronacrisis hebben we een vreemd jaar. Vanaf maart 
geen wedstrijden meer. In augustus mocht weer gevoetbald wor-
den met als start de bekerwedstrijden en met een gunstig resultaat: 
doorgaan naar de volgende ronde. De start van de competitie was 
teleurstellend, twee nederlagen. De voortgang is dat de eerste drie 
wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden.

Veel succes bij de voortzetting van de competitie en dat de sup-
porters met veel plezier weer van voetbal kunnen genieten.

Jan Koops
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De bruorren Altena 
en it geloof
De bruorren Altena binne wat mâns.

Wat de iene hat, dat moat de oare misse.

Se hawwe yn ’t fjild fan alles om hâns

en kinne tegearre in wedstryd beslisse:

Goal! Giele kaart! En in reade nei disse.

Oanfaller Johannes rûn gauris ien op,

natuer fan syn heit en dus opsternater.

Ferdediger Beerend is sterk mei de kop,

ek dêrom yn ’t  fjild wat minder in prater.

Wat joegen se Winsum in barstende kater!

Ik wie derbij dy moaie middei yn maart 

en wol jim de lêste minuten fertelle:

0-1 it scoreboerd en Balk fan ’e kaart

want wûnders gebeure yn Snelle Jelle –  

of Altena’s moatte de oerwinning stelle.

’t Is in yngoai foar Karst (echt in Geertsma),

mei de holle ferlingd troch dyselde Beerend

(dêrfan koest kwa timing wol in pear ha),

de bal achteroer perfekt dirigearend,

nei broer syn 1-1 him de samba learend.

Faak is men yn ’t libben mei in punt al bliid;

men moat ek net altyd it uterste wolle.

Mar soms hat it lot fier yn blessueretiid

foar minsken in gouden greep yn ’e holle – 

al wie trije punten suver tefolle.

Hoe’t de ploech der noch in offensyf út goait

wylst hiel it stadion beskieden kolket:

it kin noch alle kanten op, je witte noait

of net in tsjingoal wer de loft bewolket.

Dan de 2-1! In Beerend-omhaal hast wol oait!

‘Hij komt noch,’ sei al tredde broer Folkert.

Eppie Dam
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Klaas de Jong, 51 
Trainer van 2009 tot 2011 

‘Voor Bolsward is het bier al op’, kopte de Leeuwarder Courant 
op dinsdag 26 april 2011. Drie dagen eerder luidde VV Balk het 
Paasweekeinde in met de tiende titel uit de geschiedenis. Trainer 
Klaas de Jong herinnert zich de busreis terug net iets anders. ,,Het 
was een korte busreis, maar er was genoeg bier’’, zegt hij. 

Misschien dat de herinnering iets vertroebeld is, omdat hij die 
ochtend door voorzitter Jan Reinsma werd opgehaald uit Joure, 
zodat hij tijdens het feest ook eentje kon drinken.

Het kampioenschap was de afsluiting van een lastige periode. 
,,Een aantal spelers heeft het me niet gemakkelijk gemaakt, want 
ik was wel van het door selecteren’’, zegt hij. De jonkies kregen de 
kans als hij ze er klaar voor achtte. De oude garde moest wijken. 
,,Ik heb Johannes Altena toen nog spits gemaakt. Die was altijd 
laatste man.’’

Voor De Jong was het zijn eerste klus als hoofdtrainer. ,,Ik volgde 
Sandor op en de club wilde kampioen worden. Misschien waren 
de verwachtingen net wat te hoog.’’ In zijn eerste jaar lukte het 
net niet. ,,We vlogen lullig uit de nacompetitie.’’

Al vroeg in zijn tweede seizoen werd duidelijk dat Balk op zoek 
ging naar een nieuwe trainer. Dat was een tegenvaller, zeker na 
het kampioenschap. ,,Je wilt dan natuurlijk ook de tweede klasse 
in.’’ Dat deed hij wel, alleen met VVI en niet met Balk.

Nog altijd heeft hij contact met spelers van toen. ,,Ik kom een 
aantal nog altijd tegen bij de paardenkoersen van de Jouster 
Merke’’, zegt hij lachend.

Hoe hij die spelers ziet? ,,Het zijn jongens die je geen conditie-
training hoeft te geven, want ze zijn fit en sterk.’’ Nog altijd ziet 
hij dat zo. In de voorbereiding oefende De Jong met zijn huidige 
club Heerenveense Boys nog tegen Balk. 

Hij zag die mentaliteit ook toen weer terug. ,,Dat zal wel in het 
DNA zitten. Bij partijtjes kon ik me toen niet omdraaien, want 
ze schopten elkaar dwars doormidden. Ook broers. Ik moest er 
bovenop zitten.’’ De Jong lacht. ,,Ja, het was wel een leuke tijd.’’  

Voorzitters aan het woord: 
Henk Mennega 
Hoelang ben je voorzitter en wat betekent VV Balk voor jou?
Van de afgelopen 75 jaar ben ik op het moment de zittende voor-
zitter van de VV Balk. Nadat Fedde Trinks in september 2017 aftrad 
en er geen nieuwe voorzitter gevonden kon worden, heb ik in janu-
ari 2018 de overstap gemaakt als voorzitter van de jeugdcommissie 
naar het voorzitterschap van de vereniging. Een overstap waar ik 
erg trots op was en nog steeds ben. Als 10-jarig jongetje mocht je 
toendertijd eindelijk op voetbal. Ik ben opgegroeid met de VV Balk: 
als speler, trainer, leider, toeschouwer en verschillende commissies 
en dan gevraagd worden om voorzitter te worden van deze club is 
zo ongelooflijk mooi!

Hoe kijk je in algemene zin terug op je periode als voorzitter?
Terugkijkend over deze periode heb ik ontzettend veel geleerd. Dat 
het aansturen van een voetbalclub niet alleen maar over voetbal 
gaat, maar ook nog over zoveel andere zaken. Het is altijd weer 
een uitdaging om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Zodat op 
de dagen dat er getraind en gevoetbald wordt, alles loopt zoals het 
lopen moet.

Wat is het hoogtepunt in jouw periode als voorzitter, waar kijk je 
met trots op terug?
In mijn tijd als voorzitter van de jeugdcommissie zijn we een traject 
gestart om de jeugd van VV Balk naar een hoger niveau te brengen. 
Na mijn overstap naar het hoofdbestuur en het nemen van een aan-
tal hobbels hebben we het bestaande jeugdplan geactualiseerd en 
werd een technische jeugdcommissie met een hoofd jeugdopleiding 
samengesteld. Als je anno eind 2020 kijkt hoe het erbij staat, mag 
je er trots op zijn hoe het nu allemaal loopt. Ondanks dat we met 
Corona te maken hebben, zorgen de jeugdcommissie en het hoofd 
jeugdopleiding er met alle trainers en leiders voor dat de jeugd kan 
blijven trainen en wedstrijden spelen, zodat spelers zich kunnen 
blijven ontwikkelen en in deze periode niet stil blijven staan.

Waar kunnen we ons als club nog in verbeteren volgens jou?
Waar we als club over moeten nadenken is hoe we jongens en 
meisjes enthousiast krijgen om bij VV Balk te komen spelen en te 
behouden om zo de aanvoer naar de senioren te kunnen blijven 
waarborgen. Ook het probleem vrijwilligers wordt steeds groter.  
Veel van onze vrijwilligers komen aardig op leeftijd en opvolgers 
zijn er zo een, twee, drie niet! Eigenlijk moet je al beginnen met 
de oudste jeugdteams in te zetten met vrijwilligerstaken, zodat de 
jeugd hiermee opgroeit en op latere leeftijd dit als gewoon ervaart.
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Vijf jaar VV Balk:  
2014-2018
Wat is nu vijf jaar op een historie van 75 jaar zult u zeggen, 
maar voor mij waren het misschien wel de mooiste jaren uit mijn 
dertigjarige trainersloopbaan. Het mooie trotse dorp Balk heeft een 
voetbalclub die al geruime tijd actief is op een niveau, dat eigenlijk 
bestemd is voor de grotere plaatsen. Ik heb daar een mooie bijdrage 
aan kunnen leveren samen met de staf en natuurlijk de zeer gretige 
selecties. Een korte bloemlezing over de prestatief mooiste jaren.

Het moet eind 2013, begin 2014 zijn geweest dat wij gesprekken 
met elkaar gevoerd hebben over een eventuele samenwerking. Eerst 
met de TC bij Lolke Boerstra thuis en later bij Ale Geert de Vries 
aan de gezellige knusse keukentafel.

We kwamen eruit en zo begon onze samenwerking. Op dat moment 
had ik een sabbatical, zoals dat heet en kon me dus goed laten 
informeren over de club. Ik heb een aantal uit- en thuiswedstrijden 
bezocht om goed voorbereid aan mijn klus te beginnen. Er moest 
alleen nog even een nacompetitie gespeeld worden tegen degrada-
tie, de tweestrijd tegen Blauw Wit’34 zal menigeen nog wel eens 
doen terugdenken dat het ook zo anders had kunnen lopen. 

Het eerste seizoen 2014-2015, stond dan ook in het teken om ons 
zo snel mogelijk veilig te spelen. Een niet eenvoudige klus, een 
nieuwe trainer, een andere manier van werken, zorgden er voor 
dat de eerste uitslagen nog niet goed genoeg waren. De spelers 
hadden met name in het begin moeite met de verantwoordelijkheid 
die ik hen gaf in het veld. Er werd meer gevraagd van ze dan ren-
nen, vliegen en draven. Er moest tactisch slimmer gespeeld worden 
en het aantal gele kaarten moest ook drastisch naar beneden. 
Spelen met een vaste groep is bepalend voor succes, je weet beter 
van elkaar wat je aan elkaar hebt en de speelstijl wordt ook meer 
duidelijk. Schorsingen en blessures houden dat tegen. Aan beide 
is veel aandacht besteed, de groep was fit, maar kreeg nog te veel 
doelpunten tegen. Uiteindelijk kregen we de schwung te pakken en 
presteerden we plotseling zeer constant. Het was moeilijk scoren 
tegen Balk en als er één gemaakt werd ging de boel op slot.
We eindigden, na ons veilig te hebben gespeeld in april, uiteindelijk 
op een derde plaats. Die plek gaf ook nog eens recht op nacompe-
titie. Nu niet niet om degradatie, maar om promotie. Wie had dat 
gedacht?

Het toetje tegen DETO en Urk, lieten wij ons goed smaken. De 
wedstrijd in Vriezenveen waren we eerst nog wat onder de indruk 
van de mooie accommodatie en het levensgrote scorebord, maar na 
een moeilijke eerste helft herstelden wij ons uitstekend. Helaas zat 

een verdiend gelijkspel er niet meer in. Ook de media-aandacht was 
mooi in deze periode. Balk stond op de kaart. De tweede wedstrijd 
tegen Urk moesten we winnen en hadden daar ook alle kansen toe, 
echter lukte het niet en we verloren in blessuretijd met 0-1. Het had 
zo maar anders kunnen lopen!

Het seizoen 2015-2016 werd het beste seizoen onder mijn leiding 
en misschien ook wel het mooiste. Dit seizoen typeerde zich in een 
zeer constant seizoen vanaf het begin. Het team was fit, speelde 
met het hart vanuit een goede organisatie en een enorme disci-
pline. Dit zorgde ervoor dat we 22 wedstrijden achter elkaar met 
de dezelfde verdediging speelden, uniek!  24 doelpunten tegen in 
26 wedstrijden was eveneens uniek voor heel Nederland. De basis 
stond, er voor zorgen dat je er één meer maakte dan de tegenstan-
der was het devies. De meeste ploegen wisten dat ze bij achterstand 
tegen Balk eigenlijk geen kans hadden.

De sfeer in de ploeg was op dat moment top. De werklust op de 
training uniek. Met  Maurice Wemekamp, de keeperstrainer, had ik 
het er regelmatig over als we stonden te genieten, de enorme pas-
sie waarmee werd gespeeld. Ik moest de ploeg zelfs afremmen, als 
trainer had ik dat nog nooit meegemaakt. Dit gebeurde overigens 
nog op het trainingsveld achter de tribune, kunstgras was er nog 
niet. De feestcommissie had ondertussen zijn handen vol aan de 
vele teamuitjes. Ons ‘trainingskamp’ naar Amsterdam Buitenveldert 
was uniek. Begin januari gingen wij voor een oefenwedstrijd naar 
de grote stad. De wedstrijd was niet om over naar huis te schrij-
ven, maar wat er na de wedstrijd in de kantine en later nog in 
Amsterdam gebeurde was echt onbeschrijfelijk. De gastheren had-
den het uitstekend voor elkaar en ons enthousiasme werd beloond 
met nog meer enthousiasme. We waren als team in de stad, hoe 
groot de stad ook was, je zag overal groepjes van Balk toch dicht 
bij elkaar en in elkaars buurt. De groep genoot van wat zo’n stad 
te bieden heeft. Iedereen was de dinsdag erna weer heelhuids op de 
training, vol van verhalen. Prachtig!

Het seizoen ging verder en samen met Oranje Nassau speelden wij 
door de goede resultaten en met bij vlagen uitstekend voetbal om 
de titel. Dat zal zeker ON niet gedacht hebben, maar na de thuisne-
derlaag bij Balk zaten ze toch wat in de piepzak.

Balk bleef uitstekend presteren. Tot er nog een paar wedstrijden 
te spelen waren. Helaas met name Omlandia uit en de definitieve 
klap bij ASV Dronten uit, zorgden er voor dat we de handdoek in 
de ring moesten gooien en uiteindelijk tweede werden in de 1e 
klasse. TWEEDE!

Een prestatie van jewelste, dit zal moeilijk te evenaren, of zelfs te 
verbeteren zijn. Echter de pijp was nog niet leeg, Balk had weder-
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Balk scoort tegen Oranje Nassau

om recht op de nacompetitie om promotie. Deze keer werden we 
naast Go Ahead Kampen ingedeeld bij voor ons totaal onbekende 
ploegen: Oranje Wit Dordrecht en Heinenoord. De wedstrijd tegen 
Oranje Wit was misschien wel het hoogtepunt. Al vroeg vertrok-
ken we op een doordeweekse dinsdag richting Dordrecht in jawel, 
de spelersbus van sc Heerenveen. We waren ruim op tijd en aan 
de voorbereiding lag het zeker niet, echter deze tegenstander was 
eigenlijk een paar maatjes te groot en wilden ook graag hogerop. 
Maar door een domme rode kaart aan hun kant en een zeer effectief 
Balk wonnen we daar met 0-3, onvoorstelbaar! De terugreis was 
een zegetocht. Moe maar voldaan arriveerden we midden in de 
nacht weer op het sportpark in Balk.

Ons restte op een zeer warme zaterdag de thuiswedstrijd tegen 
Heinenoord. Wederom een ervaren team met duur betaalde spelers. 
Nu was de wedstrijd meer in evenwicht, waren we dichtbij een 
stunt, maar verloren helaas door doelpunten in de absolute slotfase 
toch met 0-2. Het had ook zo maar anders kunnen lopen!

De seizoenen daarna kon qua prestaties alleen maar minder gaan. 
Nog een keer zo presteren was niet reëel, gezien de budgetten van 
de meeste teams die maar wat graag hogerop wilden. Gelukkig 
draait het daar niet alleen om. Met de absolute wil om iets willen 
bereiken, kom je een heel eind en dat weten ze in Balk maar al te 
goed.

De samenstelling van de selectie, ervaren jongens en jong talent 
zorgden er voor dat er een situatie ontstond waar iedereen graag bij 
wilde horen. Alle spelers kwamen uit Balk of directe omgeving en 
werden niet betaald en kregen geen dikke reiskostenvergoedingen. 
Iets wat in elke bestuurskamer waar ook in Nederland weer uitge-
legd moest worden. De constante staf en ook de mogelijkheden die 
het bestuur realiseerde, tegelijkertijd oog houdend voor het met 
het grote verenigingsbesef, zorgden voor een prima werkklimaat. 
Realistisch, niks moet en alles mag. De homogeniteit binnen het 
team, de vereniging, de supporters en het dorp zijn uniek. Ik ben 
er trots op daar vijf jaar onderdeel van te hebben uitgemaakt. VV 
Balk voor altijd in mijn Hart!

Dick Sangers
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Harry Deinum in actie tegen Pascal Bosschaart van Heinenoord. 



Een vrijwillig dagje op 
De Wilgen
07:00. Terwijl de net opgekomen zon de strijd met de ochtenddauw 
aangaat, open ik het toegangshek van De Wilgen. Het belooft weer 
een mooie voetbaldag te worden. Onderweg van de fietsenstalling 
richting de kantine kan ik nog even genieten van de heerlijke 
rust die er op dit tijdstip altijd heerst. Aangekomen in de kantine 
moet eerst de, allicht, meest belangrijke taak van de dag, die ik als 
voorzitter heb, uitgevoerd worden; de koffieautomaat aanzetten. De 
consul is inmiddels al bezig de staat van het veld te inspecteren. En 
na deze taak lust hij waarschijnlijk wel een bakje van het zwarte 
goud, ook zelf heb ik wel zin in een bakje. 

07:30. De consul heeft de velden bespeelbaar verklaard en zit 
inmiddels aan zijn welverdiende bakje koffie. Ook de wedstrijd-
secretaris is aangeschoven. Gedrieën spreken we de komende dag 
door. Na de koffie gaan de twee mannen richting het veld om daar 
alles in gereedheid te brengen. Ik ga naar beneden om alle kleed-
kamers en het ballenhok te openen.

08:00. De eerste begeleiders van de uitspelende jeugdteams komen 
langzamerhand binnendruppelen en voor vertrek naar de kleedka-
mers is er nog net tijd voor een gevulde koek en een bakje koffie of 
thee. Ook de vrijwilligers die vandaag bestuurskamerdienst hebben 
komen binnen. Zij kunnen direct aan de slag, dus een “koffie-to-
go” in de handen en gelijk weer naar beneden om de consul en 
de wedstrijdsecretaris te assisteren om o.a. de kleine veldjes voor 
de jongste jeugd met behulp van het nodige lint uit te zetten. Ook 
op het hoofdveld worden er kleine veldjes gecreëerd. Voor de kids 
natuurlijk prachtig; spelen op het hoofdveld!

08:30. Het begint al behoorlijk druk te worden in de kantine. Er 
staan 6 jeugdwedstrijden op de planning voor 09:00 uur en dat 
brengt altijd de nodige ouders richting het voetbalveld. Terwijl de 
spelers zich gereed maken voor de wedstrijden, hoor ik de nodige 
ouders op de achtergrond discussiëren over de te volgen tactiek. Zo 
te horen zaten er in hun jongere jaren vele topvoetballers tussen. 
Ook de scheidsrechters-begeleider van de dag komt bij me aan de 
bar om een bakje koffie te scoren. Hij zal zo de jongste fluitisten 
van onze vereniging ondersteunen in hun belangrijke taak als 
scheidsrechter.

09:00. Er zijn inmiddels al de nodige bekertjes warme drank en 
gevulde koeken door mijn handen gegaan, maar dit is het moment 
dat de volgende ploeg vrijwilligers klaar staat om mijn catering-
taken over te nemen. De komende 4 uren zullen zij ervoor zorgen 
dat er limonade en thee klaar staat in de kleedkamers tijdens de 
rust van de wedstrijden. En ook zullen ze voor het natje en droogje 
zorgen voor de gasten in de kantine. Ik ga richting de bestuurs-
kamer om te kijken of daar alles nog onder controle is. Zoals 
verwacht gaat alles zoals het zou moeten. Tijd voor bakje koffie 
nummer zoveel.

09:30. De pauzes van de jeugdwedstrijden zitten erop en ook mijn 
pauze is ten einde gekomen. Tijd om mijn camera te pakken en 
langs het veld de nodige plaatjes te schieten voor op de website. 
Het is iedere keer weer een feest om de jongste leden van onze 
vereniging bezig te zien op het veld. Tussen het camerawerk door 
probeer ik de scheidsrechters-begeleider van dienst ook nog een 
beetje te ondersteunen. Hier en daar een praatje makend en een 
foto schietend, gaat de ochtend voorbij. De lunch komt in zicht.

Germ de Jong, 43
Trainer van 2011 tot 2014

Een hartverzakking hield Germ de Jong over aan de laatste acht-
tien minuten van zijn trainerschap in Balk. Die zevende juni van 
2014 was zenuwslopend. Zijn ploeg hoefde alleen nog even de 4-0 
voorsprong uit de eerste wedstrijd tegen Blauw Wit te verdedigen 
om het eersteklasserschap veilig te stellen

Maar het ging die middag nog bijna mis. ,,Later hoorde ik dat een 
paar jongens op vrijdag nog even op stap waren geweest.’’ Na 72 
minuten stond het 3-0 in Leeuwarden. ,,Wat was ik blij dat Ale 
Geert de Vries keeper was, anders waren we geen eersteklasser 
meer geweest.’’

Meteen na die nacompetitiefinale vertrok De Jong met een maat 
naar Pinkpop, waar die avond The Rolling Stones speelden. ,,Ik heb 
nog vijf flesjes bier uit het krat meegepikt voor onderweg. In de 
auto kreeg ik foto’s en filmpjes vanuit de bus. Het was een groot 
feest.’’

Een familieclub, waar iedereen hetzelfde is, zo kenschetst Germ 
de Jong VV Balk. ,,Of het nou Betty Hornstra was in de kantine of 
Klaas Hornstra die je opwachtte in de kleedbox, iedereen maakte 
een praatje. Ik heb Balk altijd als een warm bad ervaren.’’ De Jong 
kijkt terug op een van zijn mooiste periodes als trainer.

De nu 43-jarige Sneker kwam binnen toen de ploeg net was gepro-
moveerd naar de tweede klasse. In zijn eerste seizoen werd meteen 
weer de titel gepakt. Maar het tweede seizoen was eigenlijk nog 
mooier dan het kampioensjaar. 

,,We hadden nog een punt nodig om Oeverzwaluwen onder ons te 
houden, maar wonnen met 0-3 bij Trynwâlden. De ontlading was 
gigantisch. We hadden overleefd in de eerste klasse, dat was toen 
echt niet normaal.’’

Bij de afscheidswedstrijd van een aantal spelers aan het begin 
van dit seizoen, zat De Jong als coach op de bank. ,,Het was ouwe 
jongens krentenbrood. Alsof ik niet weg was geweest.’’
Dit seizoen is De Jong bewust even geen voetbaltrainer. Het is tijd 
om andere dingen te ontdekken. Of hij nog terugkeert? ,,Met een 
maat ben ik bezig een eigen zaak op te zetten. Als dat doorgaat, 
blijft voetbal op een laag pitje staan.’’  
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12:00. Na het nemen van een paar honderd foto’s is het tijd voor 
de lunch. Zoals wel vaker op zaterdag even een appje richting 
het thuisfront dat ik de lunch op het complex nuttig. Zo kan ik 
tijdens het verorberen van een broodje bal nog een wedstrijdje 
mee pakken. Ondertussen is de ochtendploeg in de bestuurskamer 
vervangen door de middagploeg. Zij gaan zich vanmiddag wel ver-
maken, er staan 4 wedstrijden op het programma. Hun taak is om 
de bezoekende clubs en scheidsrechters te ontvangen en wegwijs 
te maken op het complex.

13:00. Ook de kantine is nu voorzien van verse vrijwilligers. Ook 
met hen spreek ik de geldende corona maatregelen door, zodat 
ook vanmiddag alles ordentelijk verloopt. De A-selectie schuifelt 
ondertussen binnen en maakt zich gereed voor vertrek. Zij spelen 
een uitwedstrijd. Andere teams komen aangewaaid en eenieder 
maakt zich gereed voor de wedstrijden. Verschillende teams die 
een uitwedstrijd hebben gespeeld komen ondertussen weer aan op 
het thuishonk. Het ene team wat vrolijker dan het andere, winst en 
verlies horen nu eenmaal beide bij het spelletje.

14:30. Na het horen van vele wedstrijdverslagen, begeef ik mij weer 
naar het veld. Het is bedoeling om vanmiddag weer mooie foto’s 
proberen te maken van het reilen en zeilen langs het veld. Tijdens 
de rust is het natuurlijk weer tijd voor een bakje. In de bestuurska-
mer word ik tussentijds op de hoogte gebracht van de verrichtingen 
van het eerste elftal. Na deze kleine onderbreking weer verder met 
mijn taak als fotograaf. En dan is het alweer heel snel 16:30 en 
klinkt het laatste fluitsignaal van de dag over de velden. Snel naar 
de bestuurskamer om wat dingen af te ronden en dan de kantine in. 
Het is er ondanks en met inachtneming van de coronarestricties al 
gezellig druk. Het bar-/keukenpersoneel heeft al menig zweetdrup-
pel op het voorhoofd staan.

17:00. In mijn ooghoek zie ik nog iemand op het veld lopen. De 
terreinman is druk bezig om alles op het veld weer op te ruimen. 
Nadat de teams klaar zijn met douchen gaat de schoonmaakploeg 
van de dag bezig om de kleedkamers weer spic en span te maken 
voor komende maandag. Ongemerkt vliegt de tijd voorbij.

18:30. “Laatste ronde” wordt er geroepen vanachter de bar. Snel 
worden de laatste drankjes besteld en naar binnen gewerkt. Even 
later is iedereen dan alweer vertrokken. Tijd om de kantine, toilet-
ten en bestuurskamer “bezemschoon” te maken, zodat de schoon-
maakploeg van maandag het net iets gemakkelijker heeft.

20:00. De verplichtingen zitten er weer op.  Nog een klein afzak-
kertje met de vrijwilligersploeg van de middag en dan is het tijd 
om huiswaarts te keren. Lopend richting het toegangshek heerst er 
dezelfde rust als vanochtend toen ik hier aan kwam. De zon is er al 
vandoor gegaan en de dauw mag z’n best weer doen om de macht 
op het veld terug te grijpen. Tevreden stap ik op de fiets, “it wie 
wer in moaie dei”.

Met dank aan schrijver Marco Schotanus is via dit stukje over een 
vrijwillig dagje op De Wilgen, mooi verwoord dat sporten op de 
zaterdag niet zomaar vanzelfsprekend is.  Dat er een hele grote 
groep vrijwilligers nodig is om iedereen op deze dag zijn of haar 
wedstrijd te laten spelen.

Henk Mennega.

Dick Sangers, 58
Trainer van 2014 tot 2019

,,De mooiste tijd die ik als trainer heb gehad.’’ Was getekend Dick 
Sangers. ,,Het was een unieke tijd’’, zegt de 58-jarige Heerenvener. 
,,Het is toch bizar dat je met allemaal jongens uit het eigen dorp op 
de drempel van de hoofdklasse hebt gestaan.’’

Meteen in zijn eerste seizoen schopten zijn manschappen het 
tot de nacompetitie om promotie. En dat terwijl Balk in de 
nacompetitie van het seizoen daarvoor streed tegen degra-
datie. En tegen Blauw Wit wankelde. ,,Na de eerste wedstrijd 
dacht ik dat het klaar was. Na de 4-0 in Balk ben ik niet meer 
naar Leeuwarder gegaan.’’ Daar werd het nog 3-0 voor de 
Leeuwarders. ,,Gelukkig voorkwam Ale Geert de Vries dat zij 
nog meer scoorden.’’

Zo mocht Sangers gewoon beginnen in de eerste klasse. 
,,Alles viel dat jaar precies in elkaar. Jongens als Wybren 
Visser, Karst Geertsma en Hessel Altenburg die als winnaars 
en met een bak ervaring terug waren gekeerd uit de hoofd-
klasse in combinatie met talentvolle jonge jongens. Meteen 
boekten we resultaten en die werkten als doping.’’

Elk jaar weer lukte het zijn ploeg om zich te handhaven. Voor 
Sangers was dat het hoogtepunt van zijn tijd in Balk. Een 
ding er uitpikken, kan hij niet. ,,Maar dat eerste seizoen had 
promotie naar de hoofdklasse gekund. Ik denk niet dat het 
ooit weer gaat gebeuren.’’

Nadat Sangers in 2019 vertrok, werd hij trainer bij Be Quick 
Dokkum. Door corona werd dat seizoen vroegtijdig beëindigd. 
De Heerenvener besloot na dertig jaar voorlopig een punt te 
zetten achter zijn trainersloopbaan. ,,Als het je energie gaat 
kosten in plaats van opleveren, moet je naar jezelf gaan 
kijken.’’

Het reizen, het improviseren als het trainingsveld er weer 
eens slecht bijligt, het rennen en vliegen, het lukte niet meer. 
Sangers mist het werken met een groep gemotiveerde voet-
ballers wel. ,,Maar het voelt nu beter, het is rustiger.’’ 

Voor SC Heerenveen doet hij wat scoutingswerk en op zater-
dagen kan hij zonder stress langs de lijn staan. Ook bij Balk. 
,,Want de club heeft een plekje in mijn hart. En ik voel dat 
het andersom ook zo is.’’ 
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MEERWEG 17-20, 8561 AV BALK
TEL.: 0514 - 60 32 48

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

Openingstijden:
Dagelijks geopend van 11:30 tot 21:00 uur
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GRUTSK op VV Balk
Het was in mei 1991, dat Rimmie Muizelaar bij ons aanbelde en 
mij vroeg of ik voorzitter wilde worden van gymnastiekvereniging 
“de Evenwichtsbalk’. Dochtertje Marike zat per slot van rekening op 
gym. “Nee, ik heb niks met gymnastiek…..als het nou voetbal was”, 
antwoordde ik als voetballiefhebber en vader van 2 voetballende 
jongens. Dat heb ik geweten, want niet veel later kwam de man van 
Rimmie, Simke Muizelaar aan de deur en zei: “Dus jij wilt wel in 
het hoofdbestuur van de voetbalvereniging, dat is mooi.” En zo werd 
ik in juni 1991 bestuurslid Sponsorzaken van VV Balk, destijds 
spelend bij sporthal De Trime.

Een mooie tijd om er in te stappen. Balk 1 was net kampioen 
geworden van de 1e klas FVB en promoveerde na een aantal mage-
re jaren naar de 4e klas KNVB. Bovendien won Balk 1 op 1 juni 
1991 in Noordbergum de Freonskipsbeker, de FVB-beker, door in 
de finale met 2 – 1 te winnen van Haulerwijkse Boys met doelpun-
ten van Johannes Geertsma en Douwe Koopmans. Groot feest dus.

Het bestuur bestond uit negen mannen, die om de 3 of 4 weken 
op de dinsdagavond vergaderden in een achterzaaltje van HCR 
Boonstra, nu Dubbel en Dwars, bij gebrek aan een eigen clubhuis.
Het waren lange, mooie bijeenkomsten onder de gemoedelijke lei-
ding van voorzitter Gosse Hylkema.

Alleen 2 kopjes koffie p.p. werden betaald door de club, de (alco-
holische) drankjes en de onvermijdelijke gehaktbal en frikandel 
speciaal moesten de mannen zelf betalen, want penningmeester 
Jaap Oom was erg zuinig in het belang van de club. En omdat de 
gezellige nazit aan de bar vaak tot diep in de nacht duurde, was 
het bestuurslidmaatschap van VV Balk een vrij dure hobby. Maar 
niemand klaagde hierover, een leuke hobby mocht best wel wat 
kosten!

De mannen, waarmee ik gedurende 6 jaar in het bestuur zat, waren: 
Gosse Hylkema, Jaap Oom, Simke Muizelaar, Johannes Smits, Jan 
van Rijs, Joes Wynia, Hans Meinsma, Cor Zeldenrust, Harmen van 
der Zee, Egbert Kroes, Theo Meinen en Jan Oosterhoff. Helaas zijn 
4 hiervan inmiddels overleden.

Het bestuur organiseerde destijds verschillende activiteiten om de 
kas te spekken, er was geen kantine als inkomstenbron. Zo was er 
de jaarlijkse Rommelmarkt in de loods aan de Jachthavendyk, de 
verkoop van Meinsma-suikerbrood tijdens de Balkster Feestweek 
en de Balkster Voetbaldag met veel activiteiten voor alle leden 
op de velden, het doelschieten om de “Nico Terpstra penaltybo-
kaal” met vaak keeper Fred Grim van SC Cambuur op het doel en 
de kraampjesmarkt in de straten bij de sporthal. Dit werd dan ‘s 
avonds afgesloten met een feestavond voor leden en supporters 
in een volle Treemter met vaak komische, hilarische optredens 
van verschillende voetbalteams van alle leeftijden en tot slot nog 
muziek.

Eénmaal was er een feest-/muziekavond in sporthal De Trime met 
o.a. de mooie, landelijk bekende actrice/zangeres Tatjana Simic en 
de zanger Harry Slinger van Drukwerk.
Ook werd éénmaal een snertactie georganiseerd. Wij als bestuursle-
den gingen de deuren langs om snert te verkopen voor de clubkas, 
maar dit werd geen succes, want na enige tijd kwamen kopers 
klagen, dat de  snert was aangebrand en werd de verkoop gestopt. 
Een echte snertactie dus!

Als bestuurslid Sponsorzaken was ik geregeld op pad om bij de 
Balkster bedrijven en winkels shirt-, bord- en balsponsoren te 
zoeken. Er moest bij mijn start in 1991 direct al een nieuwe hoofd-

sponsor gezocht worden i.v.m. het faillissement van hoofdsponsor 
Friendship Jachtbouw. Het mag gezegd worden dat de Balkster 
bedrijven en winkels VV Balk een warm hart hebben toegedragen.

Na 6 jaar leuren werd het hoog tijd voor een ander gezicht en 
stapte ik na 6 mooie jaren uit het bestuur. Daarna in 1997 werd het 
tijd voor andere vrijwilligerstaken voor de club. Na jaren bestuurs-
kamerdienst op de zaterdagmiddag samen met Johannes Smits en 
daarna tot 2019 bestuurskamerdienst voor de jeugdcommissie op 
de zaterdagmorgen ben ik vanaf mijn pensionering in 2012 tot 
heden actief in de klusploeg op de maandagmorgen en schrijf ik 
met krijt wekelijks het programma en de actuele standen van Balk 
1 en 2 op het bord in de kantine. Het voelt goed om deel te zijn 
van de grote groep vrijwilligers, die altijd weer klaar staan voor 
onze club.

De clubliefde voor VV Balk blijkt ook uit de tientallen supporters 
die elke keer weer naar de uitwedstrijden van Balk 1 in bijvoor-
beeld Winsum, Groningen, Drachten en Steenwijk gaan. Hoe mooi 
is het om als Balk supporter ons 1e elftal, dat nu al voor het 9e 
seizoen uitkomt in de 1e klas KNVB, te steunen en dan soms ook 
nog als bescheiden dorpsclub met eigen jongens te zien winnen 
van Drachtster Boys of Olde Veste of  één punt te pakken tegen een 
gesubsidieerd vreemdelingenlegioen van een Groninger club. Dan 
zit je na afloop trots en voldaan in de kantine samen na te genieten 
met een biertje en een gehaktbal.

De sociale functie van een club als VV Balk is groot. Jong en oud 
ontmoeten elkaar op en rond de velden en in de kantine. Kijk 
maar eens naar de gezellige drukte van kinderen en ouders op de 
zaterdagmorgen en rond de wedstrijden op de zaterdagmiddag en 
na afloop in de kantine. Voetbal is voor velen dus echt de belang-
rijkste bijzaak in het leven.

Ik hoop nog lang actief lid te zijn van de VV Balk familie en hoop, 
dat na de Corona-crisis alles weer wordt, zoals het voorheen was. 
Mijn wens is, dat we na 75 jaar nog vele jaren GRUTSK mogen 
zijn op VV Balk.

Eize Feenstra



Enkele van de vele 
nevenactiviteiten bij VV Balk
Vossenjacht 2019

Jaarlijkse voetbaldag, foto’s uit 2013
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Jan Bruin, 51
Trainer van 2019 tot nu

Het eerste waar Jan Bruin aan denkt bij het woord Balk? ,,Als 
watersportliefhebber kan ik niet anders dan zeggen dat het een van 
de mooiste plekjes is om met de boot te komen.’’ Lachend: ,,Oh, je 
bedoelt VV Balk? Dan denk ik aan strijd en passie.’’

Dat was al zo voordat Bruin hoofdtrainer werd. Zoals hij 
bij Urk denkt aan mannen met een oorbel die de beuk erin 
gooien, denkt hij bij Balk aan de mouwen opstropen en knok-
ken. ,,Dat is er ook wel uitgekomen. Bij de allereerste training 
dacht ik: rustig aan, hou elkaar heel.’’

Zijn eerste seizoen kende een matig begin en voordat de com-
petitie vanwege de coronapandemie werd afgebroken ook een 
matig einde. ,,Daar tussenin was het heel goed. Eigenlijk was 
het voetbal aan het eind ook best goed, net als dit seizoen in 
de eerste wedstrijden. Het valt alleen telkens net de verkeerde 
kant op.’’

Bruin weet dat hij dit seizoen voor een uitdaging staat. Na 
zijn eerste seizoen stopten nogal wat vaste waardes. ,,Als een 
goede lichting stopt, bestaat het gevaar dat je terugvalt. Maar 
we hebben nog een te goede ploeg om ons daarbij neer te leg-
gen. Je moet wel realistisch zijn: het kan gebeuren.’’

Dat Balk zonder mensen van buitenaf wil overleven in de 
eerste klasse, vindt Bruin prachtig. ,,De uitdaging is hier wel 
groter. In Burgum heb ik deze situatie ook wel meegemaakt, 
maar dan haalden ze een paar spelers van buiten. Hier doen ze 
alles met eigen mensen en betalen ze niets. Dat is het mooiste, 
dat is echt.’’

Bruin weet wat de club te doen staat. ,,Er komt op dit moment 
weinig door vanuit de jeugd, maar er zit wel weer wat leuks 
aan te komen. We moeten twee, drie jaar zien te overbruggen 
en dan kun je op hoog niveau blijven voetballen.’’

Hoe het seizoen ook afloopt, Bruin hoopt van harte dat er niet 
nog eens vier, vijf van zijn oudere jongens stoppen. ,,Dat is 
niet op te vangen. De jonge jongens moeten wel wat van de 
cracks om zich heen houden.’’ 

Jaarlijks oliebollentoernooi, foto’s uit 2015

Waar je ook verzekerd bent: 
wij repareren je auto én 

handelen alles af met de 
verzekeringsmaatschappij.

Autoschadeherstel
Autoruitreparatie
Industrieel spuitwerk
3D uitlijning
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www.autoschadekuiper.nl
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Eigen Haard 35

8561 EX  BALK

Tel. (0514) 60 59 85

info@sreekers.nl

www.sreekers.nl

Ook voor uw zonnepanelen, badkamers, dak- en zinkwerk



Univé voetbaldagen, foto’s uit 2015
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Kaboutervoetbal VV Balk

Westein 45, 8561 CA Balk

Tel. (0514) 605990

info@vvbalk.nl

facebook.com/vvBalk/

@vvbalk

Voor de laatste info over bestuur, wedstrijd-
secretariaat, etc ga naar:  www.vvbalk.nl

Meerweg 23, 8561 AV Balk (Frl.)
+31 (0)514 602406

info@destipebalk.nl

destipebalk.nl
zeilschooldestipe.nl
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