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Waardering en Applaus……
Voor u ligt weer een nieuwe presentatiegids voor het seizoen 2021-2022. Een 
gids met weer de nodige wetenswaardigheden, interviews, foto’s en achter-
grondverhalen. Ik wens u hiermee weer een hoop lees- kijkplezier. Voor iedereen 
die heeft meegewerkt aan de totstandkoming hiervan hartelijk dank. Uiteraard 
ook dank aan sponsoren en adverteerders die deze uitgave mede mogelijk heb-
ben gemaakt. Vanaf deze plek wil ik mijn waardering ook uitspreken aan ieder-
een die ondanks corona het afgelopen seizoen ons zijn blijven steunen zowel als 
lid, sponsor en vrijwilliger, Dank daarvoor!.

We hebben wederom een seizoen achter de rug met vele pieken en 
dalen, en dan heb ik het niet over het voetbal wat afgelopen seizoen 
maar een korte periode heeft gemogen, “nee” het virus dat wederom 
probeerde de overhand te krijgen. Allerlei beperkte maatregelen heb-
ben er uiteindelijk voor gezorgd dat we het coronavirus meer en meer 
onder controle hebben gekregen, mede doordat het merendeel van de 
bevolking is ingeënt. Een tijd waarin voetbal ineens een bijzaak bleek 
te zijn. Deze periode geen applaus voor het scorende team, wel voor  
“onze helden” in de medische zorg.

Plezier, Prestatie, Participatie
Zoals bij vele verenigingen en ook al vele jaren (75) bij de VV Balk is 
zaterdag de mooiste dag van de week. Samen voetballen, plezier heb-
ben en samen presteren. We zijn een vereniging waar iedereen op zijn 
of haar niveau van het voetbalspel kan genieten. Samen met al onze 
leden, sponsoren en vrijwilligers maken we de VV Balk. 

Ook dit seizoen gaan alle teams, van de kabouters tot en met de se-
nioren op het veld en in de zaal, weer vol goede moed van start. Ook 
ouders, pake’s en beppe’s en al die andere supporters hunkeren weer 
om naar het voetbal te komen kijken en om daarna in de belangrijkste 
helft (derde) uit te leggen hoe het anders had gemoeten om een beter 
resultaat te boeken. Dat is nu juist het mooie van deze club waar ieder-
een meedoet, gewaardeerd wordt om wie hij of zij is en waar niemand 
wordt uitgesloten!

Namens de redactie, veel leesplezier met deze uitgave!

Henk Mennega
Voorzitter VV Balk
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Vosseleane 73
8551 ML  Woudsend
0514 59 12 36

Verkoop nieuw en gebruikt

Reparatie en onderhoud FIREZONE tankstation 24h

APK keuringen Auto- en busverhuur

Aircoservice en 
storingsdiagnose

Rollover wasserette en 
wasbox

Spoelen van automatische 
transmissies   

Tankstation aan het water 
(benzine en Diesel)

Garage 
B. Pietersma

Wij doen alles voor uw auto www.garagepietersma.com

Waarom wij?

Bij ons autobedrijf bieden 
wij u en uw auto kwaliteit, 
service en garantie.



voor het ontwerp van al uw (ver)bouwplannen in de

woningbouw-, agrarische- en utuliteitsbouw sector

meer informatie op onze site of bel ons voor een vrijblijvende afspraak

Wilhelminastraat 48, Balk

tel.  0514  60 42 87

info@bouwkundigburokampen.nl

www.bouwkundigburokampen.nl
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Gas geven en erin kleunen 
Jan Bruin tekende vorig jaar al vroeg bij als hoofdtrainer, ook al wist hij 
dat hij een loodzwaar seizoen voor de kiezen zou krijgen. ,,De spelers wil-
den met me door, dus toen waren we er binnen een minuut uit.’’ 

Hoe heb je het afgelopen seizoen beleefd, nadat het al na een paar 
wedstrijden werd stilgelegd? 
,,Eigenlijk hebben we nog best veel kunnen doen in tweetallen en 
viertallen. Ik heb het team goed fit kunnen houden en we hebben 
oefeningen gedaan die we ook het komende seizoen in de training 
houden. We hoopten nog op een herstart van de competitie, maar 
helaas gebeurde dat niet. Uiteindelijk kwam die leeftijdsgrens van 
27 jaar. Dat werkt natuurlijk niet. Pistis werd in die periode bij-
voorbeeld 27 en ineens mocht ie niet meer met de groep meedoen. 
Dat was raar.’’ 

Was het lastig om de jongens gemotiveerd te houden? 
,,Het doel was weg. Je traint voor de wedstrijden op zaterdag, maar 
die waren er ineens niet meer. Daarom zijn we op een gegeven 
moment ook naar één keer per week trainen gegaan. En puur voor 
het plezier, dus met veel partijtjes. Een paar weken geleden zijn we 
weer begonnen met trainingen zonder de bal. Dat is niet leuk, maar 
het moet wel even.’’ 

Waarom moest dat? 
,,Het wordt hoe dan ook een lastig jaar voor ons, dus dan mag het 
zeker niet aan de conditie liggen. Ze zijn wel aardig fit teruggeko-
men van vakantie, maar er moest nog wel wat gebeuren. Daarom 
hebben we elke dinsdag pittig getraind. We moesten een goede 
basis leggen voor het seizoen. Ik ben doorgaans niet een trainer 
die veel zonder de bal doet, maar het moest nu echt even. Net als 
toen we bij Bergum een keer afstevenden op degradatie en ik het 
roer omgooide en aan de conditie ging werken. Toen lukte het. En 
ook hier trainden ze op dinsdag zonder piepen.’’ 

Op jouw cv staat nog geen degradatie. Blijft dat zo? 
,,Dat wil ik liever zo houden en ik ben strijdvaardig om dat te 
bewerkstelligen. Dat proef ik in de groep ook. Maar ik ben ook rea-
listisch. Het wordt een lastig seizoen. Met het stoppen van Wiebe 
Rein, Hessel, Pistis en Schelte hebben we weer flink wat kwaliteit 
ingeleverd. Net als een jaar eerder. Ik heb zestien jongens en twee 
keepers. En daar zitten ook twee jongens bij die nog maar 17 jaar 
zijn. Mart Jager en Tom van der Meulen mogen het laten zien. Die 
zullen fouten maken, maar dat weten we. Voor die jonge jongens 
is het echt een leerjaar.’’ 

De doelstelling is dus gewoon handhaven? 
,,Ik heb Hessel Altenburg, onze keeperstrainer, de platte kar al laten 
bestellen voor als we erin blijven. Dan gaan we met bloemen door 
het dorp en vieren we het als een kampioenschap.’’ 

Hoe ga je dat bewerkstelligen? 
,,In eerst plaats moeten we hard werken. En we moeten met het oog 
op de smalle selectie wel wat fit zien te blijven. De vaste patronen 
moeten we er al vroeg inslijpen. Neem bijvoorbeeld spelhervattin-
gen. Ik wil geen halve balletjes meer zien. Die moeten strak voor 
en dan maar zien of er iemand tegenaan kan lopen. We moeten 
erin kleunen. We hebben geen spits meer die er twintig inlegt, dus 
ook scoren zullen we met zijn allen moeten doen. Ik zak met mijn 
teams liever niet in, maar dat zal komend seizoen echt wel eens 
moeten. Maar we moeten met zijn allen vooral elke wedstrijd vol 
gas geven.’’ 

Je wist vorig seizoen al dat het dit seizoen wederom moeilijk zou 
worden. Toch heb je al vrij snel je contract verlengd. Je had ook eieren 
voor je geld kunnen kiezen. Waarom ben je gebleven?   
,,Ik ben zo trouw als een hond. Je kunt het ook niet maken dat je 
vanwege corona weggaat. Dus heb ik gezegd dat ik zou blijven als 
de jongens dat ook wilden. Dat wilden ze, dus toen waren we er 
binnen een minuut uit. In principe ben ik ook een trainer voor de 
lange termijn, al liep dat bij Bergum met acht jaar misschien wat 
uit de hand.’’ 

Dus je bent nog niet toe aan permanente vrije zaterdagen?  
,,Kijk, op een gegeven moment was de situatie in het afgelopen 
seizoen zo, dus dan moet je ook van de vrijetijd genieten. Dat heb-
ben we ook gedaan. Even met het bootje weg of naar Ameland, 
dat was best even lekker. In het begin was ik wel onrustig, maar 
ik heb geleerd er aan toe te geven dat het nu eenmaal zo is. Maar 
ik ben nu echt wel weer toe aan voetballen op zaterdagmiddag. Ik 
heb absoluut niet gedacht om te stoppen omdat de vrije zaterdag zo 
lekker is. Nee, het kriebelt echt weer.’’ 

Wat is je grootste uitdaging bij VV Balk? 
,,We moeten een periode van twee, drie jaar overbruggen. In die tijd 
moet je niet te ver terugzakken. Er komen nog weer jonge jongens 
aan, maar die hebben nog even tijd nodig. Jeugd naar het eerste 
krijgen, is het leukste wat er is. We hebben hier een mooie jeugd-
opleiding. Ik vind het mooi dat Balk geen mensen van buiten haalt. 
Na het stoppen van Hessel had ik misschien best wel een talentvolle 
keeper kunnen halen door mijn contacten bij Cambuur. Maar we 
hebben hier twee keepers die de strijd aan willen gaan. Dus krijgen 
zij de kans. Dat vind ik mooi. Door dat beleid kun je het ook een 
keer wat zwaarder krijgen. Dat weten we allemaal.’’ 

Johan Stobbe
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Waar je ook verzekerd bent: 
wij repareren je auto één 

handelen alles af met de 
verzekeringsmaatschappij.

Autoschadeherstel
Autoruitreparatie
Industrieel spuitwerk
3D uitlijning
ADAS Kalibratie

@autoschadekuiperEigen haard 1, 8561 EX Balk (0514) - 60 23 70 info@autoschadekuiper.nl

www.autoschadekuiper.nl

Van Swinderenstraat 4, Balk
(0514) 60 40 45
info@bakkerijmeinsma.nl

Eigenhaard 12C

8561 EX  BALK

Tel. (0514) 60 59 85

info@sreekers.nl

www.sreekers.nl

Ook voor uw zonnepanelen, badkamers, dak- en zinkwerk
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SCOOR NU EEN
VV BALK
JUBILEUMSHIRT

JR €15
SR €20

VERKRIJGBAAR IN JUNIOR (116, 128, 140, 152, 164), 
HEREN (S T/M 4XL) EN DAMES (34 T/M 44). 

in samenwerking met

BESTELLEN? 
STUUR EEN BERICHTJE NAAR
CORINA HORNSTRA: 06-29215139

Voor meer informatie/aanmelden: 
Roald Haanstra, TJC Coördinator Kabouters



• Nieuwbouw

• Tegelwerken 

• Keukenmontage 

• Verbouw

• Timmerwerken 

• Onderhoud

Balk/Harich  |  T: 06-15523812  |  E: info@ruurdkonst.nl

De werkzaamheden zijn o.a:

nieuwbouw, aanbouw, verbouw, renovatie, badkamers,  

dakkapellen, kozijnen en keukens.

Neem vrijblijvend 

contact op

Tel. 06 107 050 91   |   hoveniersbedrijfaltena@outlook.com
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Kleren maken de man/vrouw
44 jaar geleden toen mijn ouders me opgaven bij VV BALK was de eerst-
volgende stap kleding shoppen met je moeder. Een shirt, broekje en 
kousen moesten er komen, liefst met een zelfgekozen rugnummer, en een 
embleem met het haasje van Gaasterland voor op de borst. De kans op 
twee rugnummers 10 in hetzelfde team was groot alsmede shirtjes van 
verschillende stof en kwaliteit. Halverwege het seizoen waren de shirts 
en broekjes niet alleen gekrompen maar ook vaak verkleurd doordat elke 
moeder een ander wasprogramma volgde. 

Hoe anders is het heden ten dage. De gemiddelde voetballer hoeft 
nog slechts de kicksen zelf aan te schaffen, de rest wordt geregeld 
door de club. Bij VV Balk is dit in de perfecte handen van Yvonne 
Veltman en Corina Hornstra-Ten Rouwelaar. Zij namen het stokje 
over uit de al even perfecte handen van Hessel Dolle. Het hele jaar 
door verzorgen de dames met veel enthousiasme en passie, het 
gehele kleding-pakket van VV Balk. Ze onderhouden het contact 
met de leverancier Textielstra, houden bij waar er tekorten zijn, en 
zijn medeverantwoordelijk voor de huisstijl.

In verband met het 75-jarig jubileum komt er tijdelijk een uniek 
shirt op de markt waarbij de dames ook weer een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Onlangs werd op een zaterdag de kleding voor 
de spelers en staf van de teams weer uitgeleverd aan de leiders en 
even meekijken doet je beseffen wat voor bergen werk er wordt 
verzet door deze twee kanjers. Hierbij overigens gesteund door 
Freddy Hornstra, die alles digitaal verwerkt. Yvonne en Corina 
doen het allemaal met een grote lach op het gezicht. Ze kunnen 
lezen en schrijven met elkaar en naast dat er best wel wat uurtjes 
in gaan zitten is het bovenal erg leuk en gezellig om te doen vol-
gens Yvonne.

Weer een mooi voorbeeld van iets wat tegenwoordig bijna als van-
zelfsprekend wordt beschouwd maar waar achter de schermen heel 
wat organisatie mee te paard gaat. Hulde derhalve voor deze dui-
zendpoten waar een vereniging de handjes mee dicht mag knijpen. 

Willem van Dalen



VV d’Olde Veste
Opgericht in 1954

Parallelweg
Parallelweg 11, Steenwijk

0521 524250
oldeveste.com

VV Groningen
Opgericht in 1929

Sportpark Het Noorden
Iepenlaan 89, Groningen

250 3655543
vvgroningen.nl

VV Balk
Opgericht in 1946

Sportpark De Wilgen
Westein 45, Balk

0514 605990
vvbalk.nl

Pelikaan S
Opgericht in 1957

MCO Gaveborg Oostwold
Boomgaard 1, Oostwold

050 5515697
pelikaan-s.nl

VV Winsum
Opgericht in 2016

Schouwerszijlsterweg
Schouwerszijlsterweg 7A, Winsum (GR)

0595 443262
vvwinsum.nl

ZMVV Zeerobben
Opgericht in 1953

Oosterpark
Achlumerdyk 6, Harlingen

0517 415918
web.zeerobben.nl

Drachtster Boys
Opgericht in 1948

Sportpark Drachtster Bos
Postlaan 5, Drachten

0512 517067

Leeuwarder Zwaluwen
Opgericht in 1965

C.S.V. de Leeuwarder Zwaluwen
Middelzeelaan 18A, Leeuwarden

06 83367237
leeuwarderzwaluwen.nl

VV PKC (Peizerweg de Kring Combinatie)
Opgericht in 1983

Sportterrein PKC’83
De Kring 100, Groningen

050 5253847
pkc83.nl

Club informatie 
Seizoen 2021/2022

1e klasse

E

Blauw Wit ‘34
Opgericht in 1934
Ublingaplantage

Ublingaplantage 4, Leeuwarden
058 2122330
blauwwit34.nl

FC Burgum
Opgericht in 1931 - 1949

Sportcomplex Het Koningsland
Elingsloane 67, Burgum

0511 462150
fcburgum.nl

Broekster Boys
Opgericht in 1956

Gem. Sportpark Damwoude
Kleine laan 124, Damwoude

0511 424460
broeksterboys.nl

CVV Oranje Nassau
Opgericht in 1918

Sportpark Coendersborg
Kooiweg 13, Groningen

050 5256133
cvvoranjenassau.nl

WHC
Opgericht in 1923

Sportpark Mulderssingel
Hoeloosweg 15, Wezep

038 3761923
whcwezep.nl
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Eigen Haard 33
8561 EX Balk

  06 33 06 )4150(
info@geertsma.frl
www.geertsma.frl

Wedstrijdprogramma Balk 1 | 1e Klasse E | 2021-2022
1e periode
25 Sep 15:00 Pelikaan S 1 - VV Balk 1
02 Okt 14:45 VV Balk 1 - PKC‘83 1
09 Okt 15:00 Oranje Nassau 1 - VV Balk 1
16 Okt 14:45 VV Balk 1 - Leeuwarder Zwaluwen 1
23 Okt 14:30 Groningen 1 - VV Balk 1
30 Okt 14:45 VV Balk 1 - Winsum 1
06 Nov 15:00 FC Burgum 1 - VV Balk 1
13 Nov  Beker/Inhaal (zaterdag)
20 Nov 14:45 VV Balk 1 - WHC 1

2e periode 
27 Nov 14:45 VV Balk 1 - Olde Veste’54 1
04 Dec 15:00 Blauw Wit ‘34 1 - VV Balk 1
11 Dec 14:45 VV Balk 1 - Broekster Boys 1 
18 Dec  Beker/Inhaal (zaterdag)

WINTERSTOP

22 Jan 15:00 Zeerobben 1 - VV Balk 1
29 Jan 14:45 VV Balk 1 - Drachtster Boys 1

05 Feb 14:30 Leeuwarder Zwaluwen 1 - VV Balk 1
12 Feb 14:45 VV Balk 1 - Groningen 1
26 Feb  Beker/Inhaal (zaterdag)

3e periode
05 Mrt 15:00 Winsum 1 - VV Balk 1
12 Mrt 14:45 VV Balk 1 - FC Burgum 1
19 Mrt 14:45 VV Balk 1 - Zeerobben 1
26 Mrt 14:30 WHC 1 - VV Balk 1
02 Apr 14:45 VV Balk 1 - Oranje Nassau 1 
09 Apr 14:30 Drachtster Boys 1 - VV Balk 1
16 Apr  Beker/Inhaal
23 Apr 14:40 Broekster Boys 1 - VV Balk 1
30 Apr 14:45 VV Balk 1 - Pelikaan S 1
07 Mei  Beker/Inhaal
14 Mei 15:00 Olde Veste’54 1 - VV Balk 1
21 Mei 14:45 VV Balk 1 - Blauw Wit ‘34 1
28 Mei 14:30 PKC’83 1 - VV Balk 1

Nacompetitie
28 Mei / 4 Juni / 11 Juni / 18 Juni 

Blauw wit ‘34 47,6km 46min

Broekster Boys 81,9km 1u05min

FC Burgum 73,3km 58min

DraChtster Boys 50,9km 40min

groningen 91km 1u 05min

leeuwarDer Zwaluwen 55,5km 48min

olDe Veste ‘54 62,3km 49min

oranje nassau 90km 1u 03min

Pelikaan s 80,4km 1u02min

PkC ’83 84,6km 52min

whC 67km 55min

winsum 107km 1u 14min

ZeeroBBen 48km 39min

Drachtster Boys

Balk

Oranje Nassau

Broekster Boys

PKC ‘83

Winsum

Groningen

Zeerobben

Olde Veste ‘54

Blauw Wit ‘34
FC Burgum

Leeuwarder Zwaluwen

Pelikaan S

WHC
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Jeugdvoetbal in coronatijd
Daar waar we in september 2020 de competitie weer op konden starten 
en hoopten dat alles weer snel “normaal” zou worden en blijven werd het 
seizoen 2020/2021 toch heel anders zoals we nu weten.

Bij de jongste jeugd zijn de “halve” competities het afgelopen 
seizoen nog wel afgerond maar was het ook al “anders” waarbij er 
bij de laatste wedstrijden geen publiek mocht komen en er ook niet 
in de kleedkamers omgekleed en gedoucht kon worden.

Na deze reeks van een aantal bekerwedstrijden en een aantal 
competitiewedstrijden was het in oktober 2020 ineens over. Wat 
nu?

De Technische Jeugd Commissie van vv Balk (hierna: TJC) heeft 
de handen op dat moment ineen geslagen en een alternatief 
programma opgezet om de jeugd van vv Balk toch op de zaterdagen 
bezig te kunnen houden met het spelletje waarvoor ze door de week 
trainen. 

Op diverse zaterdagen zijn er onderlinge toernooitjes gespeeld en 
wedstrijden georganiseerd. Ook op deze zaterdagen helaas ook 
zonder publiek wat bij vele ouders reden was om dan maar als 
begeleider op te treden en zodoende toch mooi de jeugd te kunnen 
zien voetballen.

Het was voor de TJC dit jaar een hele organisatie om alles in goede 
banen te leiden en daar waar het normaliter voor een TJC rustig 
is zodra de competities weer beginnen, is het afgelopen jaar druk 
geweest met het bedenken, organiseren, regelen en delegeren van 
diverse programma’s. Gelukkig konden we iedere keer rekenen 
en bouwen op hulp van vele vrijwilligers die het spelletje op de 
zaterdag ook misten. Een aantal taken en zaken die geregeld 
moesten worden zijn bijvoorbeeld de velden. Onze consul van de vv 
Balk, Roel Hornstra had het trainingsveld met lijnen mooi verdeeld 
in 3 vakken waarbij de JO9 en JO10 jeugd het merendeel van de 
onderlinge toernooitjes op heeft gespeeld. Ook de andere velden 
werden voorzien van “speciale” blauwe lijnen om de afmetingen 
toch zo te krijgen zoals de spelers in competities ook gewend waren. 
De JO9 en JO10 jeugd stonden onder leiding van Jilke Folmer die 
iedere week weer een indeling maakte en op de zaterdag hulp had 
van vele vaders die de wedstrijdjes in goede banen hebben geleid. 

Bij de JO11 t/m JO19 zijn ook diverse toernooitjes geregeld, 
onderlinge wedstrijden gespeeld om de diversiteit van het aanbod 
zo groot mogelijk te houden. Want wat opviel bij die jeugd (en 
uiteindelijk ook de begeleiding) dat niets kan tippen aan de ECHTE 
wedstrijden op de zaterdag waarbij je of uit of thuis met je eigen 
team in de kleedkamer je gereedmaakt voor het spelen van een 
wedstrijd tegen een tegenstander die je niet kent. Toch zijn er hele 
mooie dingen gebeurd, prachtige wedstrijden gespeeld waarbij 
natuurlijk onderlinge rivaliteit een grote rol speelde omdat je elkaar 
door en door kent en bij elkaar op school zit of zelfs broeder/zuster 
twisten op de velden had. 

Net voor de winterstop heeft de TJC een heus spelcircuit georganiseerd 
waarbij de jongste jeugd op zaterdag 5 december 2020 aan de beurt 
waren en er echte Pieten op het veld kwamen die met hun mee 
gingen doen. Wat hebben de kinderen hiervan 

genoten. Een onderdeel waarvan ze het meeste genoten was “schiet 
man van fiets” waarbij ze Henry Pander en Johannes van der Wal 
met de bal van de fiets af moesten proberen te schieten. Maar 
ook andere onderdelen zoals penalty schieten, 4 x 4, voetbaldarts, 
techniektraining, technisch parcours stonden op het programma om 
de spelers hun voetbalkwaliteiten te kunnen tonen.

De zaterdag 12 december 2020 was het de beurt aan de bovenbouw 
waarbij ook een aantal van dezelfde onderdelen als de jongste 
jeugd op het programma stonden en dit keer met Laurens de Vries 
en Johan Sierdsma op de fiets, na afloop waren ze bont en blauw 
geschoten. Voor deze zaterdagen hadden we veel hulp van vele 
vrijwilligers om alles te kunnen organiseren en regelen zodat het 
gesmeerd liep. Waarbij we op het moment van het afsluiten van 
het najaarseizoen nog hoopten op dat de competities misschien op 
1 februari 2021 weer hervat zouden gaan worden, werd dit helaas 
iedere keer weer uitgesteld en heeft dit geresulteerd in hetgeen wat 
we nu weten op het moment van lezen van dit artikel.

Naast het voetballen is ook het voorzien van limonade voor de 
jeugd en koffie voor de begeleiders een taak geweest die de dames 
Betty en Corina het hele jaar door met veel plezier en enthousiasme 
hebben volbracht. 

De TJC heeft ook na de winterstop samen met de trainers en 
begeleiders de draad weer opgepakt met waar we voor de winterstop 
waren geëindigd: namelijk het organiseren van wedstrijdjes en 
onderlinge toernooien. Dit met als doel aan de ene kant het blijven 
ontwikkelen van de spelers, want uiteindelijk ontwikkelt de jeugd 
zich met het maken van “voetbal meters”, anderzijds om de jeugd 
toch iets te bieden in de vooral voor hun lastige periode omdat 
het op school ook al anders was. De jeugd blijven motiveren om 
naar buiten te gaan om te sporten en andere kinderen te kunnen 
ontmoeten en uiteraard willen we de kinderen enthousiast houden 
voor dit mooie spelletje zodat de club de jeugdleden aan zich blijft 
binden.
 
Uiteindelijk leiden we de kinderen op om later de stap naar de 
senioren te kunnen maken, niet iedereen zal het eerste elftal 
halen maar dat is niet erg. Als het plezier maar blijft, dat is het 
allerbelangrijkst en hopelijk kunnen we de jeugd stimuleren en 
voorhouden dat ze zichzelf het beste kunnen ontwikkelen door 
geduld te hebben. Geloof in hun eigen kunnen en altijd hun best te 
blijven doen, dan is er voor elk niveau een passend team waaruit je 
uiteindelijk veel plezier zult kunnen halen (en later…..ja hier spreekt 
een oude |*| 😊 er met veel plezier en verhalen nog op terug zult 
kunnen kijken).

Vanaf deze plek wil de TJC de vele vrijwilligers die we hebben 
mogen verwelkomen gedurende het afgelopen seizoen om het 
programma steeds maar weer rond te krijgen nogmaals heel erg 
bedanken en hopelijk wordt alles weer snel “normaal” en mogen 
we nog lang van jullie tomeloze inzet gebruik maken om de jeugd 
te kunnen laten voetballen en plezier maken!

Technische Jeugd Commissie,
Freddy Hornstra

12 13
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Vrouwen 2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Jeppe van Straaten (trainer), Dagmar Palijama, Isa van 
Vliet, Anna Haringsma, Wiesje Hijlkema, Marije Menger, Sabrina Terpstra, Nynke 
Haantjes, Mathijs van der Sloot (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Carina van der Goot, Evelien Spijker, Eline Brouwer, Denise 
van Schaik, Senna Veenstra, Ilse van der Lijn, Marrit Jissink

JO19-1
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Thomas Daling (trainer), Johan Remmelink, Klaas-Jan 
Muizelaar, Rinke Schram, Wouter Torensma, Ivar Rapati, Dirk-Arend Wondergem, 
Roel van der Brug, Gerard Remmelink (leider).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Daniël Wakkae, Roan Wijnsma, Sander Schram, Rick 
Schilstra, Douwe van der Land, Thanva v/d Berg.

Balk 4 
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Wiebe Hendriks (trainer), Henri Pander, Arjan Kuperus, 
Jappie Duiker, Stefan Hendriks, Johannes vd Wal, Simon van Rijs, Niels Osinga, 
Sierd Deinum, Eelco de Vries, Jan J. Kampen (leider).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Martin Oom, Pascal de Groot, Steffen van der Goot, Jan de 
Vries, Remco Pietersma, Rene Lootsma, Klaas Riemersma, Tekia Fikadu, Jopie van 
der Galien (ass. Scheidsrechter).

Vrouwen 1 
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Tianne Stellingwerf (leider), Jeltsje Winia, Nynke Cnossen, Iris 
Boerstra, Trienke Swart, Brenda Weerman, Sandra Sprik, Melissa Aukema, Gerke 
Vleer (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Kim Mast, Alissa Koers, Sylvana de Haan, Annerens Tijm, 
Sjoukje de Vries, Imme Zijlstra, Annelies van Beenen.

Balk 3 
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Sem Smits, Damian Rinia, Rudmer de Jong, Jelle de Jong, 
Siebe de Vries, Sjoerd Boersma, Jesse Wortman, Simon van Rijs, Rintje Sybrandy 
(leider)
Onderste rij: (v.l.n.r.): Riemer van Loon, Stefan Elzinga, Julian Ambrosio, Steffen van 
der Goot, Jef Smits, Pieter Halma, Justin van der Goot, Timo Braam, Anco Osinga.

Balk 2 
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Wander Rijpstra, Henk Veldman, Jacco Visser, Jens Jager, Julian 
Kuiper, Johnny Dolle, Broer Wiebe de Ringh (trainer), Damian Rinia, Bauke Boersma, 
Ryan Rapati, Jesper Pieter Klompmaker, Michel Dolle, Laurens de Vries (leider).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Jens Lootsma, Jildert Konst, Erik Mast, Timo Osinga, Johan 
Tiemersma, Folkert Bakker, Imke Andries Meinsma, Jesse Wortman, Friso Smits, Gerrit 
Hoogeveen.

Sportieve dilemma’s voor 
Dames 1 en Dames 2
Met twee damesteams, Balk VR1 en Balk VR2, zijn de vrouwen goed 
vertegenwoordigd bij VV Balk. Maar wat zijn de verschillen tussen deze 
ploegen? En waarin zijn ze misschien wel hetzelfde? Om de teams beter te 
leren kennen, nemen we met Trienke Swart (Dames 1) en Kirsten van der 
Zee (Dames 2) een aantal sportieve dillema’s door. 

Fanatiek of sportief
Kirsten: “Bij ons is dat wel echt sportief. Het team is heel gezellig: 
op de trainingen is het altijd een ‘dikke keet’. Onze ploeg is ook iets 
jonger dan het eerste, de meeste van onze speelsters zijn onder de 
twintig. We vinden het vooral heel leuk om te voetballen en leven 
echt toe naar de wedstrijden. Nu die even niet gespeeld kunnen 
worden, is het voor ons wat lastiger om gemotiveerd te blijven. 
Uiteindelijk zijn we dus denk ik vooral sportief. Als een teamgenoot 
een foutje maakt, dan is het zo van ‘oh, volgende keer beter.”

Trienke: “Dat is bij ons wel anders. Wanneer er iemand valt op 
de training, dan gaan we bij wijze van spreken gewoon verder. 
Na een kwartiertje vragen we dan nog even of het wel gaat, haha. 
Dames 1 is echt een hecht, gemotiveerd team. Iedereen geeft zich 
voor de volle honderd procent. Niet alleen in de wedstrijden, maar 
ook tijdens de trainingen. Wie niet serieus bezig is, wordt daar ook 
echt op aangesproken door teamgenoten. Ondanks dat fanatieke, 
is het bij ons ook erg gezellig en is de sfeer heel positief. Ons team 
is inderdaad ook iets ouder dan het team van Kirsten. De jongste 
speelster is bij ons 18 jaar, de oudste is 28.”

Kirsten: “Er bestaat daarnaast ook echt wel een niveauverschil 
tussen beide ploegen. Maar ondanks het feit dat we misschien eerder 
sportief dan fanatiek zijn, is de inzet wel degelijk hoog bij ons.”

Uit of thuis
Kirsten: “Wij gaan het liefste op pad. Als we thuis spelen, dan staan 
er vaak bekenden langs de lijn en ligt de druk daardoor hoger. Het 
team wordt dan wat nerveuzer. Bij uitwedstrijden is dat minder. 
Persoonlijk kies ik toch voor thuiswedstrijden, omdat ik zelf juist 
beter voetbal door die druk. Dan doe ik beter m’n best en kan ik net 
dat extra stapje zetten.”

Trienke: “Ons team speelt het liefste thuis. Wij halen heel veel 
motivatie uit de aanwezigheid van publiek. En het voordeel is 
natuurlijk dat je sneller bier kan drinken na afloop, want je hoeft 
niet meer terug te rijden.”

Regen of vrieskou
Trienke: “Het team zegt denk ik vrieskou, maar ik heb zelf liever 
regen. Als het dan regent, dan wil ik wel graag op echt gras spelen, 
zodat ik slidings kan maken.”

Kirsten: “Het ligt er denk ik een beetje aan om wat voor regen 
het gaat. Maar bij ons is het denk ik hetzelfde. Het team zal voor 
vrieskou kiezen, ik persoonlijk voor regen.”

Gras of kunstgras
Trienke: “Met regen dus gras, maar anders het liefste kunstgras. 
Over het algemeen speelt dat toch het fijnste. Dan heb je een mooi, 

strak veld. We trainen ook altijd liever op kunstgras”

Kirsten: “Ons team wil ook altijd graag op kunstgras spelen. Het ligt 
wel echt aan de omstandigheden en het weer. Bij veel wind, veel 
regen of veel zon speel je toch liever op gewoon gras.”

OranjeLeeuwen of OranjeLeeuwinnen
Trienke: “Een aantal teamgenoten staat denk ik dichter bij de 
OranjeLeeuwinnen, omdat ze sommige speelsters ook echt kennen. 
Persoonlijk vind ik het leuk om hun wedstrijden te zien, maar over 
het algemeen kijk ik toch het liefste naar mannenvoetbal.”

Kirsten: “Ik ook. Bij de mannen gaat het toch net een tandje sneller. 
Het is leuker om naar mannenvoetbal te kijken, maar we juichen wel 
net iets harder voor de vrouwen.” 

15

Even voorstellen 

Trienke Swart 
24 jaar, komt uit Sloten
Voetbalt sinds haar tiende 
Aanvoerder en verdediger bij Dames 1 

Kirsten van der Zee
16 jaar, komt uit Balk
Voetbalt sinds haar negende 
Verdediger bij Dames 2 
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JO15-1 
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Justin van der Goot (trainer), Christiaan Wakkea, Yoran 
Wijnia, Dennis Dijkstra, Hans Lolkema, Jildert Nijholt, Marco Zwart, Willeke van 
der Goot, André de Jong (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Tys Rijpkema, Redmer van der Lijn, Jelger Kroes, Harmen de 
Vries, Ruben Haringsma, Bram Roffel, Franke Bangma.

JO17-1
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Stefan Konst (trainer), Erwin van Veen, Tygo van Ruler, Stijn 
Venema, Sven Hoekstra, Tijn Hornstra, Imro Wijnsma, Jildert Koopmans, Douwe 
Koopmans (leider), Patrick Vroklage (trainer). 
Onderste rij: (v.l.n.r.): Sjoerd Tjalling de Vries, Bas Dijkman, Jayden Kramer, Floris 
Wesselius, Jouke van Strien, Timo Lootsma, Ramon Pander.

JO17-2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Gerrit Hoogeveen (trainer), Joep van Ginhoven, Djimayro 
Werkhoven, Carsten Weißflog, Tijmen Harmen Schotanus, Mees de Lange, Jorik 
van der Werf, Awet Brahne, Jesse van der Meer, Mark Schotanus (leider), Carsten 
Weißflog sr. (trainer)
Onderste rij: (v.l.n.r.): Ryan Koops, Twan Zwerver, Demi Hendriks, Meine 
Groeneveld, Finna Franzen, Jide van Vliet, Stan Jaarsma.

JO14-1
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Anton de Gier (leider), Jesse Bootsma, Roan de Groot, Jorrit 
van der Zee, Sytze Homma, Rixt Zeldenrust, Arnold Kramer, Jesse Koers (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Rens de Gier, Yuri de Vries, Lasse Sil Venema, Bjorn Pander, 
Arne Koning, Jesse van der Wal, Jurjen Schilstra.

JO15-2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Kasper Lemstra (trainer), Martijn Legendal, Sander de Bruijn, 
Gerrit Bangma, Jelke Jong, Jurre Zeldenrust, Djura Wondergem, Lieke Alting, Jildou 
Dijkstra, Freddy Alting (leider).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Siebe Huitema, Jelano Vleer, Lars Haringsma, Ruben Hendriks, 
Wietse Kempenaar, Jasper Jissink, Christiaan Pander.

JO19-2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Hidde Haantjes, Christian de Hart, Justin Stijlaart, Rimmer de 
Hoop, Hidde Hayma, Twan Koppers, Iebe Jelle Leegstra, Kasper Lemstra (trainer/leider).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Loqman Omar, Kamil Borowski, Tobias Veenstra, Meine 
Groeneveld, Tim Gaastra, Mart de Jong, Ali Omar.

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
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Verhuur:
Tenten-bbq-heaters-meubilair-service

koeling-biertap-licht/geluid etc

'Gjin Drokte' wij regelen het graag voor u!

Totale organisatie:
Bedrijfsfeest-bruiloft-jubileum

evenement-catering

www.gjindrokte.nl   |   Lytse side 9, Balk   |   06 837 137 48
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Puntenpakker zet er een punt 
achter. “it is moai west”. 
13 augustus 2021 kan in de boeken als een memorabele dag waarop 
Hessel Altenburg afscheid nam van zijn zo geliefde plekje onder de lat. 

Waar hij in 1999 als A-junior debuteerde met een clean-sheet, zo 
eindigde hij ook zijn laatste kunstje tussen de palen,hij was niet 
te passeren. De handschoentjes gaan definitief uit, een beslissing 
die betreurt zal worden door de fans van VV Balk, en tevens een 
beslissing die Hessel zelf ook niet makkelijk genomen zal hebben.  

Als je een hobby met zoveel passie en inzet beleefd als Hessel zal je 
die mooie zaterdagen ongetwijfeld gaan missen maar er komt ook 
een lading vrije tijd voor terug want ongemerkt gaan er mooi wat 
uurtjes in het ballen vangen zitten. 

Bij de start van het seizoen 2000-2001 werd Hessel de vaste keeper 
van Balk 1. Vijf seizoenen op rij verdedigde hij met verve het 
doel en dat bleef niet onopgemerkt bij de scouts van clubs uit het 
hogere segment. Sc Joure wist ‘’onze’’ Hessel te strikken en stiekem 
gunde iedereen hem dat al was het voor onze vereniging een flinke 
aderlating. Daar maakte hij 4 jaar lang furore en deed daarna nog 
een stapje hogerop bij Flevo Boys Emmeloord. 

Daar vertoefde hij 5 jaar, waaronder 1 seizoen in de Topklasse. 
Daarna, hoe kon het ook anders, keerde hij terug bij zijn clubje, VV 
BALK. Zeven jaar lang gooide hij zich voor elke bal, vloog hij naar 
de kruising, plukte hij corners uit de lucht en schreeuwde hij de 
longen uit zijn lijf om de jonge garde scherp te houden. 

In mijn beleving stond hij eigenlijk altijd in de basis en was hij 
voor de trainers een zekerheidje. Los van zijn keepers-kwaliteiten 
is Hessel ook altijd een gouden jongen geweest. In de groep, een 
motivator voor zijn teamgenoten. 

Persoonlijk ben ik van mening dat Hessel met een beetje mazzel het 
betaald voetbal had kunnen halen maar dat valt natuurlijk nooit 
te bewijzen. De jaren dat ik met hem heb mogen voetballen kende 
hoogte en dieptepunten maar ongeacht het resultaat was het altijd 
lachen en ouwehoeren na een wedstrijd. 

Wie op Youtube - VV BALK - Be Quick Dokkum- intoetst, zal een 
samenvatting zien waarin alles zit wat voetbal zo mooi maakt. 
Passie, geluk, spanning, sfeer en een piepjonge Hessel Altenburg, 
die na afloop een goudeerlijk interview geeft. 

Hessel, bedankt voor al je jaren inzet en geniet van Lenie, Tiemen, 
ouders en de omke-sizzers!! 

Willem van Dalen



VV Balk A-selectie 2021-2022
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Harro Deinum, Bauke Lyklema, Johan Lyklema, Andries Zijlstra (keeper), 
Johan Berger (keeper), Haye Boersma, Marnix Zeldenrust, Andre de Jong

Middelste rij: (v.l.n.r.): Cora van Dijk (verzorgster), Johan Geertsma, Harm Jan de Jong, Martijn 
Boerstra, Hessel Altenburg (keeperstrainer), Mart Jager, Mark Jan Groenewold, Ivar Klijnsma, 
Mildo Kock (ass. Scheidsrechter)

Onderste rij: (v.l.n.r.): Tom Vandermeulen, Adonai Nzoko, Rudolf Reinsma (teammanager), 
Jan Bruin (trainer), Lolke Boerstra (teammanager), Stefan Konst, Jippe Zeldenrust.
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Verzorgster met een schaterlach 
en een luisterend oor
Cora van Dijk gaat haar negende seizoen in als verzorgster van vv Balk. 
Wie acht jaar bij dezelfde club spelers behandelt, moet wel iets kunnen. 
Toch? Hoogste tijd om op de massagetafel plaats te nemen om haar 
geheim te ontrafelen.

In misschien wel het kleinste vertrek op De Wilgen staat de 
massagetafel al klaar. Bij het hoofdeinde is een extra kussentje 
neergelegd, want het moet wel wat comfortabel liggen. Aan de muur 
een serie planken die volgepropt zijn met kussens en waterzakken. In 
een vriezer liggen icepacks te wachten op nieuwe blessures en naast 
het kabinet vol zalfjes en bandages hangt een medische poster van 
het menselijk lichaam.

Welkom in het domein van Cora van Dijk, al acht jaar verzorgster 
bij vv Balk. Deze avond ligt er een iets minder afgetraind lichaam 
dan normaal op de tafel. Deze benen hoeven niet elke zaterdag 
anderhalf uur achter een bal aan te rennen, maar voelen wel zwaar 
door een sportieve zondag. Om over de rug nog maar niet te spreken. 
Een pijnlijk uurtje dreigt. ,,Ik masseer wel stevig’’, heeft ze al 
gewaarschuwd. Plus nog wat andere dreigende taal.

De aanstekelijke lach die voortdurend terugkomt, klinkt voor het 
eerst. Cora van Dijk is een goedlachse verzorger. Harde grappen zijn 
haar niet vreemd. ,,Ik denk dat de schuinste grappen die hierbinnen 
gemaakt worden van mij afkomstig zijn’’, zegt ze.

Van Dijk werd geboren in Rotterdam en verhuisde al in haar eerste 
levensjaar naar Austerlitz. Achter de voetbalvelden van de KNVB in 
Zeist groeide ze op. Haar zaterdagen staan al 40 jaar in het teken 
van voetbal. ,,Ik heb vanaf mijn elfde gevoetbald.’’ Nog steeds speelt 
ze. Bij Hielpen. ,,Ik dacht dat ik gestopt was, dat ik te oud was. Maar 
een vriendin zei dat ik maar een keer mee moest. Toen ben ik weer 
begonnen.’’

Een keer in de week traint ze en straks zijn er weer de toernooitjes 
7 tegen 7 op vrijdagavond. Zwaar genoeg hoor’’, zegt de inmiddels 
52-jarige Van Dijk. ,,Maar op dat niveau kan ik nog wel mee. Als ik 
een toernooi heb gehad met vijf wedstrijden waarin ik niet gewisseld 
ben, loop ik trouwens wel drie dagen krom.’’

In 2006 verhuisde ze met haar man naar Workum, waar ze begon 
met verschillende opleidingen op medisch vlak. In 2013 haalde ze 
haar diploma als sportmasseur. ,,Ik zocht een stageplek. In Workum 
wilde ik liever niet, want daar zat ook al een verzorgster. Toen 
belde Balk. Ze wilden geen stagiair, maar een verzorgster.’’ Zonder 
ervaring op dat vlak, maar wel met kijk op voetbal ging Van Dijk 
het avontuur aan.  

Natuurlijk probeerden de spelers van toen haar eerst even uit. Ze 
was immers een vrouw die terechtkwam in een mannenwereld. Van 
Dijk pakte de mannen meteen stevig aan en diende ze van repliek. 
,,Dat vonden ze wel grappig. En ze zagen ook dat ik het serieus nam. 
Als ik iets niet wist, dan zocht ik hulp.’’ 

Van Dijk, die in Workum ook haar eigen praktijk heeft, voelde zich 
al snel thuis. En ze verblikte niet als ze haar even uittestten. Wat 
voetbal betreft heeft ze inmiddels meer met Balk dan Workum. ,,Ik 
denk niet dat ik ooit nog voor een andere club ga werken.’’

De olie vloeit rijkelijk en de beentjes voelen met de minuut soepeler. 
Pijn? Wat nou pijn. Wie zei er dat sportmassage pijnlijk zou zijn 
en niet fijn. Nee, na een half uur kneden, kunnen deze benen zo te 
voelen een voetbalwedstrijd wel aan. De stijfheid die er twee dagen 
geleden ingekropen is, is er vakkundig uit gemasseerd. Hier kan ik 
wel aan wennen. Jan Bruin mag me bellen.

Sinds ze ruim negen jaar geleden begon, gingen er zo’n zesduizend 
benen door haar handen, 3000 paar. Ook het aantal ruggen dat 
ze behandelde, zal rond dat laatste aantal liggen. Wiens lichaam 
het meest door de handen ging? Van Dijk twijfelt geen seconde. 
,,Pistis’’, zegt ze. ,,Die lag voor elke wedstrijd of training op de tafel. 
Die is heel blessuregevoelig en daardoor helaas ook gestopt.’’

Van Dijk doet meer dan masseren. Haar hokje is een veilige plek. 
Ze biedt er een luisterend oor. ,,Ze kunnen hier alles zeggen zonder 
dat alles meteen op straat ligt. Als ze gewisseld zijn of niet zijn 
opgesteld, mogen ze hier zeuren en mopperen. Of als er privé wat is, 
dan kunnen ze dat hier ook kwijt.’’
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Vertrouwenspersoon zijn, is soms nog belangrijker dan een 
behandeling. De spelers kunnen erop vertrouwen dat wat ze zeggen 
niet zomaar buiten de vier muren komt te liggen. ,,Dat is de kracht 
van verzorgster zijn.’’ Maar als er een speler is die een blessure 
verzwijgt voor de trainer, probeert ze hem wel zover te krijgen dat 
ie het er met de trainer over gaat hebben. ,,Dat lukt altijd. Ja, ik heb 
wel overredingskracht.’’

In het veld ziet ze soms ook dingen gebeuren. Als het om 
voetbalzaken gaat, houdt Van Dijk wijselijk de mond, ook al heeft 
ze wel verstand van het spelletje en zit ze altijd bij de besprekingen. 
Over medische zaken roert ze zich wel. ,,Een speler die in het veld 
geblesseerd raakt, wil er nooit uit. Dan mogen ze het proberen, maar 
als het niet goed gaat, zeg ik dat wel tegen de trainer. Maar ik vind 
het vooral belangrijk dat ze zelf die verantwoordelijkheid nemen.’’

De benen zijn inmiddels klaar. Als ze zijn afgedekt met een handdoek 
is de rug aan de beurt. Alsnog wordt het dreigement waargemaakt. 
De ene na de andere knoop valt ten prooi aan de stevige handen. 
Als de schouders onder handen worden genomen, is de lol er wel 
af. Ontsnappen is onmogelijk. ‘Ik voel hier wat stijfheid en hier en 
hier en hier en hier’. De aanstekelijk lach nodigt deze keer niet uit 
tot meelachen. Ik laat niet teveel blijken dat het pijn doet, want er 
is net verteld dat kleinzerige mensen extra worden aangepakt. En in 
deze rug hoeft nauwelijks te worden gezocht naar pijnlijk plekken. 
Inwendig is het aftellen naar het einde van de behandeling begonnen

In het kamertje van Cora van Dijk is het ook vaak gezellig. Als de 
deur openstaat, loopt het voor de training altijd vol. ,,Ik heb een 
snoeppot en ze komen hier voor de training altijd even ouwehoeren. 
Als ik behandel, zitten er altijd een paar omheen. Ze komen even 
een zalfje smeren, een kauwgommetje pikken of een aspirientje 
jatten. Het is altijd gezellig.’’

Gezelligheid past bij haar. Naast de serieuze kant van haar werk bij 
de club, is ze ook graag van de partij bij feestjes. Van Dijk maakte 
bij het afscheidsfeest van trainer Dick Sangers indruk door live 
te zingen. Al was dat niet door de zuiverheid. ,,En toen Germ de 
Jong, Freark Schakel, René Geertsma en Ale Geert de Vries afscheid 
namen, heb ik die als Ushi even in de zeik genomen. Toen was ik 
hier net een jaar. Ik was meteen bekend… berucht.’’ De schaterlach 
vult voor de laatste keer de behandelkamer. 

Een dag later zijn de beentjes soepel, maar voelt de rug beurs. Een 
fikse rode plek zit onder mijn schouder. Het maakt liggen en zitten 
op een stoel met een hoge rugleuning tot een vervelende bezigheid. 
‘Morgen voelt het beter.’ Ik hou me vast aan die woorden. En 
inderdaad. De tweede dag voelen ook de rug, nek en schouders 
heerlijk ontspannen. De rode plek is verdwenen. De spelers van vv 
Balk zijn met hun pijntjes in goede handen. 

Johan Stobbe



Kleine verbouwingen, Keukeninstallatie, Plaatsen dubbele beglazing,
Badkamerrenovatie, Leveren en plaatsen kunststof kozijnen enz

Stinsenwei 22A - 8571 RJ Harich - Tel. 06 1067 6053
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JO13-2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Fetze Walda (trainer), Finn van Minderhout, Jort Hornstra, 
Sjoerd Walda, Thijs Jan Jaarsma, Senne Bouma, Lars Agricola, Wilco Dijkstra, 
Carsten Weißflog sr. (leider).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Arjen Kuperus (trainer), Fimme Pander, Merijn van Ginhoven, 
Sem Kuperus, Sieger Knot, Jelte Rijpkema, Prince Bazaka, Bjorn Weißflog, Freddy 
Hornstra (leider).

JO13-3
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Otto de Vries (leider), Thomas Trinks (leider), Rutger 
Muizelaar, Rene de Vries, Mikaele Brahne, Sven van der  Molen, Hidde Althuiszes, 
Sven Hoekstra (trainer), Tijn Hornstra (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Finn Prinsen, Tiumfal Brahne, Tjerk Knot, Mark Schilstra, 
Basheer Abdulrah, Bent Franssen, Jan Sikke Dijkstra, Jildert Nijholt (trainer).

JO13-1
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Sybren Zeldenrust (trainer/teammanager), Freerk van der Zee 
(trainer/teammanager), Tieme Nijholt, Hidde Wondergem,  Jesper Boukes, Tiemen 
Altenburg, Menno Otto de Vries, Joarryt Dijkstra, Johan Sierdsma (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Simon Rienstra, Pieter Haantjes, Jelmer van der Zee, Sverre 
Stobbe, Rick Gaastra,  Danni de Graaf, Daniël Zeldenrust.

MO13-1 
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Josha de Vries (leider), Lieke Braam, Oriana Ambrosio, Lieke 
Braakman, Nika Franzen, Kaia Franzen, Kim de Hart, Shayenna Lefferstra.
Onderste rij: (v.l.n.r.): Maren de Vries, Nynke Heere, Marit Rozema, Deborah 
Rienstra, Hendrika Stegena, Iris Bosma, Rosanna de Vries.

JO11-1 
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Riemer van Loon (trainer), Hidde Nijholt, Yvan Riemersma, 
Swen van der Meer, Jorik Schilstra, Jorik de Vries, Pieter Halma (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Eelco de Vries (leider), Jesper de Vries, Karst Reinsma, Senne 
Boukes, Wybren van der Zee, Bjarne Ruiter, Klaas Riemersma (leider).

JO11-2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Rudmer van de Weg, Thymen de Kroon, Brent van Hout, Tygo 
Veltman, Jochem Wijnia (leider).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Herman Potijk, Wiebe Boonstra, Jarno Pander, Bram Vlugt, 
Redmer Wijnia.
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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!

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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JO9-2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Mellisa Aukema (trainer), Kaelen Stelling, Mikke Boekelman, 
Marijke de Vries (leider).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Sake van Buuren, Jesper de Vries, Lotus Vellekoop, Milan van 
der Werf, Klaas Douwe de Jong.

JO7-1
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Roald Haanstra (trainer), Pieter Jan Dijkstra (leider), 
Beerend Altena (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Aisha Faber, Roan Rinzema, Marc Veltman, Jildert Dijkstra, 
Jeen Haanstra, Jilles Ottema, David Stegenga; Erin Homma, Julian Altena.

JO9-1
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Jarno Witteveen, Allard van der Weg, Roan Vleer, Aaron van 
der Linden, Ivan Mous
Onderste rij: (v.l.n.r.): Melissa Aukema (trainer), Jasper Gaastra, Joey Pottinga, Roan 
Geertsma, Geert van der Linden (leider).

JO10-2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Sybren Zeldenrust (trainer), Martijn Stegenga, Fenna van der 
Wal, Tygo Konst, Fardau Zeldenrust, Emma Agricola, Freerk van der Zee (trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Johannes van der Wal (leider), Dylan Faber, Jilke van der Zee, 
Julian Altena, Rudi Agricola (leider).

JO10-3
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Tiemen van der Zee, Edse Witteveen, Hylke Rienstra, Jesper 
Tromp, Jouke Boonstra.
Onderste rij: (v.l.n.r.): Jelle Klaas Rienstra (leider), Robbe van Ginhoven, Sym Folmer, 
Lucas Kuipers, Meine van der Zee (trainer).
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JO10-1
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Jippe Zeldenrust (trainer), Bas Visser, Carst Gijzen, Chris 
Schilstra, Hessel van Rijs, Jelle Hendrik Heere, Luut van Rijs (leider)
Onderste rij: (v.l.n.r.): Freek van der Zee (trainer), Jorn Geertsma, Niek de Vries, 
Thijs Visser, Sybren Zeldenrust (trainer).
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Competitie-indelingen 2021-2022
1e Klasse E
Balk 1
Blauw Wit ‘34 1
Broekster Boys 1
FC Burgum 1
Drachtster Boys 1
Groningen 1
Leeuwarder Zwaluwen 1
d’ Olde Veste’54 1
Oranje Nassau 1
Pelikaan S 1
PKC’83 1
WHC 1
vv Winsum 1
Zeerobben 1

1e Klasse A
Balk 2
Be Quick D 2
Blauw Wit ‘34 2
Broekster Boys 2
Buitenpost 2
FC Burgum 2
Groen Geel 3
Heerenveense Boys 2
Leeuwarder Zwaluwen 2
Leovardia 2
SC Joure 2
Urk 3

3e Klasse A
Balk 3
Blauw Wit ‘34 3
Flevo Boys 4
Heerenveense Boys 3
Oeverzwaluwen 2
Oudehaske 2
QVC 2
SC Joure 3
TOP’63 2
vv Sneek Wit Zwart 2
VVI 2
Workum 3

6e Klasse 09
Balk 4
Bakhuizen 2
De Walde 2
IJVC 3
NOK 3
ONS Sneek 4
Oudega 1
QVC 3
TOP’63 4
V.V. Heeg 3
vv Nijland 3
Waterpoort Boys 5

3e Klasse M
Balk VR1
DWP VR1
LAC Frisia 1883 VR1
MKV’29 VR1
S.C. Stiens VR2
SDS VR1
SJO WTTC VR1
ST BMJ VR1
Steenwijkerwold VR1
SVM VR1
vv Sneek Wit Zwart VR1

5e Klasse 10
Balk VR2
De Walde VR1
FFS VR1
Lemmer vv VR1
Nieuweschoot VR1
NOK VR1
Oudehaske VR1
Read Swart VR1
SC Joure VR1
ST RKO/SSA Creil-Bant VR1
ST VWC/FC Wolvega/Kuinre/
Oldeholtpade VR1

Hoofdklasse A
Balk JO19-1 
CVVO JO19-1
FC Wolvega JO19-1
Gorredijk JO19-1
Heerenveense Boys JO19-1
LSC 1890 JO19-1
Oldeholtpade JO19-1
SC Bolsward JO19-1
SC Joure JO19-1
V.V. Heerenveen JO19-1
vv Sneek Wit Zwart JO19-1

3e Klasse 4
Balk JO19-2
Blauw Wit ‘34 JO19-3
Friesland JO19-1
GAVC JO19-2
Leeuwarder Zwaluwen 
JO19-2
Leovardia JO19-2
MKV’29 JO19-1
Ouwe Syl JO19-1
S.F. Deinum JO19-2
SC Bolsward JO19-3d
Workum JO19-2
Zeerobben JO19-2

1e Klasse 4
Balk JO17-1 
Flevo Boys JO17-2
GAVC JO17-1
Heerenveense Boys JO17-2
SC Bolsward JO17-2
SC Joure JO17-2
Scharnegoutum’70 JO17-1
SJO Oudega/HJSC/Heeg 
JO17-1
SJO RVLC JO17-1
Urk JO17-2
vv Sneek Wit Zwart JO17-2

3e Klasse 2
Balk JO17-2
LSC 1890 JO17-2
Mulier JO17-1
Oeverzwaluwen JO17-1
QVC JO17-1
SC Bolsward JO17-3
SJO Oudega/HJSC/Heeg 
JO17-2
ST IJVC/Blauwhuis JO17-1
Terschelling JO17-1
vv Sneek Wit Zwart JO17-3
Workum JO17-2
Zeerobben JO17-2

1e Klasse 4
Balk JO15-1 
Blauw Wit ‘34 JO15-2
fc Harlingen JO15-1
IJVC JO15-1
Mulier JO15-1JM
SC Franeker JO15-1
Scharnegoutum’70 JO15-1
SJO RVLC JO15-2
SJO Warga WWS JO15-1
ST Woudsend/De Walde JO15-1
Tzum JO15-1
Workum JO15-1

4e Klasse 04
Balk JO15-2JM
Alcides JO15-3
CVVO JO15-2JM
d’ Olde Veste’54 JO15-3
FC Wolvega JO15-2
Giethoorn JO15-1JM
SC Emmeloord JO15-2
SC Joure JO15-4
SJO RVLC JO15-3
Urk JO15-3
VENO JO15-1

1e Klasse 01
Balk JO14-1JM
CVVO JO14-1
d’ Olde Veste’54 JO14-1
De Sweach JO14-1
De Weide JO14-1
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO14-1
SVM JO14-1
Tollebeek JO14-1JM
Urk JO14-2
V.V. Heerenveen JO14-2
vv Sneek Wit Zwart JO14-1

1e Klasse 05
Balk JO13-1
CVVO JO13-1
DESZ JO13-1
FC Meppel JO13-1
Flevo Boys JO13-2
M.S.C. JO13-1
Olympia’28 JO13-1JM
SC Emmeloord JO13-1
SJO WIJC/Vitesse’63 JO13-1
Staphorst JO13-1
V.V. Heerenveen JO13-2

2e Klasse 01
Balk JO13-2
Akkrum JO13-1
GAVC JO13-1
Gorredijk JO13-1
Heerenveense Boys JO13-2
LSC 1890 JO13-2
Makkum JO13-1
Oosterlittens JO13-1
SC Bolsward JO13-2
SC Joure JO13-2
SJO RVLC JO13-1

4e Klasse 01
Balk JO13-3
Delfstrahuizen JO13-1
FC Wolvega JO13-3
Flevo Boys JO13-4
Lemmer vv JO13-1
Nagele JO13-1JM
Oeverzwaluwen JO13-1
ONS Sneek JO13-3
SC Joure JO13-3
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-
2JM
ST NOK/Bakhuizen JO13-2
VV Balk M013-1

4e Klasse 01
Balk M013-1
Delfstrahuizen JO13-1
FC Wolvega JO13-3
Flevo Boys JO13-4
Lemmer vv JO13-1
Nagele JO13-1JM
Oeverzwaluwen JO13-1
ONS Sneek JO13-3
SC Joure JO13-3
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-
2JM
ST NOK/Bakhuizen JO13-2
VV Balk JO13-3

1e Klasse 09
Balk JO11-1
Oeverzwaluwen JO11-1
SC Bolsward JO11-1
SC Joure JO11-2
SJO RVLC JO11-1
V.V. Heerenveen JO11-2
vv Sneek Wit Zwart JO11-1
Workum JO11-1JM

4e Klasse 22
Balk JO11-2
Bakhuizen JO11-1
CVVO JO11-4
Hielpen JO11-1JM
Oeverzwaluwen JO11-2
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO11-2
Sleat JO11-1
Woudsend JO11-1

1e Klasse 03
Balk JO10-1JM
SC Bolsward J010-1
SC Joure J010-2
V.V. Heerenveen JO10-2
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO10-1
SJO RVLC JO10-1
vv Sneek Wit Zwart JO10-1
Heerenveense Boys JO10-1JM

2e Klasse 07
Balk JO10-2
Scharnegoutum’70 JO10-1
vv Sneek Wit Zwart JO10-2
Tollebeek JO10-1
SC Emmeloord JO10-1
SJO RVLC JO10-2
Flevo Boys JO10-2

4e Klasse 03
Balk JO10-3
ONS Sneek JO10-1
CVVO JO10-1
NOK JO10-2
Oeverzwaluwen JO10-2
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO10-2
QVC JO10-1
De Walde JO10-1JM

3e Klasse 16
Balk JO9-1
Oeverzwaluwen JO9-1
Bakhuizen JO9-1
SC Bolsward JO9-2
Workum JO9-2JM
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO9-1
vv Sneek Wit Zwart JO9-2
CVVO JO9-3

4e Klasse 11
Balk JO9-2
CVVO JO9-4JM
RKO JO9-1
Woudsend JO9-1
QVC JO9-1
Creil-Bant JO9-2
De Walde JO9-1JM
Flevo Boys JO9-4

ZWH-competitie
Balk JO7-1
Bakhuizen JO7-1
CVVO JO7-1
CVVO JO7-2
CVVO JO7-3
Makkum JO7-1
Oeverzwaluwen JO7-1
QVC JO7-1
Workum JO7-1
Workum JO7-2
Woudsend JO7-1
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Van Swinderenstraat 9    
8561 AP Balk 
0514 - 594595
www.lingerieaandeluts.nl   
f lingerieaandeluts

Van Swinderenstraat 27, Balk, (0514) 60 24 24
www.fotodoededevries.nl

1-uur fotoservice | bruidreportages | digitale media | zwart/wit | pasfoto’s | 

cursus fotografie | fotomanipulatie | sportfotografie
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Terug naar normaal
Wat is het mooiste spelletje ter wereld een rare sport geworden. Met 
volwassen spelers die als bakvissen achter hun hand smiespelen. Met 
opgefokte trainers als harlekijnen aan de zijlijn. Met oefenmeesters die 
de VAR verwensen. Behalve als het in hun voordeel uitpakt, dan worden 
de beelden omarmd. Met commentators die in diepe ernst de vreemdste 
dingen zeggen, over armen langs het lichaam en handen naar de bal. Met 
publiek dat voor het laatste fluitsignaal vertrekt. Met nog steeds drie 
punten als beloning, terwijl je niet meer deed dan een wedstrijd winnen. 
Met strafschoppen die een loterij zouden zijn en niet getraind kunnen 
worden omdat druk niet na te bootsen is. Maar zo is het toch? Het kan 
eenvoudig beter.

Laten we eerst terugkeren naar het oude puntensysteem. Twee pun-
ten bij een overwinning, één bij een gelijkspel, nul bij verlies. Eén 
punt is nu niets waard. Zo verlaat je al gauw teleurgesteld het veld 
en ontevreden de tribune. En het kan nóg beter. Nooit meer hoeven 
supporters vroegtijdig de uitgang op te zoeken, want na de wedstrijd 
gaan we standaard strafschoppen nemen. Goed voor de druk want 
er valt nog iets te halen. Eindigt de reguliere wedstrijd gelijk, dan 
mag de winnaar van de penaltyserie een extra wedstrijdpunt bij-
schrijven: één plus één is twee. Ook als de wedstrijd een winnaar en 
dus een verliezer oplevert, worden er strafschoppen genomen. Doet 
de winnaar van de reguliere wedstrijd dat beter, dan mag de ploeg 
drie punten bijschrijven. Is de verliezer effectiever vanaf de stip, dan 
gaat de ploeg toch nog met een punt naar huis.

Handsballen zijn een klucht geworden. Bal naar de hand of hand 
naar de bal? Gebazel over armen die wel of niet op een natuur-
lijke manier langs het lichaam hangen. Wie naar een wedstrijd kijkt, 
zal zien dat armen zelden natuurlijk langs het lichaam hangen. Ze 
zwaaien, wieken, wijken uit, gaan automatisch mee omhoog als je 
springt. Maar in het voetbal geldt die bewegingsleer niet, daar ver-
wachten we opeens dat spelers als wassen beelden opereren. In het 
strafschopgebied houden verdedigers hun armen langs het lichaam 
alsof ze zo de kist in kunnen, of binden hun armen vast op de rug 
om erger te voorkomen. Natuurlijk is het allemaal niet. Nog nooit 
werd er zo vaak in eigen doel gescoord als tijdens het laatste EK. 

Dan hebben de hockeyers het beter voor elkaar. Bal op de voet? 
Strafcorner! Dat voetje van de tegenstander wordt zelfs bewust ge-
zocht door van dichtbij de bal ertegenaan te pushen. Het zorgt daar 
voor een extra wedstrijdelement. Het voetbal zou er veel bij winnen: 
elke bal op de hand of tegen de arm is strafbaar. Aangeschoten 
hands gaat uit de boeken. Voor iedereen duidelijk, niemand in de 
war, en het scheelt alweer een VAR.     

Eppie Dam
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06 14 701 060 
info@logopediepraktijkbalk.nl  |  www.logopediepraktijkbalk.nl
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KABOUTERS
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Arjan Pietersma (trainer), Tygo Muller (trainer), 
Johan Geertsma ( Trainer).
Onderste rij: (v.l.n.r.): Monti Vellekoop, Nolan Boekelman, Milan de Koning, Tom 
van der Goot, Luc Geertsma,  Domien Punter, Cas Pietrsma, Joya Ettema, Pieter 
Siemonsma, Rindert Anemzzza, Siem van der Veen, Siem van Berkum, Stan van der 
Linden, Jelte Dijkstra, Jesse Visser.

G-TEAM
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Riemer van Loon (trainer), Mirjam Buwalda (leider), Owen 
Buwalda  Minne Wienia  Freerk van der Zee (trainer), Renske Wiendels, Janne 
Ketelaar (trainer). 
Onderste rij: (v.l.n.r.): Detmar Feenstra, Lennart Lageweg, Milan Kuiper, Sake en 
Tiemen van den Berg.
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Uw online puzzelleverancier 
in de regio Balk en 

omstreken! 

Jildert Nijholt, Balk

Ereleden VV Balk
Ereleden. Vele verenigingen hebben deze. Ook VV Balk kent een vijftal 
ereleden. 

In de rijke historie van onze voetbalvereniging zijn talrijke 
vrijwilligers actief betrokken of actief betrokken geweest. Een 
deel van deze actieve vrijwilligers zijn benoemd tot clubman 
of clubvrouw van het jaar. Personen die door hun inzet aan 
de voetbalvereniging als vrijwilliger de eer toebedeeld hebben 
gekregen of kunnen krijgen.  De namen van deze clubiconen zijn 
te vinden op het bord in onze kantine van de VV Balk en zijn voor 
velen binnen de club nog bekende personen.

Uit onze talrijke vrijwilligers in het meer dan 75-jarig bestaan 
van de club, zijn ook een vijftal personen als erelid van 
onze voetbalvereniging benoemd. Leden die door zeer bijzondere 
verdiensten voor de club deze eer toegekend zijn. 

Onze ereleden zijn: Taeke Steenbergen, Bauke Haga, Anne Koekoek, 
Marten van Dijk en Gosse Hylkema. Helaas zijn vier van deze vijf 
personen reeds overleden en is Gosse nog de enige in leven zijnde 
erelid. Gosse heeft van de andere ereleden persoonlijk drie andere 
ereleden gekend. Hiervan is destijds bij de erelid benoeming van 
Gosse een foto gemaakt waarop de ereleden Marten van Dijk, 
Anne Koekoek, Bauke Haga en Gosse zelf opstaan (zie inzet). Taeke 
Steenbergen heeft Gosse persoonlijk niet gekend. Taeke Steenbergen 
was penningmeester van de club in de jaren 1950/1960.

Gosse heeft zijn ‘erelidschap’ te danken aan de bijna 20 jaren 
voorzitterschap binnen onze vereniging en is bij zijn aftreden als 
voorzitter van de club benoemd tot erelid. Gosse heeft als voorzitter 
de periode meegemaakt dat het eerste elftal in de 2e klasse FVB 
(Friesche Voetbalbond) speelde tot en met het spelen in de 1e klasse 
KNVB, alsmede de verhuizing van de vereniging van het complex 
vanaf sportpark De Trime naar De Wilgen.

Op de vraag hoe het erelidmaat-
schap voor Gosse is zegt hij in zijn 
bescheidenheid: ‘it giet net om my 
as earelid, alle frijwilligers binne 
like belangryk foar de klup. Sûnder 
frijwilligers is d’r gjin feriening’. 
En daar heeft Gosse natuurlijk 100 
procent gelijk in. 

Neemt niet weg dat de titel erelid en ook nog het enige in leven 
zijnde erelid best wel bijzonder is. Gosse voegt aan: ‘It soe fan-
sels moai wêze dat de klup ek de kommende tiid nije eareleden 
beneamd. D’r binne ferskate minsken binnen de klub dy’t dizze ea 
ek no fertsjinje’. En bij een vereniging horen uiteraard ook weer 
nieuwe ereleden.

Maar nogmaals bevestigd Gosse: ‘elke frijwilliger is belangryk foar 
it bestean fan ‘e feriening!’.
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De meest complete
supermarkt in de regio

plus.nl

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

Openingstijden: ma-za 07.30-21.00 // zo 09.00-18.00
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Stuur een mail naar teamfoto@vvbalk.nl 
met een duidelijke vermelding van: 

• Je naam
• Welk team
• Formaat 
• Aantal

(840 x 1189 mm)

(840 x 594 mm)

(420 x 594 mm)

(297 x 420 mm)

Zaalvoetbal 2021-2022

Zaal 2
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Sven Aukes, Roald Haanstra, Harry Deinum, 
Johan Nagelhout (klokkenist)
Onderste rij: (v.l.n.r.): Pistis Nzoko, Nino Stijlaart, Jordi Tjalsma, Schelte Reitsma, 
Rutger Kurpershoek

Zaal 3
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Durk-Jan de Vries, Tjalling de Vries, Henk Akkerman, 
Peter Stienstra.
Onderste rij: (v.l.n.r.): Jelle-Piet Rienstra, Peter Bangma, Douwe Jaarsma, 
Bauke Rienstra.

Zaal VR1 
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Marike Feenstra, Marriët Boomstra, Rozina van de Lagemaat, 
Marieke Zeldenrust (leider)
Onderste rij: (v.l.n.r.): Anita Kuipers,  Ytje Geertsma, Betty van der Wal - Pander, 
Bettina Kuiper, Doety Bouma

Zaal 1
Bovenste rij: (v.l.n.r.): Klaas Schotanus, Johannes Altena, Roald Haanstra,
Beerend Altena.
Onderste rij: (v.l.n.r.): Wybo Jorritsma, Arjan Pietersma, Karst Geertsma, Johan 
Nagelhout (klokkennist).

VV Balk Zaal 1
2e Klasse 1
Blauw Wit ‘34 1
Futsal Emmeloord 2
Futsal Marum 1
G.S.F.V. Drs. Vijfje 4
G.S.F.V. Drs. Vijfje 5
G.S.F.V. Drs. Vijfje 6
ONT/CHZ 1
Workum 2 
VV Balk 2

VV Balk Zaal 2
2e Klasse 1
Blauw Wit ‘34 1
Futsal Emmeloord 2
Futsal Marum 1
G.S.F.V. Drs. Vijfje 4
G.S.F.V. Drs. Vijfje 5
G.S.F.V. Drs. Vijfje 6
ONT/CHZ 1
Workum 2 
VV Balk 1

VV Balk Zaal 3
4e Klasse 10
Broekster Boys 4
Broekster Boys 5 
De Herauten 4
Futsal Heerenveen 6
Leeuwarder Zwaluwen 2
Oeverzwaluwen 2
ONS Sneek 1
vv Sneek Wit Zwart 4
vv Sneek Wit Zwart 5
Workum 5
Workum 6

VV Balk Zaal VR1
2e Klasse 1
FFS VR1
Futsal Heerenveen VR1
Renado VR1
ST BMJ VR1
vv Blauw Rood’20 VR1
vv Sneek Wit Zwart VR1
VWC VR1
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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
CSG Bogerman Balk
de Boer Schoenen en Sport
de Graaf Kunststof Teakdekken
de Jong Opticiens
de Langestreek Woninginrichting 
DEVO
Dinkla Verkeersopleidinge Balk
Dynhus
Euronics Haantjes Balk
Finncolors
Firma Bijlsma
Flassh Bronsgieterij

Frisia Invest
Fysiotherapie de Marren
Fysiotherapiepraktijk Rene Geertsma
GaasterComp
Garage Bote Pietersma
Garage Hendriks
Geertsma Assurantien
Gerrit Wijnja Service Harich
Gjin Drokte
Greensales Balk
Groencentrum Roffel
Groothandel Groobo Balk
H. Mous Tweewielers
H.G. Jissink Schilderwerken
Haantjes Motus
Hart in Friesland
Haskestaete Makelaardij
HCR Teernstra
Heineken Brouwerijen Nrd. Nederland
Helder Financiele Dienstverlening
Het Geschenkenhuis
Het Swaentje Balk
HJH Reklame
Hoveniersbedrijf Beerend Altena
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
Kramer Betonservice Balk
KTF Harlingen
LX Event Support
Lifentra
Lingerie aan de Luts
Logopediepraktijk Balk
Loon24
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 OOK NA EEN CORONASEIZOEN GAAN        WIJ HET SAMEN MET DE VV BALK DOEN!

HOOFDSPONSOR

AVK PLASTICS 

Makelaardij Bijstra
Mous Tweewielers
Notariskantoor Nicolai
Oktoberfest Balk
Op de Hoek Makelaardij
Oranjewebsite.nl
Osteopathie Ytje Geertsma
Pizzeria l’Arcobaleno
Plaagdierpreventie Gaasterland
Plus Siemonsma Balk
Podium Gorter
Poortema & van Rosmalen Belastingadviseurs
Promodesk
Purus Advies
R. Konst Timmer & Onderhoudsbedrijf
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
Vier-kant.nl
Voetbalschool ‘t lear en mear
Woningstoffering Jan de Vries Wijckel
Zalencentrum De Treemter
Zeilschool de Stipe
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Allingawier 37  |  9001 LP Grou  |  tel. (058) 284 91 71  |  info@agrivastgoed.nl   |  www.agrivastgoed.nl

Uw specialisten bij:
� aan- en verkoop
- boerderijen

- los land

� taxaties
- fiscaal

- financiering (REV)

- bedrijfsovername

� overheidsingrijpen/onteigeningszaken

� pacht en erfpacht

� bedrijfsverplaatsing

Bij Jasper Meijer vergelijk je ruim 30 geldverstrekkers. Zo weet  
je zeker dat je de beste hypotheek voor jou scoort.

Een afspraak maken?
Bel of app 06 1195 6693 of  
ga naar www.jaspermeijer.nl

Dubbelstraat 8   |   8561 BC Balk   |   06 11 95 66 93   |   info@jaspermeijer.nl

Ga jij een huis 
kopen?

JasperMeijer.
onafhankelijk financieel adviseur

Westein 45, 8561 CA Balk

Tel. (0514) 605990

info@vvbalk.nl

facebook.com/vvBalk/

@vvbalk

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

info@destipebalk.nl

destipebalk.nl
zeilschooldestipe.nl



Tinweg 4

8471 XK Wolvega 

OPENINGSTIJDEN VOLG ONS OOK OP:

Maandag t/m vrijdag

08:30 - 17.00 uur

0561 - 61 71 00        

ADRES

info@veenstra.design veenstra.design  

SCOREN MET JE 
ONDERNEMING?

STEL ONS OP!


