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De Foarútpraat is back 

Daar is ‘ie dan. De eerste Foarútpraat sinds twee jaar. Onder het mom van goede voornemens is vanuit 

de seniorencommissie besloten om dit balletje weer op te pakken. Gezien het feit dat ‘Blue Monday’ 

op het moment van schrijven alweer ruim een week achter ons ligt, kunnen we ook stellen dat dit een 

voornemen is dat vooralsnog geslaagd is. Uiteraard is het even spelen met de lay-out, de juiste 

formats en het selecteren van het vermeldenswaardige nieuws dat we hier daadwerkelijk in willen 

brengen maar we kunnen niks anders dan tevreden zijn met het resultaat. Er zal in deze en de hierop 

volgende nieuwsbrieven maandelijks een dappere poging worden gedaan om onze leden, vrijwilligers 

en één ieder die vv Foarút een warm hart toedraagt op de hoogte te brengen van al wat speelt binnen 

onze mooie vereniging. Zo zal er onder andere aandacht besteed worden aan die spelers met een 

fluwelen techniek, de speler met die splijtende pass en ook zeker aan de ploeterende en zwoegende 

Kelderklassers die onze vereniging rijk is maar ook aan onze sponsoren en zeker de vrijwilligers die 

achter de schermen kiezelhard hun steentje bijdragen om onze club draaiende te houden. Middels de 

wedstrijdverslagen, topscorersklassementen, maandelijks terugkerende rubrieken en al dat andere 

interessante zal deze nieuwsbrief nieuw leven ingeblazen worden.  

Momenteel is het balletje alweer op competitief niveau aan het rollen. Na de zeer geslaagde afsluiting 

van het kalenderjaar tijdens het Top2000-cafe mochten Foarut 1 en Foarut 3 aantreden tegen 

respectievelijk sc Franeker en Be Quick Dokkum. Beide teams schoten uit de startblokken en wisten 

met eclatante zeges 2020 te beginnen daar het eerste zeer knap met 2-0 van koploper Franeker wist te 

winnen en het derde boekte een 6-0 overwinning op Be Quick die niets aan de verbeelding over liet. 

Ook het tweede heeft het balletje inmiddels weer opgepakt met zware wedstrijden tegen Leeuwarder 

Zwaluwen en titelkandidaat sc Stiens. Daarover later meer. Zoals u ongetwijfeld zult zien, bevat deze 

Foarútpraat vanaf heden een klassement voor de meeste doelpunten en meeste assists met voor nu 

een verrassende tussenstand. Hoe zal deze er aan het eind van het jaar uitzien? We gaan het 

beleven!  Vooreerst wensen we jullie heel veel leesplezier.  

Namens het bestuur, Auke 

 



 

 

De speler van de maand - Rutmer Huizinga 

 Rutmer Huizinga is door de seniorencommissie uitgeroepen tot v.v. Foarut Speler van de Maand 

Januari. 

Rutmer is bezig met zijn derde seizoen voor v.v. Foarut en heeft dit voor het grootste gedeelte in het 

tweede elftal gedaan. Door zijn vertoonde spel is Rutmer vanaf januari toegevoegd aan de eerste 

selectie, dat onder leiding staat van John Hofte. Rutmer werd hier al eerder voor gevraagd maar door 

zijn toenmalige werksituatie kon hij niet aansluiten bij de eerste selectie. Inmiddels is Rutmer een 

nieuw avontuur aangegaan bij ProWurk. Hierdoor is het voor hem mogelijk geworden om de kans aan 

te grijpen en zich aan te sluiten bij de eerste selectie. Daarmee is hij ook de enige speler binnen Foarut 

die iets van formaat heeft gepresteerd en daarmee de ongetwijfeld schone eer van ‘speler van de 

maand’ januari mag dragen. 

Aan Rutmer nu de taak om een plekje in de basis elf te veroveren. Wij willen hem hierin veel succes 

wensen en hopen nog veel van zijn voetbalkwaliteiten te kunnen genieten. 

 

 

 

 



Nieuws van het eerste 

Na een prima eerste seizoenshelft, waarin het eerste met 17 punten zichzelf op een verdienstelijke 

7e plek terugvindt, stond na de winterstop de oefenwedstrijd tegen oude bekende Friese Boys op het 

programma. Waar dit duel vorig jaar in de winterstop eindigde in een gelijkspel, was het volgens 

trainer John Hofte, die ook volgend jaar voor de groep staat, nu de taak om deze wedstrijd in winst om 

te zetten en zo met een gerust hart naar Bolsward, waar nog 20 minuten op het programma staan, en 

het aankomende trainingskamp in Enschede af te reizen. Foarut wist in deze opdracht te slagen en de 

fictieve punten op Schatzenburg te houden. Friese Boys werd terecht op 2-1 gehouden. Enige smet op 

deze nederlaag was het wegvallen van eerste keeper Sander, die zichzelf moest laten vervangen met 

naar later bleek een ‘skiduim’. Het herstel hiervan vergt enkele weken, dus die zal de komende tijd niet 

binnen de lijnen verschijnen. Aan Daniël Algra de schone taak om hem te komen vervangen de 

komende weken. Op donderdag 16 januari was het de beurt aan SC Bolsward om aan de zegekar 

gebonden te worden. In de twintig resterende minuten bleek Bolsward aan het langste eind te 

trekken. Hoewel Foarut een licht veldoverwicht had, bleek Bolsward in de tegenaanval dodelijk met 

als resultaat een 2-0 eindstand. In de 70 daaropvolgende minuten was het Foarut dat aan het langste 

eind trok middels een prachtig doelpunt van Lennard Weiland. Op 18 januari stond het langverwachte 

teamuitje naar Enschede op de planning. ’s Ochtends vroeg diende iedereen te verzamelen om in 

colonne van 6 auto’s richting het verre oosten te vertrekken. Aldaar bleek de accommodatie prima en 

trok een ieder richting het sportcomplex van Eijlermark om daar eerst het tweede te aanschouwen en 

vervolgens zelf aan te treden. Het tweede bleek een maatje te klein voor het tweede van Eijlermark. 

Foarut 1 wist zich na een zeer matige eerste helft nog enigszins te herstellen. Na een 5-1 ruststand 

stond er na 90 minuten een 6-4 eindstand op het scorebord. De derde helft maakte in elk geval een 

hoop goed en onder de bezielende leiding van Sijbe Vogel werd er een kroegentocht opgestart die zijn 

weerga niet kent. De volgende ochtend stond het buggy rijden op de planning en ook hiervan kan 

gezegd worden dat dit een groot succes was. Moe maar voldaan keerde iedereen huiswaarts om op de 

bank te herstellen van dit zware weekend. 

 

25 januari was het dan zover. De wedstrijd tegen de tot dan toe ongeslagen koploper SC Franeker. 

Door enkele blessuregevallen diende de basisopstelling aangepast te worden maar dit bleek tijdens de 

wedstrijd niet te merken. Hoewel Franeker de eerste helft absoluut het betere van het spel en de 

kansen had, kwam Foarut op slag van rust op een 1-0 voorsprong. Een strak aangesneden voorzet van 

Jorrit werd tegendraads binnengekopt door Gerke. Na rust was er een zelfde spelbeeld. Franeker was 

dreigend maar niet doortastend genoeg. Wanneer ze wel een poging binnen de palen deden, wist 

Daniël met enkele katachtige reflexen zijn doel schoon te houden. Na een kwartier wist Foarut de 

score te verdubbelen  middels een intikker van Jorrit  Boomsma. Dit zou de eindstand ook zijn, hoewel 



 

Foarut nog extra zout in de wonden had kunnen strooien van Franeker middels snelle counters. 

Desalniettemin een prestatie van formaat! 

 

1 februari moest er aangetreden worden tegen Delfstrahuizen. Hoewel dit ook de tegenstander was 

met de ouverture van de competitie, bleek dit uiteindelijk een van de best voetballende ploegen te zijn 

in de competitie. Waar deze wedstrijd toen pas in de dying seconds op gang kwam (twee doelpunten 

in de blessuretijd van de wedstrijd), bleek de wedstrijd nu nooit echt te ontvlammen. Foarut liet heel 

weinig zien, Delfstrahuizen iets meer met een 0-0 als logisch gevolg, hoewel Daniël en de verdediging 

het doel soms met wonderbaarlijk vlieg en kunstwerk schoon hielden. 

 

De winterstop heeft Foarut dus geen windeieren gelegd. Tegen de top van de competitie werden er tot 

nog toe 4 uit 2 gehaald. Een prima resultaat en dit biedt vertrouwen voor de toekomst. Voor de 

complete wedstrijdverslagen, zie www.foarut.nl .  

 

Programma februari Foarut 1: 

8 februari: 

14.30 uur                  Foarut 1  - Creil/Bant SSA 1 

15 februari: 

14.30 uur                  TOP’63 1 – Foarut 1  

22 februari: 

Geen programma 

29 februari: 

Geen programma  

 

 

Nieuws van het tweede 

Na een eerste seizoenshelft waarin de verwachtingen wellicht iets te hoog waren, vindt Foarut 2 zich 

na 8 wedstrijden terug op een plek in de grijze middenmoot. SC Stiens 3, vc Trynwalden 2 en met 

name Burgum 3 zijn te hoog gegrepen om een gooi naar het kampioenschap te doen. Daaronder 

voetbalt een aantal ploegen om de aansluiting met de top. Het tweede moet daarin momenteel pas op 

de plaats doen, mede omdat Zwaluwen 5, het meest mysterieuze team van de competitie, geen 

wedstrijd op de daarvoor bedoelde dag voetbalt maar uiteindelijk wel om de plekken bovenin mee 

doen. Ook het bekertoernooi werd niet wat er van gehoopt werd. Na de uitzonderlijke prestatie van 

vorig jaar, destijds werd de halve finale van district Noord behaald, vond het tweede haar Waterloo in 

en tegen SC Franeker 3. Een week later werd orde op zaken gesteld toen Franeker 3 met 5-2 op werd 



gerold in de competitie. Mooi affiche in de beker was overigens het duel in Dronrijp tegen het 

zaterdagteam dat enkele jaren geleden is opgericht. Hoewel Foarut op een degelijke 2-0 overwinning 

leek af te stevenen, was het Dronrijp dat in een tijdsbestek van 5 minuten terugkwam naar 2-2. Een 

corner in de absolute slotfase bracht verlossing. Jurjen kopte de bal via de onderkant van de lat achter 

de doelman en zo konden de punten mee naar Menaam. De emoties die hierbij los kwamen, werden 

Jos te veel en middels een combinatie van de Lambada, de Ketchup-song dans en de Macarena wist 

hij aan te tonen over zeer soepele heupen te beschikken, wat niet iedereen aan de zijlijn kon bekoren.  

 

In de winterstop stonden er twee oefenwedstrijden op het programma. Scharnegoutum 4 kwam op 11 

januari op bezoek. Hier werd in het begin van de competitie ook al een oefenwedstrijd tegen 

gevoetbald. In een spannend duel trok Foarut met 3-4 aan het langste eind. Ook nu wist Foarut te 

winnen. Na wederom een doelpunt rijk duel wist Foarut met 5-3 te winnen. De week erop was het 

beruchte teamuitje naar Eijlermark. Deze oefenwedstrijd werd met ruime cijfers verloren, hoewel dit 

iets vertekend was. Foarut had getuige het veldspel en de kansen recht op meer doelpunten maar kon 

door het slordige verdedigen van alle drie linies eigenlijk nooit aanspraak maken op de overwinning. 

 

Op 28 januari mocht het tweede voor het eerst sinds 16 november (!) aantreden in de competitie. 

Tegenstander was niemand minder dan Leeuwarder Zwaluwen 5. Al snel bleek waar dit team de hoge 

notering op de ranglijst aan te danken had. Het elftal vertoonde opvallend veel gelijkenissen met de 

elftalfoto van Zwaluwen 3 dat om het kampioenschap in de 3eklasse reserve voetbalt. Met de 

kwaliteitsimpuls die Foarut 2 heeft gehad in de vorm van de teruggekeerde Pierre Algra echter geen 

man overboord. Na een onwennig eerste kwartier stond er al een 0-2 op het scorebord. Foarut rechtte 

de rug en wist verdienstelijk terug te komen naar 2-2. Nadat de leider/speler van Zwaluwen spottend 

verkondigde dat Zwaluwen op 60 % voetbalde, bleek al snel waarom. Zodra deze zichzelf had 

gewisseld, kon Zwaluwen weer op 100 % en wist na een vrije trap op 3-2 te komen. Foarut kon weer in 

de achtervolging en wist na een prima aanval op de valreep de 3-3 op het scorebord te noteren. Dit 

alles mocht niet baten want in de laatste seconde van de wedstrijd wist Zwaluwen de 3-4 te noteren, 

middels een pracht van een afstandsschot. Toch bood het vertoonde spel zeker perspectief. 

Dit perspectief was zeker nodig toen Stiens 3 op 1 februari op bezoek kwam. Middels enkele oud-

spelers van het eerste is dit team een zeer geduchte tegenstander. In de eerste helft was hier weinig 

van te merken. Organisatorisch stond het zeer goed en was het Foarut dat de grootste kansen had. Op 

slag van rust wist Pierre een afstandsschot van Fokke dusdanig van richting te veranderen dat de 

keeper geen schijn van kans had en de 1-0 een feit was. Waar er in de rust nog gewaarschuwd werd 

voor een stormloop op het doel van Marco, bleek deze waarschuwing aan dovemans oren gericht. 

Nadat de kruitwolken opgelost waren, was de voorsprong van 1-0 veranderd in een achterstand  van 



 

1-3 waar niks op af te dingen viel en mocht het tweede blij zijn dat de achterstand niet nog verder 

opliep. Dat Foarut 2 na de winterstop over veerkracht beschikt, bleek wel weer toen Jacco de 2-3 al 

vallend op zijn naam noteerde. Foarut leek een minuut voor tijd op 3-3 te komen maar Joost werd 

(naar later bleek terecht) terug gevlagd voor buitenspel. Toch kwam deze 3-3 alsnog, toen Jacco van 

zo’n twintig meter verwoestend uithaalde en de bal in de verre kruising zag belanden. Een 

zwaarbevochten gelijkspel was het resultaat. Voor de complete wedstrijdverslagen, zie www.foarut.nl. 

Programma februari Foarut 2: 

22 februari: 

12.15                   Be Quick Dokkum 4 – Foarut 2 

29 februari: 

13.00                   FC Birdaard 2 – Foarut 2  

 

 

Nieuws van het derde 

Een boven verwachting goede eerste seizoenshelft. Na een moeizame start waar met grote cijfers 

werd verloren van St. Jacob (1-5) en Blauw Wit’34 (9-2), heeft het derde de boel momenteel behoorlijk 

op de rit. De een na de andere ploeg werd met overtuigende cijfers opgerold en koploper sc Stiens 

voelt momenteel de hete adem van de veteranen van het derde. In een absolute topper dienden deze 

ploegen voor de winterstop uit te maken wie als ‘Herbstmeister’ de winterslaap in kon. Helaas voor 

het derde was het Stiens dat aan het langste eind trok in een zinderende wedstrijd (2-1).  

 

Na een winterstop die zich kenmerkte als een rustige, kon Foarut 3 op 25 januari vol goede moed 

aantreden tegen hekkensluiter Be Quick Dokkum. Al snel bleek deze wedstrijd dat de nummer 2 vele 

malen te groot was voor de mannen uit Dokkum. Met enkele flitsende combinaties, schitterende 

doelpunten en vlijmscherpe counters wist Dokkum, mede dankzij uitstekend keeperswerk van de 

ervaren sluitpost, de schade beperkt te houden tot 4-0. Het was Jan-Willem die de ban brak, na een 

achterwaartse kopbal van Cornelis. Met een volley met links deponeerde de kuitenbijter van weleer de 

bal achter de kansloze doelman. Al snel volgden de 2-0 en 3-0. Rutmer draaide knap weg bij zijn 

tegenstander en schoof de bal langs de verbouwereerde keeper. Ook de 3-0 was fraai. Pieter wist met 

een schot van rand 16 de bal in de dak van het net te werken en zo zijn eerste doelpunt na de 

winterstop te maken. De 4-0 was op het conto van de keeper te schrijven. Een op het oog houdbare bal 

van Auke werd niet gepareerd en hiermee werd de ruststand bereikt. Na rust tapte Foarut uit een 

kwalitatief minder vaatje. Dit weerhield Bouwinus, momenteel de Foarut-er met het hoogste 

rendement, en Jan Willem er niet van de eindstand naar 6-0 te brengen. Een prima overwinning welke 

meegenomen dient te worden in het vervolg. Blauw Wit’34 is de eerstvolgende tegenstander welke op 



 

het programma staat en alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om ook dit varkentje te wassen. 

Komt dat zien! Kijk voor het hele wedstrijdverslag op www.foarut.nl. 

 

Programma februari Foarut 3 

8 februari 

14.30 uur                  Foarut 3 – Blauw Wit ’34 9 

15 februari 

12.00 uur                  Beetgum 3 – Foarut 3 

22 februari 

Vrij 

29 februari 

Geen programma  

 

 

  

 
 
 
 
 

http://www.foarut.nl/


 

35+ Benefiet toernooi Else Reitsma 

Op vrijdagavond 6 maart aanstaande wordt er op Sportpark Schatzenburg een 35+ benefiettoernooi 

georganiseerd. De volledige opbrengt van dezeavond zal ten goede komen aan de 2-jarige Else 

Reitsma uit Menaam. Else lijdt aan een zeldzame, ongeneselijke en progressieve spierziekte; distale 

SMA. Een ziekte waar geen behandeling voor is en wat maar een aantal kinderen op de wereld heeft. 

Voor Else betekent het dat ze niet zelfstandig kan mobiliseren. Ze kan wel zelf zitten, maar kruipen 

of staan/lopen lukt niet. Hiervoor zijn hulpmiddelen nodig, hiermee zal Else haar wereldje weer wat 

groter worden. Met de opbrengst van dit toernooi hopen wij hier gezamenlijk een bijdrage aan te 

kunnen leveren. 

 

Na afloop van het toernooi is er live muziek en zal er een verloting zijn. Wij zien jullie graag 

op vrijdagavond 6 maart aanstaande, vanaf 19:00 uur. 

Namens de organisatie, 

Wybren, Jochem en Niels 

 

 

 

Sponsor uitgelicht 

 Pieter van der Veen is al meer dan 30 jaar spelend lid van Foarut en is hiermee een van de langst 

spelende leden binnen de zaterdagsenioren van Foarut. Na een roemruchte carrière waarin Pieter de 

shirts van zowel het eerste als tweede droeg, is hij nu al weer zo’n 10 jaar actief in het tricot van Foarut 

3 en heeft hiermee menig (top)speler zien komen en gaan. 

Pieter staat bij Foarut niet alleen bekend om zijn vlotte rushes maar ook om de vlotte auto, de 

beruchte Mini, die hem jaren lang van Leeuwarden naar sportpark Schatzenburg bracht en weer terug 

naar het thuisfront. 

  

Al weer ruim twee jaar is Pieter trotse eigenaar van van der Veen ZON. Toen Pieter werd gevraagd om 

met van der Veen ZON sponsor van Foarut te worden, kon Pieter uiteraard geen nee zeggen tegen de 

club die hem zo veel plezier heeft gebracht en nog steeds brengt.   

 

  



 

Van der Veen ZON is de partner in duurzame oplossingen. Het ontzorgen van de klant op het gebied 

van duurzaam wonen en werken is één van de missies van dit nog jonge bedrijf. Pieter zorgt met zijn 

bedrijf voor complete installaties van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, meterkasten en 

meer waarbij de tevredenheid van de klanten voorop staat. Voor een woningscan en advies over het 

verduurzamen van woningen staat van der Veen ZON ook paraat om de klanten van een passend 

advies te voorzien dat aansluit op de klantwensen. Ondertussen heeft van der Veen ZON meer dan 400 

installaties opgeleverd en is het trotse installatiepartner van onder andere Essent en Energiedirect.  

 

 

 

 

 

Topscorersklassement per 3-2-20 

Speler Doelpunten 

Jacco Algra 3 

Jan Willem Bokma 2 

Auke Grijpma 1 

Bouwines Sikkes 1 

Gerke Wassenaar 1 

Jorrit Boomsma 1 

Pieter v/d Veen 1 

Rutmer Huizinga 1 

Lammert Dijkstra 1 

Pierre Algra 1 

Wieke de Jager 1 

Annick Douma 1 

Ellen Fokkema 1 

Vera de Haas 1 

    
 

 

Assistklassement per 3-2-20 

Speler Assists 

Auke Grijpma 3 

Cornelis de Haas 2 

Jacco Algra 2 

Pieter v/d Veen 1 

Jorrit Boomsma 1 

Lennard Weiland 1 

Rutmer Huizinga 1 

Jesper Hoeksma 1 

Joost v/d Meulen 1 

Fokke Zwart 1 
  

 

 

 
Eerstvolgende nieuwsbrief 
 
De eerstvolgende nieuwsbrief zal in de eerste week van maart uitkomen. Heeft u input voor de nieuwsbrief? 
Stuur deze dan voor 28 februari naar voetbalzaken@foarut.nl. 

mailto:voetbalzaken@foarut.nl

