
Naam:    Theo Timmermans 
 
Leeftijd:    32 jaar  
 
Functie VV Jubbega:  Keepertrainer/coach A- selectie, soms meetrainen als speler, 
    volgend seizoen (22/23) assistent trainer 1e elftal 
 
School:   Sportmanagement, Instituut voor Sportstudies, Groningen 
 
Relatie:    Getrouwd met Aukje Boonstra 
 
Huidige woonplaats: Burgum 
 
Huidig werk:   Algemeen medewerker bij WitWay te Drachten   
    (info: www.witway.nl) 
 

MACHTIG MOOI om 'yn ús Heitelân' onderdeel van VV Jubbega te mogen 

zijn! 
 
Mij is gevraagd mezelf te introduceren binnen de club. Aan deze vraag voldoe ik uiteraard!  
Ondanks dat er al heel veel informatie op internet te vinden is, haha. Ik vind het namelijk 
verschrikkelijk om elke keer het woord 'ik' te gebruiken, zoals jullie zometeen zullen lezen!  
 
Wij samen zullen er namelijk voor moeten zorgen dat we een mooie tijd hebben, zodat we 
samen de club naar een hoger niveau/belevingswaarde tillen! Maar..... ok.... doe ik hieronder 
mijn verhaaltje een keer op papier........;-) 
 
Persoonlijk 
 
Als 'echte' Fries ben ik geboren op 15 november 1989 in Wijnjewoude, +- 10km verderop.  
Hier weet ik niet veel meer van want toen zat ik nog in de luiers, haha! 
 
Sinds 1991 wonen mijn ouders in Garijp en hier ben ik, mijn ouders hadden een boerderij 
gekocht, opgegroeid. Ze waren overigens geen boer, maar dat grote weiland beviel me wel 
want dan konden wij (samen met jongens uit Garijp) lekker veel voetballen! 
 
Het ouderlijk gezin bestond uit 4 kinderen: 2 jongens en 2 meisjes.  
 
Mijn oudste zus is Froukje (geboren in 1975), heeft 3 kinderen (Hessel, Berber, Ids) en 
woont in Garijp. 
 
Mijn jongste zus is Anke Timmermans (geboren in 1977), heeft 3 kinderen (Bouke, Nynke, 
Doutzen) en woont in Oudega (gemeente Smallingerland). 
 
Mijn broer is Johan Timmermans (geboren in 1982), heeft 4 kinderen (Age, Janiek, Fenna, 
Sjoerd) en woont in Garijp. 
 
Elke dag liep ik met de bal naar school, gingen we in de pauzes of na schooltijd veel buiten 
spelen en dan gingen we altijd................. ja, klopt: voetballen!  
 
Na een behaalde 1e plaats Nederlandse Kampioenschappen Fietscross (mijn broer deed dat 
ook altijd) wou ik toch echt liever gaan voetballen!  
 



 
Begin van het voetbal 
 
Op de basisschool waren we ook alleen maar aan het voetballen in de pauzes, na schooltijd 
etc. Iets later, op 8 jarige leeftijd, deed er zich een mogelijkheid voor vanuit Omrop Fryslân 
.... en toen dacht ik .... hier moet ik bij zijn!! 
 
Door Omrop Fryslân kreeg ik namelijk de kans om mijn idolen te ontmoeten van SC 
Heerenveen, waaronder Hans Vonk! 
 
Ik ging een brief schrijven en wat een geluk: ik werd uitgekozen! Als 8 jarige mocht ik 
meetrainen met de A- selectie van SC Heerenveen! Voor mij een droom die uitkwam!  
 
Vroeger, nu (keuze Jubbega) en toekomst in Friesland 
 
SC Heerenveen (met o.a. Gertjan Verbeek, gewoond in Jubbega!) was in die tijd voortdurend 
gezamenlijk op koers, samen op weg naar de top!  
 
Samen als 'De Superfriezen'.  
 
Het hele stadion zat vrijwel altijd vol! Sponsoren, supporters, vrijwilligers: bom vol!  
Vraag je moeder, vader, broer, zus, oom, tante, nichtje of neef maar eens! Er waren zelfs 
wachtlijsten voor een seizoenkaart! 
 
Een paar jaar later werd er zelfs Champions League gespeeld in Friesland!  
Fantastisch toch!! Er werd aantrekkelijk voetbal gespeeld met een enorme 
winnaarsmentaliteit!!!!! Wat een feest: als jong jongetje keek je elke keer weer uit naar de 
volgende wedstrijd in het Abe Lenstra stadion.......................................................................... 
Andere Nederlandse clubs hadden enorm veel respect en ontzag voor de club, waar het 
Friese bloed stroomde in alle geledingen van de club!  
 
De vraag vanuit jullie waar ik van droom/mee bezig ben: 
  
vv Jubbega als nieuw startpunt voor de toekomst van het Friese voetbal, met als uiteindelijk 
resultaat dat er in Friesland weer Champions League wordt gespeeld in het Abe Lenstra 
Stadion. Het stadion zit hierbij bomvol: alle Friezen samen uit de gehele provincie.  
 
Dankzij VV Jubbega heb ik het gevoel weer wat ik vroeger bij SC Heerenveen had:  
Fries, zeggen waar het op staat, winnaarsmentaliteit, met z'n allen, bouwen en samen.  
 
Hier wil ik jullie, alle betrokkenen bij VV Jubbega, enorm voor bedanken 
 
Elke dag kom ik mijn bed uit en dan denk ik, en zeg ik tegen de mensen om me heen, in het 
Fries: wat is hier gebeurd in ons vaderland? In Heerenveen? In de gemeente Heerenveen? 
In de regio? De SC Heerenveen fans uit heel Friesland? Waar zijn wij Friezen? Wat willen 
we nu met z'n allen? Woon nu sinds mijn vertrek uit Volendam ruim 6 jaar weer in Friesland 
en snap er helemaal niks van hoe de huidige situatie is bij één van de, potentieel gezien, 
beste clubs van Nederland.  
 
De Friese waarden en tradities: olderaast, it giet oan blikje, vol gas toch????!!!!! 
 
Wij Friezen hebben torenhoge ambities: laten we met z'n allen gaan samenwerken!!!! 
 
 



 
Vanwege deze introductie heb ik vanavond nog een keer het filmpje op internet van mijn 
idolen uit 1998 terug gekeken: mocht als jong broekje op het veld staan met o.a. Foppe de 
Haan, Henk Heising, Hans Vonk, Tieme Klompe, Johan Hansma, Radoslav Samardžić, de 
gebroeders de Nooijer, Jeffrey Talan, Radomski en nog veel meer.  
 
En.... fantastisch vind ik, dat op het filmpje Gertjan Verbeek daar staat als keeper!  
 
Daarom vind ik het ook zo mooi dat ik nu bij jullie mag zijn om onderdeel uit te maken van de 
plaats, waar Gertjan Verbeek vroeger vaak woonde: JUBBEGA! 
 
Keepersvak 
 
De vraag van jullie: welke kwaliteiten heb je nodig om een goede keeper te kunnen zijn? 
 
Dit hangt van vele factoren af en is persoonsgebonden! Dit leg ik graag op de club 'face to 
face' uit aan de spelers, die dit willen weten! In ieder geval wat je nodig hebt is een 
'groeimindset'. En een groeimindset betekent: je doet er alles aan om beter te worden. Met 
andere woorden: je bent coachbaar. Je wilt ontwikkelen, veranderen, beter worden. 
 
Persoonlijk speelde ik vroeger niet altijd als keeper: ik deed ook vaak mee als speler in de 
tijd dat ik bij mijn eerste club V en V'68 zat. Vaak vroeg ik mezelf af: hoe maken we de 
meeste kans om te winnen van onze tegenstander? Uiteindelijk koos ik ervoor om mij als 
speler te specialiseren in de rol van keeper en ben toen naar Burgum gegaan.  
 
Toen ik een jaar of 11 was gaf ik me elke zomer op voor de voetbalkampen van de KNVB.  
Ik won hierbij vele medailles op allerlei verschillende onderdelen: van schotkracht, tot aan 
1v1 en van 1v1 tot aan groepsprijzen t/m shoot out en het nemen van penalty's.  
Deze kampen werden o.a. gehouden in Bakkeveen en Havelte. 
 
Ook gaf ik me op voor de Frans Hoek Keepersdagen/Keeperskampen, die in het hele land 
werden georganiseerd. Frans Hoek is wederom de huidige keepertrainer/coach van het 
Nederlands Elftal. Hij heeft gewerkt in de absolute top: Manchester United, Bayern München, 
FC Barcelona. Krijg nu veel advies en kennis van Frans en daar ben ik hem dankbaar voor.  
 
Elke dag was ik in mijn schoolperiode met voetbal bezig. Samen met een jeugdvriend uit 
Noordbergum, Hessel Jonker, gingen we ook nog elke zondag voetballen met jongens uit 
Noordbergum. We waren elke dag bezig. Mijn mindset is dan ook: altijd beter willen worden. 
 
Op de Frans Hoek Keepersdagen/Keeperskampen bij vv Drachten en OJC Rosmalen 
versloeg ik vele leeftijdsgenootjes: keepers bij zowel amateur als profclubs.  
Met o.a. mijn jeugdvrienden uit Garijp, Burgum, Drachten e.o hebben we vele mooie 
avonturen gehad met mooie herinneringen en prijzen! Waar het ook was: van Bakkeveen tot 
aan Rosmalen. Elk jaar vele medailles op KNVB voetbalkampen en Frans Hoek 
Keepersdagen/Keeperskampen. Het was altijd leuk, spannend en door uitdagingen aan te 
gaan word je alleen maar beter! 
 
Na een aantal jaren kwam ik bij Drachtster Boys terecht in een zeer talentvolle groep.  
We wonnen in de A1 (nu onder 19) heel veel teamprijzen.  
Onbetaalbare herinneringen. Fantastisch. Samen met een zeer talentvolle voetballer van 
Drachtster Boys (Jelle Wagenaar) kwam ik bij FC Groningen.  
Naast mijn tijd bij FC Groningen, studeerde ik in Groningen Sportmanagement aan de 
Hanzehogeschool voor Sportstudies. In deze periode leerde ik veel over 'het reilen en zeilen' 
binnen een betaald voetbal organisatie.  
 



Via ONS Sneek, Harkemase Boys en Sneek Wit Zwart (werden we ook nog kampioen in de 
Hoofdklasse C Zondag!) kwam ik terecht bij profclub SC Veendam: een nieuwe persoonlijke 
droom mocht uitkomen.  
 
Eindelijk kon ik dan profvoetballer worden en elke dag met voetbal bezig zijn. Het enige wat 
ik wil.  
 
Dit is het enige wat ik dus wou/wil en ondanks dat ik vroeger nooit werd gescout (ondanks 
alle prijzen, mensen bij de genoemde amateurclubs die de bvo's hadden getipt en alle 
onderdelen die ik won van keepers die bij een betaald voetbal organisatie zaten) is mijn tip 
aan alle jeugd- en seniorenspelers: 
 

"Geef, wat je in het leven ook doet en meemaakt, nooit op 
want uiteindelijk kun jij jouw droom of doelen waarmaken!" 

 
Na SC Veendam, club ging failliet, heb ik nog gewoond en gespeeld bij FC Volendam. 
Een totaal andere wereld dan ik hier in het Noorden gewend was en ook aan FC Volendam 
heb ik veel te danken. Het was ook genieten aan de Dijk haha! 
Mijn karakter zorgde er uiteindelijk voor dat ik destijds (2014) niet ben ingegaan op een 
aanbieding van SC Heerenveen.  
Ook heb ik twee keer een aanbieding van een meerjarig contract door FC Volendam (2014 
en 2015) en andere bvo's in die tijd, naast me neergelegd.  
 
Na avonturen bij Spakenburg en de amateurtak van vv Heerenveen nu dus bij jullie in 
Jubbega.  
 
Wat ben ik hier blij mee zoals jullie hierboven al hebben kunnen lezen.  
Ik wil met jullie een hele gezellige, sportieve, succesvolle en leuke tijd meemaken!!! 
 
Dankzij de vele mensen werkzaam binnen BVO's (Ajax, AZ, FC Groningen, SC Veendam, 
FC Volendam, Excelsior, SC Heerenveen, FC Twente, PSV) en amateurclubs (V en V'68, FC 
Burgum, Drachtster Boys, vv ONB, ONS Sneek, Harkemase Boys, Sneek Wit Zwart, 
Spakenburg en vv Heerenveen) in Nederland waar ik als trainer/coach/speler ervaring heb 
opgedaan ga ik (met alle bagage die ik heb) alles geven voor de club.  
 
Ook in het huidige betaalde voetbal zijn er veel mensen die mij willen helpen om hun 
ervaring en kennis met mij te delen.  
 
Nu en in de toekomst wil ik nog heel veel leren over alles wat met voetbal te maken heeft. 
De absolute wereldtop ligt hier niet ver vandaan (Premier League, Bundesliga, Serie A, La 
Liga, Ligue 1) en ook daar kunnen we met z'n allen nog veel lering uit trekken.   
Hier wil ik in de toekomst ook naar toe. Hedendaags zijn er de zeer bekende en ervaren 
trainers Foppe de Haan en Gertjan Verbeek, die mij voorzien van hun adviezen.  
Ook van Riemer van der Velde leer ik op bestuurlijk gebied enorm veel. 
 
Hierdoor word ik beter en kan ik meer voor jullie als club of voor jou als speler betekenen.  
 
Ik kijk er nu al naar uit dat we volledig los kunnen, jullie als speler/team beter te maken en 
om samen de club verder op te bouwen. 
 

OANT SJEN OP IT HEIDEFJILD EN/OF YN IT DOARP! 


