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Voorwoord voorzitter 
 
 
 
Hallo beste sporters van VV Suameer,  
 
Crisis, daar was het ineens. Corona, met grote gevolgen. We mochten niet meer trainen en voetballen. De 
kantine moest op slot. Al met al dramatische maatregelen. Gelukkig lijkt het allemaal weer wat beter te gaan. 
En mogen we op het moment van schrijven weer trainen, en mogelijk vanaf 1 juli ook weer gebruik maken 
van de kantine. Maar het is allemaal nog afwachten. 
Hopelijk mogen we vanaf augustus echt weer los en kan de competitie vanaf september weer van start. 
Allemaal afwachten dus, maar het lijkt de goeie kant op te gaan.  
 
Als gevolg van de corona maatregelen hebben wij helaas enkele festiviteiten moeten afblazen. Zo stond er 
een seizoensafsluiter op het programma. Helaas kon dit niet doorgaan. We hebben dan ook nog niet op 
gepaste wijze afscheid van Lieuwe en Jochum kunnen nemen. We hopen dit in september alsnog te kunnen 
doen. En mocht het kunnen, hier een seizoensopening aan vast te plakken.  
 
Maar goed, voor jullie ligt een nieuw informatieboekje voor het seizoen 2020-2021. In dit boekje vinden jullie 
belangrijke gegevens van de vereniging, samenstelling van het hoofdbestuur en de jeugdcommissie, de 
contributiebedragen, de teamindelingen voor het nieuwe seizoen en overige nieuwsgierige informatie. Ook 
komt Yko de Boer aan het woord. Wij zijn erg blij dat na het vertrek van  Lieuwe van der Wijk, wij een 
waardig opvolger voor hem hebben kunnen vinden.  
 
Ook dit jaar gaat de samenwerking met VV Eastermar  verder. Dit jaar zullen weer een aantal keepers, 
keeperstraining in Eastermar krijgen. Dit jaar is het nog niet nodig om spelers uit te wisselen.  
 
Bij elke vereniging zijn vrijwilligers nodig, bij VV Suameer is dat niet anders. Wij zijn heel blij met de 
vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging, maar er zouden best nog meer mensen bij kunnen. Zo 
zoeken wij nog trainers en leiders voor diverse jeugdteams, bestuursleden, scheidsrechters, schoonmakers 
voor o.a. de boxen en barpersoneel. Wie zich geroepen voelt voor een taak mag zich altijd bij iemand van het 
bestuur melden. Vele handen maken namelijk ook licht werk bij VV Suameer!   
 
Rest mij iedereen, voor het komende seizoen veel gezondheid, sportplezier en resultaat te wensen!  
 
Namens het hoofdbestuur, 
 
Binne de Vries 
Voorzitter VV Suameer 
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  Voorwoord hoofdtrainer 
 
 

Wanneer gaat het voetballen weer echt van start? 

 

Op het moment van dit schrijven zijn de regels nog van kracht dat voetballen in wedstrijdvorm pas 1 

september 2020 toegestaan is. Dit geldt tevens voor het trainen zonder 1,5 meter afstand. Mocht dit zo 

blijven, dan kan er direct een streep door mijn voorbereiding van dit seizoen, daar oefenwedstrijden gepland 

staan voor september. Het blijft afwachten dus. Hopende uiteraard dat eerder groen licht wordt gegeven 

voor het spelen van wedstrijden.  

Het was ergens in februari dat ik contact had met vv Suameer over eventueel hoofdtrainerschap voor het 

seizoen 2020-2021. Na een gesprek, ongeveer een week later, werden er noten gekraakt, knopen doorgehakt 

en spijkers op de kop geslagen zodat we diezelfde avond tot een akkoord kwamen.  

Uiteraard had ik me daarvoor wel wat ingelicht over de selectie, die ik zelf nog niet in actie had gezien. Maar 

woorden als gretigheid, leergierig, goede trainingsopkomst en groeipotentie, werkten  positief op mij en 

geven me een goed gevoel daar met ‘’hart en ziel’’ energie in te steken om het werk voort te zetten die 

collega trainer Lieuwe van der Wijk heeft ingezet. 

Ik zelf ben Yko de Boer, 53 jaar, getrouwd met Tiny. We hebben een zoon: Jan Jaap en een dochter: Lauren. 

Veel gevoetbald, vooral bij Broekster Boys en uitstapjes naar FVC en BV Veendam. Als Trainer werkzaam 

geweest bij: Ropta Boys (2x), It Fean 58, Wykels Hallum en SC Veenwouden. 

Onmiskenbaar ben ik ervan overtuigd dat snelheid een belangrijke pijler is om het voetbalniveau naar een 

hoger plan te tillen. Dit gecombineerd met een dosis inzet en wilskracht en het nakomen van afspraken. Met 

snelheid bedoel ik vooral het handelen met en zonder bal en het (vooruit)denken van wedstrijdsituaties. 

Kortom; snel voetbalbeslissingen nemen. De afspraken daarin geven je een houvast aan die beslissingen.  

Dit is een kwestie van veel trainen vanuit de posities en vanuit die afspraken. Altijd weer met ‘’hart en ziel’’ 

trainen. Daarbij moet de groep er maar aan wennen dat ik wel eens individueel of met een klein groepje 

door train na de reguliere groepstraining. Hard werken is toch de basis om beter te worden. 

We gaan straks eerst de zomer in. Genieten van onze vakantie en natuurlijk de stappen van de RIVM en de 

KNVB in de gaten houden i.v.m. eventuele versnelde versoepeling van het verbod op wedstrijden. 

Tot straks!! 

 

Yko de Boer 
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Samenstelling bestuur en commissies 
 
 
 

Hoofdbestuur      
 
Voorzitter       Algemeen lid (notulist) 
Binne de Vries       Aafke van der Werf 
Tel: 06-57854744      Tel: 06-42235030 
E-mail: voorzitter@vvsuameer.nl    E-mail: algemeen@vvsuameer.nl 
 
Algemeen lid (terreinbeheer en onderhoud)   Algemeen lid (terreinbeheer en onderhoud) 
Aldert Koster       Bertus de Jong 
Tel: 06-22506599      Tel: 06-22251244 
 
Algemeen lid (coördinator scheidsrechters senioren)  Algemeen lid (coördinator 35+ teams): 
Sven Bakker       Jan Mulder 
Tel: 06-25053681      Tel: 06-51544753 
 
Secretariaat/ledenadministratie 
Vacant  
E-mail: secretaris@vvsuameer.nl  
 
 
 

Jeugdcommissie 
 
 
Voorzitter       Algemeen lid (notulist) 
Willem van der Veer      Harmina Hoekstra – de Boer 
Tel: 06-51024835      Tel: 06-27127685 
E-mail: jeugdbestuur@vvsuameer.nl  
 
Algemeen lid       Algemeen lid 
Andre van der Meer      Doety Regnerus 
Tel: 06-25582316      Tel: 06-38613544 
 
Algemeen lid (coördinator scheidsrechters jeugd)  Algemeen lid (lid activiteitencommissie) 
Jelle Vlietstra       Froukje Jelsma 
Tel: 06-20369073       Tel: 06-81167220 
 
Algemeen lid (technische zaken)    Algemeen lid  
Henk Jetze Koster      Durk Dijkstra 
Tel: 06-41182082      Tel: 06-38037230 
 
 
 
 
 
 

mailto:voorzitter@vvsuameer.nl
mailto:algemeen@vvsuameer.nl
mailto:secretaris@vvsuameer.nl
mailto:jeugdbestuur@vvsuameer.nl
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Overige functies      Commissies 

Penningmeester      Club van 50 
Romke de Vries       Gerrit van der Meulen Tel: 06-10992334 
Tel: 06-14965130      Sido Hiemstra Tel: 06-57338953 
E-mail: penningmeester@vvsuameer.nl    E-mail: clubvan50@vvsuameer.nl  
     
Wedstrijdsecretaris      Sponsorcommissie 
Johan Koster       Klaas Buma Tel: 06-31963305    
Tel: 06-11252418      Kees Paulusma Tel: 06-27400255 
E-mail: wedstrijdsecretaris@vvsuameer.nl    E-mail: sponsoren@vvsuameer.nl   
 
Veldconsul       Activiteitencommissie 
Willem van der Leest       Geertje de Vries  
Tel: 06-42221412      Tel: 06-81678417  
 
Scheidsrechter coördinator senioren 
Sven Bakker        
Tel: 06-25053681 
 
Scheidsrechter coördinator junioren 
Jelle Vlietstra        
Tel: 06-20369073 
 
Wedstrijdkleding aanspreekpunt 
Sven Bakker        
Tel: 06-25053681 
 
 
 
 
 
Adresgegevens Sportcomplex 
 
Sportcomplex “De Heidkamp” 
Joute van der Meerwei 2a  
9262 SR Sumar  
Tel: 0511-522290 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:penningmeester@vvsuameer.nl
mailto:clubvan50@vvsuameer.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@vvsuameer.nl
mailto:sponsoren@vvsuameer.nl
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Contributie seizoen 2020-2021 
In overeenstemming met het besluit genomen tijdens de Algemene Voorjaarsledenvergadering zijn de 

contributiebedragen als volgt: 

Lid Bedrag per maand Bedrag per jaar 

A + B selectie (senioren)  € 14,50  € 174,00 

C-selectie (35+)  € 10,00  € 120,00 

Junioren (vanaf onder 15)  € 11,00  € 132,00 

Pupillen (tot en met onder 13)  € 10,00  € 120,00 

      

Club 50    € 50,00 

Niet spelend lid  € 8,00  € 96,00 

Donateur vrij vrij 

 

Aanmelden als lid 
Aanmelden kan uitsluitend door het invullen van ons digitale aanmeldformulier via de site. Zodra uw 
aanmelding door onze ledenadministratie is verwerkt ontvangt u een email met daarin uw KNVB 
relatienummer. 
 
Algemene informatie: 
Pas na toekenning van een relatienummer door de KNVB is het nieuwe lid speelgerechtigd alsmede 
verzekerd tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten. Deelname aan één van de hiervoor 
genoemde activiteiten voor acceptatie door de KNVB geschiedt op eigen risico. 
 
Persoonsgegevens: 
De gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de 
vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten, maar ook om het lid te kunnen bereiken voor 
mededelingen en voor de vaststelling en de inning van de contributie. De ondertekenaar geeft toestemming 
om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee 
bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en 
ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. 
 
Leeftijdgrenzen: 
Een nieuw lid moet minimaal 5 jaar of ouder zijn. Voor de 6e verjaardag mag het nieuwe lid niet in 
wedstrijdverband meedoen maar kan dus alleen deelnemen aan de trainingen. Zodra het nieuwe lid 6 jaar 
wordt mag deelgenomen worden aan de competitie. De jeugdcommissie zorgt ervoor dat het nieuwe lid 
wordt ingedeeld in een team. Natuurlijk bestaat er, in overleg met de trainers of coördinatoren, altijd de 
mogelijkheid om een paar keer(maximaal 6 trainingen) zonder verdere verplichtingen mee te doen aan een 
training. 
 

Afmelden als lid 
Afmelden kan uitsluitend door het invullen van ons digitale afmeldformulier via de site. 
Zodra uw afmelding door onze ledenadministratie is verwerkt ontvangt u een email met de bevestiging van 
uw afmelding. Het lidmaatschap beëindigen dient voor 15 mei kenbaar te zijn gemaakt. Bij te late opzegging 
(dus na 15 mei) is contributie verschuldigd over het gehele komende seizoen. Een seizoen loopt van 1 
augustus t/m 31 juli.  

https://www.vvsuameer.nl/236/afmelden/
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Jeugd 
 

Jeugdcommissie 
 
De leden binnen de jeugdcommissie houden zich bezig met de jeugd van VV Suameer. Al een paar seizoenen 
bestaat de commissie uit dezelfde leden, hierdoor zijn meer ideeën gerealiseerd en vastgelegd voor de 
toekomst. Natuurlijk blijven de “normale” taken daarbij doorgaan zoals indelen van jeugdteams, aanstellen 
van jeugdleiders en trainers, regelen van jeugdscheidsrechters, organiseren van jeugdacties, klaarzetten 
wedstrijdvelden en het aanspreekpunt zijn van alles wat betrekking heeft op de jeugd. 
 
Een aantal ideeën dat in het seizoen 2019/2020 is gestart zijn: het organiseren van interne cursussen voor 
onze jeugdtrainers- en -leiders door onze hoofdtrainer Lieuwe van de Wijk, met als doel handvaten te bieden 
rondom de trainingen en wedstrijden van de jeugd. Helaas konden we door de coronacrisis hieraan nog geen 
gevolg geven, maar zullen we dit in het nieuwe seizoen proberen opnieuw op te starten.  
Daarnaast heeft het kaboutervoetbal (kinderen t/m 5 jaar) een vervolg gekregen binnen het seizoen 
2019/2020. Liekele Paulusma heeft samen met Marion de Vries de kabouters zowel binnen als buiten 
kunnen laten kennismaken met voetbal op een speelse manier.  
In het afgelopen seizoen hebben we als commissie voor het eerst meegemaakt dat er wekelijks jeugdspelers 
trainden met onze seniorenelftallen. Dit was voor ons nieuw en daarom soms lastig in te schatten. Toch 
kwam het wekelijks voor dat er jeugdspelers meededen met onze seniorenelftallen. 
 
Vanaf het seizoen 2017/2018 is de KNVB gestart met het introduceren van nieuwe wedstrijdvormen bij de 
pupillen, met als doel om te bevorderen dat iedereen aan de bal komt en dat de techniek verbeterd. Nu 
voetballen de jeugd tot en met onder 12 al in verschillende wedstrijdvormen.  
Voor het komende seizoen voert de KNVB voor deze groep het vier-fasenmodel in. Het seizoen wordt 
opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar (zie ook de speeldagenkalender verderop in dit 
informatieboekje). Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te 
herindelen op het juiste niveau, als dat nodig is. Daarnaast vervallen de bekerwedstrijden en wordt er niet 
gespeeld in de schoolvakanties. We zijn benieuwd naar de ervaringen met deze nieuwe competitieopzet. 
 
Door de coronacrisis hebben onze jeugdteams hun competitie in het voorjaar helaas niet kunnen afronden. 
De resultaten op basis van de najaarscompetitie was over het algemeen beter dan vorig seizoen. Ook al bleek 
dit seizoen ook maar weer dat het indelen van de teams soms lastig inschatten is en teams soms veel 
wedstrijden verliezen, waardoor de kans bestaat dat het spelplezier verdwijnt bij de jeugd. Door de invoering 
van het vier-fasenmodel hopen we dit sneller te kunnen aanpassen.  
 
De samenwerking met VV Eastermar in het afgelopen seizoen is ook weer als positief ervaren. De 
samenwerking bestond het afgelopen seizoen alleen uit vier jeugdspelers die namens VV Suameer 
voetbalden bij de JO 19 in Eastermar. Ondanks de tegenvallende prestaties was dit een leerzaam jaar voor de 
jongens. Voor het komende seizoen zullen VV Eastermar en VV Suameer elk weer met een eigen team de 
competitie starten. Wel zal er opnieuw een samenwerking zijn op het gebied van keeperstraining. Wij hopen 
als commissie dat de samenwerking daarin met Eastermar net zo geslaagd zal zijn als het afgelopen seizoen. 
 
Kort na de start van het afgelopen seizoen heeft Germ de Graaf aangegeven de JO 15 en JO 17 niet meer te 
kunnen trainen, dit door gezondheidsredenen. Gelukkig hebben we snel vervangende trainers kunnen vinden 
waardoor de JO 15 en JO 17 alsnog twee keer in de week konden trainen. Evert van der Veen, Gerrie 
Veenstra, Ate Bergsma en Jochum van der Veen bedankt!!  
Voor het komend seizoen zal Auke Hansma de JO 19 en JO 15 onder zijn hoede nemen.  
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Samen met de jeugdleiders en – trainers hebben wij de teamindeling voor de jeugd gemaakt. Dit heeft 
geresulteerd in een JO19, MO15, JO15, JO12, JO11, JO9 en JO7. De indeling van deze teams zal verder in dit 
informatieboekje gepresenteerd worden.  
 
Graag willen wij bij deze nogmaals de jeugdleiders, -trainers en -scheidsrechters bedanken voor hun inzet 
van het afgelopen seizoen. Dankzij hun konden onze jeugdteams zaterdagochtend hun wedstrijden 
voetballen. Wij hopen dat zij volgend seizoen ook weer bereid zijn om hun bijdrage te willen leveren. 
Daarnaast kunnen wij altijd nog vrijwilligers gebruiken!!  
 
Namens de Jeugdcommissie, 
 
Willem van der Veer  
Voorzitter jeugdcommissie 
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Contactpersonen Jeugdcommissie 
Binnen de jeugdcommissie werken we nu alweer een aantal seizoenen met contactpersonen. Het merendeel 
van de jeugdcommissieleden heeft een jeugdteam onder zijn hoede en fungeert daarbij als contactpersoon. 
Diegene is de contactpersoon voor leiders, trainers en ouders richting de jeugdcommissie, maar zal ook 
wanneer nodig informatie van de jeugdcommissie delen met de leiders, trainers en ouders.  
 

Contactpersonen jeugd: 

Henk Jetze Koster JO 19 06-41182082 

Froukje Jelsma JO 15 06-81167220 

Harmina Hoekstra - de Boer MO 15 06-27127685 

André van der Meer JO 12 06-25582316 

Jelle Vlietstra JO 11 06-20369073 

Durk Dijkstra JO 9 06-38037230 

Durk Dijkstra JO 7 06-38037230 
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Hoofdsponsors 
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Speeldagenkalender 2020-2021 
 

Datum Senioren 
A - Selectie 

Senioren 
B - Selectie 

JO-14 ~ JO-19 JO-8 ~ JO-13 
Senioren 

7x7 
Opmerkingen 

29 aug Beker Vrij Beker Vrij     

5 sept. 2020 Beker KO ronde beker Beker 1e speelronde     

12 sept. 2020 Beker 1e speelronde Beker 2e speelronde     

19 sept. 2020 1e speelronde 2e speelronde 1e speelronde 3e speelronde     

26 sept. 2020 2e speelronde 3e speelronde 2e speelronde 4e speelronde 1e - 25/09   

3 okt. 2020 3e speelronde 4e speelronde 3e speelronde 5e speelronde     

10 okt. 2020 4e speelronde 5e speelronde 4e speelronde Vrij 2e - 09/10 Herfstvakantie  

17 okt. 2020 5e speelronde Vrij Vrij Vrij   Herfstvakantie  

24 okt. 2020 6e speelronde 6e speelronde 5e speelronde 1e speelronde     

31 okt. 2020 7e speelronde 7e speelronde 6e speelronde 2e speelronde 3e- 30/10   

7 nov. 2020 8e speelronde 8e speelronde 7e speelronde 3e speelronde     

14 nov. 2020 Beker/inhaal Beker/inhaal Beker/ inhaal 4e speelronde 4e - 13/11   

21 nov. 2020 9e speelronde 9e speelronde 8e speelronde 5e speelronde     

28 nov. 2020 10e speelronde 10e speelronde 9e speelronde 6e speelronde 5e - 27/11   

5 dec. 2020 11e speelronde 11e speelronde 10e speelronde 7e speelronde     

12 dec. 2020 12e speelronde Beker/inhaal 11e speelronde Vrij     

19 dec. 2020 Beker/inhaal Vrij Beker/inhaal Vrij    
26 december 2020 ~ 9 januari 2021 Kerstvakantie 

2 jan. 2021 Vrij Vrij Vrij Vrij   

9 jan. 2021 Vrij Vrij Vrij Vrij     

16 jan. 2021 13e speelronde Vrij Vrij Vrij     

23 jan. 2021 14e speelronde Beker/inhaal Beker/inhaal Vrij     

30 jan. 2021 15e speelronde Beker/inhaal Beker/inhaal 1e speelronde     

6 feb. 2021 16e speelronde 12 speelronde 1e speelronde 2e speelronde     

13 feb. 2021 Beker/inhaal 13e speelronde 2e speelronde 3e speelronde     

20 feb. 2021 Beker/inhaal Vrij Vrij Vrij   Voorjaarsvakantie  

27 feb. 2021 17e speelronde Vrij Vrij Vrij   Voorjaarsvakantie   

6 mrt 2021 18e speelronde 14 e speelronde 3e speelronde 4e speelronde     

13 mrt 2021 19e speelronde 15e speelronde 4e speelronde 5e speelronde     

20 mrt. 2021 20e speelronde 16e speelronde 5e speelronde 6e speelronde     

27 mrt 2021 21e speelronde 17e speelronde 6e speelronde 7e speelronde 1e - 26/03   

ma. 5 apr. 2021 Beker/inhaal Beker/inhaal Beker/Inhaal Vrij   Pasen 

10 apr. 2021 22e speelronde 18e speelronde 7e speelronde 1e speelronde 2e - 09/04   

17 apr. 2021 23e speelronde 19e speelronde 8e speelronde 2e speelronde     

24 apr. 2021 24e speelronde 20e speelronde 9e speelronde 3e speelronde 3e - 23/04   

1 mei 2021 Beker/inhaal Vrij Vrij Vrij   Meivakantie 

8 mei 2021 25e speelronde Beker/inhaal Beker/inhaal Vrij   Meivakantie 

12 mei 2021 Bek. Fin. Stand. Vrij Vrij Vrij    

15 mei 2021 26e speelronde 21e speelronde 10e speelronde 4e speelronde 4e - 14/05   

22 mei 2021 NC Vrij Vrij Vrij   Pinksterweekend 

25-27 mei 2021 NC Vrij Vrij Vrij   

29 mei 2021 NC 22e speelronde 11e speelronde 5e speelronde 5e - 28/05   

1-3 juni 2021 NC Vrij Vrij Vrij   

5 juni 2021 NC inhaal inhaal Vrij   Bekerfinale / Voetbaldag 

8-10 juni 2021 NC Vrij Vrij Vrij     

12 juni 2021 NC inhaal inhaal Vrij   

 
JO7: Het speelschema van de JO7 is nog niet vastgesteld door de KNVB. Het schema zal aan het begin van het     
         seizoen door de leider bekend worden gemaakt.  
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Teamindelingen jeugd 
 
 
 

JO19 MO15 

    
VV Suameer JO19-1   VV Suameer MO15-1 
        
Selectie    Selectie  
1. Cornelis Visser    1. Nynke Hempenius   
2. Jitze-Pieter Schievink    2. Anniek de Vries  
3. Ties Bergsma    3. Joy Haveman  
4. Erik Steringa    4. Sigrid van der Kuur   
5. Hidde de Graaf    5. Fenja Boonstra  
6. Jochem Tjeerd v Dijk    6. Janne Zandstra  
7. Remmelt Haarsma    7. Delina Teklay  
8. Marijn Wijbenga    8. Marike vd Meulen  
9. Marc Veenstra    9. Ilse Hofman  
10. Haije Hoekstra    10. Willie Hoekstra  
11. Tein Mellema    11. Nienke Huizing  
12. Tymen Zuidema    12. Meike Wobma  
13. Jacob Jan Haveman    13. Xylia Beerstra   
14. Foppe van Dellen       
15. Jona vd Meer       
16. David Anema       
        
Staf    Staf  
 Auke Hansma Trainer    Harmina Hoekstra-de Boer Trainer 
 Auke Hansma Leider    Gerrit van der Meulen Leider 
 Ate Bergsma  Leider    Andre Huizing Leider 
 Gerrie Veenstra Leider      
        
Contactpersoon    Contactpersoon  
 Henk Jetze Koster     Harmina Hoekstra-de Boer  
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JO15 JO12 

    
VV Suameer JO15-1   VV Suameer JO12-1 
        
Selectie    Selectie  
1. Sjouke Hiemstra    1. Brent Westra  
2. Wilco van der Veen    2. Theis Jansen  
3. Tys Willem Zwiers    3. Tjitse Ruurd de Vries  
4. Amarens Jelsma    4. Rico de Vries  
5. Jarco de Groot    5. Djurre vd Veen  
6. Bowe Boonstra    6. Wymer Vonk  
7. Johannes van Akker    7. Rik vd Meer  
8. Jochum van Dellen    8. Jildert Veltman  
9. Yannick Posthumus    9. Aly-Marije Algra  
10. Thijs Westra    10. Erjon Zejnulah  
11. Bram Anema    11. Kiki Steinhorst  
12. Hessel Hempenius    12. Wout Kloosterman  
13. Jesse Zuidema       
14. Korne de Groot       
15. Jorn Westra       
        
        
Staf    Staf  
 Auke Hansma Trainer    André van der Meer Trainer 
 Hielke Hempenius Leider    Arjen Algra Trainer 
 Siedo  Leider    Hendrik van der Veen Leider 
      Julius Jansen Leider 
        
Contactpersoon    Contactpersoon  
 Froukje Jelsma     André van der Meer  
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JO11 JO9 

    
VV Suameer JO11-1   VV Suameer JO9-1 
        
Selectie    Selectie  
1. Jelke Hoekstra    1. Marieke Havinga  
2. Elyne Vrijburg    2. Fenna Mulder  
3. Dianne Slaaf     3. Sander de Bruin  
4. Erza Zejnulah    4. Thije Feenstra   
5. Roelof de Vries    5. Ayden Streelman   
6. Gea Sikkema    6. Teade van der Meulen  
7. Jelte Vlietstra    7. Chris Dijkstra  
8. Devin de Vries       
9. Annick van der Meulen       
10. Hidde Pieter Paulusma       
        
Staf    Staf  
 Wieke Schievink Trainer    Marije Hoekstra Trainer 
 Kees Paulusma Trainer     Trainer 
 Harmina Hoekstra-de Boer Leider    Durk Dijkstra Leider 
 Jelle Vlietstra Leider    Marjan van der Meulen Leider 
        
        
Contactpersoon    Contactpersoon  
 Jelle Vlietstra     Durk Dijkstra  
        
        

 

                                      JO7 

        
VV Suameer JO7-1     
        
Selectie    Staf  
1. Fynn Haveman     Marion de Vries Trainer 
2. Kjelt Koster     Koen Algra Leider 
3. Ilan Algra     Johan Koster Leider 
4. Hidde-Jan van der Werf       
     Contactpersoon  
      Durk Dijkstra  
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Wedstrijden en Trainingen 
 
Het schema voor de wedstrijden is te vinden in dit informatieboekje maar wordt ook gepubliceerd op de 
website van VV Suameer en op voetbal.nl. De website kent een koppeling met de website van de KNVB. Het 
overzicht is daarmee altijd actueel. In het overzicht staat van de betreffende week zowel de wedstrijden van 
de jeugd als van de senioren. 
 

Keeperstraining 
Door de samenwerking met VV Eastermar is het mogelijk dat onze jeugdkeepers keeperstraining kunnen 
krijgen. De keeperstraining wordt wekelijks verzorgd door Theo Douwes op het sportcomplex van VV 
Eastermar. Keeperstraining is in eerste instantie bedoeld voor jeugdkeepers die “vaste” keeper zijn bij hun 
team en op groot veld voetballen. Er wordt in kleine groepen getraind, dit op basis van leeftijd en niveau. Bij 
de start van het seizoen wordt in overleg met Theo Douwes de groepsindeling gemaakt en de tijdstippen 
bekend gemaakt aan de desbetreffende jeugdkeepers.  
 

Afgelastingen 
Zaterdagochtend worden de velden door de consul gekeurd. Wanneer de velden zijn afgekeurd wordt dit 
met de wedstrijdsecretaris gecommuniceerd, die zal dit zo spoedig mogelijk delen met de leiders. Leiders zijn 
vervolgens verantwoordelijk voor een snelle communicatie met spelers en ouders, bij voorkeur door een 
app-groep in werking te stellen. 
 
Indien een wedstrijd wordt afgelast door een leider, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan spelers, wordt dit 
zo spoedig mogelijk gedaan, zodat tegenstanders niet op het laatste moment teleurgesteld worden. 
Daarnaast wordt ook de wedstrijdsecretaris te allen tijde op de hoogte gesteld van een afgelasting! Denk er 
hierbij om dat een afgelaste wedstrijd veel extra werk oplevert voor de wedstrijdsecretaris, omdat deze 
verantwoordelijk is voor het inplannen van een inhaalwedstrijd. Ga dus niet te gemakkelijk om met de 
mogelijkheid om wedstrijden af te gelasten. 
 
Ook voor het trainen geldt dat dit kan worden afgelast. De aanleiding hiervoor heeft veelal met 
weersomstandigheden of de toestand van het trainingsveld te maken. Door hevige regenval, sneeuw, ijs of 
juist extreme droogte kan het veld onbespeelbaar worden verklaard. Ook bij (verwacht) onweer kan de 
training worden afgelast of worden stilgelegd: voetballen tijdens onweer is conform KNVB-regels niet 
toegestaan. Afgelastingen van trainingen vindt op de middag voor aanvang van de training plaats. Om 
uiterlijk 15:30 uur wordt het trainingsveld gekeurd. Daarna worden de informatiekanalen gebruikt om een 
eventuele afgelasting door te geven. In geval van afgelasting van jeugdtrainingen is VV Suameer niet 
verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen.  
Een jeugdtrainer geeft vroegtijdig door of er eventueel doorgetraind wordt in de schoolvakanties.  
 

Afmelden 
Indien je niet aanwezig kunt zijn bij een training of wedstrijd geef je dit zo spoedig mogelijk door aan je 
trainer of leider. De afspraken hierover kunnen per team verschillen. Wordt er niet op tijd afgezegd dan 
heeft de trainer/leider ruimte om hierop in te spelen en passende maatregelen te nemen.  

 

Scheidsrechter coördinatie  
Voor het spelen van thuiswedstrijden draagt de vereniging zorg voor voldoende scheidrechters. Deze taak 
wordt uitgevoerd door de scheidsrechtscoördinator. Komend seizoen zal Jelle Vlietstra deze taak op zich 
nemen. Vind je het leuk om zelf ook eens een wedstrijd te fluiten of zou je graag eens met een 
scheidsrechter meelopen? Meld je dan aan bij Jelle Vlietstra of een van de andere leden van de 
jeugdcommissie!! 



18        Informatieboekje  vv Suameer     

Vervoer  
Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders/verzorgers van de kinderen. 
Dit betekent dat de ouders ieder seizoen meerdere keren verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de 
kinderen. Vanuit de jeugdcommissie wordt voor zowel de najaar- als voorjaarscompetitie een rijschema 
gemaakt. De jeugdleider is verantwoordelijk om deze rijschema uit te delen aan de ouders/verzorgers en 
houdt toezicht op het opvolgen van het schema. Bij uitwedstrijden is de vertrektijd minimaal een uur voor de 
aanvang van de wedstrijd, vanaf de melkbus (lagere school). Degene die bij de melkbus worden gebracht, 
worden na de wedstrijd weer thuisgebracht. Eventuele wijzigingen van vertrektijden wordt door de leider 
doorgegeven. 
 

Voetbal app 
Op de website van www.voetbal.nl (of via de voetbal.nl app) kun je alle amateurteams in Nederland volgen. 
Een ieder kan zich aanmelden om vervolgens de teams van zijn of haar voorkeur toe te voegen aan het 
account. Op deze manier kun je het team in de gaten houden. Uitslagen, standen en te spelen wedstrijden: 
alles kun je er zien. Met name voor spelers, ouders en leiders is dit erg handig. Let op: voor de pupillen t/m 
10 zijn geen uitslagen zichtbaar i.v.m. het nieuwe jeugdvoetbal.  
Om het nog makkelijker te maken is er ook een club app te downloaden. Deze app heet “voetbalassist club 
app” en is te downloaden in de App Store (Apple) of in de Google Play store (Android). 
 

Wedstrijdkleding 
Vanaf het seizoen 2018-2019 bestaat de wedstrijdkleding uit een groen-wit shirt, een groene korte broek en 
groen-witte kousen. De kousen en korte broek dienen zelf aangeschaft te worden. Dit is mogelijk bij de 
sportwinkel “Leffel Sportswear”, deze is gevestigd aan de Tsjibbe Geartsstrjitte 4, te Burgum. Daarnaast is er 
speciaal voor alle leden van VV Suameer een webshop gemaakt waar je verschillende artikelen kan bestellen 
met de clubkleuren van VV Suameer. Binnen de club is Sven Bakker het aanspreekpunt rondom de 
wedstrijdkleding. De Webshop is te vinden via de website van VV Suameer: 
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/webshop-vvsuameer-nl/ 

 

Startdata beker / competitie / training 
De start van het bekerprogramma en de competitie staat vermeld op de speeldagenkalender elders in dit 
informatieboekje. De vrijdagavondteams en de JO 12, JO11, JO9 en JO7 spelen geen bekerwedstrijden. 
 
Voor de voorlopige A-selectie is de voorbereiding vermeld op de pagina over de A-selectie verderop in dit 
informatieboekje.  De start van de B-selectie wordt geïnformeerd via de selectie-App. 
 
Voor de jeugd starten de trainingen vanaf maandag 24 augustus, indien een jeugdtrainer eerder wil 
beginnen met trainen zal dit vroegtijdig met het desbetreffende team gecommuniceerd worden.  
 

Trainingstijden jeugd 
Omdat de beschikbaarheid van onze jeugdtrainers onder andere afhankelijk is van hun werkroosters kunnen 
wij op dit moment de trainingstijdens nog niet informeren. De trainingstijden zullen voor de start van het 
seizoen bekend worden gemaakt door de trainers in de team-groep-apps. 
  

http://www.voetbal.nl/
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/webshop-vvsuameer-nl/


 

 vv Suameer  Informatieboekje       19 

Pupil van de week 
 
Al vele jaren is het de gewoonte om bij elke thuiswedstrijd van het 1e elftal van VV Suameer een 
pupil van de week aan te wijzen. Aan elke pupil van de week zal gevraagd worden een foto aan te leveren  
die op de desbetreffende dag op het grote scherm in de kantine wordt vertoond. Tevens wordt gevraagd een 
vragenlijst in te vullen met daarbij ook de vraag een voorspelling te doen van de uitslag van de te spelen 
wedstrijd. De pupil van de week wordt bij de gehele wedstrijd betrokken. 
 
Vanaf kwart voor 2 wordt de pupil op het voetbalterrein verwacht en wordt vervolgens voor, tijdens en na de 
wedstrijd begeleid door de eigen grensrechter. De pupil gaat met de mannen van het 1e mee de box in en 
doet vervolgens met hen mee aan de warming-up. Tijdens de warming-up mag de pupil 3 penalty’s nemen 
met als doel de keeper van het 1e zo vaak mogelijk te passeren. De uitslag wordt genoteerd en zo dingt de 
pupil mee naar de penaltybokaal die aan het einde van het seizoen wordt uitgereikt. Mochten er meerdere 
pupillen zijn met hetzelfde aantal penalty’s achter zijn/haar naam, dan worden deze voor de laatste 
wedstrijd uitgenodigd om een winnaar te bepalen door middel van een penaltyfinale. 
 
Na de warming-up gaat de pupil met de mannen weer mee terug de box in. 
Om even voor half 3 loopt de pupil met de scheidsrechter mee het veld op. Hij of zij mag vervolgens de 
aftrap verrichten en op de goal van de tegenpartij schieten. Hierna begint de wedstrijd en mag de pupil 
plaatsnemen in de dug-out. Na afloop van de wedstrijd krijgt de pupil wat drinken en een patatje 
aangeboden. Ook krijgt de pupil een aandenken aan deze dag.  
 
De ouders zijn natuurlijk van harte welkom en krijgen in de kantine een kop koffie aangeboden. 
Vergeet natuurlijk het fototoestel niet! 
 
De volgorde van de aanwijzing van de pupil van de week wordt door de geboortedatum bepaald. 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie. 
 
 

Kaboutervoetbal 
 
Ook dit seizoen biedt v.v. Suameer de jongste kinderen de kans om kennis te maken met het spelletje 
voetbal. Onder goede begeleiding leren de kinderen spelenderwijs de basis van het voetbal. De kinderen 
leren o.a. wat dribbelen is, hoe je een bal moet ‘passen’ en we gaan natuurlijk proberen om veel doelpunten 
te maken. De trainingen zijn voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar oud. De trainingen duren drie kwartier en 
worden op zaterdagochtend gehouden in de gymzaal van Sumar. 
 
De datums van de trainingen zullen bij de start van het nieuwe voetbalseizoen bekend worden gemaakt. Als 
de datums bekend zijn kunnen de kinderen via het volgende e-mailadres worden 
opgegeven: liekelepaulusma@hotmail.com. Ook voor vragen over het kaboutervoetbal kun je hier een 
mailtje naartoe sturen. 
 
  

mailto:liekelepaulusma@hotmail.com
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Subsponsors 
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Teamindeling senioren 
 

Teamindeling A-selectie (onder voorbehoud) 
 

Selectie: 

1. Liekele Paulusma   10.Theo Koster  
2. Arjen Algra    11. Jelke Hoekstra 
3. Piter de Vries    12. Willem van der Veer 
4. Wyan van Amerongen   13. Auke Hansma 
5. Henk Jetze Koster   14. Haaije Pijl 
6. Romke de Vries    15. Patrick Sijtsma 
7. Daniel Pietersma   16. Jaap Pietersma 
8. Gerard van der Veer   17. Anne Jan Pietersma 
9. Rikus Venema    18. Bert van Schepen 

 
Staf: 
Yko de Boer  Trainer   Roelof Schievink  Grensrechter 
Sjouke Borger  Leider   Meta Adema  Verzorgster 
Ate Bergsma  Leider 
 
Trainingstijden: 
Dinsdag   19:30 – 20:45 uur 
Donderdag  20:00 – 21:30 uur 
 

Schema voorbereiding A-selectie seizoen 2020-2021 (voorlopig) 
 

week dag Datum tijdstip plaats activiteit wedstrijd 

33 ma 10-8-2020 19.00 uur Suameer  training   

  di 11-8-2020 19.00 uur Suameer  training   

  do 13-8-2020 19.00 uur Suameer  training   

  za 15-8-2020 10:30 uur Suameer training, lunch, tactiek    

34 ma 17-8-2020 19.00 uur Suameer  training   

  di 18-8-2020 19:30 uur Suameer  oefenwedstrijd  vv Sumar 1    –  WTOC 1 

  do 20-8-2020 19.00 uur Suameer  training 
 

  za 22-8-2020 14:30 uur Oosternijkerk  oefenwedstrijd Ropta Boys 1 –  vv Sumar 1 

35 ma 24-8-2020 19.30 uur Suameer  oefenwedstrijd  vv Sumar 1    –  Burdaad 1 

  do 27-8-2020 19.00 uur Suameer  training   

  za 29-8-2020 14:30 uur   n.n.b. 1e bekerwedstrijd   

35 di 1-9-2020 19.30 uur Suameer  training   

  do 3-9-2020 19:00 uur Suameer  training   

  za 5-9-2020 14:30 uur   n.n.b. 2e bekerwedstrijd.   

36 di 8-9-2020 19.30 uur Suameer  training   

  do 10-9-2020 19:30 uur Suameer  training   

  za 12-9-2020 14:30 uur  n.n.b.  3e bekerwedstrijd.   

37 di 15-9-2020 19.30 uur Suameer  training   

  do 17-9-2020 19:30 uur Suameer  training   

  za 19-9-2020 14:30 uur   n.n.b. 1e competitiewedstrijd   
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Teamindeling B-selectie 
 
Selectie: 
 

1. Ate Bergsma 13. Johan Koster 
2. Allert Koster 14. Jacob Kloosterman 
3. Erik van Schepen 15. Peter Hoekstra 
4. Rintje Schievink 16. Jasper van der Veer 
5. Andre van der Meer 17. Auke van den Berg 
6. Hendrikus Algra 18. Jesse Bosma 
7. Sven Bakker 19. Sven Tolman 
8. Erwin Kloosterman 20. Beint van der Meer 
9. Hendrik de Boer 21. Hielco Bronger 
10. Koen Algra 22. Fokke Bronger 
11. Kees Paulusma 23. Siep Johan Tigchelaar 
12. Klaas Buma 24. Durk Dijkstra 

  
 
Staf: 

Vacant   Trainer 

Hielke Hempenius  Leider 

Eize Kloosterman Grensrechter 

 
Trainingstijden: 
Dinsdag  19:30 - 20:30 uur (samen met de A-selectie) 
Donderdag  19:00 - 20:15 uur  
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Teamindelingen vrijdagavond-selecties 

      
VV Suameer 35-1       VV Suameer 35-2 
 
Selectie:       Selectie: 

1. Piet Buma      1. Sido Hiemstra 
2. Sven Bakker      2. Ate Bergsma 
3. Jacob van der Veen     3. Binne de Vries 
4. Eelke van der Meer     4. Hendrikus Algra 
5. Jan Bos       5. Hendrik van der Veen 
6. Jan Mulder      6. Hendrik de Boer 
7. Koen Algra      7. Anne van der Meulen 
8. Walter Smedes      8. Tsjibbe van der Meulen 
9. Johan Elzinga      9. Douwe Jan Westra 
10. Kees Paulusma      10. Freddy Haveman 
11. Henkie Havinga      11. Andre de Vries 
12. Gerrit Hoekstra      12. Teade Algra 
13. Hendrik de Vries     13. Bennie Bouma 

14. René Haarsma 
15. Mark van Akker 
 

Staf:       Staf: 

Jacob van der Veen Leider    Gerrit van der Meulen Leider 

Piet Buma  Leider    Richard Zwiers  Leider 

 

 
VV Suameer vrouwen 30+     VV Suameer vrouwen 18+ 
 
Selectie:       Selectie: 

1. Harmina Hoekstra- de Boer    1. Wieke Schievink 
2. Jannie van der Meer     2. Brecht de Groot 
3. Atty Vrijburg      3. Marion de Vries 
4. Anneke Kloosterman     4. Jessica de Groot 
5. Geertje de Vries     5. Baukje Kooi 
6. Hendrika de Boer     6. Sanne Dijkstra 
7. Jannie Hempenius     7. Marije Hoekstra 
8. Rinske Paulusma     8. Wyanda van Akker 
9. Aafke van der Werf     9. Delia Hoekstra  
10. Marjan van der Meulen     10. Rianne van der Meer 
11. Henrike Plantenga 
12. Margriet Hooghuis 
13. Renny Wijnsma 

 
Staf:       Staf: 
Liekele Paulusma  Trainer    Willem van der Veer  Leider/Trainer 
Binne de Vries   Leider    
 
Trainingstijden:     Trainingstijden: 
Woensdag  20:00 – 21:00 uur  Woensdag   20:00 – 21:00 uur



 

 

Bordsponsors 
 

Eetcafé ’t Roodhert Noppert Beton 

In2doors Kapsalon Wieke 

Slagerij Veltman Bakkerij Van den Berg 

Fritech Van der Ploeg Project Stoffering 

Notaris Dantuma Essity Operations Suameer B.V. 

Bodemvisie Kota Radja 

Geldxpert Cafe Snackbar 't Mountsje 

Bouwbedrijf Swart B.V. Montagebedrijf 'De Leyen' 

Froukje’s kapsalon Autobedrijf Haarsma 

Rijschool Lyklema Autobedrijf Wilkens 

Kits Reklame Hoveniersbedrijf Ate Hoekstra 

Het Feestkanon Plus Wolters 

Cowrubber  Mulder Tuinaanleg 

Douma Zaden Burgum Giant Burgum 

Noorderstate / Regiobank Age Douma Spackspuit- & afwerkingsbedrijf 

Tegelzet bedrijf A. de Vries  Hansma autoschadebedrijf 

Wettersport GJ & BJ Wester Smederij Easterhei 

Ben of All Trades Albert vd Werf Machinistverhuur 

HR Piping B.V. Het Tillehûs  

Optrek Reklame Zee containers 

Kobus Installaties Slagerij Boersma 

HCR Princenhof Sligro Food Group Nederland BV 

Tadema Euroslagerijen Vlaggenconcurrent 

S. Borger Y. Paulusma Transporten 

Rietdekersbedrijf Jelle Batema Zandstra Siersmederij  

Tamoil Nederland B.V. Bouwbedrijf Haveman & De Vries 

Lunchroom Het Luifeltje Marco Lyklema 

Brinksma Optiek Tiekstra Kraanverhuur 

Decorette De Vries Rabobank Noord-Oost 

De Boer Rijwielhandel  
 


