
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veenweg 2A 

Verhuur van:  Levering van: 
 
- vrachtauto        - vulzand 
 
- dumpers  - metselzand 
 
- graafmachines - brekerszand 
  (mini mobiel en rups) 
 - teelaarde etc. 

…voor de Dames, voor de Heren 
en voor de kinderen! 

 
Nu ook: 

 
"KENNISMAKINGSKNIPPEN" 
(50% korting bij een eerste bezoek) 

Hoofdweg 126 
9678 PP  WESTERLEE 

Telefoon: 0597 - 433 229 
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De KOEPERKRANT is het 
officiële Clubblad van de     
v.v. Westerlee en wordt 
uitgegeven door de com-
missie Webbeheer & PR  
 
 

 
 
Samenstelling Bestuur 
 
* Voorzitter: (vacant)   
  
* Secretariaat:  E.H. Fokkens 
 e-mail: secretaris@vvwesterlee.nl  
 tel.: 06 – 5515 3917 
 
* Penningmeester:  S. Zuiderveen  
 e-mail: penningmeester@vvwesterlee.nl  
 tel.: 0597 – 431 275  
 
* Technische zaken senioren:  (vacant)   
 N.H. Zijlstra / J. Veen  
 e-mail: senioren@vvwesterlee.nl  
 tel.: 0597 – 415 819 / 06 – 5050 2730  
 
* Technische zaken jeugd:  (vacant)   
 N.H. Zijlstra / J. Veen / A. Veldman   
 e-mail: jeugd@vvwesterlee.nl  
 tel.: 0597 – 415 819 / 06 – 5050 2730 / 06 – 5254 6291 
  
* Algemeen lid:  

- A. Suurling:  kantine@vvwesterlee.nl  
- A.P. Kuiper: activiteiten@vvwesterlee.nl  
- D. Kiewiet:   koeperkrant@vvesterlee.nl   
- J. Brons: accommodatie@vvwesterlee.nl  

 
Wedstrijdsecretariaat 
 
* J. Bulder  
 Kampschutterslaan 8 – 9678 RJ  Westerlee 
 e-mail: wedstrijdsecretaris@vvwesterlee.nl  
 tel.: 06 – 2384 8024 
 
Samenstelling Webbeheer & PR 
 
* Coördinatie / algemene zaken:  D. Kiewiet   
 Esdoornlaan 34 – 9678 RR  Westerlee 
 tel.: 06 – 3193 2323 
 e-mail: koeperkrant@vvwesterlee.nl  
 
* Public Relations:  B.L. Bulder  
 e-mail: pr@vvwesterlee.nl  
 
* Website beheer:  E.H. Fokkens 
 e-mail: webmaster@vvwesterlee.nl  
 
* Webdesign & layout:  B. Zijlstra 
 e-mail: media@vvwesterlee.nl  
 
* Fotografie:  M. de Groot   
  
Kantine 
 
* Sportlaan 3 
 tel.: 0597 – 417 501 
 
Website: www.vvwesterlee.nl 
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Het seizoen 2015/2016 is afgelopen, en het eerste 
elftal is via de nacompetitie gedegradeerd naar de 5e 
klasse. Eastermar uit Friesland bleek te sterk; en onze 
hoofdmacht gaat het volgend seizoen een treetje lager 
voetballen. Met de komst van de nieuwe trainer Guus 
Zantinga hopen we op een veel beter seizoen.  
 
In de Koeperkrant van april schreef ik dat Westerlee 3 
2e stond, met nog een piepklein kansje op het kam-
pioenschap. De eindstand is hetzelfde gebleven: VVS  
kampioen, en het 3e op de 2e plaats. Westerlee 3 had 
trouwens wel de minst gepasseerde keeper van hun 
competitie. Je kunt er alles over lezen in het artikel “’t 
Daarde : Niet zomaar wat spelers ..…... maar een 
winnend team!”  

 
Na hun zaalkampioenschap is E1 ook op het veld 
voorjaarskampioen geworden. Een prima prestatie, en 
ook van deze kant gefeliciteerd. En toen de competitie 
al lang was afgelopen bleken ook de F1-pupillen nog 
eens kampioen geworden te zijn. Dus konden zij ook 
nog even op de kar door het dorp.  
 
Ook dit clubblad is aan de magere kant: 20 bladzijden, 
waarvan het grootste deel gevuld wordt door de 
resultaten van de bierenquête en de bijdrage van het 
derde. Bij de jeugd zijn allleen de D-pupillen vertegen-
woordigd. Verder halen we nog even een oud verhaal 
van ongeveer 60 jaar geleden “uit de sloot”. Een 
verhaal dat velen van de jongere generatie niet zullen 
kennen.    
 
Het echte nieuws is tegenwoordig te vinden op de vele 
voetbalsites die er zijn, en natuurlijk onze eigen v.v. 
Westerlee website. Het gaat soms zo snel dat, voordat 
je er erg in hebt, bepaalde informatie al weer ver-
dwenen is. Zo zocht ik onlangs nog even de eind-
standen van het afgelopen seizoen op: bleken ze  er al 
niet meer op te staan……...   
 
De commissie Webbeheer & PR gaat zich beraden over de positie van ons clubblad. Het 
zou dus kunnen zijn dat er na vele jaren een einde komt aan de Koeperkrant. Nieuws 
hierover laten we in het seioen 2016/2017 weten.   
 
Tot slot wensen we iedereen een goede zomervakantie.  
 

Namens de commissie Webbeheer & PR, 
Dick Kiewiet 
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’t Daarde : Niet zomaar wat spelers ………... maar een winnend 

team! 

 

In de vorige editie van de Koeperkrant werd gesteld dat ’t Daarde niet zomaar een groep bij 

elkaar gezette spelers is. Dit werd al bewezen door de positie op de ranglijst op dat moment: de 

5
e
 plek met reëel uitzicht op de 2

e
 plaats en misschien zelfs de koppositie. Er moesten, door de 

vele afgelastingen voor de winterstop, nog 8 wedstrijden gespeeld worden en we hadden alles in 

eigen hand om in ieder geval de 2
e
 plek in te kunnen nemen. Hiervoor moesten we onder andere 

wel nog een keer tegen de, op dat moment, nummer 2 Omlandia spelen. De wedstrijdverslagen 

vervolgen hier onder. 

 

15 april 2016: SGV 2 – Westerlee 3 

Uit naar SGV, die de 8
e
 positie bezet. Thuis was er eenvoudig gewonnen met 6-1 maar zoals we 

ook al tegen Meedhuizen gezien hadden waren eerder behaalde resultaten geen garantie voor 

de toekomst. Bart en Adriaan waren afwezig en Andries en Erwin zaten nog steeds in de 

lappenmand. Edwin Zuiderveen kwam ons te hulp en zo konden we met 12 man afreizen naar 

Schildwolde. Al gauw bleek dat dit een eenvoudige wedstrijd zou gaan worden. Bij rust stond het 

5-0 door goals van 2x Berend “de Beul”, 2x Nico “Piele” en Nico “X-Box”. Achterin was er weinig 

te doen, John had ook aan de bar kunnen gaan zitten om de wedstrijd te bekijken, maar de 

kantine was net te ver weg. 

Zaak was om ook scherp uit de kleedkamer te komen en het ons zelf niet onnodig lastig te 

maken, hier werd ook door iedereen op gehamerd in de rust. In de rust werd er ook duidelijk aan 

Han “the Goatfather” te kennen gegeven dat hij moest blijven staan en niet achter hoefde te 

blijven in de kleedkamer. Hier was eerder in het seizoen al eens een misverstand door geweest. 

De 2
e
 helft begonnen we weer sterk en we liepen verder uit naar de 9-0, Dennis “Demphis” 

mocht nog 3 doelpunten bijschrijven en ook Sander wist weer een doelpunt mee te pikken, zijn 

2
e
 van het seizoen. In het slot van de wedstrijd kwam SGV er nog wel een paar keer uit maar er 

was niet genoeg daadkracht om het ook daadwerkelijk moeilijk te maken voor de defensie en de 

keeper. Hierdoor werd er weer de ‘0’ gehouden en werd ons doelsaldo sterk verbeterd wat ook 

nodig was ten opzichte van de nummer 1 VVS. Er werd vandaag goed gevoetbald tegen een 

zwakke tegenstander waardoor de winst werd behaald. 

 

23 april 2016: Westerlee 3 – WVV 3 

Vandaag de return van de openingswedstrijd van het seizoen: WVV thuis, een team waar je 

zomaar eens van kan verliezen. Maar het team was scherp en vol vertrouwen werd er dan ook 

naar de wedstrijd toegeleefd. Bart “the Joker”, die terug was in het hart van de verdediging, 

werd middels een Whatsappje op scherp gezet door interim laatste man Jurjen “Tjussie”. Die 

stuurde een bericht nadat hij met de rest van de defensie de ‘0’ had gehouden en zich afvroeg of 

Bart “the Joker” dit kon herhalen. Jurjen “Tjussie” was zelf naar Frankrijk vertrokken en Nico 

“Piele” en Peter “Dirk Onkruid” waren ook niet aanwezig bij deze wedstrijd. Met aanvulling 

vanuit het 2
e
 dat vrij was, Roy Jansen, Alwin Kluiter, Bert-Jan Stuut en Arnoud Veldman, was er 

een selectie van 14 man vastgesteld. 

Het ging niet zo eenvoudig als tegen SGV maar ook nu stond er weer een winnend team op het 

veld die vol voor de 3 punten ging. Uiteindelijk werd er 3x gescoord voor ons door Bert-Jan, 

Berend “de Beul” en Roy “Shaggy”. En Bart stuurde na de wedstrijd een bericht naar Frankrijk 

dat ook hij soeverein alles achterin dicht had gehouden en weer ‘de nul’ kon bijschrijven. Zo 

blijven we op koers voor de bovenste 2 plaatsen en staat er een winnend team bij ’t Daarde. 
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28 april 2016: Omlandia 5 – Westerlee 3 

Donderdagavond 28 april stond de inhaalwedstrijd tegen Omlandia op het programma. 3 weken 

terug werd er nipt gewonnen thuis met 4-3 in een goede wedstrijd van beide teams. Een team 

dus om rekening mee te houden. Westerlee was inmiddels op de 2
e
 plek beland maar Omlandia 

was nog steeds in het kielzog op de 3
e
 plek en er moest dus gewonnen worden. Slechts Adriaan 

was afwezig door werk en verder waren er nog steeds de blessures Maar met Edwin Zuiderveen 

en Jan Derks “the Terminator” erbij hadden we toch een selectie van 14 man op de been kunnen 

brengen.  

De weg erheen was roerig want Han “the Goatfather” die de colonne aanvoerde sneed op de 

ring van Groningen een groep automobilisten af om toch de juiste afslag te kunnen nemen, 

Dennis “Memphis” kon nog net volgen maar de andere 2 auto’s misten de afslag vervolgens. 

Hierop vertrok Han ”the Goatfather” met vol gas en zo kwam het dat we gezamenlijk vertrokken 

maar iedereen uit een andere richting arriveerde op het sportpark. 

Dan de wedstrijd. Een stugge tegenstander wisten we en dit bleek ook in de eerste helft. Een 

scheids. die niet al te veel liep en weinig zag en een tegenstander die gemeen speelde hielp ook 

niet mee. Berend “de Beul” moest al snel het veld verlaten, hij zou later in de wedstrijd nog 

terug komen. Zijn vervanger was Dennis “Demphis”. Maar ook hij moest binnen 10 minuten het 

veld verlaten met een ernstige blessure aan de hamstring, een flinke aderlating qua goals. De 3
e
 

spits werd ingebracht: Peter “Dirk Onkruid”, overal bruikbaar in het veld. En aan de hand van 

Peter “Dirk Onkruid”, die deze avond ook gewoon Messi werd genoemd door zijn onnavolgbare 

dribbels werd een overwinning uit het vuur gesleept ondanks een goal van Omlandia die 

afgekeurd had moeten worden door een duidelijke overtreding op John “the Flying Kicker” in zijn 

5 meter gebied, maar de scheids stond nog op de middencirkel, daar was hij nog niet weg 

geweest. Uiteindelijk werd het 2-4 door goals van Jan Derks “the Terminator”, Berend “de Beul” 

en 2x Peter “Dirk Onkruid” of zoals u wilt: Peter “Messi”. En dus werd ook deze moeilijke 

wedstrijd gewonnen door ’t Daarde en werd de 2
e
 plaats steviger ingenomen, en moesten we 

blijven hopen op een fout van VVS. 

 

3 mei 2016: Wagenborger Boys 3 – Westerlee 3 

De zaterdag waren we vrij en op dinsdag 3 mei hadden we onze volgende inhaalwedstrijd. Nu uit 

bij Wagenborger Boys, dat in de onderste regionen verbleef. Thuis werd er met 7-1 gewonnen 

maar zoals gezegd: eerder behaalde resultaten… nou ja op naar de wedstrijd. Adriaan, Jurjen 

“Tjussie”, Roy “Shaggy” en Marc waren afwezig maar aanvulling kwam van Ronald Wieringa, 

Bert-Jan Stuut, Hendrik Bulder, Arnoud Veldman en Bas Zijlstra waardoor we met 14 man die 

kant op gingen. 

En het begon niet goed al gauw keken we tegen een 2-0 achterstand aan. Er werd niet goed 

gevoetbald en veel weggeven en zo vielen er deze avond uiteindelijk 10 doelpunten. Gelukkig 

was er door de vechtlust en de kwaliteit toch een overwinning te vieren en werd het 4-6 voor ’t 

Daarde. Doelpunten werden gemaakt door 2x Peter “Dirk Onkruid”, Nico “X-Box”, Sander, 

Dennis “Demphis” en Nico “Piele”. 

Al met al geen goede wedstrijd maar toch blijven we overwinningen opstapelen en wordt het 

seizoen steeds mooier. De wedstrijd snel vergeten en op naar de volgende. 

 

7 mei 2016: Damacota 4 - Westerlee 3 

Deze wedstrijd wordt weer gewoon op de zaterdag gespeeld, de 4
e
 wedstrijd in 2 weken tijd. 

Damacota 4 uit stond op het programma. Thuis werd er niet gewonnen en bleven we op 1-1 

steken, tijd om iets goed te maken dus. We vertrokken wederom met 14 man, afwezig was 

alleen Jurjen “Tjussie” en deze werd vervangen door Ronald Wieringa. Gebrand om de reeks 

overwinningen door te zetten en de wedstrijd van dinsdag snel te vergeten werd er begonnen. 
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Koop of verkoop uw huis via ons! 
 

 Naast een scherpe courtage  

 Ontvangt u gratis (naar keuze):  

 - een advies van een styliste 
 - een schetsontwerp voor uw tuin  
 - een klusjesman voor 1 dag 

 - € 150,- voor de voetbalvereniging 
 Vraag naar de voorwaarden 

Uw Woonstee, 
onze zorg! 

 
Hittjo de Wal 

Woonstee Makelaars 
Nassaustraat 31 

Winschoten 
tel. 430380 

www.woonstee.nl 

Ook voor taxaties/hypotheken/verzekeringen 
altijd een deskundig en betrouwbaar advies 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koop bij onze Koop bij onze Koop bij onze Koop bij onze     

sponsors!sponsors!sponsors!sponsors!    
 

Dan steunt u hen en       
de voetbalvereniging 

 

Zelf adverteren? 

Voor informatie kunt u 

mailen naar: 
 

koeperkrant@vvwesterlee.nl 
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En het ging eenvoudiger als gedacht. Uiteindelijk scoorden we 4 maal door toedoen van 2x Peter 

“Dirk Onkruid” en 2x Dennis “Demphis” die ondanks zijn blessure toch in het slot van de 

wedstrijd meedeed. Hij wil zijn koppositie in het Speler van het Jaar klassement namelijk niet 

kwijt. Ook werd er weer de ‘0’ gehouden en gingen de 3 punten mee naar huis. Een grote smet 

op de wedstrijd is de blessure van Nico “X-Box”, een van de dragende spelers van dit team. In 

een duel om de bal werd hij vol op de enkel geraakt en was het einde wedstrijd. Later zou blijken 

dat hij de rest van het seizoen uitgeschakeld zou zijn. Dit kwam hard aan maar we moesten de 

laatste 3 wedstrijden toch spelen en we hebben genoeg kwaliteit over om deze ook te winnen. 

We zitten met ’t Daarde in een overwinningroes en hopen dit de laatste wedstrijden vol te 

houden. 

 

18 mei 2016: SJS 4 – Westerlee 3 

Na een druk programma waren we anderhalve week vrij en moesten we op woensdagavond 18 

mei inhalen tegen SJS. Aan het begin van het seizoen werd er met 5-3 gewonnen maar vanavond 

was een andere wedstrijd en we begonnen beide natuurlijk weer op nul. Adriaan, Roy “Shaggy”, 

Marc en de geblesseerde Nico “X-Box” waren afwezig en we werden vanuit het 4
e
 geholpen door 

Edwin Zuiderveen, Martijn “Skippy” Schiphuis, Bertus “Beki” Bulder en Fabian Doddema. Zonder 

Nico wisten we dat het moeilijker zou worden maar natuurlijk niet onmogelijk. Maar het werd 

vanuit onze kant gezien zoals ze dat zo mooi noemen “een draak van een wedstrijd”. Veel ballen 

kwamen niet aan, SJS was steeds een stap sneller en wisten dan ook op een 2-0 voorsprong te 

komen. Geslagen maar niet verslagen zaten we in de kleedkamer. Er moest uit een ander vaatje 

worden getapt. Er waren toeschouwers van VVS gekomen gezien zij kampioen werden bij verlies 

van ons. Deze vertrokken echter in de rust met het nieuws dat wij met 2-0 verloren hadden. 

Blijkbaar doen zij niet aan een tweede helft. Wij wel en we wisten dat we wat recht moesten 

zetten. Dit lukte uiteindelijk ook en we kwamen gelijk door doelpunten van Martijn “Skippy” 

Schiphuis en Berend “de Beul”. Meer zat er niet meer in en dat was ook niet terecht geweest. De 

2
e
 helft werd er beter gespeeld maar al met al was het een erg slechte wedstrijd. Een smet op 

onze overwinningsreeks maar we waren niet verslagen. 

 

21 mei 2016: HS ’88 4 – Westerlee 3 

HS’88 uit op het programma en tijd om de vorige wedstrijd te doen vergeten. Nog niet lang 

geleden werd HS ’88 met 5-0 thuis verslagen en we hoopten op weer zo’n wedstrijd. Nico “X-

Box”, Roy “Shaggy” en Marc waren nog afwezig en we werden geholpen door Bertus 

“Beki”Bulder, Robert de Jager, Klaas Haveman en Harrie Zimdarse. Bij aankomst bleek dat we 

gelukkig niet op kunstgras hoefden maar het veld waar we wel op moesten spelen bleek meer 

zand en molshopen dan gras te zijn. Maar toch gingen we maar voetballen. 

Al gauw bleek dat het ook vandaag moeilijk was zonder Nico “X-Box” op het middenveld 

waardoor er niet goed gevoetbald werd. Maar ook HS ’88 was niet bij machte veel uit te richten. 

Maar al gauw kregen we een penalty nadat Nico “Piele” de bal afschermt op zo een corner eruit 

te halen en hij vanachter op de achterlijn wordt neergehaald. De scheids fluit maar is niet 

duidelijk. Er ontstaat een hoop consternatie maar er is een penalty gegeven, terecht ook voor 

deze overtreding. Bij HS ’88 worden ze helemaal wild en de keeper trapt de bal ver weg, en 

nadat hij een reservebal had gekregen wordt ook deze de woonwijk ingeschoten. Daarom duurt 

het een poosje voor de penalty wordt genomen omdat we op de bal moeten wachten. Dit haalt 

onze penaltynemer Nico “Piele” uit zijn concentratie en hij mist dan ook de kans om al snel de 1-

0 te maken. Maar gelukkig is Berend “de Beul” er ook nog en die zal later in de eerste helft de 1-

0 wel aantekenen. Helaas voor ons komen zij nog voor rust op 1-1. In de rust wordt er genoemd 

dat er iets meer moet gebeuren om de 3 punten toch binnen te halen. Er wordt een omzetting 

gemaakt op het veld waardoor er iets meer balans in het team is en dit betaald zich ook uit. 
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Halverwege de 2
e
 helft schiet de, voor de aan het hoofd geblesseerde Peter “Dirk Onkruid”, 

ingevallen Jurjen “Tjussie” raak van een meter of 25 en tekent de 2-1 aan. We krijgen dan nog 

wel grote kansen op de 3-1 en ook HS’88 krijgt nog wat kansen maar er wordt niet meer 

gescoord waardoor de overwinning weer is behaald. Helaas wint VVS ook die dag waardoor we 

het kampioenschap nu ook officieel niet meer kunnen behalen en VVS kampioen is geworden. 

 

De laatste wedstrijd van het seizoen zou die tegen VVS zijn maar door vele afwezigen en 

blessures kan er geen volledig team op de been worden gebracht waardoor er in overleg met 

VVS besloten wordt deze wedstrijd uit het programma te halen gezien er toch niets meer op het 

spel staat. Zo is het seizoen voorbij en hebben we een goede 2
e
 plaats behaald met ruime 

voorsprong op de 3
e
 plek. Al met al een goede prestatie in een seizoen met veel overwinningen. 

Als we dan naar het 1
e
 kijken waar de verliezen zich opstapelden en wij dit met lede ogen 

aanzagen is dit toch een lichtpunt binnen de club. 

 

De eindstand is: 

 
 
11 juni 2016 

Op 11 juni hebben we de teamafsluiting van het seizoen gehad. We hadden een middagactiviteit 

maar gezien er veel spelers die middag niet konden is deze gecanceld. Vanaf 16:00 was iedereen 

welkom op het landgoed van de “Goatfather” Tuenter waar de geiten wederom konden worden 

bezichtigd en een quiz werd gehouden met aansluitend een barbecue. Hier werd het seizoen nog 

doorgenomen onder het genot van een lekker stukje vlees en een heerlijk biertje. 

 

Ook werd het Speler van het Jaar Bokaal weer uitgereikt. De grote winnaar was Dennis 

“Demphis” die over de 200 punten heeft behaald. 

Dennis “Demphis” was ook topscorer geworden met 23 goals en de meeste assists zijn gegeven 

door Nico “X-Box” met 11 assists. Onze keeper John “The Flying Kicker” heeft binnen Westerlee 

het vaakst de ‘0’ gehouden, 4 keer is dit gelukt. 

 

De eindstand van het Speler van het Jaar klassement staat op de volgende pagina. Voor het 

nieuwe seizoen blijven we intact en krijgen we Bertus “Beki” Bulder en Fabian Doddema er bij. 

We hopen op wederom een mooi seizoen en dit smaakt natuurlijk naar meer!  

 

Zeker is dat dit niet zomaar wat spelers zijn maar een team.. een winnend team! 
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SPELER VAN HET JAAR  

  't Daarde - Seizoen 2015/2016         

    

gw 

(19) dp ass Totaal 

1 Dennis "Demphis" Kruizinga 19 23 5 202 

2 Nico "X Box" Hillenga 16 10 11 178 

3 Peter "Dirk Onkruid" Faber 17 10 7 170 

4 Nico "Piele" Braam 17 10 6 164 

5 Berend "de Beul" Bulder 16 8 9 144 

6 Marc "Turbo" Hillenga 14 9 2 116 

7 Roy "Shaggy" Meedendorp 15 1 4 107 

8 Sander "Gepie" Hillenga 19 3 2 113 

9 John "The Flying Kicker"Hofsté 14 0 0 96 

  

Jan Derks "The Terminator" 

Kloosterboer 6 6 3 91 

10 Bart "Buurman" Buur 14 0 1 85 

11 Adriaan Boxem 13 0 0 84 

12 Jurjen "Tjuss" Bulder 11 2 2 84 

13 Han "the Goatfather" Tuenter 16 0 0 80 

14 Peter "Pils" Zuiderveen 9 1 0 45 

15 Edwin Zuiderveen 7 0 0 41 

16 

Andries "Chupa Chups"              

van der Laan 5 1 2 38 

17 Martijn Schiphuis 3 1 1 24 

  Bert-Jan Stuut 3 1 0 24 

18 Roy Jansen 2 0 2 20 

19 Ronald Wierenga 3 0 0 18 

20 Bertus Bulder 3 0 0 15 

21 Hendrik Bulder 2 1 0 14 

22 Joeri Jansen 1 0 0 12 

  Marcel van Aalst 2 0 0 10 

  Fabian Doddema 2 0 0 10 

  Ruben Jager 2 0 0 10 

23 Arnoud Veldman 2 0 0 10 

24 Alwin Kluiter 1 0 0 8 

25 Klaas Haveman 1 0 0 5 

  Robert de Jager 1 0 0 5 

  Erwin Luttjeboer 1 0 0 5 

  Harrie Zimdarse 1 0 0 5 

  Bas Zijlstra 1 0 0 5 
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Vredenhovenstraat 3 – Scheemda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langestraat 45 
Winschoten 
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Wedstrijdverslagen Westerlee D1-pupillen 

Noordster vs. Westerlee  

Zoals gewoonlijk hadden we op zaterdagochtend 30 april een voetbalwedstrijd. We hadden wel 

geluk want we hadden er een lekker weertje bij. 

Wij moesten 8 uur aanwezig zijn en de wedstrijd begon om 9 uur in die tussen tijd gingen wij 

ons gewoon omkleden en de warming up daarna bespraken we nog even de opstelling. 

Toen het eindelijk 9 uur was ging iedereen op zijn positie staan en bas in het doel en de 

wedstrijd begon. Uiteindelijk hebben we helaas verloren met 8-0 was wel jammer maar hun 

waren gewoon wat beter.  

Van Merle en Elisa  

 

Zaterdag 14 mei 2016 moesten we thuis spelen tegen SJS. 

De wedstrijd begon om 9 uur om kwart over 8 moesten we verzamelen bij de kantine. 

In de eerste helft ging het gelijk op. Toen scoorde SJS. 

Na de rust gingen we weer op het veld. Toen ging het wat beter. Het overspelen ging beter 

waardoor er kansen waren. Bas schoot op de paal. Marleen schoot over het doel. Stijns schot 

werd  tegen gehouden door de keeper. Helaas scoorde SJS voor de tweede keer.  

Ik vond het in de tweede helft koud, maar het was een leuke wedstrijd. We hebben het beter 

gedaan dan de vorige keer tegen hen. 

 

Jesse Leuning  

 

Wedstrijd 21-05-2016 

WVC D2 – Westerlee D1G 

 

De wedstrijd ging goed maar we hebben met 2 – 0 verloren.  

Wel jammer. Niek had nog een mooie goal gemaakt maar de scheids keurde hem af. Dat had 

niet gehoeven, want het doelpunt telde wel.  

Er waren nog wat overtredingen gemaakt bij WVC waar de scheids voor af moest fluiten, maar 

hij deed het niet. De trainer Jan werd toen boos op de scheids.  

De wedstrijd ging gewoon verder.  

Het was een mooie dag, we hadden wel een punt verdiend.  

We hebben mooi gespeeld, maar gingen met 0 punten naar huis.  

 

Winne Hilverts  
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Resultaten Bierenquête v.v. Westerlee 
 
1 Inleiding 

 

Naar aanleiding van vragen tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van oktober 2015 over het getapte 

biermerk in de kantine, heeft het bestuur een enquête 

opgesteld. In deze enquête konden de leden aangeven 

hoe zij denken over het huidige biermerk Feldskol en of 

zij zaken veranderd willen zien.  

 

De volgende 5 vragen zijn gesteld:  

 

1. Het merk bier dat getapt wordt in de kantine is 

voor mij bepalend of ik na de wedstrijd in de 

kantine blijf: Ja / Nee.  

2. Wanneer de vereniging over zou gaan naar een 

ander merk bier dan vind ik de volgende 

verkoopprijs redelijk: 1,50 / 1,80 / 2,00. 

3. Als de vereniging een ander merk bier zou 

inkopen zou ik kiezen voor: Amstel / Heineken / 

Grolsch / Bavaria.   

4. Als blijkt dat door de inkoop van een ander merk 

bier er te weinig inkomsten worden gegenereerd, 

waardoor de contributie van de senioren omhoog 

zou moeten, mag dat met het volgende bedrag: 0 

/ 5 / 10 / 15 / 20 euro.  

5. Ik vind dat alles bij het oude kan blijven: Ja / Nee.  

 

In dit verhaal wordt het resultaat van de 5 vragen in kaart gebracht. Het ligt  voor de hand 

dat vraag 5 als de belangrijkste beschouwd mag worden. Immers het antwoord daarop 

bepaald in grote mate of er iets dient te veranderen of niet.  

De belangrijkste conclusies worden weergegeven in paragraaf 3 en 4. In de paragrafen 5 en 6 

wordt e.e.a. nader uitgewerkt; dit is meer voor de geïnteresseerde lezer.  

 

2 Respons 

 

De enquête is tesamen met de nieuwsbrief van februari verstuurd naar 194 e-mail adressen. 

Daarvan betreft het 132 volwassen leden en donateurs. Het aantal ingeleverde formulieren 

is 33. Van  de 33 reacties zijn er 19 per e-mail teruggestuurd, en 14 als geprint exemplaar.   

 

Eén digitaal formulier is helaas ongeldig, aangezien er niets op is ingevuld. Waarschijnlijk 

heeft deze persoon vergeten het formulier op te slaan, alvorens het te versturen.  

Verder heeft 1 persoon het 2
e
 blad niet terug gestuurd (vraag 4 en 5). De vragen 1 t/m 3 zijn 

ingevuld; en deze worden (voorzover mogelijk) meegerekend.  



 13

 

Het aantal geldige formulieren is dus 32, en het percentage respons is daarmee 24.  

 

3 Conclusies 

 

3.1  Een kleine meerderheid van 58% (18 van de 31) vindt dat NIET alles bij het oude kan 

blijven.  

 

3.2  Eveneens een kleine meerderheid (ook 58%) vindt het merk bier NIET bepalend of 

hij/zij na de wedstrijd in de kantine zal blijven.  

 

3.3 De meningen over een acceptabele bierprijs zijn erg verdeeld: een kleine meerderheid  

(52%) wenst geen verhoging bij overstappen naar een kwaliteitsmerk.  

 

3.4 2/3
e
 deel van de ondervraagden (67%) vind een contributieverhoging NIET acceptabel 

indien overgestapt zou worden op een kwaliteits merk bier 

 

3.5 Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven geeft 56% aan dat een 

verhoging naar € 1,80 acceptabel is. Echter 44% wil (bij overgang naar een A-merk) 

geen verhoging.  

 

3.6 Van de groep die vindt dat WEL alles bij het oude kan blijven geeft 42% aan wel te 

kunnen leven met een prijsverhoging. 58% vindt dit niet.  

 

3.7 In 90% van de gevallen wordt voor Amstel of Heineken gestemd. De verhouding tussen 

Amstel en Heineken is ongeveer 50/50. Grolsch wordt 3 x genoemd, en Bavaria nooit.  

 

3.8  Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven zeggen er 11 (61%) dat 

het merk bier bepalend is of zij na de wedstrijd in de kantine zullen blijven.  

 

3.9 Een minderheid van 42% vindt dus dat WEL alles bij het oude kan blijven. Van deze 

groep vindt maar liefst 92% (11 van de 12) dat het merk bier NIET bepalend is of zij na 

de wedstrijd in de kantine zullen blijven.  

 

3.10 Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven kiest de meerderheid 

(64%)  voor Heineken. Bij de groep die vindt dat WEL alles bij het oude kan blijven kiest 

de meerderheid (ook 64%) voor Amstel.  

 

3.11 Heineken liefhebbers kiezen vaker voor een contributieverhoging dan de Amstel 

kiezers. Dit verschil is opmerkelijk.   

 

4 Conclusies van het bestuur 

 

o Hoewel de respons laag is, kan toch gesteld worden dat de 32 mensen die een 

geldig formulier hebben ingeleverd, serieus genomen moeten worden. Wij denken 

dat de “bierliefhebber” eerder geneigd is de enquête in te vullen, dan de 

“gelegenheidsdrinker”.   
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o Een kleine meerderheid vindt dat niet alles bij het oude kan blijven. Het is echter 

wel merkwaardig dat van deze groep 44% aangeeft geen prijsverhoging te willen. 

In de aanhef van de enquête is duidelijk aangegeven dat de overgang naar een A-

merk bier vergaande consequenties heeft voor de financiële huishouding van de 

vereniging.  

o Omdat een kleine meerderheid een prijsverhoging niet acceptabel vindt (zie 

conclusie 3.3), zal de overstap naar een A-merk gevoelig liggen. Immers een 

prijsverhoging is dan noodzakelijk om onze financiële huishouding gezond te 

houden. Het draagvlak voor een prijsverhoging is naar onze mening te klein.  

o Gezien de uitslag is een eventuele contributieverhoging niet meer in beeld.  

o Door dit resultaat is binnen het bestuur besloten andere mogelijkheden te 

onderzoeken.   

 

5 Resultaten & bevindingen 

 

5.1 Vraag 5 

Een meerderheid van 58% geeft aan dat NIET alles bij het oude kan blijven. 

Van de 31 geldige antwoorden (1 x niet teruggestuurd) is de verdeling tussen “Ja” en 

“Nee” als volgt:   

Ja :  13 (42%) 

Nee: 18 (58%) 

 

5.2 Vraag 1 

Een meerderheid van (eveneens) 58% vind het merk bier NIET bepalend of hij/zij na de 

wedstrijd in de kantine zal blijven. Van de 31 geldige antwoorden (1 x niet ingevuld) is 

de verdeling als volgt:  

Ja :  13 (42%) 

Nee: 18 (58%) 

 

5.3 Afhankelijkheid vraag 1 en 5 

Het antwoord op vraag 1 is erg afhankelijk van het antwoord gegeven op vraag 5.    

Van degenen die vinden dat NIET alles bij het oude kan blijven, geeft een meerderheid 

(61%) te kennen dat het merk bier bepalend is of hij/zij na de wedstrijd in de kantine 

zal blijven.  

Van degenen die vinden dat WEL alles bij het oude kan blijven geeft maar liefst 92% 

aan dat het merk bier NIET bepalend is.   

 

Tabel 1: Afhankelijkheid vraag 1 en 5 

VRAAG 1 
VRAAG 5 Ja Nee 

TOTAAL  

Ja 1 (8%) 11 (92%) 12 (100%) 

Nee 11 (61%) 7 (39%) 18 (100%) 

Totaal 12 18 30 

 

 

 

 



 15

5.4 Resultaat acceptabele bierprijs  

De verdeling van een acceptabele bierprijs (bij keuze van een ander biermerk) is te 

vinden in tabel 2.  

 

Tabel 2: Acceptabele bierprijs   

Prijs Aantal % 

€ 1.50*) 16 52 

€ 1.80 14 45 

€ 2.00 1 3 

Totaal 31 100 

*) 2 personen hebben op de geprinte versie € 1,40 ingevuld. Dit geeft blijk van het niet 

serieus invullen van de enquête. Deze antwoorden zijn gewijzigd in € 1,50.  

 

5.5 Afhankelijkheid acceptabele bierprijs van vraag 5 

Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven geven 10 van de 18 (56%) 

aan dat een verhoging naar € 1,80 acceptabel is.  

Bij de groep die vindt dat WEL alles bij het oude kan blijven geven 5 van de 12 (42%) 

aan wel te kunnen leven met een verhoging naar € 1,80 (of zelfs hoger). Zie tabel 3.  

 

Tabel 3: Afhankelijkheid vraag 2 en 5 

ACCEPTABELE PRIJS 
VRAAG 5 € 1.50 € 1.80 € 2,- 

TOTAAL  

Ja 7 4 1 12 

Nee 8 10 0 18 

Totaal 15 14 1 30 

 

Overigens zijn de verschillen tussen de Ja/Nee antwoorden hier veel minder groot dan 

in tabel 1. In “statistische termen” is een afhankelijkheid tussen een acceptabele prijs 

en het antwoord op vraag 5 niet eens aantoonbaar.    

 

5.6 Resultaat Acceptabele Contributieverhoging 

Een meerderheid van 67% geeft aan geen verhoging te willen, indien overgestapt zou 

worden op een kwaliteits merk bier. Het resultaat is te vinden in tabel 4.  

 

Tabel 4: Acceptabele contributieverhoging  

Verhoging Aantal % 

€ 0,- 20 67 

€ 5,- 5 17 

€ 10,-  4 13 

€ 15,- 0 0 

€ 20,- 1 3 

Totaal 30 100 
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5.7 Afhankelijkheid contributieverhoging van vraag 5 

Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven geeft de meerderheid 

(67%) aan geen contributieverhoging te willen.  Bij de groep die vindt dat WEL alles bij 

het oude kan blijven is deze verhouding hetzelfde. Beide groepen zijn daarmee 

opvallend eensgezind.   

 

5.8 Resultaten alternatief merk bier 

Verreweg de meeste personen kiezen voor Amstel of Heineken. Bavaria wordt nooit  

genoemd; zie tabel 5.  

 

Tabel 5: Keuze alternatief biermerk   

Verhoging Aantal % 

Amstel 13 42 

Heineken 12 39 

Grolsch  1 3 

Bavaria 0 0 

Geen duidelijke 

keuze 

5 16 

Totaal 31 100 

 

5 personen hebben geen duidelijke keuze gemaakt. Er zijn door hen 2 of 3 biermerken 

ingevuld; meestal Amstel en Heineken. Deze ongeldige keuze maakt overigens voor 

het totaal resultaat niets uit. Amstel en Heineken worden in totaal even vaak 

genoemd; beiden 17 keer.  

 

5.9 Afhankelijkheid keuze biermerk van vraag 5   

Van de groep die vindt dat NIET alles bij het oude kan blijven kiest 64% voor Heineken. 

Bij de groep die vindt dat alles bij het oude kan blijven is dit 27% en kiest 64% voor 

Amstel. Zie tabel 6.  

 

Tabel 6: Keuze biermerk per antwoord op vraag 5. 

ALTERNATIEF MERK BIER 
VRAAG 5 Amstel Heineken Grolsch Bavaria 

TOTAAL  

Ja 7 (64%) 3 (27%) 1 (9%) 0 (0%) 11 

Nee 5 (36%) 9 (64%) 0 (0%) 0 (0%) 14 

Totaal 12 12 4 1 25 

 

Het lijkt er sterk op dat de keuze voor Amstel of Heineken afhankelijk is van het 

antwoord op vraag 5. Echter statistisch gezien kan dit net niet worden aangetoond. 

Daarvoor zijn de aantallen te klein.  

 

5.10 Contributieverhoging afhankelijk van keuze biermerk 

Anders is het gesteld met de acceptabele contributieverhoging.  

Heineken liefhebbers kiezen vaker voor een contributieverhoging dan de Amstel 

kiezers. Dit is een aantoonbaar verschil (statistisch significant). Zie tabel 7.  
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Tabel 7: Contributieverhoging vs. Biermerk keuze 

ALTERNATIEF MERK BIER CONTRIBUTIE 

VERHOGING Amstel Heineken Grolsch Bavaria 

TOTAAL  

€ 0,- 11 5 1 0 17 

€ 5,-  0  5 0 0 5 

€ 10,- 1 2 0 0 3 

€ 20,- 0 0 0 0 0 

Totaal 12 12 1 0 25 

 

 

6 Representativiteit van de enquête 

 

Een respons van 24% is laag, en men kan zich afvragen of deze representatief is voor 

de gehele populatie (132 leden en donateurs). Echter hier horen wel enkele  

kanttekeningen bij:  

• Over het algemeen zal een bierliefhebber eerder geneigd zijn deze enquête in te 

vullen dan iemand die af en toe een biertje drinkt (of zelfs helemaal niet).  

• Daarnaast zullen de bierliefhebbers vaker in de kantine komen, en voor een 

groter deel van de omzet zorgen dan de “gelegenheidsdrinker”.  

 

Resumerend kan gesteld worden dat we de 32 mensen die een geldig formulier 

hebben ingeleverd, serieus moeten nemen. Zij zorgen hoogstwaarschijnlijk voor het 

een groot deel van de omzet.  
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Tabel 8:  Antwoorden per persoon 

 

Persoon*)  Vraag 1 Vraag 2  Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 

P1 Ja € 1.80 Heineken € 0.00 Nee 

P2 Ja € 1.50 Amstel € 0.00 Ja 

P3 Ja € 1.40 Amstel € 0.00 Nee 

P4 Ja € 1.40 Amstel € 0.00 Nee 

P5 Nee € 1.50 Amstel € 0.00 Ja 

P6 - - - - Ja 

P7 Nee € 1.50 Heineken € 5.00 Ja 

P8 Ja € 1.80 Amstel/Heineken € 0.00 Nee 

P9 Ja € 1.80 Heineken € 0.00 Nee 

P10 Nee € 1.50 Heineken € 10.00 Ja 

P11 Nee € 1.50 Grolsch € 0.00 Ja 

P12 Ja € 1.80 Heineken € 5.00 Nee 

P13 Ja € 1.50 Heineken € 0.00 Nee 

P14 Ja € 1.80 Heineken € 10.00 Nee 

E1 Nee € 1.80 Heineken/Grolsch € 10.00 Ja 

E2 Nee € 1.50 Heineken € 0.00 Nee 

E3 Nee € 1.50 Heineken € 5.00 Nee 

E4 Nee € 1.80 Amstel € 10.00 Nee 

E5 Ja € 1.80 Amstel/Heineken/Grolsch € 20.00 Nee 

E6 Ja € 1.50 Amstel - - 

E7 Ja € 1.50 Amstel € 0.00 Nee 

E8 Ja € 1.50 Amstel € 0.00 Nee 

E9 Nee € 1.80 Heineken € 5.00 Nee 

E10 Nee € 1.80 Amstel € 0.00 Ja 

E11 Nee € 1.50 Amstel/Heineken € 0.00 Nee 

E12 Nee € 1.80 Heineken € 0.00 Nee 

E13 Nee € 1.80 Heineken € 5.00 Ja 

E14 Nee € 1.50 Amstel € 0.00 Ja 

E15 Nee € 2.00 Amstel € 0.00 Ja 

E16 Nee € 1.80 Amstel € 0.00 Ja 

E17 Nee € 1.80 Amstel/Heineken € 0.00 Nee 

E18 Nee € 1.50 Amstel € 0.00 Ja 

*) Persoonscode:  P = geprinte versie; E = per e-mail ingeleverd 
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Hoe zat het ook alweer met die Rooie Ieslander? 

 

In 1995 vierde de v.v. Westerlee haar 50 jarig Jubileum. Ter gelegenheid daarvan werd een 

jubileumkrant uitgegeven. In deze krant stond een ludiek verhaal over de  “Rooie Ieslander”. 

Omdat het inmiddels al weer een generatie is geleden, zullen veel huidige leden dit verhaal 

niet kennen. Daarom publiceren we het verhaal hier nog een keer. Ook voor diegenen die het 

zich wel weten te herinneren, zal het leuk zijn dit nog een keer te lezen 

 

Het Raadsel van de Rooie Ieslander 

Een groot raadsel in de historie van Westerlee 

is die van de kip in de fietstas van kapper 

Abbas. In de jaren vijftig moest de 

hoofdmacht van Westerlee aantreden in 

Wedderveer voor een duel tegen ASVB. 

Niemand weet meer wat de uitslag was, maar 

wel wat er op de terugweg gebeurde. Zoals 

toen gebruikelijk was, werden de wedstrijden 

in de omliggende dorpen per fiets bezocht. Na 

het duel ging men zoals bijna altijd nog “even 

aan”. Dit maal was café Hazelhoff in Wedder- 

veer aan de beurt. Na enige tijd in het 

etablissement vertoefd te hebben werd de 

thuisreis  aanvaard. Enige honderden meters 

op weg hoorde de groep plotseling een 

gekakel.  Iedereen keek verbaasd in het rond waar dat geluid nou wel vandaan kwam. Het 

bleek uit de fietstas van kapper Abbas te komen. Abbas keek verschrikt op en de hele meute 

barstte in lachen uit. Iemand had een grote Rooie leslander bij café Hazelhoff ,,geleend” en 

in Abbas’ fietstas gestopt. Harm Pater, Jan Brouwer, Eltje Wagenaar, Lammert Doedens 

waren voetballers, die erbij waren, maar iedereen zweeg als de dood voor de dader. 

Tot op de dag van vandaag heeft niemand het geheim van de Rooie leslander verraden. 

Waarschijnlijk zullen we er nooit achterkomen wie die kip in de fietstas van Abbas stopte. 

Wat er met de kip gebeurd is, lijkt ons niet zo moeilijk. Die heeft de Kerst niet gehaald. 

(met dank aan Erik Hulsegge)   

De Rhode Island is een kippenras, afkomstig uit de Verenigde Staten. Het ras werd speciaal 

ontwikkeld voor het leggen van eieren en staan nog steeds bekend om hun goede leg-

capaciteit (ca. 225 lichtbruine eieren per jaar). Het ras bestaat sinds de tweede helft van de 

19e eeuw en heeft bijgedragen in de ontwikkeling van andere rassen; in het bijzonder de New 

Hampshire. 

Rhode Islands worden zowel gefokt met een enkele kam als met een rozetkam. De kippen zijn 

middelgroot en worden ongeveer 3 kg zwaar (hanen 3,8 kg). Het ras komt voor in de kleuren 

rood en wit. Omdat de rode variant veel algemener is dan de witte, staat het ras ook bekend 

onder de naam Rhode Island Red. 

Bron: Wikipedia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdsponsor v.v.Westerlee 
 

DE WINSCHOTER  bv 
Groothandel in Glas 
(en goede service) 

 

Alles op het gebied van: 
 

* Dubbelglas  * Spiegels  * Plexiglas 
* Voorzetramen   * Figuurglas 

 

Tel: 0597 - 422120 
 

 

e-mail: winschoter@wxs.nl 
Telefax 0597 – 422824 
 

Papierbaan 29 - 9672 BG Winschoten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dranken vanuit de gehele wereld!! 

 
OPENINGSTIJDEN:  
 

Maandag gesloten 

Dinsdag 9.00 - 12.30 13.30 - 18.00 u. 

Woensdag  13.30 - 18.00 u. 

Donderdag 9.00 - 12.30 13.30 - 18.00 u. 

Vrijdag 9.00 - 12.30 13.30 - 20.00 u. 
Zaterdag 9.00 - 18.00 u.   
 

Bij ons kunt u GRATIS Pinnen 
en GRATIS Parkeren. 

Slijterij-Wijnhandel 

“Graaf Adolf” 

Halteweg 8 

9677 RH HEILIGERLEE 

tel. 0597 – 431 922 
 

Iets niet op voorraad? 

Wij proberen het voor U te 

bestellen zonder extra kosten. 


