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

Veenweg 2A

Nu ook:
"KENNISMAKINGSKNIPPEN"
(50% korting bij een eerste bezoek)

Verhuur van:
- vrachtauto

Levering van:
- vulzand

- dumpers

- metselzand

- graafmachines
(mini mobiel en rups)

- brekerszand
- teelaarde etc.

Hoofdweg 126
9678 PP WESTERLEE
Telefoon: 0597 - 433 229
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De zaalcompetitie voor de jeugd ligt meer dan een maand
achter ons, en de veldwedstrijden zijn al weer een tijdje
aan de gang. Tijd voor een nieuwe Koeperkrant; en tijd
om deze een nieuw jasje te geven. De voorkant is
aangepast aan de “eisen des tijds”: een actiefoto van een
speler,
een
vernieuwde
layout
en
opvallende
“krantenkoppen”. Het ontwerp van Bas Zijlstra heeft
ongeveer dezelfde stijl als de Presentatiegids, en als
commissie vinden we het erg geslaagd. F-pupil Benjamin
van der Luit mag “het spits afbijten” en als eerste speler
de omslag opsieren, want de bedoeling is dat er iedere
keer een andere speler op de voorkant komt. We hopen
dat de lezers het ook mooi vinden.
Terugkijkend op de zaalcompetitie van afgelopen winter
kan er 1 kampioenschap gemeld worden: de F1-pupillen
werden ongeslagen 1e in de F3 poule. Op de website
www.jozg890m.com zie ik ook dat de combinaties
Scheemda/Westerlee C1 en C2 beiden kampioen zijn
geworden. Het valt echter zeer te betwijfelen of er
Westerleeërs in deze teams hebben gespeeld. Wie het
weet mag het mij zeggen.
Zoals al gezegd zijn de teams al weer een tijdje op de
velden bezig, en komt er steeds meer lijn in de posities op
de ranglijsten. Het 1e elftal staat 9e en is nog niet veilig.
Het 2e elftal staat er goed voor: een 2e plaats met 3
punten achterstand op de koploper en 1 wedstrijd minder
gespeeld. De A-junioren combinatie Westerlee/Scheemda
doet het nog een beetje beter: zij staan op de 1e plek.
Ook de B2 combinatie Westerlee/Scheemda staat na 5
wedstrijden eerste. We hopen, naast het 70 jarig
jubileum, dan ook nog 1 of 2 (of meer) kampioenschappen te kunnen vieren. Alle teams in elk geval veel
succes en plezier gewenst in het laatste deel van de
competitie.
De nieuwe website is al eerder aangekondigd. De werkzaamheden zijn nu zo ver gevorderd dat we de site deze
maand online willen zetten. Het zal er heel anders gaan
uitzien dan de oude site. Verder verklap ik nog niets.

De volgende Koeperkrant zal eind juni/begin juli verschijnen. De uiterste inleverdatum zal
op de website en op het mededelingenbord in de kantine bekend worden gemaakt.
Namens de commissie Webbeheer & PR,
Dick Kiewiet
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v.v. Westerlee viert 70 jarig jubileum!
In het weekend van 12 en 13 juni vieren we feest.
Feest voor jong en oud.
Het programma is zo goed als rond, dus nog een beetje onder voorbehoud.
Maar ik wil jullie toch alvast een beetje warm laten draaien. Er zijn voor dit weekend
allerlei activiteiten gepland, maar er zijn ook extra handen nodig.
In de nieuwsbrief had ik al een oproep gedaan, maar tot op heden heb ik daar geen
reactie op gehad. Misschien, wanneer jullie het programma zien, dat jullie wellicht echt
zin krijgen om mee te helpen.
Programma feestweekend 12 en 13 juni
Vrijdagmiddag:
eigen slaaptenten opzetten – F/E/D jeugd
Vrijdagavond :
carnavalvoetbal tegen de ouders , BBQ, disco/karaoke voor de
jeugd
Vrijdagavond :
Klaverjastoernooi
Vrijdagavond :
Bedrijvenvoetbaltoernooi voor Senioren/A/B junioren
Zaterdagochtend : ontbijtspelletjes voor de jeugd, aansluitend voetbalclinics
Zaterdagmiddag:
voetbalwedstrijden voor alle Senioren/A/B junioren
Zaterdagmiddag:
Rad van Fortuin, Koeschijtactie en Spelenkermis voor de jeugd
Zaterdagavond :
Feestavond
Hopelijk heb ik jullie kunnen enthousiasmeren met dit programma. Opgeven als
vrijwilliger kan via rical@ziggo.nl
Namens de activiteitencommissie,
Aletta Kuiper
Potgrondactie 28 maart
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In memoriam Quint Firmijn Veldman
Op 19 maart 2015 is (veel te vroeg) geboren Quint Firmijn, zoon van ons
bestuurslid Arnoud Veldman en z’n vriendin Mariëtte Wolters. Zijn toestand
was vanaf het begin zeer zorgelijk en na 6 dagen is hij helaas overleden. Op
woensdag 1 april is er afscheid van Quint Firmijn genomen.
Ook langs deze weg willen we Arnoud en Mariëtte heel veel sterkte
toewensen, nu hun grote droom niet is uitgekomen.
Het bestuur van de v.v. Westerlee

Uitslagen Klaverjasavonden dec. 2014 t/m februari 2015
Klaverjasavond 12 december 2014
1e

W. vd Vinne

7404

9e

S. Hillenga

6226

2e

H. Swiersema

7105

10e A. Suurling

6185

3e

E. Staal

6771

11e J. Luttjeboer

6177

4e

H. Fekkes

6638

12e F. Zimdarse

6100

5e

R. Veenstra

6562

13e H. Muller

5747

6e

J. Slagter

6501

14e C. Bolwijn

5583

7e

D. Zuiderveen

6386

15e H. de Boer

5340

8e

U. Veen

6269

16e R. Otterspeer

4820

Klaverjasavond 9 januari 2015
1e

J. Slagter

7805

8e

A. Suurling

5873

2e

D. Zuiderveen

7121

9e

H. Muller

5856

3e

H. Fekkes

6890

10e U. Veen

5829

4e

R. Veenstra

6703

11e E. Luttjeboer

5764

5e

E. Fokkens

6301

12e R. de Groot

5724

6e

J. Luttjeboer

6079

13e H. Swiersema

5527

7e

S. Hillenga

5980

Klaverjasavond 13 februari 2015
1e

S. Hillenga

6835

6e

A. Suurling

6012

2e

E. Staal

6800

7e

U. Veen

5948

3e

H. Fekkes

6602

8e

H. Swiersema

5842

4e

J. Slagter

6112

9e

H. Muller

5603

5e

W. vd Vinne

6108

10e R. Veenstra
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Teamavond E junioren
De E 1 en de E2 junioren hebben gezamenlijk hun teamavond gevierd.
Dit was een erg gezellige avond die bol stond van de spelletjes.
In twee teams werden ze uit een gezet en werden er “minute to win it” spelletjes
gedaan.
De gekste opdrachten kwamen voorbij. En alles moest in 1 minuut worden volbracht. Dit
bracht wel wat hilarische momenten met zich mee.
Even pauze met patat en snacks en toen weer verder met het groene en rode kaartspel.
Steeds werd een stelling gezegd en de kinderen konden door middel van hun kaarten
zeggen of dit waar was of niet. Kortom, een erg leuke, gezellige avond.

Teamavond F junioren
Ook de F–junioren hebben hun teamavond gevierd in januari. Deze avond bestond vooral
uit het spelen van Oudhollandse spelletjes. Gerda en Gretha hadden hier goed hun best
op gedaan. Als afsluiting nog even de bekende stoelendans gedaan. De kinderen hebben
het erg leuk gevonden.
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Teamavond A - en B junioren
Op 31 januari zijn onze A - en B junioren naar
de wedstrijd Groningen - Go Ahead Eagles
geweest. Dit werd door de jongens zeer
gewaardeerd. Het was ook een bijzonder gezellige
avond, die uiteindelijk afgesloten werd met een hapje en een drankje bij de pizzeria in
Scheemda.
Vrijwilligers/sponsoravond 2015
Op 6 maart was er de jaarlijkse vrijwilligers/sponsoravond.
Een druk bezochte avond. Een gezellige avond, waarin Erik
Hulsegge de gastspreker was.
Erik werkt bij RTV Noord en is columnist bij RTV Noord. Zijn
verhalen zijn elke zondagochtend te lezen op de website en
via facebook. Verhalen die gebaseerd zijn op de
werkelijkheid. Zo ook de verhalen die hij vertelde tijdens
onze avond. Verhalen over voetballend Westerlee.
Verhalen over secretaris Abbas en de 3
NN. Erg leuk om op deze manier de
avond te vullen met z’n allen. En het was
of Erik nooit was weggeweest. Voor Erik
voelde het als een soort reünie. Na heel
wat drankjes en een hoop gezelligheid
sloot Kootje om 23.30 de tapkraan en
gingen we op huis aan. Nogmaals wil het
Bestuur , via deze weg, alle vrijwilligers
en sponsoren bedanken voor hun enorme
inzet. Het wordt erg gewaardeerd.
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Het offensief op de hamer
“de hamer ligt op straat”
Het vertrek van voorzitter Veldman was voor niemand een verassing. De goed gesnorde voorzitter
had al tijden aangekondigd met welverdiend pensioen te gaan. Veldman zet met zijn 37 jaren trouwe
dienst collega’s als Van der Velde, Van Raaij, Van Praag en Blatter te kijk. Bij het terug kijken van de
jaren zal hij beseffen dat de jaren omgevlogen zijn. Ook het jaarlijkse voorzitterskamp zal hij moeten
missen. Spellen als voor -of nazitten en hamertje tik waren spellen waar Veldman niet alleen plezier
aan beleefde maar die hij ook nog eens zeer goed onder de knie had. Veel van de overige activiteiten
die op deze kampen plaatsvonden zijn voor de buitenwacht geheim gehouden; ook Veldman houdt
zijn kaken tot op de dag van vandaag stijf op elkaar. Wel is bekend dat Blatter, onder ingewijden
Seppie genoemd, met enige regelmaat vroegtijdig naar huis gestuurd werd. De status als voorzitter
ligt nu in Westerlee op straat. Een verkiezing die zijn weerga niet kent staat ons te wachten. Politiek
gekonkel, beloftes en budgetten waar de V&D haar warenhuizen voor open kan houden zijn gevolg
van een immense strijd. Tot die tijd hebben de diverse kandidaten de tijd om hun stemmers te
manipuleren en hun achterban warm te houden.
Interim voorzitter Fokkens oogt nog rustig, wellicht
dat er wat broeit onder zijn glad gestreken haren.
Tot op heden heeft hij nog geen interesse
uitgesproken in deze functie maar achter de
schermen is hij druk doende om het rijke imperium
wat Veldman nagelaten heeft te herinrichten. Daar
waar we Veldman pas in 1995 voor het eerst in de
media zagen verschijnen, weliswaar in boeven pak
(geleend van Seppie), wist Fokkens al binnen het
half jaar als interim een katern in het Dagblad van
het Noorden te versieren. Fokkens metselt de
organisatie met de stenen die hij zelf aan het
uitzoeken is. “Het is infaam en abject” zeggen veel
ingewijden, dat dit kan gebeuren voordat de
verkiezingen begonnen zijn. Is Fokkens bewust
bezig een nieuw imperium op te bouwen of is het
slechts een kaartenhuis voor een eventuele
opvolger?
Uit voorzichtige polls van onze eigen Maurice de Hond, Sieger Zuiderveen, blijkt dat er op de
achtergrond al een aantal BW’ers (bekende Westerleeërs) druk doende is om de voorzittershamer
over te nemen van de gelouterde voorzitter Veldman. Zuiderveen houdt dit alles natuurlijk goed in
kaart, enkele kandidaten lijken zich al prominent aangemeld te hebben.
Hilko “Kootje” Muller
Een naam die veelvuldig genoemd wordt is die van Hilko Muller, ons aller-bekend onder het
pseudoniem Kootje. Geen openingstijden en al helemaal geen sluitingstijden van de kantine is een
van zijn rake verkiezingsbeloften. Ook het happy hour ingesteld van 12 uur ’s middags tot 12 uur de
ochtend er na lijken stemmen te gaan winnen; we weten allemaal dat Kootje nooit een man van de
tijd is geweest. Mannen als Kielman, Haaijer en Braam lijken hun stem al te hebben ingevuld. De
goedlachse barman lijkt de bierglazen aan de tap te willen gaan hangen om toch de strijd aan te
gaan. Net als voorganger Veldman prijkt er een mooi bosje haar onder de neus van Kootje, wat
wellicht voor extra stemmen kan zorgen.
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De mogelijkheid die Kootje wil bieden om zowel een bekertje koffie “hier op te drinken”of “mee
nemen” lijkt zowel op sociaal als economische gebied een ware klapper te worden. Op de vraag aan
Kielman waarom Kootje nou de juiste man is om Veldman op te volgen antwoord hij: “Voorzitter
Muller, eumh.. potentieel voorzitter Muller, eumh… Kootje spreekt de taal en weet wat we willen.
Wat is er rondom het voetbaltechnische gebied te verwachten mocht Kootje voorzitter worden? Vrij
weinig want zijn speerpunt is: “het is maar amateurvoetbal”.
Koos Zijlstra
Een andere kandidaat die wel meer op voetbaltechnisch gebied wil behalen is Koos Zijlstra. Zijlstra
wordt veel gezien op het sportpark en lijkt bezig om de nodige goodwill op te bouwen.
Schoolmeester Zijlstra ziet zijn kansen schoon nu de voorzittershamer op straat is komen te liggen.
De goed belezen kandidaat wil de club nieuw leven in blazen en ziet alleen in interim Fokkens een sta
in de weg. Zijlstra al te bewonderen in vele commissies en inmiddels ook al een legendarisch lid van
het interim bestuur, lijkt bezig te zijn een coupe te plegen op Fokkens, waaraan hij nu nog loyaal lijkt
te zijn. Aan de zijde van Zijlstra zien we met enige regelmaat hoofdsponsor Veen; Zijlstra weet zijn
pappenheimers te vinden. Met Veen aan zijn zijde weet hij zich in goed gezelschap, niet alleen is de
glasmagnaat een van de grootste geldschieters binnen de club ook heeft hij een flinke vinger in de
pap. Zijlstra moet niet alleen de nodig goodwill hebben, ook geld is een belangrijk onderdeel om zijn
plannen te verwezenlijken.
De jeugdafdeling geniet volle aandacht van Zijlstra. Zal hij niet weten dat jeugdleden geen stemrecht
hebben voor een nieuwe voorzitter? De jeugd heeft de toekomst en een goede opbouw in de jeugd
en een gedegen doorstroom
naar de senioren lijken dan
ook wel de punten waar
Zijlstra mee wil gaan scoren.
Valse toezeggingen lijken niet
aan de ore. Met de juiste
financiële middelen zijn een
goede technische staf
verdeeld over de elftallen,
optimale trainingsfaciliteiten
en een goede merchandise
haalbare kaas. Zijn
specialisme in Excel zal bij
een eventueel
voorzitterschap ook niet
onopgemerkt blijven. Het is
geen geheim dat Zijlstra al
jaren lang van mening is dat
de organisatie moet verexceliseren, wat zal
betekenen dat een aantal
trouwe leden een cursus
moeten gaan volgen wat
vanzelfsprekend bij Zijlstra
zelf zou kunnen. Naast Veen
lijken ook Kiewiet en Nuus in
zee te willen gaan met Zijlstra
als voorzitter.
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Willem van der Vinne
De naam van Willem van der Vinne werd eigenlijk direct na het vertrek van Veldman genoemd. Dat
hij de lijnen goed weet uit te zetten is menig Westerleeër niet ontgaan; dit pleit zeker in zijn
voordeel. Een andere bijkomstigheid dat Van der Vinne het inschattingsvermogen heeft om iemand
wel of niet buitenspel te zetten. Enige partijdigheid is hem niet vreemd maar met de komende
bezuinigen op sport en ontspanning kan dit wel eens een goede eigenschap blijken.
In de jaren heeft Van der Vinne zich ontpopt als een geliefd persoon op het sportpark en lijkt met
iedereen even goed een glas bier te kunnen drinken. Met Bolwijn en Ottespoor weet hij al twee
kiezers voor zich gewonnen. Een goed verzorgde accommodatie, entree voor de voetbalwedstrijden
en grotere prijzen bij het klaverjassen lijken menig oranjehart sneller te doen kloppen. Overige
wensen zouden nog wel eens voor problemen kunnen zorgen. Zo ziet hij graag aansluiting van zijn
achtertuin met het sportcomplex en tot slot eist hij een aparte barkruk voor de voorzitter.
Jurjen Bulder
“Qui part à la chasse, perd sa place” (“Opgestaan is plaats vergaan”) moet Jurjen Bulder gedacht
hebben na het vertrek van Veldman. Hij lijkt de ideale schoonzoon, ware het niet dat zijn
schoonfamilie in Noord Frankrijk woont en niet in Noord Westerlee. Met enige regelmaat brengt hij
een bezoek aan Frankrijk waar hij wordt gesignaleerd met Dimitri Rybolovlev, de miljardair die in
2012 AS Monaco overnam. Daarnaast werd hij deze zomer gespot met enkele belangenbehartigers
van de Qatar Sports Investments die Paris Saint Germain voorzien van de nodige euro’s. De
Bourgondiër van huis uit wil er dan ook geen doekjes omwikkelen, de euro’s moeten gaan rollen.
Een uitbreiding van de voetbalvelden naar 8 velden, totaal gemoderniseerde kleedvoorzieningen en
een kantine met supportershome lijken met de euro’s uit Rusland en Qatar snel besteed. Naast de
materiële wensen wil Bulder de Groningse club hogerop helpen en spelers als Marnix Kolder en Arjan
Robben terug halen naar het Gronninger land. In Ronald en Erwin Koeman ziet hij de juiste trainers
en Jan Mulder en Arie Haan moeten op bestuurlijk niveau de nodige elan gaan geven. Cést la vie lijkt
Bulders credo, de principiële nuchterheid van een Westerleeër lijkt Bulder overboord te gooien.
Leden als Jan Derks Kloosterboer, Derk Jan Louwes en Berry Smit lijken wel oren te hebben naar de
plannen van de ambitieuze Bulder.
De grote vraag is natuurlijk wie er uiteindelijk vandoor zal gaan met de voorzittershamer. Muller,
Zijlstra, Van der Vinne en Bulder lijken al met de nodige bombarie op de voorgrond te treden. Zijn er
wellicht andere kandidaten die interesse hebben maar de kat nog uit de boom kijken? Hoe reageert
Fokkens op “het offensief op de hamer”, zal hij op zijn lauweren rusten of komen er ook andere
krachten los bij de interim voorzitter?
De verkiezingsstrijd lijkt in ieder geval losgebarsten. Gemene vingertjes zullen er naar elkaar gewezen
worden, mensen zullen lekker gemaakt worden met louche verkiezingbeloftes en kandidaten
schromen zich niet om zich zelf in de schijnwerpers te plaatsen. Kortom er is weer genoeg te beleven
in Westerlee!
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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
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Pupil van de week
Frouke Vermeulen was zaterdag 21 februari pupil van de week in de wedstrijd van v.v. Westerlee 1 –
Mamio 1. Het was een koude zaterdag maar Frouke had daar geen last van en schoot in de warmingup alles al in het doel die werd verdedigd door Ruben Jager. Toen was eindelijk het moment daar en
Frouke liep vooraan met de bal het veld op gevolgd door 22 spelers en de scheidsrechter. De aftrap
werd genomen en Frouke ging met mooie schijnbewegingen langs de speler van Mamio en kwam
toen alleen voor de keeper en schoot de bal keihard onder in de hoek.
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F2 – pupillen in de zaal

Achter v.l.n.r.: Kjell Hilverts, Duncan Fraiquin, Sem Warntjes, Gerben Jager
Voor: Jon Rath, Niels Bosker, Thijs Hartman, Ivar Brons, Dion Meems
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Pupil van de week
Bram Bosker was op zaterdag 14 maart 2015 de pupil van de week. Een grootte vent die de week er
voor nog drie doelpunten had gescoord in zijn eigen team. Dat heeft keeper Wilfred Meulenbelt
geweten, want Bram wist de bal goed te raken. Bram deed goed mee met de oefeningen en was bij
het overleg met scheidsrechter, hij weet in het vervolg wat wel of niet mag. Volgens mij vond het
heel leuk om pupil te zijn, achteraf heb ik hem zien genieten van zijn patatje.
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Samen thuis? samen uit!
‘papa!!, paahaaaapppaaaa.....!!!!!’. Een handje wriemelt onder het dekbed en zoekt een min
of meer verborgen hoofd en tikt hard met zn knokkels tegen zijn vaders bol.
‘paaapppppaaaaa’!!!!, blert het nog een keer en nu komt er zowaar beweging onder het
dubbele texel-dekbed. Anderhalf schaap van je af duwen, dat duurt ff hoor. Langzaam opent
pa zijn ogen, of iets wat erop moet lijken dan. Hij ziet door de mist iets vaags waar een hoop
herrie uit komt. ‘moeten we al weg?’, blert het vage geval. De man wordt nu meer wakker
en kijkt op de wekker. Tis net half zes. Iets minder vriendelijk dan gewoonlijk maant hij het
kleine geval terug naar diens kamer. Luid mokkend klost het kleintje weg en met een zucht
laat hij weer terugzakken, richting het schapendons.
de wekker gaat, doordringend hard.
Langzaam komt er opnieuw beweging onder het dekbed, hetzelfde hoofd verschijnt en krabt
wat. ‘alweer 7 uur’, mompelt hij en staat krakend en kreunend op, nadat hij snel de wekker
heeft uitgezet. Hard nodig, want naast hem verschijnt half een tweede hoofd die gezien de
aanblik ervan nou niet direct overloopt van enthousiasme en ook al niet al te vriendelijk
mokt. Iets over voetbal, kinderen, idioten, koude, regen en gekkenhuis, maar dat kan
verkeerd verstaan zijn natuurlijk.
‘brr...koud....’mompelt hij, staat voorzichtig op en stoot zijn teen tegen de bedpost. Zachtjes
scheldend en hinkend gaat hij naar de kamer waar het kleintje ligt. En die? tsja.....die slaapt
nu natuurlijk als een os. Maar na een paar minuten is dat ook weer helemaal bij de les en
enthousiast begint hij allerlei spullen bij elkaar te rapen die ‘echt meemoeten hoor’. Met
enige verbazing legt de nu redelijk wakkere vader uit dat het echt niet nodig is om een
playstation mee te nemen, wellicht wat overbodig? ‘ja maar dan kan iedereen mijn nieuwe
spel zien’, mokt het kleintje nadat eerder ook al een modelvliegtuig, een paar honkballen??
en nog wat totaal onnodige dingen waren gepakt.
Uiteindelijk pakt hij zelf maar de tas voor zijn zoon in, das beter. De vraag is alleen waar nou
toch die schoenen zijn gebleven? Na enig gezoek hoort hij nog net dat ‘het best wel kan dat
die schoenen bij Bertje op het erf liggen hoor’. ‘Waarom daar?’, vraagt hij met verbazing aan
zijn spruit, die hem met de meest onschuldige ogen van de wereld aankijkt. ‘Nou’, zegt deze
terwijl hij nog snel even wat slaap uit zn ooghoeken wrijft, ‘we gingen spelen met de jonge
poezen spelen in de schuur’, wat natuurlijk een heel logische verklaring is, toch?
‘dan rijden we wel langs’, mokt de vader, die ook wel weet dat het de laatste dagen nogal
geregend heeft en dus wel kan raden hoe die schoenen eruit zullen zien, als ze ze al kunnen
vinden. Voorlopig heeft hij de oude schoenen van zn spruit maar ingepakt. Uit voorzorg.
‘Neeee..... je moet eerst nog eten!’, geeft hij duidelijk te kennen aan het kleintje, die
inmiddels al met modderlaarzen en wel de kamer is ingewandeld om zijn tas te pakken. ‘en
doe die laarzan uit!!’. Na enig gedoe zitten ze aan de tafel en propt het ukkie een boterham
met een nogal vage combinatie van pindakaas, suiker en iets wat veel lijkt op chocopasta in
z’n mond. Inderdaad, vader had even niet opgelet. Snel maakt hij het gezicht van z’n zoon
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min of meer toonbaar en dan pakken ze hun fietsen nadat hij snel even zijn vrouw gedag
heeft gezegd. Maar die maakte slechte smalende geluiden en draaide zich met een enorme
hoorbare zucht om. ‘veel plezier hoor’, klinkt het sarcastisch vanonder de schapen.
Vader en zoon, samen op de fiets, het klinkt zo idyllisch en soms, heel soms is dat het ook.
Op een vroege zaterdagochtend bijvoorbeeld, wanneer de kou door de lucht snijdt en het
wegdek nat is van de vele regen, samen rijden ze langzaam naar het veld met een omweg via
Bertje. en inderdaad...zijn schoenen liggen er nog! Klets- en kletsnat en volledig onder de
modder, dat wel natuurlijk.
Krakend zetten de fietsen zich weer in beweging. Ze fietsen nu hijgend voort en vader kijkt
onderwijl om zich heen. Heee....maar die kerel woont daar helemaal niet, denkt hij in
zichzelf wanneer hij iemand uit een huis ziet komen en snel in een auto ziet schieten. ‘hm,
das een roddel voor later’, mompelt hij voor zich uit en ze kraken verder richting het
sportpark.
De laatste bocht is daar en zie...Koeperlaand. ‘wie die naam toch heeft verzonnen’...bromt
hij voor zich uit en zet z’n fiets langs de keurig in stijl gegoten oranje-witte rekken. Z’n zoon
is inmiddels al binnen en tuitert blerend en schreeuwend met een paar andere oogappeltjes
door de kantine, uit de kantine, in de kantine enzovoorts. Deur open, dicht, open, dicht...net
zolang tot een paar duidelijke woorden helder maken dat dit niet zo fijn is. Helpt niets, maar
dat wist u toch al?
Op een ochtend als deze zie je prachtig twee groepen: de eerste (qua lengte kleine) groep
die stuitert, blert, rent, vliegt en overal tegenaan loopt en valt. Inderdaad, de spelers, de
helden. En een tweede groep, de ouders, die vooral proberen wortel te schieten en daarbij
koffie te krijgen, veel, heet, warm, nu. ‘Waren wij ook zo?’, kreunt een vermoeid ogende
mama die zo te zien liever een hond had gehad in plaats van het rennende geval wat zojuist
tegen de voetbaltafel is geknald en luidkeels jankend duidelijk maakt dat dit pijn doet. Maar
toch gaat ze natuurlijk helpen want laten we eerlijk zijn, het blijft je kind.
Na wat geharrewar want er zijn er uiteraard weer twee te laat....komt ook de tegenstander
aan, die zich alvast hebben omgekleed ook. Stoer kijken beide groepjes kleintjes elkaar aan
en wordt in sommige gevallen angstig gekeken naar de lengte van die tegenpartij. ‘zooo
heee...., moet je zien’!! T scheelt inderdaad zeker 4 centimeter dus das best veel. Inmiddels
is het hele zootje compleet en kan men omkleden. Hoeft eigenlijk niet want ook de ouders
van Westerlee hebben hun kroost vooral thuis al min of meer aangekleed, compleet met
handige wollen truien onder de shirts en zo.
Net voordat hij weg zou lopen werd de vader tegengehouden door een paniekerig lid van de
kantinegroep. ‘Waar is je vrouw’? klinkt de vraag. ‘Ze had kantinedienst, ik bel haar wel
even’, klinkt het kordaat en de vader verlaat met een brede grijns de kantine. ‘er is dus toch
gerechtigheid’, grinnikt hij in zichzelf en loopt naar het veld........
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Westerlee 1: Hervatting na de winterstop
VV Westerlee wist de laatste paar wedstrijden voor de winterstop een aantal belangrijke punten te
pakken, de vorm was goed maar toen brak de winterstop aan. Na de winterstop leek dezelfde weg
ingeslagen met twee overwinning maar van de zevenklapper tegen Pelikaan S lijken de mannen
van het vlaggenschip nog niet bekomen. In de zes wedstrijden na de winterstop werden zeven
punten binnen gesleept.
VVS – VV Westerlee
Na twee maanden competitieloos voetbal
mocht Westerlee op 14 februari aantreden
tegen VVS. Westerlee begon voortvarend en
vanaf de aftrap werden er ook behoorlijke
kansen gecreëerd. Waar Derk Jan Louwes,
Maik van Delft en Rick Abbas miste was Patrick
Smit wel trefzeker, het eerste doelpunt van dit
kalenderjaar was een feit. Het beloofde een
mooie voetbalmiddag te worden voor
Westerlee maar tegen de verhouding in wist
VVS op gelijke hoogte te komen. Jan Willem Evers zette enkele minuten later de verdiende
voorsprong op het bord. In de tweede helft bracht Rick Abbas de score nog naar 1-3 waardoor de
wedstrijd gespeeld leek. Dezelfde Abbas wist echter vlak voor het verstrijken van het einde een
speler van VVS onderuit te halen waardoor een penalty gegeven werd. In tegenstelling tot vele
andere malen werd Wilfred Meulenbelt deze keer wel gepasseerd vanaf 11 meter. Onnodig met de
hakken over de sloot wist Westerlee de wedstrijd met 2-3 te winnen.
VV Westerlee - Mamio
Op 21 februari kwam Mamio op bezoek, op papier een lastige tegenstander. De gasten waren zoals
verwacht sterker. Na een kwartier spelen wist Westerlee echter verassend op voorsprong te komen,
Rick Abbas wist uit een corner te scoren. De verdediging van Westerlee stond deze middag als een
huis, daar waar de Groningers de bovenliggende partij bleven wist de verdediging van Westerlee op
de been te blijven. Vlak voor rust werd er een vermeende elleboog uitgedeeld, op advies van
grensrechter van Willem van der Vinne werd er alsnog een rode kaart getrokken, alleen voor de
verkeerde speler. Dit leidde tot hevige protesten vanaf de kant van Mamio. Na rust waren ze dan ook
niet van plan om het veld te betreden, nadat de scheidsrechter tweemaal had verzocht om de
tweede helft te starten verschenen de 10 spelers van Mamio het veld. Mamio begon fel aan de
tweede helft en de scheidsrechter had zijn handenvol, toch bleek hij op de hand te zijn van Mamio,
en floot voorzichtig. Met tien man had Mamio nog het veldoverwicht maar de kansen waren voor
Westerlee. Een goede sliding op de bal door een speler van Mamio werd door de scheidsrechter
verkeerd in geschat en stuurde de desbetreffende speler van het veld, Mamio nog maar met negen
man stond voor een lastige klus. Westerlee bleef tot het bittere einde vechten trok zo de
eindoverwinning over de streep.
Pelikaan S – VV Westerlee
Met twee overwinningen in de benen was het zelfvertrouwen groot bij de Westerleeërs. Met een
gehavend team moest er worden afgereisd naar Oostwold waar de wedstrijd tegen Pelikaan S
gespeeld moest worden. Veel afzeggingen maakt het lastig om een volwaardig elftal op de been te
brengen toch waren er voldoende man om mee te gaan naar Oostwold.
Vanaf het fluitsignaal moest Westerlee zijn meerdere al erkennen in de koploper. Na 4 minuten
spelen lag het eerste doelpunt al in de netten. Derk Jan Louwes wist na de openingstreffer nog wel
gevaarlijk te worden maar zag zijn bal op de paal belanden. Pelikaan S gaf na dit waarschuwingsschot
wat extra gas en wist binnen een half uur 4-0 op het scorebord te zetten, er werd zelfs gerust met
een 5-0 achterstand. Na rust was aan alles te merken dat de wedstrijd in de tas was voor de
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Oostwolders. Net als in de eerste helft was Pelikaan S de overheersende partij. De spanning was van
de wedstrijd. De 6-0 en de 7-0 waren dan ook formaliteiten en goed voor het doelsaldo van Pelikaan
S. Een pijnlijk verlies voor Westerlee maar gezien de tegenstander en de ontbrekende spelers geen
extreem rare uitslag.
VV Westerlee – VV Middelstum
Thuis tegen Middelstum op een grauwe zaterdagmiddag. Beide ploegen zijn deze competitie aan
elkaar gewaagd, Westerlee op een 8ste plaats en Middelstum op een 9de plaats, waardoor er
gesproken kon worden van een zes punten wedstrijd. Veel had de wedstrijd niet om handen, in de
eerste helft was er dan ook nauwelijks iets
noemenswaardigs te vermelden. In de tweede
helft wisten de Middelstummers op voorsprong
te komen. Maik van Delft wist na ruim een half
uur in de tweede helft de stand weer gelijk te
trekken. Deze uitslag leek dan ook, terecht, het
fluitsignaal te halen maar voordat de leidsman
de fluit in de mond kon nemen wist Middelstum
de 1-2 te maken en een overwinning te stelen.
GVAV Rapiditas – VV Westerlee
Op zaterdag 21 maart werd er afgereisd naar
Groningen waar GVAV Rapiditas de
tegenstander was. De GVAV’ers kwamen na zo’n
kwartier spelen op voorsprong. Een goed ingeschoten bal liet de Westerlee goalie kansloos. Na ruim
een half uur spelen hadden ze de mogelijkheid om de score te verdubbelen maar zagen de bal op de
paal belanden. Vlak voor Rust werd Simon van der Vinne nog in stelling gebracht maar die zag zijn
inzet over gaan. Directe na rust wisten de Groningers de score te verdubbelen. Deze domper leek
Westerlee niet meer te boven te komen. Een kwartier voor tijd wist Jan Nomden met een geplaatste
vrije trap Rick Abbas te bereiken en die wist zijn vierde competitie goal binnen te schuiven. Verdere
aanzet voor de Westerleeërs ten spijt want de gelijkmaker werd niet meer binnengeschoten.
HS’88 – VV Westerlee
Op 28 maart bleek maar weer eens dat als je in een slechte reeks zit ook alles tegen zit.. Een povere
eerste helft van beide kanten leverde dan ook weinig kansen op. Na rust waren het de Westerleeërs
die kans op kans onbenut lieten. HS’88 wist ook nog gevaarlijk te worden, een afstandsschot werd
echter goed gepareerd door doelman Meulenbelt. Kort er wist Jan Jager een bal prima in te koppen
maar zag de doelman mooi redden. Jan Willem Evers wist even later door te breken maar stuitte
eveneens op de goede keeper van HS’88. Patrick Smit zag zijn bal na een uur spelen op de lat uit een
spatten, het zat Westerlee dan ook niet mee deze middag. In het laatste kwartier ontstonden er aan
beide kanten behoorlijke mogelijkheden maar tot een treffer kwam het niet. In de staart van de
wedstrijd leek Westerlee de overwinning nog over de streep te trekken maar Maik van Delft, Jan
Nomden en Jan Jager wisten de opgelegde kansen niet te verzilveren. Een zuur gelijkspel gezien de
kansen die deze middag onbenut bleven.
Programma
Er staan nog zes wedstrijden op het programma: Poolster (uit), Be Quick 1887 (thuis), VVK (uit),
Noordpool UFC (thuis), GEO (thuis) en Corenos (uit). Tegen de nummers 3 t/m 6 op de ranglijst moet
nog worden gespeeld, wat op voorhand al lastige duels zijn. Bij drie overwinningen weet Westerlee
zich echter wel verzekerd van een veilige plek in de 4e klasse C.
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AARD APPELEN – GROENTEN
FRUIT – LEVENSMIDDELEN
Verse Snijbonen en Boerenkool uit de Diepvries
Zoute Snijbonen – Zuurkool uit het vat
Brood en Gebak van Bakker Prins
BARBECUE GEHEEL VERZORGD
Hapjesschalen – Salades – Drogist Artikelen
Postkantoor – Stomerij
Hoofdweg 92 – 9678 PP Westerlee
K.v.K. 02319554 te Groningen
Telef.: 0597 – 412 860
fax:
0597 – 414 614
E-mail: info@bulder.westerlee.nl
www.bulderwesterlee.nl

Hoofdsponsor v.v.Westerlee

DE WINSCHOTER bv
Groothandel in Glas
(en goede service)
Dranken vanuit de gehele wereld!!
OPENINGSTIJDEN:
Maandag gesloten
Dinsdag
9.00-12.30 13.30-18.00 uur
Woensdag
13.30-18.00 uur
Donderdag 9.00-12.30 13.30-18.00 uur
Vrijdag
9.00-12.30 13.30-20.00 uur
Zaterdag
9.00-18.00 uur

Alles op het gebied van:
* Dubbelglas * Spiegels * Plexiglas
* Voorzetramen * Figuurglas

Tel: 0597 - 422120
Telefax 0597 – 422824
e-mail:
winschoter@wxs.nl

Bij ons kunt u GRATIS
Pinnen en GRATIS Parkeren.

Papierbaan 29
9672 BG Winschoten

