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Aan het eind van het seizoen verschijnt traditioneel nog
een Koeperkrant. Na de vorige uitgave van april valt er
weer genoeg te melden; vooral omdat we in juni ons 70
jarig jubileum hebben gevierd. Het karakter van het
clubblad is in de loop van de tijd wel veranderd. Eerder
werd in de laatste uitgave vooruit gekeken naar het
nieuwe seizoen; bijv. de organisatie en spelerslijsten per
team. Daarvoor hebben we nu onze nieuwe website
waarop dit soort zaken te vinden zijn. De website ziet er
prima uit, en wordt voortdurend geactualiseerd. En het
nieuws dat bestemd is voor alle leden wordt ook nog eens
via een Nieuwsbrief per e-mail verstuurd. De Koeperkrant
wordt daarmee steeds meer een bundeling van verhalen,
verslagen en voorbije zaken. Het clubblad is voor iedereen
gemakkelijk te downloaden en men kan deze ook opslaan
op de eigen computer. In het algemeen ontvangt elke
betrokkene bij onze vereniging tegenwoordig genoeg
informatie over het reilen en zeilen van de club. Een
goede zaak.
Op de voorkant van dit blad prijkt Vincent de Groot. Hij is
speler van E1, en dat team is dit voorjaar kampioen
geworden. Ze hebben het natuurlijk gevierd, en hebben
ook de traditionele rondgang op de wagen door het dorp
gehouden. De combinatie elftallen Westerlee/Scheemda
A1 en – B2 zijn dit seizoen ook kampioen geworden. Al
met al een uitstekende prestatie van deze 3 teams. Ook
waren er veel 2e plaatsen, n.l. Westerlee 2, Westerlee
zaal, E2, F1 en F2. Een teken dat de v.v. Westerlee het
prima doet.
In deze krant (uiteraard) aandacht voor het 70-jarig
jubileum en, daaraan verbonden, het ere-lidmaatschap
van onze oud-voorzitter E. Veldman. Volgens mij kunnen
we met voldoening terugkijken op de viering in het
weekend van 12 en 13 juni.
Het langste artikel is afkomstig van het 3e. Er is een
mooie foto bijgevoegd, waarin heel veel werk is gestoken.
Verder 2 boeiende verhalen over corruptie op ons
sportpark, en over een dagje kantinedienst. De einduitslagen van het klaverjasseizoen en
veel foto’s completeren deze krant.
De volgende Koeperkrant zal in december verschijnen. De uiterste inleverdatum zal op de
website en op het mededelingenbord in de kantine bekend worden gemaakt. Tot slot wil ik
iedereen een goede vakantie toewensen. Tot in augustus.
Namens de commissie Webbeheer & PR,
Dick Kiewiet
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Jubileumweekend geslaagd !
Het weekend waarin we ons 70 jarig jubileum vierden mag als een succes beschouwd
worden. Dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers werden het 2 dagen waar we met
voldoening op kunnen terugkijken. Het begon op de vrijdagmiddag waarin de jeugd hun
tentjes kon opzetten om er in te overnachten. Het daaropvolgende carnavalvoetbal leverde
veel hilarische momenten op, getuige de vele foto’s die er van gemaakt zijn.
Aan het bedrijvenvoetbal deden maar liefst 15 teams mee. Deze waren in 3 poules ingedeeld. Misschien jaarlijks voor herhaling vatbaar?
De vrijdagavond (en nacht) werd afgesloten met een BBQ voor alle deelnemers, disco en
karaoke. Het bleef nog lang gezellig.
Zaterdagmorgen gingen de jonge kampeerders aan het ontbijt en konden er spelletjes
worden gedaan. Daarna volgde er een voetbalclinic verzorgd door ProCamp en eigen
jeugdleiders.
Zaterdagmiddag was het weer de beurt aan de senioren en de oudere jeugd. Het
mixtoernooi was goed bezet. Aan het eind van de middag werd Elzo Veldman “in het
zonnetje” gezet en benoemd tot erelid. Zie het artikel elders in deze krant, en onze mooie
website.
Het trainingsveld was inmiddels ook in gereedheid gebracht en verdeeld in 100 vakken. De
“Koe schijt actie” kon beginnen. Helaas deed de koe haar behoefte reeds in de kar, en zij
weigerde dit te herhalen. Conform de spelregels kon later in de kantine Jan Willem Evers tot
winnaar van de cheque van € 150,- worden uitgeroepen.
De zaterdag werd afgesloten met een “Rad van Fortuin” actie, en daaropvolgend een feestje
met medewerking van de Decibel Drive-in show.
Carnavalvoetbal
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Voetbalclinic voor de jeugd
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Elzo Veldman erelid van de v.v. Westerlee
Tijdens ons jubileumweekend werd oud-voorzitter Elzo Veldman nog even “in het zonnetje”
gezet. Op de ledenvergadering van 6 oktober 2014 is hij officieel afgetreden, en toen werd al
aangegeven dat er later in het seizoen nog aandacht aan zou worden geschonken. Veldman
kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst. Officieel benoemd als voorzitter op
01/10/1976 en, na een onafgebroken periode, afgetreden per 06/10/2014. Dit betekent dus
38 jaar en enkele dagen voorzitterschap. Een unieke prestatie.
Aan het eind van de zaterdagmiddag werd hij toegesproken door de coördinator van de
activiteitencommissie Aletta Kuiper, en werd hij benoemd tot erelid van de v.v. Westerlee.
Daarmee is Veldman het 4e erelid van de v.v. Westerlee. Hij is voorafgegaan door M. Rendering (1969), W. Rendering (1970) en H. Abbas (1980). Tevens werd het voetpad van de
kantine naar de kleedkamers naar hem vernoemd. Het straatnaambord “Elzo’s Loantje”
mocht hij zelf aan de daarvoor reeds neergezette paal bevestigen.

Als voorzitter heeft hij tijdens deze lange periode natuurlijk veel meegemaakt; teveel om
alles op te noemen. Twee aspecten zijn de moeite waard om er even uit te lichten.
Veldman heeft tijdens zijn “bewind” 18 trainers van de selectie versleten, waarvan er één 2
periodes heeft gediend. Deze zijn:
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Geert Koers (1999 – juni 2002)
Gert Dekker (juni 2002 – juni 2005)
Marcel Smelt (juni 2005 – juni 2007)
Albert Kamps (juni 2007 – juni 2009)
Klaas Jan Moesker (juni 2009 – juni 2010)
Menno Hilverts (juni 2010 – juni 2012)
Martin Schuiling (juni 2012 – 2013)
Wilfred Meulenbelt (interim, 2013 – 2014)
Christiaan Klinkhamer (2014 – heden)

Aaltjo Molema (‘66/’67 – ‘77/’78)
Hennie de Wal (‘77/’78 – ‘81/’82)
Dick de Wal (‘81/’82 – ‘82/’83)
Jan Zemering (‘82/’83 – ‘84/’85)
Be Zuiderveen (‘84/’85 – 01/06/86)
Aaltjo Molema (01/06/86 – 01/06/87)
Geert Martijn (01/06/87 – 01/07/89)
Hans Drenth (01/07/89 – 01/07/93)
Henk Löhr (01/07/93 – 01/07/96)
Wilco Uitslag (01/07/96 – 1999)

Het voorzitterschap is eigenlijk altijd onbedreigd geweest. Echter tijdens de ledenvergadering van 01/09/1982 werd er een gewichtige tegenkandidaat naar voren geschoven,
n.l. R. Meinds, de bekende CPN politicus uit Westerlee. Er gingen stemmen op dat dit
weleens het einde van Veldman’s voorzitterschap zou kunnen zijn. Aangezien Meinds een
nogal onbekend persoon was in de voetbalwereld, redde deze het bij lange na niet. Na
stemming kreeg Veldman een ruime meerderheid van 31 stemmen. Meinds kreeg er 11, en
er was 1 blanco stem.

Veldman blijft vrijwilliger voor diverse activiteiten, en we hopen dat we hem “tot in lengte
van dagen” op het Koeperlaand zullen zien.
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DE KLUS GEKLAARD?
Na in de december editie van de Koeperkrant vol verbazing te hebben gelezen over de
prestaties van het 3e elftal was het sprookje nog niet ten einde. Sterker nog: we waren nog
maar net op de helft. In de eerste 11 wedstrijden waarin we elke tegenstander waren
tegengekomen hadden we al 17 punten weten te verzamelen na winstpartijen tegen
Sellingen (thuis), Scheemda (uit), Meeden (uit), Westerlee 4 (thuis) en ZNC (uit) en gelijke
spelen tegen VVS (uit) en Damacota (thuis). We moesten onze meerdere erkennen in
Wildervank (thuis), Onstwedder Boys (thuis), WVV (thuis) en Westerwolde (uit). Al met al
een uitstekende eerste seizoenshelft en iedereen kon met een goed gevoel de feestdagen in
gaan. Maar voor het zover was moesten we nog 1 wedstrijd spelen, de eerste
returnwedstrijd, die tegen Wildervank.
We misten 4 spelers deze wedstrijd. Dennis en Bart hadden voor dit seizoen besloten niet
tegen Wildervank te spelen dus de return lieten ze ook schieten. Marc Hillenga, die thuis nog
de 3-3 aantekende, moest aan het werk en ook Sander vond dat de rest dit klusje wel kon
opknappen. Om deze gaten toch enigszins op te vullen werden vanuit het 4e Edwin
Zuiderveen en Ingmar Meis opgeroepen om mee te spelen op het kunstgrasveld van
Wildervank. Waar, gezien de ranglijst, de eerste wedstrijd een foutje leek bleek Wildervank
toch een slag te sterk voor ons. Ondanks dat Berend uit een vrije bal van Jurjen wist te
scoren en ook Wildervank zelf voor ons scoorde na een assist van Koetje moest John toch 3
maal de tocht naar het net maken en gingen we zonder punten terug naar huis. Met toch
een wat teleurgesteld gevoel begon de winterstop, aangezien de wedstrijd tegen Scheemda
was verplaatst naar het voorjaar.
Samenvattend: Wildervank blijkt toch een te grote klus
Na een winterstop van maar liefst 2,5 maand (!!) stond de wedstrijd tegen Damacota op het
programma. Thuis hadden we een keurige prestatie geleverd door 3-3 te spelen, zij het met
hulp van enkele jongens uit het 1e. Deze maal mochten we alleen Simon van der Vinne
meenemen vanuit het hoogste elftal. Daarentegen waren Jurjen, Koetje en Han afwezig. En
na in de winterstop de resultaten geanalyseerd te hebben en te hebben geconcludeerd dat
er met een hennepkweker, geitenboer, gameontwerper en een psychiatrisch verzorger in
het veld veel punten behaald kunnen worden werd er besloten dat we onze kans gingen
wagen om met een boomkweker in zee te gaan. Hij was al een bekende binnen de club
aangezien hij zijn visie bij de jongste jeugd plantte en ze hielp te groeien. Nu was het
afwachten of hij bij het 3e ook zijn kwaliteiten kon kweken. Dit zal nog een verassende
wending krijgen. Tegen Damacota kwam het er nog niet uit en ook bij de andere spelers niet,
terwijl er niet eens zo slecht gespeeld werd. Alleen was Damacota toch een slag te groot en
mochten we blij zijn dat we slechts met 1-0 verlies weer naar huis gingen. Voor het eerst dit
seizoen hebben we geen goal weten te maken.
Samenvattend: Toch een hele klus om punten te verzamelen
Na wederom een week rust (waarom dat nodig is na 2,5 maand blijft een raadsel) kregen we
ZNC op bezoek. In deze return was niet alleen de tegenstander hetzelfde maar ook de
scheidsrechter: Martin Koning floot ook vandaag de wedstrijd. Zonder onze vast keeper
John, Marc H nam de honneurs in doel wederom waar, en de eerste afwezigheid van Marc
Porton was het eenrichtingsverkeer. De aanwezige spelers konden geen vuist maken tegen
dit ZNC en het leek of we in de uitwedstrijd toch veel geluk hebben gehad. Een lichtpunt was
de rentree van Alwin Kluiter op de velden. Hij mocht na maanden blessureleed zijn minuten
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in het 3e gaan maken. Maar ook hij kon geen potten breken. Wel wisten we weer te scoren
door Dennis, al zij het deze keer op minder spectaculaire wijze. Het probleem echter was dat
ZNC 7 keer wist te scoren en we dus afgedroogd onder de douche konden stappen.
Samenvattend: Dit was een hele klus voor de defensie
Op 28 maart stond de uitwedstrijd tegen Westerlee 4 op het programma. Na de min of meer
gestolen 3 punten in de thuiswedstrijd verwachten wij een tot op het bot bewapend
Westerlee 4. Maar door blessures en afwezigen moest er zelfs beroep worden gedaan op
enkele spelers uit het 2e. Ook wij kregen versterking uit het 2e: centraal achterin werd
Hendrik “mini” Bulder geposteerd bij afwezigheid van Bart. Samen met de nieuwkomer
Peter Faber en de vaste backs Peter en Han werd er een muur opgetrokken. Een muur die bij
de tegenstander erg broos leek. Nico “Piele” kon, nadat Bertus hem goed had vrijgespeeld,
de 1-0 aantekenen en zijn grote wens om Engel te passeren was gelijk al geslaagd. Daarna
bleven we wel sterker maar wisten we niet te scoren. In de rust werd Berend “de Beul”
opgewarmd, hij wist wel hoe er gescoord moest worden tegen Westerlee 4. En inderdaad,
hij had amper zijn trainingspak uitgetrokken en de bal lag al in het net achter Engel. Berend,
niet bekend om zijn snelheid, werd diep gestuurd door Nico “Piele” en schudde de weinig
overgebleven verdedigers af en bleef koel in de afronding. En vanaf toen waren we los, het
4e ging meer en meer naar voren maar de muur die was opgebouwd door Hendrik kon niet
worden afgebroken, John had weinig te doen. Maar wij kregen de ruimte en de kansen wel
en Bertus kun je best met die kansen alleen laten want hij wist al gauw de 3-0 aan te
tekenen en de wedstrijd was gespeeld. Maar Roy Meedendorp had nog niet weten te scoren
dit seizoen behalve op de training en die wilde nog wel. En na een goede actie en uitstekend
overzicht van Marc H kwam Roy alleen voor Engel en wist hij de 4-0 aan te tekenen. Voordat
Koning zou affluiten zouden we ook nog de 5-0 aantekenen. Berend was nog hongerig naar
een goal en Hendrik had zijn muur afgemetseld en had dus tijd om voorin te komen kijken.
Hij schoof in van achteruit en wist met een splijtende pass Berend oog in oog met Engel te
zetten. En ook ditmaal liet Berend Engel kansloos achter.
Samenvattend: Dit was een klusje voor Berend “de Beul”
De inhaalwedstrijd tegen Scheemda stond op het programma vandaag. Roy had een
vrijgezellenfeest en Jurjen en Piele werden opgeroepen voor het 2e elftal. De andere spelers
maakten zich klaar voor de wedstrijd tegen Scheemda, dat uit nog met 2-1 werd verslagen.
In de eerste helft waren beide teams erg slordig en werd er weinig gecreëerd, hooguit kwam
de bal per ongeluk in het vijandig doelgebied. Toch wisten we wel de betere kansen te
creëren. We kwamen dan ook door een goede actie van Marc H op voorsprong en Dennis
kreeg kansen om de 2-0 aan te tekenen maar waarschijnlijk die kansen niet moeilijk genoeg.
Voor rust kon Scheemda dan de gelijkmaker aantekenen en werd er met een teleurstellende
1-1 gerust. Maar in de 2e helft kwam het team als herboren uit de kleedkamers. Dennis, die
in de eerste helft de wedstrijd op slot had kunnen gooien, zorgde, bij gebrek aan goals, voor
de assists. En Peter F zou door een wonderschone goal de 2-1 aantekenen en zijn allereerste
doelpunt in Oranje. Vervolgens zou Marc H, na een assist van Dennis zijn 2e van de dag
aantekenen. Hij ging nog voor een hattrick door de bal op te eisen bij een gegeven
strafschop maar hij wist deze buitenkans niet te verzilveren. Hierop besloot Dennis dan toch
nog maar een goal te maken en hij zorgde dan ook voor de eindstand: 4-1
Samenvattend: Deze klus moest in de rust eerst goed doorgenomen worden
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Westerwolde kwam op bezoek. Jurjen had besloten om toch maar gauw weer naar Frankrijk
te gaan bij het zien van de ranglijst: Westerwolde stond ongenaakbaar bovenaan. En met
hem melden ook Marc H, Bart, Dennis en John zich gelijk af. Engel Fokkens maakte hierdoor
zijn debuut in het 3e dit seizoen en met hem uit het 4e kwam Edwin Zuiderveen die ons al
eerder had geholpen. Ook Mark Fekken deed mee, hij was lang geblesseerd aan zijn
kruisband en had inmiddels al weer de nodige minuten gemaakt. Helaas bleek het in deze
wedstrijd weer volledig mis te gaan: bij een verkeerde beweging was het nu zijn andere knie
en kon hij het veld vroegtijdig verlaten en is zijn carrière als actief speler waarschijnlijk ten
einde. Zeer spijtig. Maar later zullen we zeker nog meer van hem horen. De wedstrijd zelf
was eenrichtingsverkeer, Westerwolde liet ons geen kans en Engel had zijn debuut toch wat
anders voorgesteld: 0-6 verloren.
Samenvattend: Helaas het laatste klusje van Mark Fekken, sterkte!
Vandaag spelen we de return van de openingswedstrijd van het seizoen, die tegen Sellingen.
De wedstrijd begon om 16:00 en hier zag de scheids ook streng op toe: al was iedereen al
wedstrijdklaar, we begonnen geen minuut eerder. Waar we in de eerste wedstrijd aan de
lopende band scoorden bleek het vandaag niet zo makkelijk te gaan. Sellingen begon sterk
en wij wisten weinig mogelijkheden te creëren zonder de topscorer Dennis. We moesten het
gaan proberen uit standaardsituaties. Een vrije trap rechts van het strafschop gebied op een
meter of 20 werd door Jurjen genomen en hij zag de lat redding brengen. Niet veel later was
het wederom een vrije trap nu aan de andere kant van het strafschopgebied. Iedereen zag
duidelijk dat het een overtreding was binnen het strafschopgebied alleen de scheids niet en
daarom besloot hij een vrije bal op de lijn ervan gelegd. Berend, het slachtoffer van de
overtreding, ging zelfverzekerd achter de bal staan en krulde deze strak in de kruising. Als
reactie hierop wees hij naar de verdediger die hem had weten te vloeren en zei de
legendarische woorden: “Het was geen penalty toch?! Haha!”. Hierop waren we los. Niet
veel later in de tweede helft werd een corner door Sellingen net de zestien uitgewerkt.
Jurjen wist deze te controleren en wipte hem langs de uitstappende verdediger en haalde
van een meter of 20 verwoestend uit: 2-0. Dit was dan ook de eindstand en we konden weer
3 punten bijschrijven.
Samenvattend: Klussenbedrijf Bulder klaart dit klusje wel even
Meeden thuis, op papier niet al te moeilijk maar uit werd al bewezen dat deze regel niet
opgaat en werd er moeizaam met 3-2 gewonnen. Meeden was eerder die week al in
Westerlee geweest en had van het 4e elftal met ruime cijfers verloren. Vandaag mochten ze
proberen hun eer te herstellen tegen het 3e elftal. Maar ook hier maakten zij geen schijn van
kans. Ze wisten nog wel 1 doelpunt te maken maar wij wisten er hier maar liefst 8 tegenover
te zetten. Dennis was hier het meest schuldig aan. Hij wist de 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 aan te
tekenen na assists van Berend, Peter Z en 2 maal Koetje. Daarnaast verzorgde hij ook de
assists op Nico “Piele”en op de eerste seizoensgoal van Sander. Tussendoor wist ook Berend
nog 2 maal het net te vinden na aangeven van Roy en Peter F. Toen de stof rondom Dennis
en consorten was opgetrokken stond het 8-1.
Samenvattend: Een koud klusje voor onze “Demphis”
Nu het einde van de competitie in zicht komt en de plekken worden vergeven zien wij dat
we volop in de running zijn voor de 5e plek. De eerste 4 plaatsen zijn al vergeven en zelf
hebben we de 5e stek ingenomen. Om deze plek ook aan het einde van het seizoen te
bezetten hebben we 3 punten nodig uit 3 wedstrijden, dat moet te doen zijn zult u zeggen,
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en dat dachten wij ook. De eerste van de laatste 3 hordes, die in de professionele
voetbalwereld ook wel “finales” worden genoemd, moesten we uit naar Onstwedder Boys.
Van hun hadden we aan het begin van het seizoen niet weten te winnen en zij bezetten ook
de 6e plaats. Een kans dus om hun definitief af te schudden. Nadat John, Han, Marc Porton
en Bertus hadden afgezegd bleek ook nog dat Nico “Piele” met het 2e mee moest, wat
wekelijks het geval was in de seizoensontknoping. We hadden dus nog maar 11 man over en
vanuit de andere teams waren er ook geen spelers over. Dus moesten we het met ons 11-en
doen. Wel werd er nog druk gezocht naar een grensrechter maar ook deze werd niet
gevonden dus moesten we het ook echt met ons 11-en doen. En zoals altijd blijkt wanneer je
geen wissels hebt dat er dan opeens blessures komen. Daarnaast hadden we ook nog een
spits die niet helemaal wist waar hij was dus alle halfjes er vanaf getrokken konden we
samenvoegend 9 man tellen ook al stonden er wel degelijk 11 in het veld. En als dit nog niet
erg genoeg was kwam de schoenensponsor van onze topscorer “Demphis” zijn
verplichtingen ook niet na en moest hij uit nood de stukken leer maar bij elkaar tapen. Toch
kregen we kansen, maar de ene spits was nog bezig met ontdekken op welk veld hij nu weer
beland was en de ander kon met bijelkaar getapete schoenen de bal niet erg zuiver raken.
Toch wisten we wel 4 keer te scoren. Roy kon op aangeven van Koetje zijn doelpunttotaal
verdubbelen, Berend stond goed in de weg en kon vervolgens de bal in leeg doel werken,
Dennis had nog een goed stukje schoen gevonden en kon op aangeven van Berend een goal
aantekenen en Onstwedder Boys was zelf ook zo vriendelijk te scoren na een assist van
Jurjen. Diezelfde Jurjen vond dit zo vriendelijk van hun dat hij het sportief vond om voor hun
ook maar te scoren en aangezien Onstwedder Boys zelf ook nog 5x het net vond was het aan
het einde van deze knotsgekke wedstrijd 6-4 voor de mannen uit Onstwedde.
Samenvattend: Misschien had dit klusje moeten worden uitgesteld
De volgende kans op de nodige 3 punten was tegen de nummer 4 VVS. Uit werd er op de
valreep nog een 3-3 gelijkspel uitgehaald, we hoopten vandaag op minimaal hetzelfde of
meer. Han en Bertus waren nog steeds niet teruggekeerd en Nico “Piele” was wederom
opgeroepen voor het 2e. John en Marc P waren er wel weer. Het was een gelijkopgaande
wedstrijd waar beide teams kansen kregen. Onze spitsen deden vandaag wat ze moesten
doen: scoren. Dennis scoorde gelijk al een prachtige goal na een goede actie en had ook wel
de 2-0 en misschien de 3-0 kunnen aantekenen. Dit gebeurde helaas niet en VVS kon
gelijkkomen en later zelfs op voorsprong. Op aangeven van, de altijd aanwezige, Peter Z kon
Berend gelukkig nog een punt uit het vuur slepen maar meer zou het vandaag niet worden.
Dus hebben we nog 2 punten nodig.
Samenvattend: De klus is nog niet helemaal af
De laatste wedstrijd werd op een warme woensdagavond gespeeld, uit tegen WVV. We
mochten aantreden op het hoofdveld. Koetje en Adriaan hadden hun laatste wedstrijd
gespeeld en tot ieders grote ontzetting liet ook Peter Z deze wedstrijd aan zich voorbijgaan.
Een smet op zijn mooie seizoen. We wisten wat ons te doen stond: winst. Dit bleek toch
makkelijker gezegd dan gedaan. Waar Bart wissel werd gezet omdat “het toch een keer er
van moest komen”, bleek het zonder hem achterin een gatenkaas. De ene aanval werd na de
andere opgezet door WVV en voor we goed en wel door hadden dat we begonnen waren
stonden we al met 3-0 achter. Vandaag hadden we Nico “Piele” weten te behouden
aangezien het tweede vrij was en hij probeerde deze wedstrijd voor ons nog wat glans te
geven. Een voorzet van hem werd tot doelpunt gepromoveerd door een verdediger van
WVV en later scoorde hij zelf ook nog. Maar dit alles mocht niet baten want WVV had er aan
het einde van de wedstrijd 6 gemaakt en dus hadden we vandaag ook geen 3 punten weten
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te behalen. Hierdoor ging WVV ons voorbij op de ranglijst en zijn we uiteindelijk op de 6e
plek geëindigd.
Samenvattend: Dit klusje werd niet afgemaakt
We hebben dus een keurige 6e plek behaald met een doelsaldo van 57 voor en 58 tegen. Dit
is een keurig resultaat en helaas hebben we in de laatste wedstrijd uiteindelijk zoveel tegen
gekregen dat er geen 5e plek en een negatief doelsaldo in zat. Toch mogen we trots
terugkijken op een geslaagd maar ook gezellig seizoen waar iedereen zich vol inzette voor
het team. Daarom kunnen we ook met recht zeggen: DE KLUS IS GEKLAARD!

Vooruitkijkend op het komende seizoen zien we dat we afscheid nemen van enkele spelers.
Jan-Martin Koetje vertrekt gezien zijn woon- en werksituatie, hij heeft op moment van
schrijven nog geen nieuwe club gevonden. Nieuwkomers Marc Porton en Adriaan Boxem
vertrekken om succes te zoeken bij Oldambster Boys. We wensen hun succes. Van Bertus
Bulder nemen we ook een beetje afscheid aangezien hij naar het 4e elftal gaat vanwege het
aansluiten van zijn werktijden op de speeltijd van de thuiswedstrijden.
De rest van het team blijft intact en we worden vanuit het 4e versterkt door Nico Hillenga
(die een keurige eindstand in het Speler van het jaar klassement heeft behaald) en Andries
van der Laan. Dit zijn welkome versterkingen en we hopen het komende seizoen de prestatie
van afgelopen seizoen te evenaren. En misschien zit er nog wel meer in dit team dan
iedereen denkt, denkt u maar eens terug aan de verwachtingen aan de start van dit seizoen.
Rest nog het Speler van het Jaar klassement. We hebben 35 spelers gebruikt en Berend “de
Beul” Bulder is uiteindelijk 1e geëindigd op de voet gevolgd door Nico “Piele” Braam en
Dennis “Demphis” Kruizinga. De topscorers zijn: Dennis is topscorer met 14 goals (in slechts
16 wedstrijden!) gevolgd door Nico (11) en Berend(10). Tot volgend seizoen!
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Speler van het jaar - 't Daarde
gw (22)
Berend Bulder
Nico Braam
Dennis Kruizenga
Peter Zuiderveen
Jan-Martin Koetje
Roy Meedendorp
Sander Hillenga
John Hofsté
Han Tuenter
Marc Porton
Jurjen Bulder
Bart Buur
Marc Hillenga
Adriaan Boxem
Bertus Bulder
Peter Faber
Elwin Kuiper
Martijn Schiphuis
Ronald Wierenga
Joeri Jansen
Edwin Zuiderveen
Hendrik Bulder
Jan Jager
Jan Nomden
Arnoud Veldman
Mark Fekken
Engel Fokkens
Ruben Jager
Alwin Kluiter
Derk-Jan Louwes
Ingmar Meis
Arjen Plat
Berry Smit
Simon van der Vinne
Jens Wind
Nico Hillenga

21
18
16
21
16
18
20
15
18
17
15
17
13
13
14
9
2
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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dp ass WVV 3 (uit)
Totaal
10
6
5
175
11
4
14
158
14
7
5
154
0
3
0
132
2
5
0
122
2
1
0
104
1
0
5
102
0
0
5
101
0
0
5
101
2
3
5
100
3
3
5
96
0
0
5
87
3
1
5
77
1
0
0
72
1
1
5
71
1
1
5
62
1
1
0
19
0
1
0
19
0
0
0
18
0
0
0
15
0
0
0
15
0
1
0
14
1
0
0
13
1
1
0
12
0
1
0
9
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
-1
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Voorzitterskandidaten verweven in corruptieschandalen
“Big Five” komt in opstand tegen trainer
In gedachten verzonken ziet Fokkens toe hoe oud voorzitter Veldman een laantje naar zich vernoemd
krijgt, “daar zie ik mezelf over dertig jaar ook wel staan” schiet er door zijn hoofd. Enkele meters
verderop probeert Zijlstra het tafereel vast te leggen op de gevoelige plaat, eenzelfde gedachte
schiet ook door zijn hoofd. Van der Vinne staat afzijdig met Richard Nuus te smoezen vanuit zijn
ooghoek ziet hij Veldman onder zijn bordje staan. “Over dertig jaar sta ik daar” denkt hij. Alle
voorzitterskandidaten zijn dit feestelijke weekend aanwezig, iedereen viert het op zijn eigen manier.
Achter de schermen is het ANBP druk bezig met een grootschalig onderzoek binnen de club. Roddel
en achterklap lijken te heersen binnen de vereniging. Corruptie van voorzitterskandidaten en een
conflict binnen het 1e elftal lijken volle aandacht te genieten van het ANBP.
De onrust in Westerlee lijkt steeds grotere vormen aan te nemen nu kandidaat Willem van der Vinne
betrokken lijkt te zijn bij een corruptieschandaal. Tijdens het feestweekend vond het “Schijt je rijk”
plaats waar menig Westerleeër reikhalzend naar uitkeek. Het ANBP heeft echter onthullende feiten
dat eerder gedacht moet worden aan “Stink je rijk”. Nuus, hoofd verkoop van de koe schijt loten,
wist met het nodige gemak de loten aan de man te brengen. Binnen een oogwenk waren de loten
uitverkocht en werd er reikhalzend uitgekeken naar de koe schijt dag. Voor de eerlijke koper zal deze
dag de nodige spanning met zich mee gebracht hebben aangezien er een mooi geldbedrag te winnen
viel. In een vroeg stadium kwamen Nuus en Van der Vinne in contact met elkaar om niet alleen dit
koetje te gaan wassen maar ook nog enkele euro’s wit te wassen. Een plan werd besproken en met
de juiste timing, de juiste koe en de juiste mensen moest dit plan slagen. Van der Vinne kandidaat
voorzitter wist dat hij een risicovolle stap zou wagen als hij hierin een hoofdrol zou gaan vertolken
waardoor hij al snel jongste zoon Richard en schoonzoon Jan Willem Evers betrok in de “Stink je rijk
affaire”. Na beide heren goed te hebben ingelicht kon er met het nodige vertrouwen uit gekeken
worden naar de Koe schijt dag.
Rond een uur of vijf arriveerde het melkgevende gevaarte op het sportveld, het arme dier had echter
in de veewagen alle spanning van zich af gepoept waardoor het volgende half uur weinig schijt
activiteit plaatsvond. Heren Veldman en Van der Vinne probeerde nog wel met enkele opbeurende
woorden het beest te manipuleren. Veldman net in het bezit van een eigen laantje op het sportpark
schijnt dan ook voor een keuze gesteld te zijn door Nuus: mee doen dan krijg jij je eigen straatje,
Veldman had geen
keuze. Willem van der
Vinne was reeds al
eerder opgenomen in
het complot. Het
vierkante veld was al
reden tot verdenkingen
want niemand wist hoe
het papiertje zou
komen te liggen, enkel
Nuus en de Van der
Vinnes. Na een half uur
schijtloos toegekeken
te hebben moesten alle
lot eigenaren zich
melden in de kantine
waar er over gegaan
werd tot de
prijsuitreiking.

17

Heel spannend kon het niet worden want de winnaar was al lang vastgesteld: Jan Willem Evers.
Schoonvader had zijn werk als koeienfluisteraar naar behoren gedaan en het A-4tje werd dusdanig
gedraaid en jawel er kon maar een iemand winnen. Voor de goede orde werden er nog wat
pechvogels aangewezen (verdacht genoeg de voorzitter van het SAWW en vriend van RN zelf), Alwin
Kluiter is echter een groot vraagteken in het onderzoek. Bij de vraagstelling of er iemand een 1 in zijn
lotnummer had, vergiste Evers zich kinderlijk. Voordat Nuus uitgesproken was had Evers zich al
gemeld, hij viel door de mand. Richard van der Vinne betrad ook het podium maar enkel als
eyecatcher en met de gedachte dat het geld toch in de familie zou blijven. De eerlijke Zijlstra wilde
ook nog aan geven dat hij een 1 op zijn lootje had maar de man werd terzijde geschoven omdat
Nuus, Evers en Van der Vinne al te veel in hun eigen toneelstuk opgingen. Naar enkel trommel
geroffel klonk dan ook niet verassend de naam van Jan Willem Evers als winnaar.
Uit betrouwbare en niet nader te noemen bronnen schijnt er een deal van 60-40 gemaakt te zijn
tussen Nuus en Evers
Ook kandidaat en interim
voorzitter Engel Fokkens wordt
gelinkt aan een corruptieschandaal. Het vierde elftal van
Westerlee kon maar moeilijk over
het verlies van aartsrivaal
Westerlee 3 heen komen. Kielman
schijnt zelfs met een schoen naar
aanvoerder Zimdarse te hebben
gegooid. Dit zette Kielman er toe
om het derde elftal terug te
pakken. Al snel zocht hij contact
met interim voorzitter en doelman
Engel Fokkens. Dezelfde wrok als
Kielman had ook bezit genomen
van Fokkens en een plan werd gesmeed alleen was hier echter meer voor nodig dan het
boerenverstand waar beide mannen rijkelijk mee bedeeld zijn. In een achterkamertje op een laat uur
moest “the Flying Doctor” Robert de J. verschijnen. “Blessures, veel blessures! Dat is hoe we ze
kunnen treffen” bulderde Kielman. De J. moest de spil hierin gaan spelen. Fokkens versierde een
lijstje van spelers die onmisbaar schenen te lijken voor het derde: Braam, Kruizinga, Zuiderveen,
Faber en Bulder.
In de positie van interim kon Fokkens de stuurgroep TZ senioren dusdanig beïnvloeden dat spelers
van het derde verplicht werden gesteld mee te doen met het vierde. De J. stelde een plan op
waardoor spelers van het derde blootgesteld werden aan blessures. Ook leverde de “blessure
dokter” de nodige supplementen.
Het eerste slachtoffer valt tegen Scheemda uit, Braam ging vol vertrouwen mee met de jongens van
het vierde elftal. Niet-wetend dat deze dag fataal kon worden voor hem dit seizoen. Slechts enkele
minuten op het veld raakte de topscoorder van het derde elftal geblesseerd. Het plan lijkt succes te
hebben en achter de schermen drinken Fokkens en Kielman een goed glas bier, “de volgende….”,
zegt Kielman! Operatie “Killing Three” lijkt zelfs zo effectief dat Faber (bovenbeen), Zuiderveen
(hamstring) en Kruizinga (teen)succesvol volgen en geblesseerd moeten afhaken. Enkel Bulder is niet
kapot te krijgen wat Fokkens niet lekker zit. Het schijnt dat er achter de schermen enkele
geldstromen worden stop gezet zodat Bulder niet kan voldoen aan zijn contributieverplichting en
volgend seizoen niet in actie kan komen.
Jurjen Bulder en Hilko “Kootje” Muller hebben inmiddels hun kandidaatschap ingetrokken gezien alle
aantijgingen. Ze willen Zijlstra in het zadel helpen om een “eerlijke” voorzitter te krijgen. Stemmen
uit het district Kloosterholt en Kampschutterslaan lijken dan ook rechtstreeks naar Zijlstra te gaan.
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Muller geeft nog wel aan van het avontuur te hebben genoten maar zich nu weer wil richten op de
kerntaken binnen de club. Bulder laat vanuit Noord Frankrijk weten verder geen commentaar te
willen geven maar wenst Zijlstra nog wel het beste.
Zijlstra houdt zich afzijdig en probeert met de mouwen omhoog en de vuisten gebald de strijd aan te
gaan tegen de overgebleven kandidaten. Het lijkt een onbegonnen strijd maar Zijlstra oogt strijdbaar.
Nu hij weet dat Bulder en Muller ook aan zijn zijde strijden voelt hij zich gedreven het onrecht te lijf
te gaan. Zijlstra maakt van zijn hart geen moord kuil en bekritiseert openlijk beide andere
kandidaten. Echter nog niet wetend in wat voor beerput de club op dit moment verkeerd.
Inmiddels is Klinkhamer druk bezig de
interne crisis bij het eerste elftal op te
lossen. De “Big Five” lijkt in opstand te
zijn gekomen tegen Klinkhamer. De
wisselbeurt van Jan Nomden leek bij
aanvoerder Evers in een verkeerd
keelgat geschoten te zijn die hier dan
ook zijn ongenoegen over uitte.
Klinkhamer lijkt hierdoor in spagaat
positie beland te zijn, moet hij zijn
aanvoerder buitenspel zetten?
Daarnaast speelt er een andere kwestie
wat samenhangt met de salarissen
binnen het 1e elftal. Zo blijkt Van Delft
zes keer meer te verdienen dan Jan Jager
wat kwaad bloed zet bij de “Big Five”. De
druppel die de emmer echter deed overlopen is dat Leenders en Smit akkoord gingen met een
lucratieve sponsordeal met Brons Bouw zonder daar andere spelers van op de hoogte te hebben
gebracht. De leden van de “Big Five” weigerde dan ook te tekenen.
Reden te meer voor Klinkhamer om de mannen bij elkaar te roepen. De frustratie zit hoog bij de “Big
Five”, ze voelen zich te kort gedaan en gediscrimineerd. In eerste instantie lijken Simon van der Vinne
en Wilfred Meulenbelt niet eens te komen maar naar enig overleg worden beide mannen
overgehaald. Klinkhamer lijkt radeloos nu de onschendbare “Big Five” in opstand komt. Na elkaar
vijf minuten sprakeloos aangekeken te hebben opent Klinkhamer dan toch het woord. Alles lijkt op
een groot misverstand te duiden, hier willen de spelers echter niet aan. Er moet het een en ander
veranderen vind Jager. Allereerst moet er eens goed gekeken worden naar de enorme salaris
verschillen binnen het elftal. Hierop geeft Klinkhamer aan dit met de technische commissie te
bespreken en zorg te dragen voor een evenredige beloning. Van der Vinne schrikt echter van de
woorden van Jager aangezien hij nog nooit betaald gekregen heeft. Klinkhamer legt verder uit dat de
sponsordeal met Brons Bouw een uitgelezen kans is voor het elftal en voor de vereniging en Leenders
en Smit hadden dit inderdaad moeten bespreken met het elftal alvorens Johan Brons de hand te
hebben geschud. Onder embargo tekenen de “Big Five” spelers. Toch lijkt het Meulenbelt allemaal
niet lekker te zitten en hij overweegt dan ook serieus te stoppen. De toch al grijzende trainer lijkt
plotsklaps nog grijzer te worden. Hoe kan hij Meulenbelt nog over de streep trekken? Op
Meulenbelt na geven alle spelers aan volgend jaar weer beschikbaar te zijn voor het eerste elftal mits
het een en ander veranderd, zoals Klinkhamer toegezegd heeft.
Het blijft roerig binnen de club! De zomerstop komt er aan wat voor de nodige rust moet gaan
zorgen. Zal de beerput nog verder leeg getrokken worden en kan Zijlstra zich staande houden in de
gedrochten van het verkiezingschap. Weet Klinkhamer zijn spelers tevreden te houden? Zal
Meulenbelt echt vertrekken en hoe reageert de “Big Five” hierop? Het ANBP houdt ook de
zomermaanden verscherpt toezicht en zal boven op elke zaak duiken.
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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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‘Een dagje kantinedienst’
Zaterdagmiddag, het is ongeveer 12 uur wanneer de zijdeur van de kantine opengaat en Lucas
binnenstapt. Hij kijkt om zich heen en ziet dat het goed is, want alles ziet er behoorlijk netjes uit
als je in rekenschap neemt dat dit een zaterdag is waarop gespeeld wordt. Dus dat de vloer niet
schoon is, is logisch. Dat er vlekken en zo op de tafels liggen is ook al niet vreemd.
Gea op haar beurt is al bezig met een beetje sop en een spons, om alles weer terug te brengen in
de normale staat voor de volgende bezoekers, die nu buiten staan te kleumen bij een wedstrijd
van een van de jeugdploegen. En omdat het koud is klopt dat kleumen echt wel. ‘zo hee’, zegt
Lucas, ‘het is echt berekoud daar buiten, laten we maar vooral veel koffie zetten voor straks, dat
gaat er vast wel in’. Gea knikt begrijpend, dat mag ook wel want ze is er zo ongeveer elke week
en dat al bij benadering 150 jaar lang. (zolang lijkt het wel). ‘Heb ik al opstaan hoor’, zegt ze en
wijst naar het pruttelende apparaat in de hoek achter de bar, het kloppende clubhart. De geur
van koffie bereikt nu inderdaad de neus van Lucas en hij ruikt dat het goed is.
Ondertussen valt het op dat het buiten hard is gaan regenen en dat vinden de twee best zielig
voor die arme ouders en andere toeschouwers, die nu waarschijnlijk gezellig staan te blubberen
en te verkleumen bij veld 2. Maar hun mijmeringen worden verstoort omdat Romana
binnenstapt, die met een luid ‘goeiemiddaaaaaag’ gelijk duidelijk maakt dat ze er weer zin in
heeft. En ook voor haar geldt eigenlijk hetzelfde, ze is al zo’n beetje meubilair want samen met
Gea staat ze er elke week weer sinds 1865. Licht soppend vanwege haar natte laarsjes hopt ze
achter de bar en gaat iets staan doen aan de voorraad, nadat ze haar jas achter heeft
neergehangen. ‘ojee’, mokt ze ergens van de onderzijde van die bar naar de anderen’', ‘heeft
Sasha weer een keer niet bijgevuld, de cola is er niet!’. Knorrend staat ze op, voelt even aan haar
schouder en begint met flesjes te slepen. Gea intussen heeft de frituur aangekregen en het
luchtfilter doet het ook. Helemaal goed dus, totdat ineens het licht uitgaat. ‘alweer die
stoppenkast’, mompelt Rinus en hij wandelt ernaartoe. Gea en Romana wijfelen een beetje,
kunnen zij iets doen? Nee dus want wat weten zij nou van stroom af? Lucas kijkt om zich heen en
dat was het.
Rinus zet zn bril even goed en mokt iets over de aardlek of zo en frobelt verder, net zolang tot
ineens....alles aanfloept. Een gejuich van achter de bar volgt wat direct wordt gevolgd door het
opengaan van de deur en het binnenkomen van een horde verregende kleumenden, die allemaal
min of meer tegelijk bleren om koffie, veel, thee, ook veel en een enkeling die zich afvraagt of
die biertap nou eindelijk al eens opengaat want het is toch al 12 uur geweest? Nou dan, tappen
met die handel. Enne, die patat, is die er nou al?
De vrouwen hollen nu af en aan en Rinus wandelt terug naar de bar, zich afvragend of hijzelf ook
niet een tapje zal pakken. In elk geval, hij overziet de gezellige zooi en ziet dat het goed is.
Lucas, die inmiddels bezig is met de koffie en de kassa, slaat natuurlijk weer iets verkeerd op de
kassa aan waardoor het ding op slot slaat. Lichte paniek, ‘hoe werkt dat ook alweer Gea, hellup’,
klinkt het en het dikkerdje moet weer eens uitleg krijgen. Vreemd, want ook deze figuur staat er
al enige tijd inmiddels. ‘Moet je ook vaker komen’, knort Romana terwijl ze het apparaat weer in
de goede stand zet.’Jaja, ik weet het’, mokt Lucas, ‘maar ik kan mezelf niet in twee stukken delen
he? Doe nog wat meer af en toe’, zegt hij erbij. Gea grinnikt, ‘als het maar geen voetballen is
dan, want je kunt er geen bal van’. En dat klopt ook, veldvulling is niet voldoende om actief deel
te nemen en dat was het enige wat je aan Lucas kon overlaten. Geen succes dus maar ‘gelukkig
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heb ik meer verstand van kantine’, verklaard hij snuivend, wat bij de anderen voor een vreemd
hikkend geluid zorgt. Raar.
Opnieuw gaat de deur open en Freddie komt binnen, volgens velen de juiste persoon om als
nieuwe voorzitter op te treden. Zou hij dit zelf weten? ‘mogge’, roept hij en gooit zn jack op een
tafel, ‘mag ik een thermoskan koffie voor de bestuurskamer? En er komt straks nog een
scheidsrechter voor 1, wijzen jullie hem even door als hij het niet weet’'?’. Romana schenkt de
koffie en Lucas is zoetjes bezig met vullen van de koelkasten. ‘Niet zoveel van die AA erbij’,
maant Gea, ‘dat is echt teveel’.
De middag gaat snel en ziedaar, nadat Freddie vandaag zelf de nodige foto’s heeft gemaakt
speelt het 1e speelt zowaar een behoorlijke partij. De trainer is tevreden en met zijn grijze hoofd
ziet hij dat het goed is. ‘Zo’, roept de laatste als hij de kantine binnenstapt, ‘die hebben we maar
in de tas, nietwaar Romana?’, en hij grijnst naar het kleintje. Ze grinnikt terug en zegt dat het wel
eens tijd was voor de winst, want het duurde al zo lang.
Nu wordt het snel drukker want ook de spelers en hun aanhang komen binnendruppelen. De
doelman schuift zich clandestien achter de bar en rommelt wat met de muziekinstallatie, ‘dit
klinkt echt niet hoor, t mag wel wat anders en bovendien horen we het niet ook’, stelt hij en
draait de volume knop naar 52. En terwijl nu een ander soort herrie de kantine vult hoort hij dat
het goed is.
Rinus inmiddels, heeft besloten dat hij echt wel een tapje mag (of 2 ook) en een stukje vrolijker
bekijkt hij de kwebbelende bende, sluit nog maar eens een nieuw vat bier aan op verzoek van
Gea, ‘heee, dat kan ik echt niet tillen hoor’, zegt ze terwijl ze naar de muziekinstallatie gaat en
het geluid terugdraait naar 43, wat weer tot protesten van het 1e leid. ‘Hebben we eindelijk
eens gewonnen, mag je niet eens ff een feestje bouwen’, mokt de aanvoerder met een vrolijk
gezicht. Hij kent ze. Even later schuift er weer een achter die bar en begint het spelletje van het
geluidsniveau. Het 1e wint ook hier vandaag en ze doen dus goede zaken.
Tussendoor heeft Romana ontdekt dat een mixdrankje best okee is en omdat het toch warm in
de kantine was heeft ze er gelijk ook maar twee genomen waardoor de vrolijkheid flink
toeneemt. ‘Wedden dat Andrea weer als laatste om thee vraagt’?, blert ze nu piepend tegen
Lucas, die probeert de aanvragen voor meters bier een beetje bij te houden. ‘Eerst even laten
lopen dat bier voordat je het glas eronder zet’, adviseert Rinus en kijkt tevreden toe als het
zowaar lukt. Als ook het 2e en 3e binnenschuiven is het tent eigenlijk te klein, maar daar let
niemand echt op. Het giet van de regen en dus kan het feest beginnen want wie wil er buiten
zijn? Spontaan worden alle tafels alle kanten opgeschoven en zo heeft ieder zn eigen blok. Het
bier, wijn, en de foute muziek doen de rest en uiteindelijk komt het verzoek om de thee toch
nog. ‘hehe’, mompelt Gea, ‘nou klopt het’.
De zijdeur staat open en ondanks het verzoek van Gea om m dicht te doen blijft die natuurlijk
ook open, zodat de hele zooi naar binnen, buiten en vooral overal naartoe kan. Een grote vrolijke
chaos is het gevolg met 1 constante daarin: een frequent verzoek aan de bar, want de tap loopt
en gaat niet meer dicht, de flessen wijn gaan erdoor en de frituur doet meer dan bij een
snackbar want sommigen komen bestellingen doen voor mee te nemen. ‘zes patat met, twee
frikandellen en drie kroketten. En vergeet die nasischijf niet! En ik wil er mayo bij, geen ketchup
want das niet te eten’, zo klinkt dat ongeveer. ‘Kan die muziek nou eens wat harder joh’?, bleren
de spelers van 1. Ze zijn nog jong, hoewel...de meesten dan. De trainer babbelt nu vrolijk met
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vooral de vrouwen, gelijk heeft hij want die zien er een stuk beter uit dan zijn spelers. Het is een
gegeven, 1 blik is genoeg nietwaar? Vrolijk neemt het gezelschap een wijntje. En vergeet die ene
thee niet!.
Inmiddels blijkt dat het 4e later is omdat hun wedstrijd is uitgelopen en aangezien zo ver weg
moesten zul je die niet zien vandaag. ‘ha’, grijnst Rinus, ‘die gaan gelijk naar huis en naar hun
bed, de oudjes hebben rust nodig weet je?’. Bijval aan de bar van de standaard-groep oudjes in
het hoekje is zijn deel. ‘Maar ze kunnen wel spelen, die oudjes’, zegt Andreas van ongeveer 79
terwijl hij nog maar eens 6 tapjes besteld bij Lucas, die gelijk weer aan zijn tapkunsten kan
schaven. De schalen met hapjes gaan nu rond en eigenlijk vinden sommigen het nu wel genoeg,
Gea is er 1 van en ze mokt dan ook wat voor zich uit. Geen nieuws, want dat doet ze ook al jaren,
maar volgende week is ze er weer. Wedden?
Lucas heeft last van zijn benen, Romana van haar schouder, Gea van zichzelf en alleen Rinus is
heel vrolijk. Zo vrolijk dat hij nog even besluit om een paar worsten te verloten en onder gejuich
komt het rad tevoorschijn. De loten zijn snel verkocht en even later zijn een paar gelukkigen
bezig om de worsten te versnijden. ‘T is worst toch’?, stelt een van de spelers van 2 en met zijn
lange armen kan hij mooi net de tafel rond. Of er nog een metertje of 4 aan bier bij kan vraagt
het 3e? alles kan zo blijkt, zelfs een paar meter bier, zolang Rinus dan maar de fusten vervangt.
Dat zit het wel goed.
De mensen merken dat het tijd gaat worden als sommigen worden gewaarschuwd niet te gaan
rijden, wat heel goed is want we willen elkaar graag weer in levenden lijve terugzien, nietwaar?
Het lost zich op zoals elke week. Sociale controle is in dit geval een groot goed.
Uiteindelijk druipt alles en iedereen langzaam af, nadat de laatste ronde allang heeft geklonken
maar geen hond hier natuurlijk op heeft gelet, ook al zoals altijd. De tafels, het moet gezegd,
worden weer redelijk netjes teruggezet, want hoewel het een zootje ongeregeld is, doen ze dat
altijd weer. Goede jongens dus. Lucas bedankt ze en gaat met sop de tafels lang. Romana ruimt
op en vult bij, Gea maakt de keuken schoon en Rinus hobbelt achter de vuilnis aan. Het gaat
goed, het gaat snel en uiteindelijk zit het groepje nahijgend in de hoek van de bar. Even
nakeuvelen en zoals altijd wil Lucas weer als eerste weg. ‘t is genoeg geweest voor vandaag’ stelt
hij. Romana doet een soort oefeningen met haar arm en rook t er samen met Gea nog maar
eentje.
Samen praten ze even over een vraag om meer vrijwilligers voor de kantinediensten, zullen ze er
komen? ‘We kunnen ze goed gebruiken’, verzucht Romana terwijl ze haar jas aandoet. Tijd om
weg te gaan.
En zo eindigt zomaar een gewone zaterdag, bij een club die niet gewoon is, maar buitengewoon.
Sommigen zullen zeggen dat het buitengewoon raar is, buitengewoon vreemd of wat dan ook.
Maar de kantinemensen weten wel beter. Buitengewoon dus, in de goede zin van het woord. En
hoewel moe en alles, zijn ze er de volgende keer weer. En terwijl de laatste lichten uitgaan en de
deur in het slot valt, terwijl die laatsten naar hun auto gaan, hun fiets, of gewoon gaan lopen,
weten ze dat ook volgende week alles goed zal zijn. Tot dan!
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Klaverjasseizoen 2014/2015
Het seizoen 2014/2015 ligt weer achter ons. We hebben zeer leuke avonden gehad, waar 16
à 18 deelnemers aanwezig waren. Alleen het 2e gedeelte van januari tot april slechts 12 à 13
personen. Ondanks dit klein aantal deelnemers kunnen we zeggen dat het een leuk en
sportief gebeuren is geweest.
Alleen blijft voor mij de vraag, waar blijven de klaverjassers, die onze vereniging toch wel
heeft, want een kontakt avond als deze mag niet verloren gaan. Dus roep ik bij deze alle
mensen die kunnen klaverjassen op: kom naar deze avonden en laat naast het voetbal ook
zien dat je in een andere sport goed bent. De uitslagen van maart en april had u nog tegoed.
Uitslag 13 maart 2015
1e

U. Veen

6755

7e

S. Hillenga

6446

2e

H. Muller

6681

8e

R. Veenstra

6436

3e

E. Fokkens

6613

9e

R. de Groot

6173

4e

H. Fekkes

6557

10e J. Slagter

5500

5e

A. Suurling

6503

11e H. Swiersema

5385

6e

E. Staal

6465

12e W. vd Vinne

5334

Uitslag 10 april 2015
1e

A. Suurling

6891

7e

E. Staal

6179

2e

S. Hillenga

6719

8e

H. Muller

6178

3e

H. Fekkes

6584

9e

J. Luttjeboer

5955

4e

D. Zuiderveen

6366

10e E. Fokkens

5948

5e

U. Veen

6211

11e R. Veenstra

5774

6e

H. Swiersema

6180

12e J. Slagter

5523

Na telling van de 5 hoogste partijen van de deelnemers die deze avonden zijn geweest
(slechts 12) kwam er de volgende eindstand uit.
1e en kampioen:
H. Fekkes
e
2
J. Slagter
3e
S. Hillenga
4e
H. Swiersema
e
5
R. Veenstra
6e
E. Staal
7e
A. Suurling

33664 punten
33496
33177
33096
32590
32548
32076

8e
9e
10e
11e
12e

D. Zuiderveen
U. Veen
H. Muller
J. Luttjeboer
E. Fokkens

31904
31838
31386
31084
30214

Het organiseren van deze avonden heb ik nu lang genoeg gedaan en heb daarom aangekondigd dit met ingang van het nieuwe klaverjas seizoen NIET langer meer te gaan doen.
Mocht er onder de aanhang van onze club één of meerdere personen zitten die het stokje
willen overnemen laat dit dan zo snel mogelijk even weten, zodat de activiteiten commissie
hiermee verder kan. Verder wil ik iedereen een gezond en zonnige zomer toewensen, en tot
ziens op de klaverjas avonden van 2015/2016, want klaverjassen blijf ik doen.
Edo Staal
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Klaverjassen 2015/2016
Edo Staal z’n wens is reeds vervuld, en ook het komend seizoen zal er weer geklaverjast
worden bij de v.v Westerlee, zodat Henk Fekkes mag strijden voor het behouden van zijn
wisselbeker.
We kaarten op de tweede vrijdag van de maand en wel op de volgende data.
Vrijdag 11 september 2015
08 januari 2016
09 oktober
12 februari
13 november
11 maart
11 december
08 april
We hopen een ieder te kunnen verwelkomen voor een gezellige avondje klaverjassen, waar
plezier voorop staat. De avonden zullen beginnen om 19.30 en zijn rond 22.30 uur
afgelopen.

Jeugdtoernooi F-pupillen 6 juni 2015
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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

