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Uw glimlach.
Uw mond.
Hou ze samen met ons gezond!

Bij Tandartspraktijk Winsum staat uw mondgezondheid op nummer één.
Ons jonge en enthousiaste team is professioneel en zorgt voor een prettige sfeer in de praktijk.
Door onze open communicatie over de behandeling en de bijkomende kosten komt u nooit voor
verrassingen te staan.

CLUBINFORMATIE VV WINSUM
Correspondentieadres:
Postbus 14
9950 AA Winsum

Wij bieden u:
•algemene tandheelkunde;
•orthodontie;
•implantologie;
•ruim de tijd en aandacht voor kinderen;
•extra aandacht voor angstpatiënten.

www.vvwinsum.nl
www.facebook.com/vvwinsum
www.twitter.com/vvwinsum
www.instagram.com/vvwinsum

U Kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8:15 tot 17:00 uur bereiken op telefoonnummer: 0595 44 22 44
Wij hebben ruimte voor nieuwe patiënten.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Accomodatie:
Geert Reinders Sportpark
Winsum West
Schilligeham 1A
9951 TN Winsum (GN)
Tel. 0595-443262
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Opgericht: 01-07-2016
Aantal leden: circa 1100
Clubkleuren: Groen, wit en zwart
Tenue: Wit shirt met twee verticale
groene banen en één horizontale
baan in de vorm van ‘De Boog’,
zwarte broek en groene kousen.

Hoofdsponsoren: Koopsen Assurantiën en Hypotheken, Ronda Metsel- en Lijmbedrijf, Tandem Vormgeving en Bouwadvies,
Bruintjes en Keurentjes, Technisch Expert Jansen, Stoffel Winters en Sporthuis Winsum.
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VAN DE VOORZITTER: EEN NIEUW BEGIN...

Het is voorbij, Sportpark Schouwerzijl is niet
meer! Na vele jaren van voorbereiding is er het
afgelopen jaar hard gewerkt en is er een nieuw
sportlandschap ontstaan: het Geert Reinders
Sportpark Winsum West.
Het voelt als het betrekken van een nieuwe
woning:
nadenken,
ontwerpen,
kleuren
bedenken, de ruimtes indelen, budgetbewaking,
nadenken over wat wel en niet kan binnen de
begroting. En vervolgens wordt de opdracht
gegeven voor de realisatie van ons nieuwe
sportlandschap. Wat zijn we trots en gelukkig
dat we straks aan de slag kunnen. Met elkaar
voetballen op ons sportpark, voorzien van alle
gemakken, alles nieuw!
Ook is er stevig nagedacht over aankleding,
bestrating en ons geweldige terras met uitzicht
op het prachtige Reitdiepdal. Vanuit ons nieuwe
clubgebouw heb je geweldig zicht op de
velden. Waaronder twee kunstgrasvelden met
groene milieuvriendelijke korrels en ons nieuwe
hoofdveld met een eigen beregeningsinstallatie.
Het clubgebouw is in een woord FANTASTISCH!
Prachtige kleedkamers, mooi ruim opgezet, een
nieuw materialenhok, een entree waar je stil van
wordt en een professionele verzorgingsruimte.
Op de bovenverdieping het kantinegedeelte, een
goed geoutilleerde keuken en de ontvangstruimte
voor onze gasten en sponsoren.
Op het moment dat ik dit schrijf, wordt er
druk gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen
voor de opening van het nieuwe seizoen. In
deze moeilijke tijd van corona is er nog steeds
onduidelijkheid. We zijn de maanden maart t/m
juni goed door gekomen. We realiseren ons
echter, dat een aantal zaken andere wendingen
hebben gekregen. Dit door het stilvallen van

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

onze club.
Geen trainingen, geen wedstrijden, geen
ontmoetingen met je voetbalvrienden en vriendinnen, geen kantine-inkomsten. Maar
wel de verhuizing en de nieuwe indelingen voor
het seizoen 20/21. Het was af en toe behoorlijk
peentjes zweten om de zaken goed op de rails te
houden en dat is ons als club behoorlijk gelukt.
Hoe gaat het nu verder?
Corona is nog steeds van invloed. Gaat de
competitie bijvoorbeeld wel van start? Mogen we
al douchen en hoe gaat het met het vervoer naar
de uitwedstrijden? Hoeveel toeschouwers mogen
bij de wedstrijden kijken? Allemaal onzekere
dingen. Deze onzekerheid bepaalt wel het reilen
en zeilen van vv Winsum.
Alle beslissingen omtrent het voetballen staan
altijd in het teken van onze gezondheid. Het
moet te allen tijde verantwoord zijn om te trainen
en wedstrijden te spelen in deze coronatijd. De
toekomst zal leren hoe dit uitpakt!!
Ik noemde net gezondheid. Op Schouwerzijl
voerden we al een ontmoedigingsbeleid ten
aanzien van roken. Ons nieuwe sportpark
zal volledig ROOKVRIJ zijn. Roken mag dus
niet meer op ons nieuwe sportpark. Volkomen
logisch lijkt mij.
Op sportief vlak zijn er ook veel uitdagingen:
JO17-1 gaat op divisieniveau spelen, VR1 en
VR2 hebben nieuwe technische mensen aan het
roer. Zaterdag 1 en 2 gaan door met dezelfde
trainers. Geeft het nieuwe sportpark een boost
aan onze sportieve ontwikkelingen? De toekomst
zal dit moeten uitwijzen.
De afgelopen weken zijn de kaders en structuren

weer aangescherpt om de ontwikkeling bij de
jeugd nog beter in kaart te brengen, zowel op
het technische vlak als op communicatie- en
organisatieniveau. Ik ga ervan uit dat de nu
gemaakte keuzes een positieve bijdrage gaan
leveren aan de jeugdopleiding van vv Winsum.
De toewijzing van sponsorgelden voor een
periode van drie jaar van de ING voor de
ontwikkeling van ons meiden- en vrouwenvoetbal
zal zeker voor een positieve inbreng gaan
zorgen in de toekomst. We kunnen het meidenen vrouwenvoetbal nog beter professionaliseren
en organiseren door deze financiële injectie!
Hier zijn we trots op, dat we via een geweldige
pitch de jury hebben weten te overtuigen!

Fotografie | Webdesign
ZIJLSTRA

Installatietechniek en
dakbedekking onder één dak

Als laatste wil ik alle leden en ouders oproepen
om ons als bestuur te benaderen wanneer er
in jullie ogen zaken anders moeten. Wij willen
het samen doen. Ons motto, gehoord worden
en naar oplossingen zoeken, willen we zeker
uitdragen. We zijn ons er terdege bewust van
dat wij het als bestuur niet alleen kunnen. We
hebben jullie input zeker nodig.
Tot slot wil ik elk lid van onze club, jong of oud,
spelend of niet spelend lid, supporter of op welke
manier ook aan vv Winsum verbonden, een
geweldig seizoen 20/21 wensen!!
De Schouwerzijl stond in brand………… Op
naar nieuwe successen en belevenissen op het
Geert Reinders Sportpark Winsum-West!

Namens het bestuur,

Ben Breukelman,

Dijkstilsterweg 6

voorzitter
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9965 TH Leens
0595 - 572 664
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Toen de geruchtenstroom op gang kwam dat ik misschien wel een
verhaaltje mocht schrijven voor de presentatiegids van vv Winsum,
resulteerde dat bij mij in een gedachtestroom. Want ik heb wel wat
met Winsum. En ik zie ook wel de nodige overeenkomsten met het
dorpje waar ik vandaan kom, het nabijgelegen Middelstum. En dus
nam ik mijzelf voor om dit stuk met een overeenkomst te beginnen
en te eindigen….
Mooiste dorpje
Want Winsum is net als Middelstum door de ANWB genomineerd als
een van de mooiste dorpjes (met een beschermd dorpsgezicht) van
de provincie. En daar kan ik mij helemaal in vinden. Want toen mijn
oudste bonusdochter nog bij de Winsumer meiden voetbalde, liep
ik onder trainingstijd regelmatig door het dorp. En daarbij leerde ik
mooie wijken kennen. Obergum, Ripperda, Bellingeweer, De Brake,
Schilligeham, Winsum heeft weinig geheimen meer voor mij. En na
afloop van de oefenwedstrijd vv Winsum – FC Groningen dook ik
met enige voetbalvrienden het centrum in om een biertje ‘te happen’.
Via juwelier Pannekoek en de Boogbrug kom je dan vanzelf in het
prachtig bruisende centrum terecht waar J&A, De Gouden Karper en
Toby’s de scepter zwaaien.
Ik begreep toen ook waarom mijn vroegere bakkerscollega Evert
Everts op vrijdagmorgen regelmatig met hele kleine oogjes op
het werk rondliep. Want eenmaal los in Winsum is het moeilijk
thuiskomen. Ergens is het dan wel jammer dat onze Middelstumer
stapfocus vroeger meer op Fame in Beem dan op Pub ’69 lag.
Helemaal nadat ik nog niet zo lang geleden de mooie horecaverhalen
van Klaas Brouwer en Cees van der Meent aan mocht horen. Ik heb
toch wat gemist in mijn jonge jeugdjaren.
Gelukkig kende Fame ook wel Winsumer stapvrienden. De De
Graaff’s en Hofmans bijvoorbeeld. Laatstgenoemde cultheld is wel
eens mijn directe tegenstander geweest. Hij gaf mij geen centimeter
ruimte en volgde mij als een postbode zo trouw over het hele veld.
Wat mij doet beseffen dat ik mij niet kan heugen ooit tegen Winsum
gewonnen te hebben. Ja, een keer tijdens een 45+ avond op de
velden van Hunsingo. Telt dat ook? Daar raakte ik in elk geval wel
bekend en vertrouwd met de gastvrijheid en gezelligheid van de
Reitdiepclub…..

jaren onder leiding van trainer Bert Vos verder naar de top van de
eerste klasse. Een trainer met een vooruitziende blik trouwens. Daar
kwam ik achter toen ik met hem in de wintermaanden de wedstrijd
FC Groningen – Ajax bezocht. Hij zag direct dat er voor Siem de Jong
geen lang leven meer in Amsterdam beschoren was.
vv Winsum, een club vol met ambitie dus. Dat heeft natuurlijk ook
een aanzuigende werking op voetballers uit de regio. En daar
is helemaal niets mis mee, aldus gastcolumnist en Feyenoordadept Rick Schaaphok, de voormalige goalie, thans goalgetter van
Winsum. Dat mag hij natuurlijk best vinden maar ik ben blij wanneer
ik die (jonge)mannen, zoals de wereldberoemde aardappelfamilie
Anema, weer op onze velden rond zie dartelen. Toch hebben we
dankzij een gedreven VR1-speelster en mijn overbuurman, die zelfs
in het vv Winsum-bestuur wist te infiltreren, mensen rondlopen die
aan kunnen haken bij deze ambities. Waarbij ik overigens nog niet
vergeten ben dat Henri Bierling enige jaren geleden onze damesspits
wegkaapte, mee naar Oostenrijk.
Nieuw complex
Zo, volgens mij nader ik mijn maximale woordenquote. Maar ik
had beloofd dat ik ook met een overeenkomst tussen beide clubs
en dorpjes zou eindigen. Als veteraanspeler van de VV Middelstum
weet ik hoe mooi het is om op een gloednieuw sportcomplex je
kunsten te mogen vertonen. En daar mag vv Winsum nu ook aan
gaan geloven en ruiken. Het prachtige en fonkelnieuwe sportcomplex
in het schitterende Reitdiepdal levert vast heel veel voetbalplezier op
voor meer dan 1.000 leden, vrijwilligers en sponsoren. Ik wens jullie
een geweldig sportief en mooi seizoen toe. Op naar (vv) Winsum dus!
Ik heb het nog nooit zo oprecht genoteerd…..
Bert Koster,
Internetcolumnist en tekstschrijver
www.bert-koster.nl

Sportieve prestaties en ambities
Ooit hebben VV Middelstum en vv Winsum, toen nog Viboa geheten,
op hetzelfde niveau gevoetbald. En ik kan het weten want in het
seizoen ‘91/’92 hing ik kortstondig tegen het eerste aan. In de
tweede competitiewedstrijd waren wij gastheer van Viboa. Ik werd in
de rust gedesillusioneerd gewisseld. Na negentig minuten stond er
0-4 op het scorebord.
Er komen meer derbyherinneringen vanuit het hoogste niveau
binnen. Zo tekende ik ooit het pensionadoverhaal van Dick Sennema
op die destijds uit angst voor de gemeenste voorstopper die onze
VV ooit gekend heeft zijn een week eerder gescheurde wenkbrauw
camoufleerde door op zijn andere wenkbrauw een pleister te
plakken. Het trucje hielp. Uiteindelijk moest hij wel met een bloedend
voorhoofd het veld verlaten maar toen was het al 2-4. Overigens
zou ik graag jullie Twitterkoning Cor Pol, destijds de razendsnelle
linksvoor, aan zo’n interview onderwerpen maar die vindt zich
daarvoor nog veel te jong….
Middelstum speelt dertig jaar later trouwens nog steeds in de 4e
klas. Grote broer en buurman vv Winsum ontwikkelde zich de laatste

BERT KOSTER, INTERNETCOLUMNIST & TEKSTSCHRIJVER
“OP NAAR HET PRACHTIGE (VV) WINSUM!”
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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MAATSCHAPPELIJKE
SAMENWERKING
vv Winsum wil voetbal aanbieden voor een brede doelgroep. Van jong
tot oud, jongen of meisje, prestatief of recreatief. We zijn een vereniging
met leden van en voor iedereen en willen in Winsum en omgeving graag
een maatschappelijke functie vervullen. De nieuwe accommodatie biedt
ons aanvullende mogelijkheden. De vele vrijwilligers werken hard
om alles te regelen binnen onze mooie vereniging, maar we kunnen
het niet alleen. Daarvoor werken we graag samen met sponsoren en
organisaties. We lichten er 2 mooie initiatieven uit.
Convenant Univé
Univé is sinds december 2019 maatschappelijk partner van vv Winsum.
De oudste rechtsvoorganger van Univé is in 1794 opgericht door
Winsumer Geert Reinders en is daarmee de founding father van de
coöperatieve verzekeraar. Winsum neemt derhalve een speciale plek in
bij Univé.
De benaming Geert Reinders Sportpark is een eerste resultaat van deze
samenwerking. Waarom een maatschappelijk convenant?
Univé wil lokale inzet en verbondenheid stimuleren en ondersteunen.
Dat levert een belangrijke bijdrage aan veiligheid en zekerheid in de
buurt. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeersveiligheid, welzijn of een
veilige buurt. Op de website: samen.unive.nl/winsum kun je zien welke
activiteiten Univé al in de omgeving organiseert. vv Winsum zocht
een partner met kennis en kunde, die daarnaast ook financieel kon
ondersteunen.
Wat houdt de samenwerking concreet in?
1. Naamgeving sportpark
Het nieuwe sportpark is vernoemd naar Geert Reinders. De naam van
het nieuwe sportpark is: Geert Reinders Sportpark Winsum West.

multisportevents.nl

multisportevents.nl

2. Oprichting maatschappelijk fonds
Er is een maatschappelijk fonds ingericht bij vv Winsum: Het Geert
Reinders Fonds. Univé doneert jaarlijks een bijdrage aan dit fonds. De
doelstelling is om hiermee maatschappelijke initiatieven te ontplooien
die bijdragen aan organiseren van zekerheid rond de thema’s: Wonen,
Mobiliteit, Zorg en Leefbaarheid.
Dit doen we in 2020 bijvoorbeeld op het gebied van rookvrij sporten.
Elders in deze presentatiegids is een artikel opgenomen van longarts
Henk Kramer. We zetten middelen uit het fonds in om bewustwording te
creëren voor dit belangrijke thema.
Ook leden kunnen aanspraak maken op middelen uit het fonds als ze
een maatschappelijk initiatief willen ontplooien.
We hebben samen de overtuiging dat samenwerking leidt tot oprechte
betrokkenheid!

Herberg
De Gouden Karper

3. Stimulering van beweging onder jongeren
Univé gaat ons zowel financieel als met kennis en kunde ondersteunen
om beweging te stimuleren onder jongeren. Dit zetten we in bij onder
andere de voetbal 3-daagse.

multisportevents.nl

Sport BSO Calimero
Met ingang van het seizoen 2020-2021 start Calimero Kinderopvang
een sport BSO op het nieuwe sportpark van vv Winsum. Calimero is
al jaren een trouwe sponsor van vv Winsum. Een sport BSO draagt bij
aan de maatschappelijke ambities van vv Winsum op het gebied van
gezondheid en beweging. Met de realisatie van het nieuwe sportpark
werd het mogelijk een sport BSO te starten.
De sport BSO is gericht op sport- en spelactiviteiten die vooral plaatsvinden
op het kunstgrasveld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een ruimte
in het clubgebouw. De begeleiding van de kinderen is onder andere
in handen van Flaviou Fatima. Flaviou is al jaren hoofdtrainer van de
jeugd bij vv Winsum en nu dus ook werkzaam bij Calimero.
De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang bij
Calimero kunnen van maandag- tot en met donderdagmiddag terecht
op het nieuwe sportpark. Het vervoer zal plaatsvinden met een nieuwe
bus die ook door vv Winsum zal worden gebruikt.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Biologisch specialist
Hoofdstraat W4
9951 AB Winsum
0595 441000
www.fluitekruid.com

Biologisch specialist
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Openingstijden:
Maandag
11.00 - 18.00 uur
Dinsdag
08.30 - 18.00 uur
Woensdag 08.30 - 18.00 uur
Donderdag 08.30 - 18.00 uur
Vrijdag
08.30 - 20.00 uur
Zaterdag 08.30 - 17.00 uur

Hoofdstraat W4
9951 AB Winsum
0595
Bezoek ook
onze 441000
website: www.vvwinsum.nl
www.fluitekruid.com

Als het scherp en helder moet zijn
Hoofdstraat Obergum 8, 9951 AH Winsum, 0595-444069
info@engelsman-optiek.nl, www.engelsman-optiek.nl
Presentatiegids | 2020/2021 | 9

HOE HET GEERT REINDERS SPORTPARK VORM KREEG

De bouw van het Geert Reinders Sportpark Winsum West werd de afgelopen jaren vastgelegd door Sterkenburg Media. Een compilatie van het bouwproces is hieronder weergegeven.
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Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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BONDSCOACH SARINA WIEGMAN VERRAST VV WINSUM
MET ING SPONSORCONTRACT VOOR MEIDENVOETBAL

Dinsdagavond 23 juni 2020 werd vv Winsum tijdens een online
bijeenkomst met andere voetbalclubs verrast door Sarina
Wiegman. De bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, en sinds
14 februari 2020 ambassadeur meiden- en vrouwenvoetbal,
kondigde samen met Steven Sedee, manager sportsponsoring
ING, aan dat de voetbalclub een driejarig sponsorcontract
krijgt van ING. vv Winsum krijgt dit contract, omdat zij net als
bijna 200 clubs dit voorjaar een plan heeft ingediend om het
meidenvoetbal verder te ontwikkelen binnen hun vereniging.

KNVB en ING zetten zich samen in om het meiden- en
vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen
Het moet ‘normaal’ worden om bij voetbal ook meteen te denken en
te praten over meiden- en vrouwenvoetbal. De gezamenlijke ambitie
van de KNVB en ING is dan ook om het meiden- en vrouwenvoetbal
nóg meer te integreren in de voetbalwereld. De komende vijf jaar
werken de KNVB en ING gezamenlijk aan een groei van 25% naar
200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij
amateurclubs.

Eerder werd vv Winsum al door de KNVB geselecteerd voor een
ontwikkelingsprogramma voor meiden- en vrouwenvoetbal.
Binnen vv Winsum is Chantal Streppel projectleider voor dit
ontwikkelingsprogramma. Zij stelde samen met bestuurslid
sponsoring Peter Ritzema het vervolgplan op. Op basis van dit
voorstel is vv Winsum door de jury geselecteerd als één van de
60 clubs waar ING een sponsorcontract mee aangaat. ING en
de KNVB willen zo samen met de club het meidenvoetbal verder
professionaliseren en ontwikkelen.

Steven Sedee, manager sportsponsoring ING, zegt hierover:
“Amateurverenigingen zijn de basis van het Nederlandse voetbal.
Zij hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis om meiden- en
vrouwenvoetbal aan te bieden en een plek te geven die het verdient.
vv Winsum is een van de clubs die met hun pitch laat zien dat ze het
meidenvoetbal een warm hart toedragen en echt willen laten groeien.
De motivatie en passie spat er vanaf en wij zijn blij dat wij als ING ook
in deze tijd hier aan kunnen bijdragen”.

In gesprek met bondscoach Sarina Wiegman
De voetbalclub ontving een uitnodiging van ING om dinsdag
23 juni deel te nemen aan een online bijeenkomst waarin goed
nieuws aangekondigd zou worden. Tijdens deze bijeenkomst
vertelde Sarina Wiegman vervolgens aan vv Winsum en 59
andere clubs het mooie bericht dat ze een sponsorcontract
kregen.

Damesmode - Ondermode
Baby- en Peuterkleding
Hoofdstraat O 14, Winsum
Tel. 0595 444150

Mail: info@marjoli.nl

Wierdaweg 4a, 9951 TM Winsum
0595 441 438
info@bloemenkramer.nl
www.bloemenkramer.nl

TELECOM SPECIALIST
DE NIEUWSTE MODELLEN

Onze voorzitter Ben Breukelman over deze mededeling: “Een
geweldige en sympathieke manier om te horen dat de pitch
van vv Winsum is gewaardeerd en dat we de samenwerking
met ING aan kunnen gaan. Met het sponsorgeld gaan wij een
campagne inrichten om meer meiden enthousiast te maken om
te komen voetballen bij onze mooie club. We willen ook meer
vrouwelijke trainers en bestuurders aantrekken wat een enorme
bijdrage levert aan de ontwikkeling van het meidenvoetbal”.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Familiebedrijf sinds 1985

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
van o.a..

-
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JAN JAAP ZIJLSTRA, DRIE KEER IS SCHEEPSRECHT!
“IK HEB VV WINSUM LEREN KENNEN ALS EEN HELE
MOOIE, AMBITIEUZE MAAR OOK SFEERVOLLE
VERENIGING WAAR NAAST DE PRESTATIES OOK ZEKER
AANDACHT IS VOOR HET RECREATIEVE GEDEELTE.
KORTOM, EEN CLUB WAAR IK MIJ HELEMAAL
THUIS VOEL.”

Wanneer we het bestuur van de vv Winsum onder de
loep nemen dan zien we daar een vreemde eend in
de bijt. Want de man die de portefeuille Voetbalzaken
onder zijn hoede heeft woont, op drie maanden Usquert
na, zijn hele leven al in Middelstum. Maar een vreemde
is hij al lang niet meer. Want hij begint aan zijn derde
periode binnen onze club. We gaan op zoek naar zijn
drijfveren.
Voorstelrondje
‘Je wilt een korte voorstelronde? Dat kan hoor. Jan
Jaap Zijlstra is de naam, ik ben 48 jaar. Getrouwd met
onderwijzeres Anneke, trotse vader van onze dochters
Ilse (19) en Sascha (17). Ik ben personeelsplanner bij
Abiant Uitzendgroep in Bedum en het grootste gedeelte
van mijn vrije tijd gaat op aan de belangrijkste bijzaak
van het leven: voetbal!’
‘Dat begon al in mijn jonge bungeljaren bij de VV
Middelstum. Op mijn 15e brak ik door in het eerste,
op mijn 17e verkaste ik naar BV Veendam. Daar heb ik
drie jaar gevoetbald. Na een jaar in de jeugd volgden
twee seizoenen in het tweede. Een zware knieblessure
gooide roet in het eten waardoor de kans op een echte
doorbraak verkeken was. Ik vervolgde mijn carrière bij
VV Appingedam. Met de promotie naar de hoofdklasse
en het winnen van de beker als absolute hoogtepunten.
Maar de knieperikelen waren nog niet voorbij vandaar
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

dat ik bij Middelstum terugkeerde op het oude nest.
Daar heb ik nog dik tien jaar in het eerste gevoetbald.’
Trainersjaren
Parallel aan de terugkeer bij de blauwhemden loopt
ook het begin van zijn trainerscarrière. Hij haalde er zijn
diploma’s, werd jeugdtrainer, vervolgens trainer van
het tweede om daarna als assistent van hoofdtrainer
Henk Buikema aan te sluiten. SIOS werd zijn eerste club
als hoofdtrainer, gevolgd door onder andere FC LEO,
VV Middelstum en afsluitend nog een jaar Omlandia.
Tussen de trainersperiode in Middelstum en Omlandia
zaten drie jaar. In de tussentijd werd hij opnieuw
geopereerd aan zijn kwetsbare knie. Een nieuwe
kruisband bracht verlichting maar afgelopen winter
kwam de wrange constatering dat de pijn terugkeerde
en het voordoen van een simpele oefening er eigenlijk
niet meer inzit. Met pijn in het hart volgde een moeilijke
beslissing. Na zijn voetbalcarrière ging er nu ook een
streep door zijn trainersambities.
vv Winsum
Maar lang treuren was er niet bij. Want in januari kreeg
hij een belletje vanuit Winsum. Daar kennen ze hem
al meer dan tien jaar. In zijn eerste periode bij VIBOA
was hij vier jaar trainer. Eerst twee jaar bij het tweede.
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Daarna twee jaar als assistent van hoofdtrainer Hans
van der Ploeg. Vier jaar later keerde hij terug. Nu als
Commissielid Voetbalzaken ‘Prestatie’. Hij maakte de
fusie mee en zag dat er achter de schermen bergen
vol werk verzet werd om het samensmelten van twee
verenigingen en complexen te doen slagen….
Ambities
Zijlstra: ‘Na de fysiek gezien teleurstellende periode
in Ten Boer was ik blij verrast en gevleid door het
bericht dat ze mij er graag als bestuurslid bij wilden
hebben. Ik heb vv Winsum leren kennen als een hele
mooie, ambitieuze maar ook sfeervolle vereniging
waar naast de prestaties ook zeker aandacht is voor
het recreatieve gedeelte. Kortom, een club waar ik mij
helemaal thuis voel.’
‘Er is in de afgelopen jaren veel tijd besteed aan de
fusie en het nieuwe complex. Maar het eindresultaat
mag er meer dan zijn! Gelukkig kan men de blik nu
weer volledig op het voetballen richten. Bij de jeugd
kan de lat nog hoger gelegd worden. Door één van
onze jeugdtrainers, Quincy Dijkstra, een driejarig
contract aan te bieden hebben we het eerste signaal
naar continuïteit afgegeven. Daarbij is het natuurlijk
prachtig dat de bij FC Groningen doorgebroken
Thomas Poll één van onze jeugdtrainers is. Die krijgt

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

door zijn directe tegenstander op de trainingen, Arjen
Robben, de beste opleiding die je maar kunt bedenken.’
‘Een speerpunt zal zeker zijn om de jeugd die we
hebben op een soepeler manier richting de senioren te
begeleiden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd
voor o.a. Jeroen de Munck, trainer van het tweede. Hij
is de perfecte man voor de integratie van de betere
jeugdspelers richting de B- en A-selectie.’
‘Tot slot hebben we door het aantrekken van Erwin
Molog als trainer van VR 1 en Fokko Dijkstra en Gert-Jan
Tuintjer voor VR 2 & 3 een duidelijk signaal afgegeven dat
we onze damestak nog verder willen doorontwikkelen.
Dankzij een sponsorcontract met de ING en deelname
aan een pilot moet dit lukken. Daarbij ben ik heel blij
met de rol van Neil Judkins binnen de club. Eerst als
damestrainer, nu met zijn Fysiot2fit waarin hij veel kan
betekenen voor de fitheid van de spelers.’
Voetballer, trainer of bestuurslid. Het maakt Zijlstra
niet uit want ook nu verheugt hij zich enorm op de
seizoensstart. ‘Binnen deze club is zoveel mogelijk,
zeker op het nieuwe complex. Daarbij zou ik ook graag
de verbinding zoeken met de clubs uit de omgeving.
Want we kunnen alleen maar van elkaar leren. Iedereen
is hier van harte welkom!’
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BARON

bestuursrecht

INTERIEUR

baroninterieur

Kom een kijkje nemen in onze nieuwe winkel
en laat je verrassen door het nieuwste aanbod!

OPENINGSTIJDEN

PVC / Laminaat
Raamdecoratie
Tapijt / Vloerkleden
Insectenhorren

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 21.00
10.00 - 17.00

Betrokken en
pragmatische
aanpak in uw geschil
met de overheid.

0595 - 252105
info@baron-interieur.nl

Het Aanleg 6a
9951 SJ Winsum

advocaat

.

www.baron-interieur.nl

www.degoedebestuursrecht.nl

Gewoon lekker tafelen in Winsum
branding • logo • ontwerp • strategie
huisstijl • vormgeving • animaties
webdesign • marketing • socialmedia
merkactivatie • video • contentcreatie

Gevestigd in Winsum en Groningen

Bouwservice Heslinga
Munsterweg 9
9951 JA Winsum
U kunt ons bereiken via
06 - 51 75 50 07
bouwserviceheslinga@gmail.com

Gewoon lekker tafelen in Winsum

Gewoon lekker tafelen in Winsum

DE HOUTPELLET EN
HAARDHOUT SPECIALIST !

Regnerus Praediniusstraat 3

Rigaweg 5
9723 TE Groningen
+31 (0)50-7114011

Winsum
www.bistrorefter.nl
info@bistrorefter.nl
Regnerus Praediniusstraat
3
Regnerus Praediniusstraat 3
Winsum

Winsum

0595-202023

info@lijferingdranken.nl

Verstuur

www.lijferingdrankengroothandel.nl

GA NAAR WWW.BUSTOTAAL.NL
OF BEL 0595 443617 VOOR MEER INFORMATIE

www.bistrorefter.nl
www.bistrorefter.nl
Bezoek ook onze website:info@bistrorefter.nl
www.vvwinsum.nl

info@bistrorefter.nl

0595-202023
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‘ER LOPEN GROTE KEEPERSTALENTEN IN
DE JEUGD ROND’

WAAR AMBACHT
& GASTRONOMIE
SAMENKOMEN
Wij fungeren graag als partner op
uw gastronomische reis!
Welkom in de wereld van HANOS!

HANOS Groningen
Bornholmstraat 56, 9723 AZ, Groningen
Tel: +31 (0)50 5973600

adv_hag_ambacht_105x74mm.indd 1

21-07-16 15:57

Taxa�es | Pacht en erfpacht | Bedrijfsverplaatsing
Overheidsingrijpen | Aan- en verkoop | Bemiddeling
Beheer | Gebiedsontwikkeling | Landschapsontwerp
Leroy Munters is een van de grootse keeperstalenten
in de jeugd van vv Winsum. Dat is bijzonder,
want vier jaar geleden was Leroy nog een rappe
linksbuiten bij De Fivel. Bovendien is de doelman
als keeperstrainer actief betrokken bij de jeugd van
Winsum.
Waarom ben je zo laat gaan keepen?
‘‘Ik begon met voetballen bij De Fivel en daar was ik
veldspeler. Ik stond overal en nergens, maar was voornamelijk
linksbuiten. Ik ben niet de allersloomste dus. Het team van
mijn broertje zocht in 2015 een doelman. In de zaal stond ik
wel eens op doel en dat beviel me altijd prima. Ik wilde graag
bij m’n broertje in het team en dus werd ik keeper.’’
Daarna is het snel gegaan.
‘‘Klopt. Ik heb me in mijn eerste jaar bij De Fivel direct bij
de keeperschool ingeschreven om alle ins en outs van het
keepersvak te leren. Een van de trainers daar was Gaby
Hemsens. Hij vroeg me of ik bij Winsum wilde voetballen.’’
En daar had jij wel oren naar.
‘‘Zeker. Het was leuk bij De Fivel, maar daar speelde ik
onderin de tweede klasse. Bij Winsum kwam ik in de C1 in de
hoofdklasse te spelen. Dat is een flinke stap hogerop.’’
Hoe is het je de afgelopen jaren vergaan bij Winsum?
‘‘Ik speel nu voor het derde jaar in JO19-1. Ik ben vervroegd
overgegaan. Het gaat goed. Mijn doel voor dit jaar is om
alles te keepen bij JO19-1 en zoveel mogelijk mee te trainen
met de eerste selectie, zodat ik aan het niveau kan wennen
en kan leren van de ervaren keepers daar.’’

Je hebt veel ervaring als veldspeler. Heb je daar
voordeel van?
‘‘Dat denk ik wel. Ik ben een voetballende keeper. Ik sta ver
voor mijn doel. De ballen die over de verdediging gaan, zijn
vaak voor mij. In zijn gouden jaren, keek ik daarom veel naar
Manuel Neuer. Tegenwoordig let ik ook op de Braziliaanse
keepers Ederson en Alisson.’’
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Leroy denkt niet alleen aan zijn eigen ontwikkeling.
Als trainer is het talent ook zeer actief bij de club. Hij
leidt daarmee feitelijk zijn eigen concurrenten op,
maar Leroy doet het met groot plezier.
Ook als trainer ben je zeer actief.
‘‘Ja, klopt. Ik geef trainingen aan alle keepers in de jeugd. Er
was lange tijd geen jeugdkeeperstrainer bij Winsum. Ze kregen
enkel gewone voetbaltrainingen. Gelukkig is dat veranderd.
Sinds 2019 kunnen keepers zich specifieker ontwikkelen. Dat
werpt z’n vruchten af, merk ik. In de afgelopen anderhalf
jaar hebben ze ontzettend veel geleerd. Vooral in de jongste
groep zitten een paar grote keeperstalenten.’’

uw specialist voor vers vlees
bbq - gourmet/fondeu - koud/warme buffetten - luxe worsthapjes

Je studeert Sportkunde aan de Hanzehogeschool.
Heb je nog wel tijd voor andere dingen naast sport?
‘‘Ik vind sporten gewoon heel erg leuk. Ik heb veel positieve
berichten van kinderen en ouders gekregen, dus ik ga
sowieso door met keeperstrainingen. Voor mijn opleiding
moet ik een trainersdiploma halen, dus naast keeperstrainer
word ik dit seizoen assistent van de JO15 en ga ik samen
met Kim Veldhuis de MO-13 trainen. Ik heb het er absoluut
voor over. Er lopen geweldige talenten rond in de jeugd. Die
jongens en meisjes gaan een mooie toekomst tegemoet en ik
wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.’’

En daarna?
‘‘Ik kan me voorstellen dat ik volgend seizoen niet direct de
eerste keeper van Winsum 1 ben, maar dat is natuurlijk wel
mijn doel. Ik zal geduldig moeten zijn. Overigens is keepen
in het eerste elftal niet mijn einddoel. Ik wil zo hoog mogelijk
in de voetbalpiramide komen.’’

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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‘ER IS VOOR MIJ MAAR ÉÉN CLUB
WAAR IK TRAINER WIL ZIJN’
Thomas Poll maakte in 2020 zijn debuut voor FC Groningen. De linksback,
die in de jeugd van vv Winsum speelde, hoopt dit seizoen definitief door te
breken bij de Trots van het Noorden. Ondertussen vergeet hij Winsum niet,
want als trainer is hij nog steeds actief bij zijn oude club.
Je maakte dit jaar je debuut bij FC Groningen in de uitwedstrijd tegen
Willem II. Wat weet je nog van die dag?
‘‘Het was een heel bijzondere dag. Ik was bloednerveus. Ik leefde er jaren naartoe en
het was voor mij dus een droom die uitkwam.’’
Wat weet je nog van die dag?
‘‘Het begon al in de bus. Het is een paar uur rijden naar Tilburg en ik was heel
gespannen. In het stadion moesten we een minuut stilte houden voor de wedstrijd. Na
die minuut werden de supporters helemaal gek. Dat was erg indrukwekkend. Normaal
speelde ik mijn wedstrijden voor veertig, vijftig man. Ditmaal waren het er duizenden.
Toen de wedstrijd eenmaal begon, viel de spanning na een poosje van me af.’’
Het leek niet alsof je gespannen was.
‘‘Ik zag het zelf wel op de beelden. Je ziet het aan mijn houding. Door de spanning
zat ik er ook al heel snel doorheen, maar toen dat eenmaal wegviel, ging het een stuk
beter.’’
Smaakt het naar meer?
‘‘Absoluut! Nu ik mijn debuut heb gemaakt, wil ik het uitbreiden. Mijn doel is zoveel
mogelijk wedstrijden te spelen in het eerste en een basisplek te bemachtigen. Dat zal
niet eenvoudig worden, want ik ben op dit moment nog geblesseerd. Dat is natuurlijk
heel frustrerend.’’
En wie weet speel je straks samen met Arjen Robben, net als jij een
voetballer uit de provincie.
‘‘Ja, geweldig. In 2010 zat ik voor de tv en zag ik hem een WK-finale spelen en nu
kom ik in de gym en zie ik hem gewoon trainen. Het is ongelooflijk hoe hard die man
traint. Dan zie je wat er voor nodig is om de top te halen. Dat is echt van een andere
orde. Als jonge speler is het mooi om te zien wat je moet doen om het niveau van
Robben te bereiken.’’
Ben je er al aan gewend om met Robben in dezelfde kleedkamer te zitten?
‘‘In het begin was het natuurlijk heel bijzonder. Dat is het nog steeds, maar na een
poosje wen je er aan.’’

GEZOND ZIJN EN GEZOND VOETBALLEN
vv Winsum besteedt al jaren aandacht aan gezond zijn
en gezond voetballen. Belangrijk thema is de rookvrije
sportvereniging. Het nieuwe Geert Reinders Sportpark zal
volledig rookvrij worden. Roken mag dus niet meer op ons
nieuwe sportpark. De komende periode zullen we daar als
vereniging veel aandacht aan besteden. Te beginnen met een
bijdrage van Henk Kramer (longarts en vader/supporter) over
het belang van gezond zijn en gezond voetballen.
Stoppen met roken

In deze tijden van het coronavirus kan er gelukkig toch weer
gevoetbald worden. Sport en beweging zijn voor jong en oud de
beste manier om fit te blijven. En het is vooral leuk om te doen
natuurlijk! Er zijn ook nog andere dingen die wij bij vv Winsum
erg belangrijk vinden voor de gezondheid: gezond eten, gezond
bewegen en niet roken.
Om met het roken te starten: begin er niet aan! En als je al rookt,
stop ermee! De risico’s die een roker loopt zijn ellendig: de helft
van de rokers sterft erdoor en de helft van die helft zelfs voor zijn
65e jaar.
Nou is stoppen met roken erg moeilijk, roken is een echte
verslaving. Zoek dus hulp als je rookt en wilt stoppen. De huisarts
weet er alles van en kan je goed helpen. Zie ook:
www.ikstopnu.nl. Het liefst zouden we natuurlijk willen dat
kinderen niet beginnen met roken. Dat betekent dat kinderen
niet het slechte voorbeeld moeten krijgen van andere kinderen,
ouders, familie of bezoekers van het sportpark.
Daarom is vv Winsum al jaren rookvrij op de momenten dat
er kinderen op het sportcomplex rondlopen. En is roken in
clubkleding van vv Winsum niet toegestaan. Op het nieuwe
sportcomplex mag er helemaal niet meer gerookt worden. Roken
is nergens voor nodig en door niet te roken houd je elkaar
gezond. Wanneer er toch iemand rookt bij het voetbalveld, heb
ik zelf goede ervaringen met het aanspreken van de roker. Ik
vraag dan iets in de trant van: “Wilt u ons helpen het sportpark
rookvrij te houden voor de kinderen?” En vrijwel elke roker werkt
dan mee en dooft zijn/haar peuk.
Gezond eten en bewegen

Dan gezond eten. We kunnen van alles opschrijven over welk eten
wel en niet gezond is, maar het belangrijkste is: eet gevarieerd

en niet te veel! Dus dagelijks groente en fruit, wat minder vlees
dan je gewend bent, niet te veel calorieën (vet, alcohol). Let op:
het aantal kilocalorieën per dag (voor volwassenen geldt: 2000
voor een vrouw, 2500 voor een man) bereik je al vrij snel, zeker
met bepaalde frisdranken of een vette hap. Wat fruit in de rust is
beter voor de tweede helft dan een vette hap of snoep. En drink
ook genoeg, bij voorkeur water of isotone sportdrank. Vraag
eens een diëtist of kijk om te beginnen op de website van vv
Winsum:
https://www.vvwinsum.nl/gezond#gezond-sportengezonde-voeding. Zie ook: www.voedingscentrum.nl.
Gezond bewegen vraagt om regelmatig trainen, niet
overbelasten, met gezond verstand spelen (wilde overtredingen
zijn echte killers!) en het op tijd behandelen van blessures.
De trainers weten uiteraard wat goede trainingsschema’s zijn.
Voor begeleiding, sportverzorging en hulp bij blessures heeft
vv Winsum een Sportverzorgingsteam, onder leiding van Neil
Judkins, onze fysiotherapeut, zie: https://www.vvwinsum.nl/
gezond#sportverzorging.
Geestelijke gezondheid

De Romeinen zeiden het vroeger al: ‘Een gezonde geest in een
gezond lichaam.’ Sporten leidt tot opgewektheid en vermindert
depressies. Of andersom gesteld: je moet lekker in je vel zitten
voor een goede sportprestatie. Mocht je problemen hebben op
de voetbalclub, maar je durft er eigenlijk niet over te praten?
Dan is het goed om te weten dat je altijd terecht kunt bij de
onafhankelijke vertrouwenspersoon van vv Winsum. Zij is er
voor leden, vrijwilligers en ouders die meldingen of klachten
hebben over ongewenst gedrag. Denk hierbij aan agressie en
geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en
discriminatie. Zie ook het artikel elders in deze presentatiegids.
Tot slot: blijf op jezelf en anderen letten en houd je aan de
coronamaatregelen van het RIVM. Dus anderhalve meter afstand
van elkaar houden, niezen/hoesten in de elleboog , vaak handen
wassen, in zelfisolatie gaan als je je ziek voelt en mijd grote
gezelschappen.
Ik wens jullie allemaal een gezond en blessurevrij voetbalseizoen
toe!
Henk Kramer (longarts en vader/supporter)

Thomas is niet enkel bezig met zijn profcarrière. De talentvolle linksback is
zijn oude club Winsum niet vergeten en geeft er trainingen aan de jeugd.
Je geeft training aan de jeugd. Hoe is dat?
‘‘Ik vind het leuk. Vorig jaar ben ik ermee begonnen. Het is fijn om met kinderen bezig
te zijn. Bij de JO13 ben ik de assistent van Dimitri.’’ (In het seizoen 20/21 is Thomas
hoofdtrainer van de JO11.)
Hoe is het voor de kinderen om een profvoetballer als trainer te hebben?
‘‘Je merkt dat ze wel naar me willen luisteren. Ze denken misschien eerder: jij zal het
wel weten. Al zijn ze er nu ondertussen wel aan gewend dat ik hun trainer ben. Het is
soms ook lastig. Ze zijn nog jong, dus daar moet je wel mee leren omgaan, maar ik
geniet ervan.’’
Bereid je jezelf nu al voor op een trainerscarrière?
‘‘Nee, ik wil zelf geen trainer worden. Dat lijkt me helemaal niks. Wat ik nu doe,
vind ik leuk. En voor mij was er maar één club waar ik dat wilde doen en dat was vv
Winsum. Ik weet niet hoe lang ik het blijf doen. Dat bekijk ik van jaar tot jaar. Ik wil
doen wat ik leuk vind en ik wil ooit ook nog psychologie studeren.’’

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Presentatiegids | 2020/2021|
|

20

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Presentatiegids | 2020/2021 |

21

PRESTATIES VV WINSUM OOK
VANUIT HUISKAMER TE VOLGEN
Volgens de echte liefhebbers gaat niets boven het echt bijwonen
van een sportwedstrijd maar dat is niet altijd mogelijk voor
iedereen. Om toch op de hoogte te blijven van ontwikkelingen
binnen vv Winsum of de prestaties van de jeugd, dames en
heren staan mensen als Jan-Willem Sterkenburg, Cor Pol en
Siebo Hoekstra klaar. Zij houden iedereen via de website, social
media en vv Winsum TV op de hoogte.
Jan-Willem Sterkenburg is voor velen inmiddels een bekend
gezicht binnen de club. Hij maakt steeds meer naam
als clubfotograaf met een prachtige reportage van de
bouwactiviteiten op het nieuwe sportpark en legt daarnaast veel
wedstrijdmomenten op de gevoelige plaat vast. Met zijn drone
zorgt hij voor fraaie overzichtfoto’s vanuit de lucht. Sterkenburg
heeft een eigen mediabedrijf en is op veel meer fronten actief
dan vv Winsum. Toch gaat ook veel tijd naar de voetbalclub want
Sterkenburg is onder meer ook beheerder van de website, het
Instagram-account van de club en doet het technische beheer
van de schermen in het nieuwe clubhuis.
Cor Pol loopt ook al jaren mee en was in 2003 één van de
grondleggers van de website van Viboa. “We waren als
voetbalclub toen eigenlijk al vrij laat met een eigen website”,
weet Pol zich te herinneren. Toenmalig speler John Waninge
bouwde de website en Pol was één van de redacteuren. Deze rol
heeft Pol in grote lijnen nog steeds al heeft er een verschuiving
plaats gevonden naar social media. “We zijn op wedstrijddagen
zeer actief op Twitter en Facebook. Zowel onze dames als heren
hebben een eigen Twitter-account die vaak wordt bijgehouden
op wedstrijddagen. Ik zorg ervoor dat ik belangrijke berichten
retweet en ik zorg voor samenvattingen op de clubaccounts. Zo
blijft het thuisfront perfect op de hoogte. Het wordt door vele
vaste volgers zeer gewaardeerd”, weet Pol te vertellen.

maar gedeeld worden. Spelers kunnen zelf aangeven als ze willen
dat hun naam afgeschermd wordt, vertelt Sterkenburg. Hij legt
verder uit dat er bijvoorbeeld een sportpark-appgroep namens
de club is. Hier kunnen trainers lezen of de velden bespeelbaar
zijn of niet. Intussen is er gekozen voor een appgroep waarbij
de club kan communiceren maar mensen geen reactie terug
kunnen geven. Dit om te voorkomen dat iedereen gevraagd en
ongevraagd zijn mening geeft of visie deelt.
vv Winsum TV
Een ander belangrijk medium van de club is vv Winsum TV.
Dit medium begon als een soort parodie op Voetbal Inside
met presentator Kornelis Prins, sidekick Rick Schaaphok en
cameraman Auke van der Velde. In de begintijd werden spelers,
trainers, bestuursleden en andere prominente clubleden
geïnterviewd. Hoekstra nam het stokje als cameraman en
man van de montage over van Van der Velde. “Winsum TV is
nu meer een medium dat reportages maakt van belangrijke
gebeurtenissen binnen de club. We hebben net een nieuwe
camera en microfoon waardoor de beeld- en geluidkwaliteit
steeds beter is geworden”, legt Hoekstra uit. Een ander groot
verschil met vroeger is dat de uitzendingen korter zijn geworden.
“Bij het monteren probeer ik een kort en bondig programma te
maken. Als het langdradig wordt, haken mensen af.”
Het team van Winsum TV zal ook komend jaar, als het mogelijk
is, het clubgebeuren op de voet volgen en laat zich ook graag
uitnodigen bij belangrijke gebeurtenissen. Mogelijk kunnen
teams ook zelf filmpjes maken en insturen.
Hopelijk gaat alles goed komend seizoen en kan er volop
gespeeld worden. Mede dankzij de communicatievrijwilligers
van vv Winsum kan alles op de voet gevolgd worden.

“We hebben 880 volgers op Twitter en ruim 1200 op
Facebook”, vertelt Sterkenburg die dit soort gegevens binnen
een paar seconden tevoorschijn tovert. Het is duidelijk zijn
wereld. “Het mooie is dat wedstrijdverslagen en ook nieuws
en fotoreportages vanuit de club voor verbinding zorgen. Dat
is eigenlijk het belangrijkste doel. We krijgen veel dankbare
reacties van mensen die niet aanwezig kunnen zijn maar op
deze manier toch vrijwel live een wedstrijd kunnen volgen. Laat
ik voorop stellen dat dit vooral mogelijk wordt gemaakt door de
teamtwitteraars want als die niks doorgeven dan kan ik ook niet
veel”, aldus Pol, die een dagtaak heeft om belangrijke berichten
bijvoorbeeld vanuit de KNVB in de gaten houdt en deelt via het
clubaccount. De Corona-tijd maakt dat mensen meer afhankelijk
zijn van digitaal nieuws en dat er vanuit de KNVB, de regering
en de gemeente Het Hogeland zaken gedeeld worden wat in
deze tijd wel en niet mogelijk is en wat de richtlijnen zijn.

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE
Voor vv Winsum is de contributie van de leden één
van de belangrijkste inkomstenbronnen. Daarom
zetten we in deze presentatiegids voor u de regels
met betrekking tot lidmaatschap en contributie nog
eens duidelijk ook rij. Altijd nuttig voor nieuwe leden,
maar wellicht ook voor bestaande leden die hu
lidmaatschap voorzetten of- helaas- hun lidmaatschap
willen beëindigen.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel
voetbalseizoen, dus van 1 juli tot en met 30 juni. Het
aanmelden als lid, het doorgeven van wijzigingen in
gegevens en het opzeggen van het lidmaatschap gaat via
de ledenadministratie. Het opzeggen kan derhalve niet bij
een bestuurslid, de trainer/coach of een andere persoon
binnen de vv Winsum organisatie! Aanmelding kan via
het aanmeldingsformulier op de website. Daarnaast kan
aanmelding, maar ook wijziging en opzegging schriftelijk
via het e-mailadres ledenadministratie@vvwinsum.nl.
Overschrijvingen vinden plaats van een andere vereniging
naar vv Winsum of van vv Winsum naar een andere
vereniging. In geval van overschrijving hanteert de
KNVB strikt de regel dat de administratieve afhandeling
uiterlijk op 15 juni moet zijn afgerond. Opzegging zonder
overstap naar een andere vereniging dient vóór 1 juli
plaats te vinden.
Overigens kunnen spelers die graag een keer bij vv Winsum
willen meetrainen alvorens een definitieve keuze te maken
eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
De ledenadministratie zorgt ervoor dat er contact wordt
gezocht met de juiste personen binnen vv Winsum en weet
op veel vragen het juiste antwoord.

per categorie voor het nieuwe seizoen gepubliceerd op
de website onder het menu Clubinfo/Lidmaatschap/
Contributie. De contributieadministratie is te bereiken via
het e-mailadres contributie@vvwinsum.nl.
Het overgrote deel van de leden heeft aan vv Winsum
toestemming gegeven om de contributie automatisch te
incasseren en wel in vier termijnen (eind juli, eind oktober,
eind januari en eind april). Automatische incasso is niet
alleen voor leden het gemakkelijkst, maar ook voor de
vereniging. Vandaar ook dat leden die geen machtiging
hebben afgegeven jaarlijks vijf euro extra in rekening
gebracht krijgen ter compensatie van de aanvullende
administratiekosten.
Doordat het lidmaatschap wordt aangegaan voor een
geheel voetbalseizoen is ook bij opzegging gedurende
het seizoen het volledige contributiebedrag verschuldigd!
In geval van een betalingsachterstand ontvangt een lid
eerst een betalingsherinnering. Indien hierop nog altijd
niet wordt betaald, worden aanvullende maatregelen
getroffen. Zo wordt het lid de toegang tot trainingen
ontzegd en is het betreffend lid niet langer gerechtigd om
aan officiële KNVB wedstrijden deel te nemen. Uiteraard
passen wij deze maatregelen liever niet toe.
Roelf Bonder
Penningmeester vv Winsum

Contributie
Ieder lid van vv Winsum is contributie verschuldigd. De
hoogte van de contributie varieert tussen spelende leden
en niet-spelende leden en is binnen eerstgenoemde
categorie afhankelijk van de leeftijdsklasse waarin het
lid actief is. Jaarlijks worden de contributiebedragen

Sterkenburg heeft uiteraard ook gezien dat communicatie veel
sneller is geworden en ook veelal via apps als voetbal.nl en
sportlink gebeurt. Met de privacywet AVG is het er allemaal niet
makkelijk op geworden wat allemaal wel en niet mag. “Leden
kunnen via voetbal.nl aangeven welke gegevens wel en niet
gedeeld mogen worden. Dit heeft onder meer gevolgen voor
communicatie over de teamindeling want dit mag niet meer zo

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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VV WINSUM seizoen 2020/2021
Eerste (voorste) rij van links naar rechts:
Nick Lukassen, Wouter Bloem, David Albert Villalta
Tweede rij van links naar rechts:
Marcel Pannekoek, Gerbrand de Boer, Thomas Kauw, Heinze Andringa
Derde rij van links naar rechts:
Max Heijnen, José Bello, Robin Faber, Joshua van Dijk, Tim Hoff

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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HEREN 1 ZATERDAG
Vierde rij van links naar rechts:
Hans Zwakenberg, Sven Rosevink, Raul Seano Bello, Rick Schaaphok, Steffen Vader, Stan Buikema
Vijfde (achterste) rij van links naar rechts:
Ronan Hofman, Coen van der Molen (Hersteltrainer), Pieter de Vries (Kleding en materialen), Jannes de Boer (Leider), Wouter Meijer,
Patrick Siepel (Keeperstrainer), Bert Vos (Hoofdtrainer)
Ontbreken op de foto:
Germen Bouwman, Niels van Dalen, Cris Feldman (Verzorging), Job Tigelaar (Assistent-scheidsrechter)
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VV WINSUM seizoen 2020/2021
Eerste (voorste) rij van links naar rechts:
Jasmin Elmont, Nina Sijbolts, Demi Ludema
Tweede rij van links naar rechts:
Berber Hokwerda, Anouk Sikkema, Sabine Jansen, Jolien Dijk
Derde rij van links naar rechts:
Loïs van der Heide, Kim Veldhuis, Malyn van der Tuuk, Ciska de Vries, Minke Lalkens
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VROUWEN 1 ZATERDAG
Vierde rij van links naar rechts:
Yvonne Schuijl-Visser, Dena Uiterwijk, Iris Bijsterveld, Thirza Leistra, Chantal Streppel
Vijfde (achterste) rij van links naar rechts:
Johannes Scholtens (Leider), Edwin Molog (Hoofdtrainer), Robert Schuijl (Leider), Ane Leistra (Assistent-scheidsrechter)
Ontbreken op de foto:
Indy Balk, Annie Danhof
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WWW.BONGENAARINSTALLATIE.NL | WINSUM

VV WINSUM seizoen 2020/2021
Eerste (voorste) rij van links naar rechts:
Tim Boerema, Martijn Carmio, Bauke Hoekstra, Deshley Storm

HEREN 2 ZATERDAG
Ontbreken op de foto:
Neil Judkins, Emanuel Lahdo

Tweede rij van links naar rechts:
Silvan Groen, Rick Engelsman, Marc Kruger, Emanuel Lahdo, Chiel Danhof
Derde rij van links naar rechts:
Bert Boonstra (Leider), Reyer Kooijinga, Jeroen de Munck (Trainer), Peter Pettinga, Quincy Dijkstra

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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VV WINSUM seizoen 2020/2021
Eerste (voorste) rij van links naar rechts:
Jet Klunder, Anna van Dijk, Lychenne Dijkstra
Tweede rij van links naar rechts:
Esmee Mulder, Cherry Chen, Corine Maclean, Yva Mokkum

VROUWEN 2 ZATERDAG
Vierde (achterste) rij van links naar rechts:
Fokko Dijkstra (Trainer), Nadine Pot, Jenny de Blecourt, Gert-Jan Tuintjer (Trainer), Linda Wit-Bakker
Ontbreken op de foto:
Josefien Dijkstra

Derde rij van links naar rechts:
Rolinda Slagter, Misul Meetsma , Daniëlle Mulder, Jente Hokwerda
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VAN DE HEREN VAN LEENS NAAR DE VROUWEN VAN
WINSUM IS VOOR ERWIN MOLOG EEN LOGISCHE STAP!
Re-integreren
Loopbaan/ -begeleiding
Coaching op de werkvloer
Interventie
TRIPLE D WERKT!
Hoofdstraat W 24 in Winsum 0595-439626
info@tripledbv.nl www.tripledbv.nl

Hoveniersbedrijf
KRUIZENGA

Wierdaweg 4
9951 TM Winsum
Tel. 06-22929738

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
- aanleg
- onderhoud
- beplantingen
- sierbestrating
- onderhoud
grafmonumenten

Hoveniersbedrijf
KRUIZENGA
Wierdaweg 4
9951 TM Winsum
Tel. 06-22929738

Wat heeft hij een zin in de start van het nieuwe voetbalseizoen.
Bij een nieuwe club met een prachtige accommodatie inclusief
uitstekende trainingsfaciliteiten en een gezond ambitieniveau.
Maar het is ook voor het eerst dat Erwin Molog bij zo’n grote
club aan de slag gaat. En dat is even wennen. ‘Normaal
weet je na een week al wel aardig hoe de hazen lopen maar
hier zijn veel meer mensen binnen de organisatiestructuur
betrokken. De eerste indrukken zijn echter prima hoor.’

- aanleg
- onderhoud
- beplantingen
- sierbestrating
- onderhoud
grafmonumenten

Even voorstellen
Het gezin Molog bestaat uit vier personen. Zijn dochter is 13
en speelt bij de MO-13 van Lewenborg. Sinds kort traint Erwin
deze enthousiaste meiden. Het is toch om de hoek want ze
wonen zelf ook in Lewenborg. Zijn zoon is een jaar ouder en
speelt zelfs op hoofdklasseniveau. De vader van Erwin was
vroeger een gerespecteerd trainer. Met de voetbalgenen zit
het dus wel goed. In het dagelijks leven werkt hij sinds kort
in de ambulante zorg. ‘Lekker op de fiets naar mijn cliënten
die bijvoorbeeld te kampen hebben met een verslaving of
financiële problemen. Het geeft een goed gevoel wanneer je
ze weer op weg kunt helpen in de maatschappij.’

Voor al uw
tuinwerkzaamheden

- aanleg
- onderhoud
Hoveniersbedrijf
- beplantingen
KRUIZENGA
- sierbestrating
Wierdaweg 4
- onderhoud
9951 TM Winsum
grafmonumenten
Tel. 06-22929738

Voor al uw
tuinwerkzaamheden
Het Aanleg 11 Winsum
T. 0595-422360

Het voetballeven
Uiteraard voetbalde de nu veertig jarige Molog zelf ook.
Vanaf zijn jonge jeugdjaren ‘versleet’ hij vier clubs in de
stad alvorens door allerlei blessureperikelen al op 25-jarige
leeftijd de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. De
volgende vijf jaar werden opgeslokt door die andere grote
voetballiefde, AFC Ajax Amsterdam. Menig wedstrijd werd
live gevolgd.
Maar toen belde een van zijn beste vrienden met de
mededeling dat ze bij Lycurgus nog een jeugdtrainer zochten
om het seizoen af te maken. Een andere connectie bracht hem
naar VVK waar hij zonder ervaring het tweede team onder

SCHOLTENS ASSURANTIËN

MOLENWEG 5, 9781 GL BEDUM | 050 - 3012651 | INFO@MKBVERZEKERINGEN.NL | WWW.MKBZORG.COM

www.scheepstra-installatiebedrijf.nl
info@scheepstra-installatiebedrijf.nl
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zijn hoede nam. Dat was ook het moment dat Molog besloot zijn
trainersdiploma’s te halen. Ondertussen maakte hij de overstap
van het tweede naar het eerste met een promotie naar de 3e
klasse als hoogtepunt.
SIOS bleek vervolgens een gouden keus. Hij had zowel het eerste
van de heren als de dames onder zijn hoede en beide teams
promoveerden. De dames zelfs van de 4e naar de 2e klasse. Na
drie jaren Sauwerd volgden drie jaren Leens. Een periodetitel
bij FC Leo leidde uiteindelijk net niet tot een promotie naar de
3e klasse.
Vacature damestrainer vv Winsum
En toen zag hij op TweeNul.nl een vacature staan van vv Winsum
waar ze voor VR1 een nieuwe trainer zochten. Hij belde met
een voor hem bekende speelster van VR1 en later ook met de
aanvoerster. Na nog wat meer informatie verzameld te hebben
was hij er snel uit. ‘Natuurlijk had ik ook wel bij een vierde of
vijfde klasser in de omgeving aan de slag gekund als herentrainer
maar de stap naar een grote club trok enorm. Daarbij werden de
speelsters nadrukkelijk bij de sollicitatieprocedure betrokken. Ik
voelde hun beleving voor het spelletje. Zelf kan ik ook heel slecht
tegen mijn verlies en de wil om te winnen en om nog beter te
worden, spatte er vanaf.’
En zo staat Molog aan het roer van de damestak van vv Winsum
dat dit jaar met drie vrouwenteams de competitie ingaat.
‘Vorig seizoen stond het team vierde toen de competitie werd
afgebroken. En dat in de eerste klasse, het vierde niveau qua
vrouwenvoetbal in Nederland. Mijn ambitie is om ook dit seizoen
bij de eerste vier mee te draaien. Je merkt aan alle kanten dat
het vrouwenvoetbal leeft in Winsum en wie weet kunnen we nog
een stapje zetten richting de hoofdklasse. Een bekerstunt zou
ook niet verkeerd zijn, met een beetje geluk spelen we ooit nog
eens tegen de dames van Ajax. Dat zou de cirkel toch helemaal
rondmaken…’
Presentatiegids | 2020/2021 |
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WWW.THEBBQBUTCHER.NL WWW.THEBBQBUTCHER.NL
WWW.THEBBQBUTCHER.NL
• Opstellen jaarrekening
• Administratieve dienstverlening
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e BBQ

0595 44 13 42
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nn ssmmaaaakkvvoollllee BBBBQQ
• Financieringsaanvragen
• Salarisadministratie
• Advisering

WWW.THEBBQBUTCHER.NL
GRATIS BEZORGEN IN WINSUM!
Hapjes schalen
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• Bedrijfseconomische calculaties
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beslist beter
NIEUW: download onze app !
Via de QR-code:

C at e r i n g | Pa r t y s e v i c e | H a p j e s s c h a l e n
W aStarterspakket
r m e 20erijlessen
n kvooroauto
u met
d epraktijkbexamen
u f f e t e n | Pa r t y t e n t e n | H e at e r s

Deskundig - Betrouwbaar - Dichtbij

Nu € 1050.-

Het Aanleg 9
9951 SJ Winsum (GN)

S lopleiding
a g e rvoor
i jTrekkerrijbewijs
H . K a m p s | R e g n . P r a e d i n i u s s t r a a t 10
Nu ook
Starterspakket 20 rijlessen
voor C
auto
examen
9 9 51
B met
W ipraktijk
nsum
| T e l e f o o n : 0 5 9 5 4 413 4 2
BE opleiding in 1 dag
Nu € 1050.-

Telefoon: 0595 - 44 13 83
www.doumatrox.nl

Nu ook opleiding voor Trekkerrijbewijs

BE opleiding in 1 dag

Patrick
Henk
Jelte
0652458636 0623823930 0595442508

Patrick
Henk
Jelte
0652458636 0623823930 0595442508

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Presentatiegids | 2020/2021 |

34

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Presentatiegids | 2020/2021 |

35

INDELING EN PROGRAMMA 2020/2021

SPEELSCHEMA HEREN 1 ZATERDAG

19-sep.-20

15:00

vv Winsum 1

-

Broekster Boys 1

26-sep.-20

14:30

Leeuwarder Zwaluwen 1

-

vv Winsum 1

3-okt.-20

15:00

Oranje Nassau 1

-

vv Winsum 1

10-okt.-20

15:00

vv Winsum 1

-

Zeerobben 1

17-okt.-20

15:00

Blauw Wit '34 1

-

vv Winsum 1

24-okt.-20

15:00

vv Winsum 1

-

PKC'83 1

31-okt.-20

14:30

Groningen 1

-

vv Winsum 1

7 - n o v. - 2 0

15:00

vv Winsum 1

-

Balk 1

21-nov.-20

14:30

Drachtster Boys 1

-

vv Winsum 1

28-nov.-20

15:00

vv Winsum 1

-

d' Olde Veste '54 1

5-dec.-20

14:30

WHC 1

-

vv Winsum 1

12-dec.-20

15:00

vv Winsum 1

-

FC Burgum 1

16-jan.-21

15:00

Pelikaan S 1

-

vv Winsum 1

23-jan.-21

15:00

vv Winsum 1

-

Blauw Wit '34 1

30-jan.-21

15:00

Zeerobben 1

-

vv Winsum 1

6-feb.-21

14:30

Broekster Boys 1

-

vv Winsum 1

27-feb.-21

15:00

vv Winsum 1

-

Groningen 1

6-mrt.-21

14:30

Balk 1

-

vv Winsum 1

13-mrt-21

15:00

vv Winsum 1

-

Drachtster Boys 1

20-mrt-21

15:00

vv Winsum 1

-

WHC 1

27-mrt-21

15:00

d' Olde Veste '54 1

-

vv Winsum 1

10-apr-21

15:00

vv Winsum 1

-

Pelikaan S 1

17-apr.-21

14:30

PKC'83 1

-

vv Winsum 1

Een uniek assortiment van
handgemaakte glazen as
ornamenten en tevens een
mooie collectie urnen

24-apr.-21

15:00

vv Winsum 1

-

Oranje Nassau 1

Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen!

8-mei-21

15:00

FC Burgum 1

-

vv Winsum 1

15-mei-21

15:00

vv Winsum 1

TEAM
vv Balk
CVV Blauw Wit ’34
Broekster Boys
FC Burgum
Drachtster Boys
Leeuwarder Zwaluwen

d’ Olde Veste ’54
Oranje Nassau
Pelikaan S
PKC ’83
WHC
vv Winsum
Zeerobben
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

• Leverancier van alle grafwerken
• Ook voor onderhoud en reparatie
• Verven en schilderen van opschriften
• Urn- en grafkelders
• Urnen en glas-urnen

De Streekweg 25
9956 PN Den Andel
T 0595 42 64 43
M 06 231 01 909
M (b.g.g.) 06 231 50 985

www.s

E info@poelnatuursteen.nl
I www. poelnatuursteen.nl

NIEUW

Onze showroom is al deels vernieuwd.
Loop gerust eens binnen!

openingstijden:
maandag t/m vrijdag

Leeuwarder Zwaluwen 1

PLAATS
Balk
Leeuwarden
Damwald
Burgum
Drachten
Leeuwarden
Steenwijk
Groningen
Oostwold
Groningen
Wezep
Winsum
Harlingen

9.00 - 12.00 uur
13.15 -17.00 uur

zaterdag:

9.00 - 12.00 uur
‘s middags op afspraak

Avond uren:

op afspraak

Hoofdstraatisolatiebedrijf
O. 7 Winsum
ISO-BAKKER
BV
Tel.: 0595 - 441877

www.stoffelwintersschoenen.nl

www.isobakker.nl

info@isobakker.nl

Handelsweg 4
9791 DG Ten Boer

Telefoon: 050 - 503 58 87
Fax: 050 - 304 95 06

vrijdag koopavond tot 21.00 uur

ISO-BAKKER isolatiebedrijf BV

ISO-BAKKER isolatiebedrijf BV
www.isobakker.nl

info@isobakker.nl

Handelsweg 4
9791 DG Ten Boer

Fax: 050 - 304 95 06

www.isobakker.nl
Telefoon: 050 - 503 58 87

Handelsweg 4
9791 DG Ten Boer
ISO-BAKKER brandpreventie BV
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ISO-BAKKER brandpreventie BV

info@isobakker.nl
Telefoon: 050 - 503 58 87
Fax: 050 - 304 95 06
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INDELING EN PROGRAMMA 2020/2021
SPEELSCHEMA VROUWEN 1 ZATERDAG
19-sep.-20

14:30

Helpman VR1

-

vv Winsum VR1

26-sep.-20

15:00

vv Winsum VR1

-

De Weide VR1

3-okt.-20

15:00

vv Winsum VR1

-

SC Klarenbeek VR1

10-okt.-20

15:00

AZSV VR1

-

vv Winsum VR1

24-okt.-20

15:00

vv Winsum VR1

-

HZVV VR1

31-okt.-20

15:30

St. Annaparochie VR1

-

vv Winsum VR1

7-nov.-20

15:00

vv Winsum VR1

-

Oranje Nassau VR2

21-nov.-20

14:30

Epe VR1

-

vv Winsum VR1

28-nov.-20

15:00

vv Winsum VR1

-

Vitesse '63 VR1

5-dec.-20

15:00

vv Winsum VR1

-

ASC '62 VR1

12-dec.-20

11:45

Be Quick '28 VR2

30-jan.-21

15:00

vv Winsum VR1

-

St. Annaparochie VR1

6-feb.-21

12:30

De Weide VR1

-

vv Winsum VR1

27-feb.-21

14:00

SC Klarenbeek VR1

-

vv Winsum VR1

6-mrt.-21

15:00

vv Winsum VR1

-

AZSV VR1

20-mrt.-21

14:30

Vitesse '63

-

vv Winsum VR1

27-mrt.-21

15:00

vv Winsum VR1

-

Epe VR1

10-apr.-21

12:30

Oranje Nassau VR2

-

vv Winsum VR1

17-apr-21

15:00

vv Winsum VR1

-

Be Quick '28 VR2

24-apr-21

14:30

ASC '62 VR1

-

vv Winsum VR1

08-mei-21

15:00

vv Winsum VR1

-

Helpman VR1

15-mei-21

14:30

HZVV VR1

-

vv Winsum VR1

TEAM
V.V. St. Annaparochie
ASC ’62 		
AZSV
Be Quick ’28		
Epe
Helpman		
HZVV
SC Klarenbeek		
Oranje Nassau
Vitesse ’63		
De Weide
vv Winsum		

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

vv Winsum VR1

PLAATS
Sint Annaparochie
Dalfsen			
Aalten			
Zwolle 		
Epe			
Haren
Hoogeveen		
Klarenbeek		
Groningen		
Koekange		
Hoogeveen
Winsum		
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Rug-, nek- en
schouderklachten
Wordt u wakker met spierpijn en voelt u zich
niet uitgerust? Bij een verkeerde lighouding zijn
uw spieren de hele nacht aan het werk om uw
houding te corrigeren. Met als gevolg dat uw
lichaam te weinig rust krijgt.
Het bed, waar u een derde van uw leven op
doorbrengt, heeft een grote impact op rug-, neken schouderklachten. Een juiste lighouding is
bepalend voor hoe u er overdag bij loopt. Als uw
lichaam niet genoeg kan herstellen tijdens de
slaap, kan het uw klachten in stand houden,
of zelfs verergeren.
In ons slaapadviescentrum staan gediplomeerde
adviseurs voor u klaar om samen met u het meest
geschikte slaapsysteem uit te kiezen

OMDAT HUIZEN
(VER)KOPEN
OOK TEAMWORK IS!
Kom naar Winsum voor
onze wetenschappelijk
onderbouwde Ecco-2 meting
1. Analyse

In kaart brengen van uw
wensen en eventuele klachten

2. Meten

Meting met behulp van ons
geavanceerde en wetenschappelijke
meetsysteem

3. Advies

Een verantwoord advies op
basis van uw postuur, klachten
en wensen

4. Kiezen

Samen met onze adviseur maakt
u een juiste keuze uit de voor u
aanbevolen opties.
Een adviesgesprek neemt
al gauw 2-3 uur in beslag.
Daarom raden wij u aan om
een afspraak in te plannen.

De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden,
kwartiertje rijden boven Groningen

WINSUM Geert Reindersstraat 20 0595-447044

Het Aanleg 7, Winsum – 0595 44 43 44
www.geertsemaslaapcomfort.nl

www.bruintjesenkeurentjes.nl / info@bruintjesenkeurentjes.nl










 

  


 










Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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SPONSOREN VV WINSUM
Hoofdsponsors zaterdag 1

Pol Schoonmaak Winsum

Koopsen Hypotheken en Verzekeringen Winsum

Schoonmaakbedrijf de Valk Baflo

Ronda Metsel- en Lijmbedrijf Winsum

Sportscom Winsum

Tandem Vormgeving en Bouwadvies Loppersum

Co-sponsors zaterdag 1
Bruintjes en Keurentjes Makelaardij Winsum

Hoofdsponsor Vrouwen
Technisch Centrum Jansen Uithuizen
Stoffel Winters Schoenen Winsum

Hoofdsponsor Jeugd
Sporthuis Winsum

Maatschappelijke partners
Rabobank Noordenveld West Groningen Leek
Univé Noord -Nederland Winsum

Stersponsors
Albert Heijn Winsum
Autowasstraat en Autoshop Batterman Winsum
Discus Profauna Winsum
Frissekom Winsum
Fysio2Fit Winsum
It Aude Kolonyhûs Schiermonnikoog
Juwelier Pannekoek Winsum
Pub 69 Winsum
Riets Lingerie Groningen
TIKTAK Nederland
Timmerbedrijf de Boer Winsum
Toyota Kor Lantinga Uithuizen

Kledingsponsors
BB systems Groningen
Bonnet Financieel Management
Bongenaar Installatiebedrijf
Brian Autoschade Winsum
Café J&A Winsum
Café-Restaurant Hoornstertil Wehe-Den Hoorn
Calimero Kinderopvang Winsum
Compèl Computers Winsum
Hairpoint Kappers
ING Bank
Kamphuis Metaalwerken Noordwolde
Kids2B
Kloosterhof Bouw Winsum
Makelaardij Stenekes Winsum
Marenland Recreatie Winsum
Mazda Terpstra Groningen

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Sponsors via advertenties/
reclameborden etc.
Aaabee AccountantIAdviseurs Groningen
Abiant Groningen
Ad Nooren aannemersbedrijf Garnwerd
Autorijschool Van Dijk Winsum
Auto- en motorrijschool Opweg te Winsum
Baron interieur Winsum
Batema Schildersbedrijf Uithuizen
Becoco, Begeleiding, Coaching,Coördinatie
Winsum
Bistro Refter Winsum
Blokker Winsum
Boersma’s garagebedrijf Winsum
Boonstra Horecaslagerij Hoogezand
Bosman music & entertainment Baflo
Bouwbedrijf Folders en de Roo Winsum
Bouwservice Heslinga Winsum
Braad F Medisch Pedicure Winsum
BTN de Haas Groningen
Bus/Logispan Winsum
Cor Pettinga Schildersbedrijf Winsum
De Brake Jachtstalling en reparatiebedrijf Winsum
De Dageraad Bloemist Baflo
De Goede advocatuur en consultancy Winsum
De Gouden Karper Winsum
Delighting company Groningen
DEPRINT Winsum
Dijkema Totaal- en Agriservice Middelstum
Dijkhuis Schoenen Uithuizen
Dijkman Accountancy Groningen
Doornbos Autobusbedrijf Groningen
Douma & Trox Accountantskantoor Winsum
Engelsman Optiek en Auditiek Winsum
Everts Aannemingsbedrijf Winsum
Factor 5 Groningen
Fluitekruid Winsum
Gaaf bloemen Winsum
Garnwerd aan Zee Garnwerd
Geertsema Slaapcomfort Winsum
Golden House Winsum
Groenvoorziening v/d/ Werf Bedum
Hanos Groningen
Harm de Vries Bouw Winsum
Hasper Slagerij Winsum
Herman van der Meulen fietsen Groningen en
Zuidhorn
Hornbach Groningen
H.R.M. Containers Grootegast
ID wonen Winsum
Installatiebedrijf Zijlstra Leens
Iso Bakker Ten Boer
Jacobijnenhuis Winsum

Jumbo Leens
Kamps Keurslagerij Winsum
Kassanet Nuus Groningen
Kloosterhof Bakkerij Winsum
Kortrijk Zonwering Groningen
Kruizinga Hovenier Winsum
Lijfering Dranken Groningen
Loon- en Grondverzetbedrijf Wieringa Bedum
Makelaardij Hamming Winsum
Marjoli Design en Mode Winsum
Masita Kleding
Mondial Automotive Groningen
Monuta Dalmolen Groningen
Multimediagroup Groningen
Multisport Events Baflo
Noordelijke Rentmeesters
Notariskantoor Winsum
Nieuwold Fietsen Winsum
Notaris Huitsing Middelstum
Peter Kramer Bloemen en Planten Winsum
PIM Lease Groningen
Poel grafwerken Den Andel
Poort Tweewielerhuis Winsum
Praxis Winsum
Riets Lingerie Groningen
Rispens Winsum
Robert Ritsema verzekeringen Winsum
Roling Opiek Winsum
RWE Eemshaven
Scheepstra Installatiebedrijf Winsum
Schildersbedrijf Jansen Bedum
Schipper Kozijnen Groningen
Scholtens zakelijke assurantie Bedum
Slagerij Zuidhof Bedum
Spar Gijzen Winsum
Stefan Folders bouw en timmerwerk Winsum
Stenekes Makelaardij Winsum
Sterkenburg Media Winsum
Stumar Licht en Geluid Uithuizermeeden
Tandartspraktijk Winsum
Time Out Winsum
Triple D Winsum
Vaatstra Installatiebedrijf Bedum
Veldman en van Dijk Leens
Vaszlovszky Foto / Video / Telekom Winsum
Veldwijk Sportcentrum Winsum
Vienna Beauty Winsum
Vishandel Van der Veen Winsum
Vrienden van vv Winsum
VTS Het Verschil Winsum
Yann Chocolaterie la Poutré
WideM Groningen

HOOFDSPONSOREN
Koopsen Assurantiën en Hypotheken

Bruintjes en Keurentjes

Koopsen Assurantiën en Hypotheken
is een vertrouwd begrip in de provincie
Groningen en gevestigd in Winsum.
Je kunt er terecht voor advies over
financiële zaken, belastingzaken,
verzekeringen en hypotheken. Maak
gerust een afspraak met Erik Koopsen of Josbert Timersma.

Als allround makelaarskantoor doet
Bruintjes en Keurentjes waar ze goed
in zijn: het verkopen, aankopen en
taxeren van woningen. Daarnaast
hebben ze zich gespecialiseerd
in
bedrijfshuisvesting,
agrarisch
vastgoed, financieringen en verzekeringen. Bruintjes en
Keurentjes biedt naast de brede dienstverlening een persoonlijke
manier van werken. Voordeel is dat ze als makelaarskantoor
sterk geworteld zijn in stad en regio Groningen. Vanuit de drie
kantoren in Bedum, Winsum en Loppersum werken zij in heel
Noord-Groningen.

Contactgegevens:
Hendrik Werkmankade 43 | Postbus 118 | 9950 AC Winsum |
0595 44 33 68 | website: www.koopsenassurantien.nl |
Email: info@koopsenassurantien.nl

Contactgegevens:
Geert Reindersstraat 20 | 9951 CC Winsum | T: 0595 44 70 44
F: 0595 44 70 45 | Website: www.bruintjesenkeurentjes.nl

Metsel en Lijmbedrijf Ronda

Technisch Expert Jansen

Ronda Metselwerken is sinds 2009
gevestigd in Winsum. Het bedrijf is
gespecialiseerd in metsel-, lijm- en
herstelwerkzaamheden. Daarnaast
is het een vertrouwde partner in
het herstellen van de schade die
is ontstaan door deze aardbevingen. Voegwerk, metselwerk,
stucwerk, schilder- en tegelwerk: Ronda Metselwerken biedt het
complete pakket van (aardbevingsschade)herstel aan, zodat de
huiseigenaar volledig wordt ontzorgd.

Technisch Expert Jansen bv is een totaal
installatiebedrijf voor elektra -, gas -,
water – en cv installaties voor particulier,
woningbouw en utiliteitswerken. Als
totaalinstallateur kunt u bij hen terecht
voor reguliere installatietechniek, maar
ook voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie
besparen. Bij Technisch Expert Jansen staat duurzaamheid voorop
en zijn ze één van de grootste zonnepaneel aanbieders van Noord
Nederland. Al sinds 1945 worden alle werkzaamheden uitgevoerd
door hun vakkundige medewerkers. 24 uur per dag staat Technisch
Centrum Jansen voor u klaar, ook op zon- en feestdagen!

Contactgegevens:
Het Aanleg 13a | 9951 SJ Winsum | T: 0595 49 20 12
M: 06 22 24 70 56 | Website: www.rondametselwerken.nl
Email: info@rondametselwerken.nl

Contactgegevens:
Hogelandsterstraat 1 | 9981 GD Uithuizen | T: 0595 43 16 50
F: 0595 43 23 54 | Website: www.technischexpertjansen.nl
e-mail: info@technischexpertjansen.nl

Tandem

Stoffel Winters

Tandem
is
een
bouwkundig
ingenieursbureau.
Het
bureau
begeleidt projecten op het gebied
van woning- en utiliteitsbouw in
de drie noordelijke provincies. De
professionals van Tandem leveren
voor elke opdracht maatwerk en kwaliteit. Tandem Vormgeving &
Bouwadvies heeft daarnaast twee zusterondernemingen die actief
zijn op het gebied van schade-expertise en gebiedsontwikkeling.

Stoffel Winters is de prachtige
schoenenzaak in Winsum waar
u schoenen kunt kopen voor de
hele familie. De collectie bestaat
uit dames-, heren-, kinder-, sporten
wandelschoenen
van
alle
bekende merken. Vanuit de drie winkels met Stoffel Winters
Schoenen, Wolky Winkel Winsum en Outlet 17 tot 47 adviseren
de vakbekwame medewerkers u graag over alles wat er bij de
aankoop van een paar goede kwaliteitsschoenen komt kijken.

Contactgegevens:
Stationslaan 1 I 9919 AB Loppersum I T: 0596 573035 I Website:
www.tandembv.nl I e-mail: info@tandemvormgeving.nl en
info@tandemexpertise.nl

Contactgegevens:
Hoofdstraat Obergum 7 | 9951 AG Winsum | T: 0595 44 1877
Website: www.stoffelwinters.nl

Sporthuis Winsum
Sporthuis Winsum is dé sports-peciaalzaak van Noord-Groningen!
Met een breed assortiment en sterke A-merken op het gebied van
sportartikelen en sportieve modieuze artikelen.
Kleding, schoenen, accessoires, u vindt het allemaal Sporthuis Winsum.

Contactgegevens:
Onderdendamsterweg 9 | 9951EV Winsum | T: 0595 - 44 51 99
Website: www.sporthuiswinsum.nl
Email: info@sporthuiswinsum.nl
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Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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WINSUM.nl

Online clubshop
v.v. Winsum
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Van links naar rechts: Evelien Buursink, Ben Breukelman, Wendy Mekel, Peter Ritzema, Jan Jaap Zijlstra, Ite Wieringa en Roelf Bonder.
Ontbreekt op de foto: Robert Veldwijk.

Even voorstellen, het bestuur van vv Winsum. Het bestuur
van vv Winsum bestaat op dit moment uit acht leden. Elk
bestuurslid heeft een eigen portefeuille en wordt ondersteund
door één of meerdere commissies.

Jan Jaap Zijlstra is nieuw binnen het bestuur van vv Winsum
en is verantwoordelijk voor de portefeuille voetbalzaken.
Elders in deze presentatiegids is een nadere kennismaking
opgenomen.

Evelien Buursink houdt zich bezig met de kantine, de
activiteiten en de vrijwilligers binnen de vereniging.

Ite Wieringa gaat zich komend seizoen bezig houden met de
jeugdorganisatie.

Ben Breukelman is voorzitter van vv Winsum. Elders in deze
presentatiegids kunt u meer lezen over de speerpunten van
Ben voor dit seizoen.

Roelf Bonder is de penningmeester van vv Winsum.
Roelf draagt onder andere zorg voor de begroting en de
jaarrekening van de vereniging.

Wendy Mekel is als secretaris zowel binnen als buiten de
vereniging een belangrijk contactpersoon. Wendy is zeer
nauwkeurig en weet veel van het reilen en zeilen binnen de
vereniging.

Robert Veldwijk is tot slot verantwoordelijk voor het beheer
en onderhoud van het sportcomplex. Ook houdt hij zich
bezig met kleding en materialen.

Peter Ritzema houdt zich bezig met de portefeuille
commerciële zaken & PR. Een vereniging als vv Winsum
heeft een belangrijke maatschappelijke functie en kan daar
alleen invulling aan geven als ook de ondernemers actief
betrokken zijn.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl

Trainingsjas
Forza ‘KIKA’

Sweater Forza
Ronde Hals

Sweater Forza
1/4 rits

Polo Forza

Clubprijs Junior: €23,50
Clubprijs Senior: €24,50

Clubprijs Junior: €29,95
Clubprijs Senior: €33,95

Clubprijs Junior: €33,95
Clubprijs Senior: €37,95

Clubprijs Senior: €27,95

Trainingsbroek
Active ‘KIKA’
Clubprijs Junior: €14,50
Clubprijs Senior: €15,00

Hooded Sweater

T-Shirt Forza

Clubprijs Junior: €19,95
Clubprijs Senior: €22,50

Clubprijs Junior: €19,95
Clubprijs Senior: €22,95

Dit artikel is in twee kleuren verkijgbaar

Dit artikel is alleen verkrijgbaar
in maat S t/m 3XL

Diverse soorten
tassen

Kijk op onze Clubshop voor de vele varianten

Clubprijs v.a.: €24,95

NIEUW

De clublijn is nu ook online te bestellen!
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vvwinsum.clubwereld.nl
Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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VERTROUWENSPERSOON
Binnen vv Winsum fungeert Lyanne Hullegie-Medendorp
als vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon
kunnen ouders, spelers, vrijwilligers en trainers
aankloppen voor vereniging gerelateerde incidenten
die ze niet direct bij het bestuur of een commissie willen
neerleggen.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan
desgewenst contact opnemen met het bestuur zonder
dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt. De
vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij
strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal
de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende
instanties. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Een
vertrouwenspersoon is er voor de leden, vrijwilligers en
ouders die meldingen of klachten hebben over ongewenst
gedrag zoals:
•
•
•
•

Agressie en geweld
Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
Pesten
Discriminatie

ETEN - DRINKEN - SLAPEN - WATER

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?
•
•
•
•
•

Het verzorgen van opvang voor spelers/ouders die zijn
lastiggevallen en hulp nodig hebben.
Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk
is.
Het slachtoffer informeren over andere
oplossingsmogelijkheden.
Het bestuur informeren over het (on)		
gewenst gedrag, indien gewenst anoniem.
Het registeren van gevallen van ongewenst gedrag.

Wil je in contact komen met de vertrouwenspersoon dan
kun je mailen naar vertrouwenspersoon@vvwinsum.nl. De
vertrouwenspersoon zal vervolgens contact met je opnemen.

www.marenland.nl | Winsumerdiep 6 - Winsum

AAN DE SLAG VOOR VV WINSUM

GROOT GROTER GROOTST
Een grote reden waarom wij zijn verhuisd
naar een groter pand was het formaat
van onze producten. Onze opdrachten
in de XXL Sign groeide na de verhuizing
mee. We maken voor vele voetbalclubs
de sponsorborden. Zo ook voor
vv Winsum mogen wij de borden
leveren, maar ook de belettering in
het nieuwe clubgebouw staat op de
planning.
Voor een XXL Sign klus ben je bij DePrint
dus aan het juiste adres.
Naast het ontwerpen van deze brochure
om maken we namelijk ook behang,
vlaggen,
spandoeken,
schilderijen,
prints op plaatmateriaal, autobelettering,
raamdecoratie, stickers, stoepborden en
nog vele meer.
We zijn een jong en dynamisch bedrijf
dat blijft groeien door onze persoonlijke
deskundigheid en enthousiaste manier
van werken. Mocht u vragen hebben dan
horen we het graag. Kom langs, bel, mail
of kijk op onze website.

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl
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•
•
•
•
•

GRAFISCH ONTWERP
TEXTIELDRUK
DRUKWERK
PRINTEN
GIFTS
Het Aanleg 16
0595-444 916
info@deprint.nl
www.deprint.nl

KLEIN EN GROOT FORMAAT PRINTS | CANVAS SCHILDERIJEN | TEXTIEL BEDRUKKING
Bezoek ook onze
website: www.vvwinsum.nl
| 2019/2020
| 47
EN NOG VEEL
MEER...
GRAFISCH
ONTWERP
| DRUKWERK | XXL SIGN | GIFTS | Presentatiegids

OMDAT HUIZEN
(VER)KOPEN
OOK TEAMWORK IS!

WINSUM Geert Reindersstraat 20 0595-447044
www.bruintjesenkeurentjes.nl / info@bruintjesenkeurentjes.nl
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