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buitenschilderwerk

Vraag vrijblijvend offerte aan

TOT ZIENS BIJ WENWINKEL 4JOUWER

Voor een eigentijdse
interieuraankleding

Haadwei 4
Damwâld

Tel.: 0511 - 42 37 97
www.wenwinkel.nl  info@eintevisser.nl

Autopoetscentrale Leen Bosgraaf Al meer dan 20 jaar topkwaliteit in auto verzorging.  
Ook uw partner in het oplossen van slim schade herstel.  
Poetsen en reinigen van: auto, boot, motor of caravan.

Kras reparatie • Schade herstel lichtmetalen velgen • Reparatie van bekleding,  
ook lederen bekleding • koplamp reparatie (doffe koplampen) • steenslag reparatie  

spotrepair plaatselijk schade herstel • reinigen van stoelen en bankstellen

Nieuwsgierig! Kijk eens op www.autopoetscentrale.nl

Nu tegen inlevering van deze 
advertentie 10% korting*

*Actie geldt alleen voor particulieren.

Adres Dokkum: Doorvaart 6 Dokkum • Telefoon 0519-220 353 / 06-543 644 99
Adres Leeuwarden: Simonvestdijkwei 6a • Telefoon: 06-440 151 72

Colofon
Aan deze presentatiegids werkten mee:

Andries Westra, Piet van Althuis, Lia Bakker-Peterson, Ron de Boer, Theunis Doornbos, Marieke Elzinga-de Vries, Freerk Haisma, Wouter van der 

Meer, Ronald Postma, Jacob Rintjema, Ilse van der Wal, Hindrik Wijma, Albert Wijbenga, Rense Wijnsma, Maurice van der Zwaag en Ina van der Lei.
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       Bouw & Montage
Moarrewei 4
9104LA Damwâld

Tel: 06-23807982
Fax: 0511-424994
uniek@kpnplanet.nl

SHOWROOM
Leeksterweg 39 b
8433 KW Haulerwijk

 
Uniek Bouw & Montage beschikt over jarenlange ervaring. Door de hoge 

kwaliteit van onze producten en onze professionele werkmethode is er veel 

mogelijk. Wij voorzien u van deskundig advies en werken samen met u, uw 

plannen uit. Bij ons bent u in goede handen; wij verzorgen alles zelf, van de 

Uniek Bouw & Montage is voor u de garantie voor een probleemloze 

uitvoering van uw opdracht. 

www.uniekbouw.nl

Moarrewei 4
9104 LA Damwâld
Tel: 06-23807982
Tel. 0511-402436
uniek@kpnplanet.nl 

Geveltechniek

Uniek Geveltechniek beschikt over jarenlange ervaring. Door 
de hoge kwaliteit van onze producten en onze professionele 
werkmethode is er veel mogelijk. Wij voorzien u van deskundig 
advies en werken samen met u, uw plannen uit. Bij ons bent 
u in goede handen; wij verzorgen alles zelf, van de offerte en 
montage tot oplevering, service en garantie.
Uniek Geveltechniek is voor u de garantie voor een 
probleemloze uitvoering van uw opdracht.

Vraag een vrijblijvende offerte aan, 
of kijk eens op www.uniekbouw.nl

G E V E L T E C H N I E K

Houtbouw de Bruin, dé inspiratie voor uw tuin!

HELLINGSTRAAT 4  |  9269 PV  |  FEANWALDEN  |  TEL: 0511-705250  |  MOBIEL: 06-2251 0084
Berging lessenaar + overkapping
200 x 300 cm berging + 300 cm overkapping

€  2995,-
INCL. MONTAGE!

De start van een nieuw voetbalseizoen is altijd 
weer spannend. Alle teams hebben te maken met 
een nieuwe competitie-indeling en, zeker bij de 
jeugd, hebben we vaak ook te maken met nieuwe 
teamindelingen. Het is heel even wennen, maar wat 
zitten we al snel weer in het voetbalritme...  

We kijken uit naar het nieuwe seizoen. Nieuwe ronde, nieuwe   
! We hopen dat we ook dit seizoen weer mee kunnen doen om 
de prijzen. De A-selectie is versterkt met een paar nieuwkomers 
die natuurlijk hun uiterste best gaan doen om een basisplekje te 
veroveren. En, we hebben een nieuwe trainer. Na drie seizoenen 
is afscheid genomen van Jan Mulder. Ron de Boer, geen onbe-
kende in deze regio, heeft het roer van hem overgenomen. We 
hebben veel vertrouwen in de nieuwe trainer die volgens ons 
uitstekend past bij onze club.

Ook bij de B-selectie staat er een nieuwe trainer voor de groep. 
Albert Wijbenga, twee jaar geleden nog speler in het eerste elf-
tal, krijgt het tweede elftal onder zijn hoede. Na een paar suc-
cesvolle jaren als trainer bij de jeugd heeft hij nu de stap naar de 
senioren gemaakt. Ook in Albert zien we het helemaal zitten: een 
jonge talentvolle trainer die prima past bij deze spelersgroep.

Dat we als club klaar zijn voor het nieuwe seizoen, laten we zien 
in deze nieuwe presentatiegids. De samenstellers zijn er weer in 
geslaagd heel beknopt een mooi beeld te schetsen van de volle 
breedte van onze vereniging. Het valt niet mee dat allemaal in 

één presentatiegids te tonen. Er gebeurt nogal wat bij Broekster 
Boys. Als club hebben we veel te bieden aan iedereen die van 
voetbal houdt. We hebben zowel in de zaal als op het veld senio-
renvoetbal voor mannen en vrouwen. We hebben een geweldige 
jeugdafdeling waar plaats is voor iedereen! De jeugdafdeling en 
het damesteam spelen onder de vlag van het samenwerkings-
verband Broekster-Wâlden. Dit is nog steeds een groot succes. 
Spectaculair blijft de groei van het aantal meisjesleden. We zijn 
inmiddels de enige club in de wijde regio die in alle leeftijdscate-
gorieën een meisjesteam heeft. Dat belooft nog wat!

Broekster Boys is ook het bindmiddel voor veel supporters, vrij-
willigers en sponsoren met clubhuis ‘Ús Halehonk’ als bruisend 
middelpunt. Met de uitbreiding van de bestuurskamer heeft de 
sponsorcommissie meer mogelijkheden gekregen om de be-
trekkingen met sponsoren aan te halen, bijvoorbeeld tijdens de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Namens het bestuur van Broekster Boys wens ik jullie allemaal 
heel veel leesplezier met deze nieuwe presentatiegids. De ver-
schillende teams, spelers en begeleiding: heel veel voetbalplezier 
en succes toegewenst. Vrijwilligers, supporters en sponsoren: we 
rekenen ook in het nieuwe seizoen op jullie steun en we hopen 
jullie in grote getale te mogen begroeten op ons sportpark.

Rense Wijnsma

Broekster Boys, nieuwe ronde nieuwe kansen

Ale de Boer • Sickamawei 1, 9067 DP Readtsjerk
info@aledeboerhovenier.nl

www.aledeboerhovenier.nl

Advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van uw tuin
Bestratingen • Erfafscheidingen

Wilt u meer informatie, een prijsopgave of advies over de 
mogelijkheden bij u thuis of op het bedrijf? Neem geheel 

vrijblijvend contact met mij op. Ik kom graag bij u langs om 
de mogelijkheden te bespreken. 

Meer informatie of  
een prijsopgave?
Bel Ale de Boer:  
( 06 - 42 10 54 20
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Autobedrijf M. Lijzenga
Conradi-Veenlandstrjitte 120
9104 BN Damwâld
0511 42 41 73
info@lijzengacitroens.nl

Blijf op de hoogte en volg ons op:

 facebook.com/AutobedrijfLijzenga

 twitter.com/Lijzenga

Autobedrijf

VOOR ALLE MERKEN

NIEUW - BENZINE - € 16.490,-

NIEUWE AUTO OF OCCASION? AUTOBEDRIJF LIJZENGA ADVISEERT U!

Autobedrijf Lijzenga wenst

Broekster Boys
heel veel succes komend seizoen!

WWW.LIJZENGACITROENS.NL/OCCASIONS

0511 42 41 73 - info@lijzengacitroens.nl

AUTOBEDRIJF LIJZENGA IS LEASE SERVICE CENTER

PCA DEALER   LEASE SERVICE CENTER   BOVAG

Autobedrijf M. Lijzenga is al meer dan 25 jaar specialist in Franse auto’s, met name van de 
merken Citroën en Peugeot. Kom eens langs voor een kennismaking of een proefrit! 
Autobedrijf M. Lijzenga is het adres voor betrouwbaar en betaalbaar onderhoud aan uw auto.

Autobedrijf Lijzenga is naast dé specialist in Citroën en Peugeot ook Lease Service Center, 
dit houdt in dat het onderhoud aan leaseauto’s van alle merken van de meeste grote lease-
maatschappijen gewoon bij Autobedrijf Lijzenga kan worden uitgevoerd. Wel zo makkelijk!

Mr. Drs. O.J. Leegstra
Blauwhuisstraat 2 * 9104 EV Damwoude

Tel.: 0511-421201 * Fax: 0511-423572
E-mail: info@notarisleegstra.knb.nl

Website: www.notarisleegstra.nl

electra • dakbedekking  • zinkwerk  • sanitair
gas- en waterleiding  • centrale verwarming

Installaties

Conradi Veenlandstraat 114
9104 BN Damwoude
tel. 0511 423432 

adv. V.D.HOOP,full.c:adv. trijn  11-04-12  15:26  Pagina 1

 
   Conradi Veenlandstrjitte 100a 

9104 BN Damwâld 
Tel: 0511 42 41 35 

info@birwa.nl www.birwa.nl 

 
 

 
 
 

 
 
 

OP ONS GEHELE WINKEL ASSORTIMENT
( knip deze bon uit en neem hem mee naar onze winkel )

Wie, wat
Graag wil ik mij even voorstellen als de nieuwe hoofdtrainer van Broekster Boys: Ron de Boer, getrouwd en vader van twee kinderen. 
Als hoofdtrainer ben ik werkzaam geweest bij: Grijpskerk twee seizoenen, Oostergo drie seizoenen, Be Quick Dokkum twee seizoenen, 
VEV`67 vier seizoenen en één seizoen Viboa Winsum. Allemaal clubs waar ik met enorm veel plezier heb kunnen werken en dit hoop 
ik ook graag bij Broekster Boys voort te zetten. Doordat ik al een aantal jaren als hoofdtrainer werkzaam ben, heb ik mij in de loop 
der jaren kunnen door ontwikkelen en ben inmiddels in bezit gekomen van het TC1 diploma. Naast het hoofdtrainerschap ben ik ook 
regelmatig actief binnen de voetbalschool Veerkr88 in Buitenpost, waarin de voetbal-techniek trainingen bij de jongste jeugd centraal 
staan.

Als speler heb ik mijn jeugdopleiding gevolgd in Dordrecht bij DFC (Dordrechtsche 
Football-Club) en hierin vele jeugdselecties doorlopen binnen de Dordtse jeugd. Vervol-
gens zijn wij verhuisd naar Hardegarijp, waar ik een aantal jaren als speler heb gespeeld. 
Daarna ben ik in Winsum terecht gekomen en heb daar zes jaar in de hoofdmacht van 
Viboa gespeeld. Mijn actieve spelersloopbaan heb ik al op betrekkelijk jonge leeftijd 
afgesloten bij Grijpskerk. Ook heb ik nog acht jaar in het nationale elftal van de Neder-
landse Spoorwegen gespeeld en ben met deze selectie door heel Europa gereisd om 
tegen andere nationale elftallen te spelen.

Ambitie
Als trainer ben ik ambitieus ingesteld en deze ambitie past dan ook prima bij een club als Broekster Boys. Na de eerste kennismaking 
voelde ik deze ambitie en betrokkenheid ook bij de spelersgroep, bestuur en supporters.

 Doelstellingen voor het komende seizoen:
			•		 Als	team	achter	een	gezamenlijk	gekozen	speelwijze	staan	en	deze	door	ontwikkelen. 
			•	 Optimaliseren	samenwerking	met	het	2e	elftal.
			•	 Ontwikkelen	jonge	spelers,	binnen	een	jong	senioren	team.

Wanneer we gezamenlijk achter bovenstaande doelstellingen staan, zijn we in staat om mee te gaan spelen om de prijzen in de 2e 
klasse. Deze doelstellingen komen dan ook veelal aan bod bij besprekingen binnen staf en spelersgroep. Bij investeren hoort voor mij 
ook het 2e elftal; de samenwerking met Albert Wijbenga als trainer van het 2e elftal moet er zorg voor dragen dat spelers zich kunnen 
door ontwikkelen in het 2e elftal met als doel een beloning richting het 1ste elftal. Ik heb er in ieder geval veel zin in, om samen met 
de spelersgroep en staf de voorbereiding te gaan starten op zaterdag 30 juli.

De nieuwe hoofdtrainer
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JAN EISMA
Jan Eisma is 21 jaar oud en woont in de Westereen. Vanaf jonge 
leeftijd is voetballen zijn passie geweest. De jeugdperiode heeft 
hij gespeeld bij v.v. Zwaagwesteinde. Op zaterdag zelf voetballen 
en op zondag met de hoofdmacht mee, om de fysiotherapeut te 
helpen en zijn grote neef te zien spelen. Als eerste jaars A-junior 
stroomde hij door naar ZO 1. Door vroeg de overstap te maken 
naar de senioren kwam een droom van zijn overleden moeder uit; 
samen met neef Jelle in de hoofdmacht van de Readtsjes. Na vier 
mooie succesvolle jaren in de voorhoede aan de linkerkant (als 
linksbenige speler) met hoogte- en dieptepunten, is nu de keuze 
gemaakt om te proberen alles uit de ‘kast te halen’. Na gesprek-
ken met verschillende clubs had Jan het beste gevoel bij Broek-
ster Boys, een mooie club met ambitie! Als kind was hij vrijdags 
bij pake&beppe Broeksterwâld. Dan zag Jan jongens als Hendrik 
Bouma en Jelmer Wijbenga een balletje trappen op het school-
plein. Hier wilde hij als klein jongetje graag aan meedoen. Nu, 
een aantal jaren later, mogen ze weer samen de bal laten rollen. 
Jan hoopt succes te behalen door te strijden voor de prijzen en 
een vaste waarde te worden van Broekster Boys1!

JOHAN VONK
Johan Vonk is 24 jaar oud, 
woont in Kollum en studeert 
Communication&Multimedia 
in Leeuwarden waar hij dit jaar begint met afstuderen. Na een 
periode van negen jaar keeper te zijn geweest in de jeugd van 
v.v. Kollum maakte hij de overstap naar Harkemase Boys. Daar 
maakte Johan deel uit van de A-selectie waar ze voor het eerst 
in de Topklasse speelden, het hoogste amateurniveau. Door en-
kelblessures is Johan op een zijspoortje geraakt en na vier jaar 
werd de stap terug naar Kollum gemaakt. Met Kollum een aantal 
jaar 2e klasse gespeeld, waarin hij uitgroeide tot vaste waarde. 
Helaas waren de enkelblessures nog niet voorbij, daarom was hij 
genoodzaakt om geopereerd te worden aan zijn enkels òf een 
punt achter zijn voetbalcarrière te zetten. In februari en juli 2015 
heeft Johan een enkelbandreconstructie aan beide enkels ge-
kregen. Daarna volgde een revalidatieproces van maar liefst 50 
weken. Vanaf februari 2016 pakte Johan de draad weer op en 
heeft hij de gehele tweede seizoenshelft gekeept bij Kollum. Zijn 
ambitie lag echter niet in lijn met de ambitie van Kollum, daarom 
stond Johan open voor een vertrek naar….. Vorige zomer was er 
al contact geweest met Broekster Boys en dit voorjaar opnieuw 
met als resultaat ‘de overstap’.

De reden dat Johan voor Broekster Boys heeft gekozen is de 
ambitie die de club heeft, zie bijvoorbeeld de aanstelling van de 
nieuwe trainer. In deze ambitie van de club kan Johan zich prima 
in vinden. Persoonlijk hoopt hij zich snel tot een vaste waarde 
voor het team te ontwikkelen en promotie naar de eerste klasse 
af te dwingen.

Nieuwe gezichten
Resultaten uit het verleden tellen niet meer als op 
3 september het competitiegeweld weer “los gaat”. 
Ook dit seizoen speelt Broekster Boys weer in de 
2e klasse. Na een goede start, het winnen van 2e 
periode, was het einde van het vorig seizoen net 
iets te lang. Twee wedstrijden voor het einde moest 
de hoofmacht afhaken in de titelrace. Mede door 
een blessuregolf en kaartenlast werd het steeds las-
tiger. In de nacompetitie was Drenthina uiteindelijk 
te sterk en promoveerde naar de 1e klasse. 
 
Geschiedenis
Wat geweest is, is geweest en de kijker gaat weer naar voren. 
Zo hoort het op het veld ook te zijn. Vooruit spelen, het vizier 
gericht op het doel van de tegenstander en kijken naar de top 
van het klassement. Betekent dat alleen de titel een doel is? Het 
antwoord is nee! Natuurlijk wil Broekster Boys graag weer naar 
die 1e klasse waar het twee jaar geleden speelde. En…. terug 
kijken mag. “Onze club” heeft een rijke geschiedenis, ooit spe-
lend op het hoogste nivo van de amateurs, kampioenschap-
pen en spelers die zelfs het betaalde voetbal haalden. Broekster 
Boys is een naam in het noorden en van die roem mogen, nee 
moeten, we altijd blijven genieten! 

Nieuwe kansen
Met de aanstelling van Ron de Boer is de club er opnieuw in 
geslaagd een toptrainer binnen te halen. Een trainer die spelers 
beter kan maken, waar assistenttrainer Dirk Pieter Boersma zich 
verder mag ontwikkelen en waar de spelers van het tweede 
elftal olv. Albert Wijbenga zich mogen laten zien. De nieuwe 
trainers introduceren zich zelf elders in deze presentatiegids. 

De selectie van Broekster Boys is al jarenlang stabiel. Spelers 
vanuit de jeugd blijven de club trouw. Ze kunnen en willen rij-
pen in de B-selectie en grijpen de kans als die zich voor doet. 
Jaarlijks zijn er altijd maar een enkele spelers die stoppen met 
voetbal vanwege leeftijd, privéomstandigheden of door bles-
sureleed. Broekster Boys ziet het ook als een kracht om eigen 
spelers te vast te houden en te spelen op een nivo dat bij de 
groep past. En dat is nu juist de ambitie van de club: spelen op 
het hoogst haalbare nivo met zoveel mogelijk spelers uit de ei-
gen dorpen, aangevuld met spelers uit de regio. Spelers uit de 
omliggende dorpen zijn altijd welkom en we zijn daarom ook 

blij met de nieuwe aanwinsten. Met keeper Johan Vonk (Kol-
lum) en Erik Krol heeft keeperstrainer Douwe Graansma twee 
doelmannen in de selectie die samen de strijd aangaan voor 
een basisplek en elkaar naar een hoger nivo kunnen stuwen. 
Jan Eisma (Zwaagwesteinde) zal de al sterke voorhoede nog 
meer op scherp zetten en vechten voor zijn plaats in de basis. 
(H)eerlijke en gezonde concurrentie waar elke speler een kans 
krijgt of verdient. 

Derby’s
Het belooft hoe dan ook weer een mooi seizoen te worden. 
De wedstrijden tegen het gedegradeerde SC Veenwouden 
(met oud Broekster Boys speler/trainer Riemer Kooistra) zullen 
weer taaie wedstrijden worden. En wie weet, kan zoon Remco 
Kooistra, spelend voor Broekster Boys en terugkomend van een 
vervelende knieblessure, daar misschien wel beslissend in zijn! 
Ook promovendus SC Stiens, waar diezelfde Riemer Kooistra 
verantwoordelijk was voor de promotie, zal in de eerste thuis-
wedstrijd van Broekster Boys voor spektakel kunnen zorgen. En 
wat te denken van die prachtige derby’s tegen Be Quick Dok-
kum en Hardegarijp. Noem verder Zeerobben en Joure die mee 
willen strijden om de titel, dan belooft het een prachtig seizoen 
te worden. Ongetwijfeld zullen er verrassingen zijn of een out-
sider die mee strijdt om de titel. Broekster Boys hoort in de 
top thuis en wil graag weer mee strijden om de prijzen. De 
steun van de trouwe supportersschare, ook altijd aanwezig bij 
uitwedstrijden, is daarbij een waar genot voor de spelers, be-
geleiding en bestuur. We kijken er naar uit én we kijken vooruit!

Iedereen een prachtig voetbalseizoen toegewenst!

Theunis Doornbos, Bestuurslid Voetbalzaken.

Vooral vooruit kijken
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FOARWEI 25, DAMWÂLD 0511-424442 

OPENINGSTIJDEN CAFETARIA:  
DI   T/M ZA 16:30 UUR - 23.00 UUR
VR T/M ZA 11:00 UUR - 13:30 UUR
ZO           16:30 UUR - 22.00 UUR

OPENINGSTIJDEN CAFE:  
DI   T/M Z0 16:00 UUR - 23.00 UUR

SNACKS PIZZA’S CAFÉ
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Kom je ook spelen  

Bij           Dokkum?? 

Koophandel 4             
9101 WZ  Dokkum     
0519 724666 
www.bombidokkum.nl

 

 

Makelaardij Roos
Eerst de mensen, dan de huizen©

Dokkum | Ameland | Schiermonnikoog

Aalsumerpoort 6-8 | Dokkum
Telefoon (0519) 22 00 30 | www.roosdokkum.nl

Weten hoe je leert is een must! Het geeft je zelfvertrouwen 
en motiveert je om je eigen talent, je eigen kracht in te zet-
ten voor je toekomst!

In april 2015 is LEARWIZER van start gegaan. Twee enthousiaste on-
dernemers kunnen de naam van deze jonge onderneming waarheid 
laten worden. Marian Bos en Maaike Terpstra hebben de ervaring 
en de benodigde diploma’s om kinderen en volwassenen zo te be-
geleiden dat leren thuis en op school makkelijker wordt en zo weinig 
mogelijk tijd en energie hoeft te kosten.

Meervoudige Intelligentie ligt aan de basis van hun begeleidingsthe-
orie. Wat de begeleiding van Learwizer zo uniek maakt, is dat het 
de mogelijkheid biedt achter de manier van leren te komen middels 
een 10 minuten durend testje achter de computer. Deze test is de 
z.g. MILS: meervoudige intelligentie leerstrategieën inventarisatie. 
Snel en vakkundig wordt een kind vanaf 9 jaar of een volwassene 
gescreend. En gelijk wordt duidelijk hoe je eigenlijk leert. Waar je 
kracht ligt. De coaches kunnen advies en tips geven die direct een-
voudig toe te passen zijn thuis en op school.

De MILS wordt in heel Nederland steeds meer ingezet op basisscho-
len, scholen voor voortgezet onderwijs, huiswerkinstituten, als hulp 
bij het studeren voor studenten of zelfs in het bedrijfsleven.

Weet hoe je leert: 

“Ik neem dus beter 
informatie op als ik het hoor? 
Had me dat eerder verteld….!“

(15 jaar, problemen met 
begrijpend lezen)

“Ik ben een meisje van 12 jaar 
en heb een beetje moeite met spelling. 
Ik vind het heel fijn om naar juf Marian 
te gaan, want het is altijd leuk, gezellig 

en leerzaam. Het gaat op school 
steeds beter.“

Huiswerkbegeleiding Learwizer

Nieuwsgierig geworden? Informatie is te vinden op
www.learwizer.nl

Maaike Terpstra Marian Bos
Tel: 0519-293604 of 06-21225234 Tel: 0519-296681 of 06-14918745

Het seizoen 2016-2017 staat voor de deur, dus wordt 
het hoog tijd om het afgelopen jaar nog eens even 
onder de loep te nemen en het komende in te luiden.

Terugblik afgelopen seizoen 
Aan het begin van het seizoen maakten we kennis met de nieuwe 
trainer voor de B-selectie, Daniël Vriesema. Omdat er dit seizoen 
een prestatiegericht 3e elftal bijkwam, heeft Daniël samen Freerk 
Haisma de trainingen verzorgd. Waar er de afgelopen jaren nog 
wel eens met een kleine groep werd getraind, hadden beide 
trainers dit seizoen bijna elke training de beschikking over een 
mooie, grote groep. De B-selectie kreeg versterking van een aan-
tal doorgestroomde spelers uit de jeugd: Frank Beintema, Gerard 
van Althuis, Hielke van der Heide, Jeroen Jongsma, Lennert Joël 
Koolstra, Maurice van der Zwaag, Sander Jongsma en Willem 
van der Weg. Achteraf is gebleken dat het voetballen voor Ge-
rard vrij lastig werd vanwege toneelverplichtingen, voor Maurice 
vanwege werk en voor Willem met studieverplichtingen. Voor 
Sander Jongsma is het seizoen bijzonder positief verlopen. Hij 
maakte gedurende het seizoen de overstap naar de A-selectie 
en deed dat zeer verdienstelijk. Ook Hielke van der Heide heeft 
aan het eind van het seizoen nog getraind en gespeeld met de 
A-selectie; hij maakte zijn debuut tegen Cambuur Leeuwarden. 
Investeren in eigen jeugd werpt zijn vruchten af!

2015-2016
Broekster Boys 2 had een prima voorbereiding en goede sei-
zoenstart. Alle poulewedstrijden in de beker werden gewonnen. 
In competitie had de ploeg een stroeve start maar wist uiteinde-
lijk wel de nodige punten te pakken en zodoende met een zesde 
plek de winterstop in te gaan. In de winterstop werd er geoefend 
tegen een aantal 1e elftallen waarbij prima voetbal op de mat 
werd gelegd. De daaropvolgende tweede helft van het seizoen 
verliep minder vlekkeloos. Door een aantal schorsingen en bles-
sures bij het eerste, kreeg de ploeg weinig tot geen aanvulling. 
Dit was jammer genoeg terug te zien in een aantal wedstrijden 
waarbij vooral het scorend vermogen achter bleef. Uiteindelijk 
is Broekster Boys 2 op een (teleurstellende) 9e plek geëindigd 
maar wist het zich wel te handhaven in de reserve eerste klas. 
Tijdens de tweede seizoenshelft heeft trainer Daniël Vriesema 
aangegeven aan het einde van het seizoen te stoppen als trai-
ner bij Broekster Boys 2. Hij wordt hoofd jeugdopleiding bij VV 
Zwaagwesteinde. Albert Wijbenga, dit seizoen trainer van Broek-
ster-Wâlden A1, wordt de nieuwe trainer van Broekster Boys 2.

Statistieken
Drachtster Boys 2 is afgelopen seizoen de terechte kampioen 
geworden, gevolgd door VEV’67 2 en Harkemase Boys 2. In een 
onderling duel tussen de nummers twee (VEV’67) en drie (Har-
kemase Boys) van de competitie heeft Harkemase Boys promotie 
naar de reserve hoofdklasse weten te behalen. Zoals gezegd is 
Broekster Boys 2 op de 9e plek geëindigd, (5x winst, 6x gelijk 
en 9x verloren). Het doelsaldo: 27 doelpunten voor en 41 doel-
punten tegen. Van de 27 doelpunten die werden gescoord werd 
het merendeel geproduceerd door Jorrit-Iwan Koolstra (9x). Er 
werden dit seizoen 13 gele kaarten toebedeeld aan spelers van 
Broekster Boys 2.

Vooruitblik seizoen 2016-2017
Hoe de B-selectie dit seizoen eruit zal zien, is op moment van 
schrijven nog weinig over te zeggen. Na de voorbereiding zullen 
namelijk enkele spelers van de A-selectie bij de B-selectie komen. 
Wat wel bekend is dat Freerk Haisma zijn rol als trainer/leider van 
het 3e elftal afstaat en zich weer gaat focussen op het voetballen. 
Ook stoppen of zijn inmiddels gestopt: Djev Mesic (werk/oplei-
ding), Jan Pijnacker (stopt), Rink Teerstra (studie/stage) en Rienk 
Rozema. Zoals de meesten wel weten heeft Rienk Rozema een 
ernstig ongeluk gehad waardoor hij niet meer in staat is om te 
voetballen. Wij willen als B-selectie nogmaals Rienk Rozema en 
zijn familie via deze weg veel sterkte toewensen met zijn verdere 
herstel.

Nieuwe trainer en assistent
Albert Wijbenga zal het nieuwe seizoen het tweede elftal van 
Broekster Boys onder zijn hoede nemen. De 25 jarige Wijbenga is 
geen onbekende bij Broekster Boys. Als jeugdspeler was hij jaren-
lang lid van Broekster-Wâlden. Daarna speelde Wijbenga vijf jaar 
voor het vlaggenschip van de club uit Damwâld. Het afgelopen 
seizoen was Wijbenga (samen met Pieter Elzinga) trainer van de 
A1 junioren van Broekster-Wâlden; dit team speelt in de hoofd-
klasse en ze deden dit niet onverdienstelijk. Wijbenga is in het be-
zit van TC3 en heeft de ambitie om volgend seizoen TC2 te gaan 
behalen. Broekster Boys is zeer content met deze jonge, ambiti-
euze en gedreven trainer en wenst hem het komende seizoen veel 
succes en plezier toe. Naast Albert Wijbenga zal Geert-Lammert 
Wijnsma aantreden als assistent-trainer. Door blessureleed aan de 
knie heeft hij besloten zijn actieve carrière als speler stop te zetten. 

Wouter van der Meer

Presentatie tweede elftal
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DIJKSTRA
SCHROOT     METALEN
Beurtvaart 10
9101 RB Dokkum
Mobiel 06 53 980 987

Opruimen was nog nooit
zo leuk!
Wij betalen u
klinkende munt
voor al uw
oud ijzer en metalen!

Ook handig...
bestel online een container
op maat bij u thuis!
www.dijkstraschrootenmetalen.nl 

&

Wouter van der Heide Keukens
Hendoweg 2, 9101 PC Dokkum

Tel. 0519 - 220160

Voor service 
 en kwaliteit

WWW.KEUKENBEDRIJF-WOUTERVDHEIDE.NL

Met elkaar delen,
 dat is de winst!

www.unive.nl/dichtbij

 

 Daar plukt ú de vruchten van!

DE WINST IS VOOR U!

Een complete en veilige dekking

met een scherpe premie!

Univé Dokkum
Zuiderschans 10 
Dokkum
tel. 088‐1815000
dokkum@unive.nl

14011900-1_UNIVE_Adv_Leeuwarden_FR_A5.indd   1 22-01-14   12:49

In totaal heb ik vijf seizoenen in de hoofd-
macht van Broekster Boys gespeeld met 
als grote hoogtepunt natuurlijk het kam-
pioenschap van drie jaar terug en promo-
tie naar de 1ste klasse. Tijdens deze pe-
riode heb ik echter mijn passie voor het 
trainersvak ook ontdekt en uiteindelijk de 
keuze gemaakt om te stoppen als speler 
van Broekster Boys omdat dit niet meer 
te combineren was met mijn ambities als 
trainer. Heb na dit weloverwogen besluit 
besloten om terug te keren naar het oude 
nest, VV de Wâlden, om zo als speler ook 
nog actief te blijven. 

Jeugdtrainer 
Na mijn avontuur bij SC Cambuur en te-
rugkeer bij Broekster-Wâlden ben ik bij 
de club ook begonnen als jeugdtrainer. Al 
snel kwam ik tot de ontdekking dat ik dit 
heel erg leuk vond en dat ik mijzelf hierin 
verder zou willen ontwikkelen. In deze 
periode heb ik ook de Pupillencursus ge-
volgd die via de club werd aangeboden 
aan beginnende trainers. Na een aantal 
jaren D-pupillen en C-junioren te hebben 
getraind (samen met mijn broer Hidzer), 
werd mij gevraagd of ik met Pieter Elzinga 
de B1 onder mijn hoede wilde nemen. Dit 
leek mij een mooie uitdaging en het bleek 
ook een criteriumeis te zijn voor de TCIII 
cursus die ik in dat jaar (met succes) zou 

gaan behalen. Het tweede jaar als trainer 
van de B1 werd voor mij een persoon-
lijk hoogtepunt. In een rechtstreeks duel 
met BBC B1 (Burgum) werd op de laatste 
speelronde het kampioenschap van de 
hoofdklasse door onze jongens veilig ge-
steld. Na nog een seizoen de A1 te heb-
ben getraind komt er nu een einde aan 
het tijdperk Broekster-Wâlden en maak ik 
de overstap naar het seniorenvoetbal.  

Broekster Boys 2 
Toen Theunis Doornbos mij benaderde of ik 
trainer van Broekster Boys 2 wilde worden, 
was ik direct enthousiast. Als trainer heb ik 
altijd de ambitie gehad om uiteindelijk in 
het seniorenvoetbal terecht te komen en 
deze kans leek mij de juiste stap in die rich-
ting. Als kind van de club ken ik alle jongens 
erg goed en hierdoor weet ik wat de kwali-
teiten van deze groep zijn. Het tweede elftal 
beschikt over een leergierige groep spelers 
met de juiste mix van oudere en jonge spe-
lers. Heb erg veel zin in de voorbereiding 
die op maandag 1 augustus zal gaan star-
ten. Tijdens de trainingen verwacht ik van 
de spelers 100% inzet; hierdoor krijg je trai-
ningen van een hoog niveau met de juiste 
combinatie van plezier. Ook het niveau 
waarop het tweede elftal acteert, stemt mij 
erg tevreden. De reserve 1e klasse kent een 
aantal bekende clubs uit de regio zoals: 
Buitenpost, Be Quick, Drachtster Boys en 
ONT. Het is uitermate belangrijk voor een 
club als Broekster Boys om het tweede elf-
tal op dit niveau te handhaven. Zo kunnen 
spelers zich tijdens de trainingen maar ook 
elke zaterdag, blijven ontwikkelen en wordt 
de stap naar het eerste elftal beduidend 
kleiner en meer realistisch.  

TCII 
Persoonlijk heb ik de ambitie om als trai-
ner op een zo hoog mogelijk niveau actief 
te worden. Als trainer ben ik zeer leergie-
rig ingesteld en hoop ik veel te kunnen 
leren van de trainers van het eerste elftal. 

Het komende seizoen wil ik mezelf dan 
ook verder ontwikkelen om zodoende ge-
noeg bagage te krijgen voor het behalen 
van mijn TCII diploma volgend jaar.  

Samenwerking
Na een aantal gesprekken met hoofdtrai-
ner Ron de Boer en assistent Dirk Pieter 
Boersma heb ik een goed gevoel gekre-
gen en zie ik de samenwerking tussen het 
eerste en tweede elftal dan ook positief 
tegemoet. De donderdagavond, als beide 
teams op het veld staan, is wat mij be-
treft hierin cruciaal. Deze trainingsavond 
kunnen wij als trainers een plan van aan-
pak voor de komende zaterdag bepalen 
en vroegtijdig duidelijkheid verschaffen 
richting de spelers. Ook over de samen-
werking met Geert Lammert Wijnsma (as-
sistent) en Wouter van der Meer (leider/
grensrechter) ben ik erg positief gestemd. 
Geert Lammert en Wouter ken ik al een 
lange periode en gezamenlijk hebben we 
één doel voor ogen: het tweede elftal op 
een positieve manier naar een hoger ni-
veau tillen. Ook de samenwerking met het 
derde elftal zal hierin erg belangrijk zijn. 
Het zal misschien voor een aantal spe-
lers als een teleurstelling voelen wanneer 
ze te horen krijgen dat ze zaterdags met 
het derde elftal moeten spelen, maar uit-
eindelijk draait het maar om één ding en 
dat is: elkaar helpen! Om dit alles te be-
werkstelligen dient iedereen elke keer zijn 
beste beentje voor te zetten en dit laatste 
ben ik zelf zeker van plan te gaan doen. 

Albert Wijbenga 

Trainer Broekster Boys 2
Mijn naam is Albert Wijbenga, 25 jaar en woonachtig in Dokkum. In mijn dagelijks leven kun je mij vinden 
bij Sake Store. Binnen dit bedrijf ben ik inmiddels ruim 5 jaar werkzaam als verkoper van herenkleding. Heb 
het hier erg naar mijn zin en het is prima te combineren met mijn allergrootste hobby, namelijk: voetbal. 
Als jongetje van vijf ben ik begonnen te voetballen bij VV de Wâlden. Al vroeg werd ik opgemerkt door 
SC Cambuur en maakte ik de overstap naar de club uit Leeuwarden. Na in totaal acht jaar voetbal bij SC 
Cambuur kreeg ik als B-junior te horen dat het profvoetbal er voor mij helaas niet inzat. Dat was toen voor mij 
persoonlijk een enorme teleurstelling. Nu vele jaren later, kijk ik met veel plezier terug op deze zeer mooie en 
vooral leerzame ervaring binnen de voetbalwereld. Na mijn vertrek bij SC Cambuur, heb  ik nog drie seizoenen 
bij de jeugd van Broekster-Wâlden gespeeld alvorens ik de overstap maakte naar de senioren. 
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It sil jo fêst net ûntgien weze, ôfrûne seizoen hat Broekster 
Boys	spile	mei	fiif	senioaren	fjildteams.	Yn	it	ferline	hat	Broek-
ster Boys dit wol faker hân mar de lêste jierren waard der spile 
mei fjouwer teams. Trochdat in soad jonge jonges de oerstap 
makken fan Broekster-Wâlden nei de senioaren waard der be-
socht om in nij alvetal op te rjochtsjen. It tredde en fjirde fan 
foargeande	 seizoenen	waarden	 it	 fjirde	 en	 it	 fiifde.	 It	 tredde	
waard in nij team op prestaasjenivo en kaam út yn’e reserve 
tredde klasse. Oan it begjin fan it seizoen koe it tredde meas-
tentiids rekkenje op genôch spilers mar nei in oantal moannen 
begûn it al gau te knipen. It wie foar eltse wedstryd puzelje om 
in team by elkoar te krijen. Gelokkich is de reewilligens ûnder 
de spilers, lieders en treners by Broekster Boys en de jongerein 
grut sadat dit gelokkich ta beslút goed kaam is mar ideaal wie it 
net. Mei namme jonges dy’t twa wedstryden fuotbalje moasten 
en	dan	‘fleane’	moasten	om	op	tiid	te	wezen.	It	hat	sa	no	en	dan	
foar genoch swit en pine yn’e holle soarge. De lêste wedstriden 
oan it ein fan it seizoen brutsen ús dan ek gauris op. Hoewol’t 
wy ien fan de bettere fuotbaljende ploechen yn de kompetysje 
wienen, lutsen we troch krapte oan spilers faak oan it koartste 
ein.	Yn’e	kompetysje	binne	we	mei	22	punten	en	ynklusyf	trije	
punten	ôftrek,	 op	 in	 njoggende	plak	 einige.	 Yn	 totaal	waard	
acht kear wûn, ien kear lykspile en alve kear ferlern. 

Yn	de	bekerkompetysje	soarge	it	tredde	wol	foar	in	stunt.	Nei	
de poelefaze mei in winstpartij op Burdaard 2 en in lykspul tsjin 
St. Annaparochie 2, gienen wy troch nei de knock-out faze. De 
earste wedstryd wie tsjin De Weide 3 út Hoogeveen. Sy stienen 
boppe-oan en spilen in klasse heger. Mei in 3-0 oerwinning gie-
nen we dik fertsjinne troch nei de tredde omloop. Deryn troffen 
we Bedum 2 dy’t  ek boppe-oan meidraaide en sels twa klassen 
heger spilen. Nei in 1-0 efterstân kamen we samar op 1-3 foar. 
Foar rêst waard noch wol de 2-3 makke mar elkenien wie der 
fan oertsjûge dat der wat heljen foel. Hoewol’t in soad tsjinhâl-
den wie, foel úteinlik de lykmakker foar Bedum. Mei noch tsien 
minuten op’e klok sloegen de Boys út in counter ta, 3-4! In op 

en top wedstryd fan alle spilers. In ferwachtingspatroan fan nul, 
ynset fan hûndert prosint en dan ek noch winne. Nei de oer-
winning	op	Bedum	gie	it	bekeraventoer	fierder	nei	Snits	wer’t	
wy foar in leadswiere opjefte stienen; ONS BOSO Snits 2 dy’t 
koprinner wie yn’e reserve earste klasse. Oan fuotbaljen kamen 
we amper ta. Foar rêst stie it 1-0 foar de mannen út Snits en nei 
de tee waard it al gau 2-0. Dochs kamen we werom ta 2-1 mar 
lang koenen wy net genietsje fan dizze oanslútingstreffer. Snits 
kaam al gau op 3-1 en rûn út ta in 5-1 oerwinning.  

Foarút sjend op kommend seizoen binne d’r al wat feroaringen 
by it tredde. Omdat it tredde regelmjittich tekoart oan spilers 
hie, is besletten om dit seizoen yn de reserve fjirde klasse út 
te kommen. Mochten der net genoch spilers weze, dan kin de 
wedstryd útsteld wurde. Dér njonken hâldt Freerk Haisma op 
mei de begelieding by it tredde. Hy rjochtet him op it fuot-
baljen by it twadde. Durk Bakker sil foar earst de begelieding 
fan it tredde op him nimme.  

Ta beslút wolle we noch spesjaal oandacht jaan oan ús topper, 
Rienk Rozema. Ôfrûne seizoen hat hy sawol balle by it twadde 

as it tredde. It docht ús tige sear dat 
we net mear mei him balje kinne. Syn 
ynset – ek al hie hy kramp – wie altyd 
grut. In echt Rozema mantsje! Dizze 
ynset wit er fêst te brûken foar syn 
herstel. Lâns dizze wei wolle we Rienk 
en syn famylje nochris in soad sterkte 
tawinskje.  

Mei freonlike groetnis, 
Durk Bakker en Freerk Haisma 

Broekster Boys 3, ‘it nije tredde’

Voor al uw vervoer

•  Individuele begeleiding.
•  Ouderbegeleiding.
•  Gezinsbegeleiding.
•  Autisme (PDD-NAO).
•  AHDH.
•  ADD.
•  Psycho educatie.
•  Licht verstandelijke beperking.
•  Individuele begeleiding bij (begeleid) wonen.
•  Interventie wonen

Ulco heeft door zijn jarenlange ervaring en opleidingen de mogelijkheid aan een breed scala 

hulpvragen te kunnen beantwoorden. Hieronder staan een aantal benoemd. Mocht er 

een specifi ekere vraag zijn neem dan gerust contact op. Mocht Ulco deze vraag niet kunnen 

beantwoorden zoeken we gezamenlijk naar een hupverlener die dit wel kan.

www.ulcodeboer.nl

•  Individuele begeleiding aan jonge ouders of 
 alleenstaande tienermoeders.
•  Begeleiding van het vaststellen van een diagnose.
•  Begeleiding bij het opstellen van een begeleidingsplan.
•  Begeleiding in crisissituaties.
•  Begeleiding voor kinderen en ouders in echtscheidingssituaties.
•  Begeleiding aan professionals in de zorg.
•  Psychosociale begeleiding.
•  Interim en projectmanagement binnen de zorg.

Locatie Feanwâlden 
Dr. A. Plesmanloane 2

9269 PM Feanwâlden

(tevens postadres)

bellen: 

06 - 460 23 207 

mailen: 

info@ulcodeboer.nl 

Locatie Leeuwarden
Business Center Crystalic

Francois-Haverschmidtwei 2

8914 BC Leeuwarden

bellen: 

058 - 2010032

mailen: 

info@ulcodeboer.nl

AangenaamAangenaam
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Voorste rij vlnr: Durk Wijnsma, Abe Dreijer, Riemer Doornbos, Johan Vonk, Ron de Boer, Dirk Pieter Boersma, Erik Krol, Remco Kooistra, Kas Huizenga, Juryan Dantuma.

Middelste rij vlnr: Wobbe Jan Reitsema, Jorrit Iwan Koolstra, Durk van der Wal, Hedzer Prins, Siemen Sake Kamstra, Sjoerd Westra, Wessel Doornbos, Wopke Wolters,

Achterste rij vlnr: Sietse Dreijer, Jelmer Wijbenga,  Piet Wessel Dijkstra, Jan Eisma, Ronald Beintema, Henk van Os.
Op de foto ontbreken: Douwe Graansma, Rienk de Haas, Sietse Rozema, Laurens Jan van der Hoef en Hendrik Bouma.
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Henk van Os Ronald BeintemaSietse Dreijer Hendrik Bouma Juryan Dantuma

Ron de Boer Wopke Wolters Wobbe Jan ReitsemaDirk Pieter Boersma Douwe Graansma

A-SELECTIE  EN  BEGELEIDING

Abe DreijerRiemer Doornbos Wessel DoornbosPiet Wessel Dijkstra Jan Eisma

Johan VonkHedzer PrinsErik KrolRemco Kooistra Sietse Rozema

Rienk de Haas Jorrit Iwan KoolstraLaurens Jan van der Hoef Siemen Sake KamstraKas Huizenga

Durk WijnsmaJelmer WijbengaDurk van der Wal Sjoerd Westra

Trainer

Verzorger Materiaal

Trainer Trainer Leider Grensrechter

‘Van sportief, casual tot chique.. 

bij Kooistra vind je altijd de meest 

actuele dames- en herenmode 

voor de scherpste prijs!

Logisch, dat steeds meer mensen 

slagen bij Kooistra Kleding!’

‘Wij slagen
 bij Kooistra!’

ENORME MODECOLLECTIE • DE BESTE KWALITEIT • DE LAAGSTE PRIJS • KLANTENBOEKJE VOOR GRATIS KLEDING • OOK IRIS CHEQUE

DOKKUM - DRACHTEN - FRANEKER - LEEUWARDEN - SURHUISTERVEEN - EMMEN - WINSCHOTEN

60 jaar een begrip in dames- en herenmode!

Openingstijden:
Ma - Vr  9:00 - 12:00  - 13:00 - 18:00 •  Za 9:00 - 12:00

Achterweg 60 • 9104 CP Damwoude
T.: 0511 - 42 40 94 • M: 06 - 22 37 44 81 • info@multigaz.nl

www.multigaz.nl

Achterweg 52D per oktober 2016

   Rijbewijs?  B, BE of T. 
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In mei 2015 werd bekend 
gemaakt dat Broekster Boys 
een extra seniorenteam 
voor het seizoen 2015/2016 
zou gaan aanmelden bij de 
KNVB. Deze wedstrijden 
moeten uiteraard geleid 
worden door een scheids-
rechter en deze clubscheids-
rechters worden veelal aangesteld 
door de vereniging zelf.

Het	 fluiten	 van	 wedstrijden	 is	 een	 vak	
apart waarbij de scheidsrechter onder 
een vergrootglas ligt. Het aanstellen van 
scheidsrechters is voor veel mensen van-
zelfsprekend maar in de praktijk blijkt het 
niet zo eenvoudig te zijn. De beslissing 
van de scheidsrechter wordt vaak voor-
zien van commentaar door zowel spelers, 
staf als publiek. Kortom, je kunt het vaak 
nooit goed doen en iedere scheidsrechter 
heeft geen olifantshuid. Dat is één van de 
redenen waarom het lastig is om scheids-
rechters te vinden voor wedstrijden en ze-
ker als het gaat om A- en B-junioren en 
senioren.

Om clubscheidsrechters goed voor te be-
reiden heeft Broekster Boys het afgelopen 
seizoen 2015-2016 de cursus verenigings-
scheidsrechter georganiseerd. Een extra 
doelstelling hierbij was om scheidsrech-
ters op te leiden voor de seniorenteams.

Aan deze cursus deden ook leden mee 
van S.C. Stiens en v.v. De Wâlden. De cur-
sus viel onder verantwoordelijkheid van 
de KNVB en de docenten waren Pieter 
Tanja, Jermaine Lapar en Sven Keller. De 
cursus werd uitgestreken over vier avon-
den. Na deze vier avonden mochten ne-

gen leden van zowel Broekster Boys als De 
Wâlden	zich	officieel	verenigingsscheids-
rechter noemen. Namens Broekster Boys 
waren dit Merijn Hoekstra, Mark van der 
Meulen, Marouan Achammachi, Wouter 
van der Meer, Marinus Nutma, Martijn 
Riemersma en Tjipke Post. Bij De Wâlden 
mochten Ids Brouwer en Dini Wiersma het 
diploma in ontvangst nemen. Een goede 
prestatie van deze scheidsrechters!

Inmiddels is de doelstelling gerealiseerd. 
Een drietal scheidsrechters hebben het 
afgelopen seizoen hun debuut gemaakt 
door wedstrijden van seniorenteams te 
fluiten:	 Wouter	 van	 der	 Meer,	 Mark	 van	
der Meulen en Marouan Achammachi. 
Broekster Boys heeft dit weten te reali-

seren door ze eerst ervaring op te laten 
doen bij de juniorenteams van Broekster-
Wâlden en zo langzamerhand op te wer-
ken richting de senioren.

Broekster Boys mag trots zijn op het ver-
nieuwde scheidsrechterskorps. Dankzij 
deze “nieuwe” vrijwilligers worden de 
wedstrijden in goede banen geleid. Ui-
teraard wil de club dit beleid doorzet-
ten door meer leden en vrijwilligers te 
werven om scheidsrechter te worden. De 
cursus verenigingsscheidsrechter heeft 
inmiddels zijn vruchten afgeworpen, het 
scheidsrechtersvak	is	fluitend	populairder	
geworden door dit succes! 

De scheidsrechters van Broekster Boys doen 
fluitend hun werk Afgelopen seizoen

Na een wisselvallig seizoen te hebben gespeeld, wisten we de laatste wedstrijden toch nog positief en met een tweetal overwinningen 
af te sluiten. Dit geeft de burger weer wat moed voor de toekomst. Tegen Leovardia 4 (0-4) en Franeker 3 (1-4) werden overtuigende 
overwinningen geboekt. Dankzij deze zes punten sloten we het seizoen uiteindelijk af met een 8e plaats op de ranglijst, al waren de 
verschillen in de middenmoot klein. Met zes extra punten hadden we namelijk een verdienstelijke 3e plaats weten te bemachtigen. 
Maar goed, als en dan, dat telt in de sport niet. Het maken van een doelpunt bleek tot de laatste twee wedstrijden van de competitie 
een hele opgave. Het was dan ook niet verrassend dat een gastspeler van Broekster Boys 3 (Bouke Jan Veenstra) topscoorder werd 
met 8 doelpunten. Eelke Broersma en Ronald Postma volgden op gepaste afstand met elk 3 doelpunten.

Seizoen 2016-2017
Waar we het voorgaande seizoen in een competitie speelden met vooral ‘onbekende’ tegenstanders als CVO 1, Arum 2, Beetgum 
2 en WWS 2, laat de competitie van het nieuwe seizoen weer een aantal oude bekenden zien. Met wedstrijden tegen o.a. Anjum 3, 
Hardegarijp 4, Veenwouden 3 en Zwaagwesteinde 3 staan er weer een aantal mooie streekderby’s op het programma. Voorafgaand 
aan het nieuwe seizoen staat eerst nog het jaarlijks terugkerende Luut van der Molentoernooi op het programma, waar we onze –vorig 
jaar verdiende– titel proberen te prolongeren. De trainingen zullen net als voorgaande jaren op de woensdagavond gaan plaatsvinden 
en deze trainingen staan onder leiding van Douwe Schaafsma en Eelke Broersma. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen zullen 
een aantal spelers van het 3e elftal het komende seizoen ook bij de trainingen aansluiten. Hierdoor is de verwachting dat de training 
uit een grotere groep zal bestaan, waardoor er ook gerichter naar de wedstrijden toe kan worden getraind.

Spelersmutaties
Nadat Ali Sedegat ons vanwege een 
verhuizing naar Heemskerk al aan 
het einde van het vorig seizoen heeft 
verlaten, heeft ook Timo de Vries 
besloten om een transfer te gaan 
maken. Hij zal het komende seizoen 
de clubkleuren van V.V. Dokkum 
verdedigen. Wegens het vertrek 
van Timo is er nog een vacature 
voor keeper. Tot slot zal onze spits, 
Oeds Veenstra, in de voorbereiding 
een plaats binnen de B-selectie 
van Broekster Boys proberen af te 
dwingen. 

Maar, er is ook goed nieuws. Jaap 
Sjoerd Bloem heeft besloten om de 
schoenen weer uit de wilgen te halen. 
Jaap zal zijn conditie eerst weer 
middels een aantal trainingen op peil 
brengen. Daarnaast is Martijn Riemersma (afkomstig van Broekster Wâlden) aan de selectie toegevoegd. Er lopen nog een aantal 
gesprekken met mogelijk enkele nieuwe versterkingen. Op moment van schrijven is hier echter nog geen duidelijkheid over. Voor het 
laatste nieuws omtrent Broekster Boys 4 verwijzen we u graag door naar ons Twitteraccount @BroeksterBoys4.

De voorlopige selectie voor seizoen 2016-2017 bestaat uit de volgende spelers: Aron Broekema, Eelke Broersma, Sander de Bruin, 
Evert Drijver, Sije Feenstra, Marinus Flootman, Wouter Flootman, Merijn Hoekstra, Bart van der Kooi, Gerrit van der Kooi, Gerard 
Lemstra,	Olger	Raap,	Martijn	Riemersma,	Douwe	Schaafsma,	Oeds	Veenstra,	Harke	Wijnsma,	Bauke	Tjibbe	Ypma	en	Ronald	Postma.

Ronald Postma

Broekster Boys 4

@BroeksterBoys4

Elftalfoto seizoen 2015-2016 (Copyright plaatjesactie Albert Heijn)
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In het seizoen 2015–2016 werd 
door Broekster Boys 5 voor 
de verandering eens géén 
kampioenschap behaald, maar 
wel een verdienstelijke derde 
plek in de eindrangschikking. 
Op het inmiddels vertrouwde 
kunstgrasveld bij Ús Halehonk, 
waar niemand kan beweren dat 
hij de bal niet goed kon raken of 
aannemen vanwege een polletje, 
werden vele punten gepakt. Maar 
ook in uitwedstrijden op echt gras 
waar je kleren nog vies van worden, 
werden de nodige punten mee 
naar huis genomen. Zo is gebleken 
dat spelers van Broekster Boys 5 op 
alle grasmatten en onder alle omstandigheden elk 
seizoen tot de juiste prestaties kunnen komen. 

Broekster Boys 5 bezit een vaste kern van spelers die inmiddels 
al jaren met elkaar speelt. In het afgelopen seizoen is gebleken 
dat de basis door verschillende oorzaken en omstandigheden 
zaterdags vrij smal is. In meerdere gevallen werd een beroep 
gedaan op spelers van andere seniorenelftallen, maar nog meer 
op de aanstormende jeugd, die zo aan het seniorenvoetbal kan 
wennen. De bereidheid en inzet van al deze gastspelers werd en 
wordt door iedereen binnen Broekster Boys 5 erg gewaardeerd.

Die waardering geldt in nog grotere mate voor de leiders van 
het eerste uur Rudy Kooistra en Geert de Lange. Zij zetten zich al 
jaren elke week opnieuw in om er weer een mooie zaterdagmid-
dag van te maken. Zonder deze twee heren zou dat nooit mo-
gelijk zijn geweest. Chapeau! Zij bewaken ook de cultuur waar 

Broekster Boys 5 om bekend staat: een ontspannen toeleven 
naar	de	wedstrijd,	alles	geven	tijdens	de	wedstrijd	en	na	afloop	
in de derde helft de wedstrijd analyseren en napraten onder het 
genot van een natje en een droogje. Deze aanpak heeft door de 
jaren heen al veel opgeleverd (kampioenschappen en omzet).

Voor spelers in de senioren, die een treedje lager willen spelen 
(sommigen noemen dat afbouwen, wij noemen dat doorgaan), 
en voor jeugdspelers die een stap omhoog willen maken naar 
de altijd boeiende Reserve 6e Klasse met zijn vele derby’s, is er 
bij Broekster Boys 5 alle ruimte. Want er is niets mooiers dan in 
een perfecte ambiance op de zaterdagmiddagen met zijn al-
len een balletje te trappen. In het komende seizoen zal dat niet 
anders zijn.

Jacob Rintjema

Het 5de Elftal
Waar het begon
Een vrijwilliger van bijna ‘het eerste uur’ binnen Broekster Boys is 
Johan van Dijk. Samen met zijn vrouw Mientje wonen ze al jaren 
aan de P.T. van der Herbergloane in Damwâld. De roots van Johan 
liggen echter in een andere regio van Fryslân, namelijk in de Bild-
thoeke. Johan is geboren in Froubuurtstermolen en later woonde 
het gezin van Dijk in Oude Bildtzijl. Na de lagere school ging hij 
op advies van hun meedenkende huisarts naar de kweekschool 
in Leeuwarden. Dokter sei: ‘Die jonge is geskikt foar it ûnderwiis’ 
en zo is het ook gegaan! 

Johan en Mientje in Damwâld, de 
kinderen en Broekster Boys
Na hun huwelijk kwamen Johan en Mientje in Damwâld te wo-
nen; eerst aan de Wopkemawei en nu dus aan de Van der Her-
bergloane. Johan en Mientje werden verblijd met twee zonen, 
Johnny en Wilco. Toen deze jongens als pupillen bij Broekster 
Boys begonnen te voetballen, pakte Johan vrij snel het vrijwil-
ligerswerk op. Johan: ‘ Als ouders neem je je verantwoordelijk-
heid en dan rol je bijna als vanzelf in allerlei zaken’. Wat hem nog 
goed bij staat is dat zoon Johnny als pupil altijd op vrijdagavond 
met het voetbalshirt aan naar bed ging. Want hij dacht, als we 
ons verslapen, kan ik zo uit bed stappen en naar het voetbalveld 
gaan. 

Meestal begin je als ‘startende’ vrijwilliger als clubscheidsrechter 
of helper in de kantine maar Johan begon direct als voorzitter. 
Dit heeft hij elf jaar gedaan. De eerste voorzittersklus was minder 
leuk. Johan moest trainer Bosma ‘de wacht aanzeggen’. Dit deed 
hij door met de trainer een rondje om het veld te wandelen en 
ondertussen bracht Johan de ‘boodschap’ over. Hoeveel rondjes 
beide mannen om het veld gelopen hebben, is niet meer bekend. 
Verder was het ook een taak van de voorzitter om in de zomer-
vakantie de seizoenkaarten bij de supporters langs te brengen. 
Na de voorzittersperiode is Johan nog een (korte) periode pen-
ningmeester en wedstrijdsecretaris geweest. Daarna pakte hij, sa-
men met Fedde Vellema, het leiderschap van de B-junioren (3B) 
op waarin o.a. Tjeerd van Meer meespeelde die nu betrokken 
is bij het G-team. In 1974 werd gestart met de uitgifte van het 
clubblad dat inmiddels de 42-ste jaargang kent. Samen met Wie-
ger Zwaagstra (penningmeester) werd het eerste nieuwsbulletin 
uitgebracht onder de naam ‘Broekster Boys-Nieuws’. De eerste 
edities verschenen op A4-formaat; later werd de naam veranderd 
in BB-in-druk en werd het een boekje op A5-formaat. Een vast 
onderdeel van het clubblad is de puzzelrubriek. Johan zorgt elke 
keer voor een nieuwe puzzel, houdt de ladderstand bij en reikt 
de prijzen uit. Johan en Mientje zijn nog steeds het centrale punt 
voor de verdeling en verspreiding van het clubblad onder leden, 
supporters en sponsoren.

Omropper
Tot slot had Johan ook nog een vaste baan bij Broekster Boys 
als ‘speaker’ bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Dit werk 
doet hij al zo’n beetje vanaf de bouw van de tribune in 1989. Er 
was wel een duidelijke taakverdeling; Johan achter de microfoon, 
kameraad Anne van der Ploeg bij de ‘knoppen’ en Jan Hoekstra 
bezorgde kort voor de pauze de prijswinnende nummers van de 
verloting die Johan vervolgens in de pauze bekend maakte. Jo-
han heeft altijd veel plezier beleefd aan deze omroepfunctie en 
zette daar veel voor opzij. Johan: ‘Als Mientje vroeg wanneer we 
met vakantie gingen, dan keek ik eerst altijd naar het wedstrijd-
programma van Broekster Boys; daarna planden we de vakantie 
in’. Vrouw Mientje had daar weinig moeite mee want ook zij is 
meer dan 30 jaar vrijwilligerster geweest in de kantine. Samen 
met o.a. Antje de Lange en Jannie Minnema hebben deze dames 
zich jarenlang ingezet voor een goed functionerende kantine. Al 
dit vrijwilligerswerk heeft er toe geleid dat het bestuur Johan (in 
2008) en Mientje (in 2010) benoemd heeft als leden van verdien-
ste. 

Terug kijkend naar een 
halve eeuw vrijwilligerswerk
Vanaf seizoen 2016-2017 doet Johan een stapje terug. Een jon-
gere collega neemt het ‘speakeren’ over maar Johan blijft nog 
wel als reserve staan, betrokken als hij is. Verder hoopt hij nog 
weer iets te kunnen betekenen voor het clubblad, want dat ligt 
hem ook na aan het hart. Op vraag aan Johan wat hem het meest 
is bijgebleven van een halve eeuw vrijwilligerswerk bij Broekster 
Boys kan hij geen concreet antwoord geven. Johan: ‘Het is goed 
geweest, je doet je best voor de club, de mensen om je heen 
en dat gaat soms met vallen en opstaan; ik mag terug kijken op 
een goede tijd’. En verder? Zowel Johan als Mientje verkeren in 
een redelijk goede gezondheid, de kinderen hebben al lang hun 
eigen plek gevonden, ver buiten de regio van de Wâlden. Zoon 
Johnny woont met vrouw en kinderen in Noord-Duitsland en 
heeft daar een fysiopraktijk. Een kleinzoon van Johan en Mientje 
is afgelopen seizoen zelfs topscoorder geworden van het eer-
ste elftal aldaar met 36 doelpunten. Broer Wilco woont met zijn 
vriendin in Amsterdam en heeft een leerstoel aan de Universiteit 
van Leiden. Johan ziet met een tevreden gevoel terug en geeft 
nog één advies mee: blijf altijd positief, ook als het een keer iets 
minder gaat met de vereniging!

Vrijwilliger Johan van Dijk
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Dit geldt uiteraard 
ook voor Broekster 
Boys, ook hier zijn 
iedere dag weer volop 
vrijwilligers in actie om 
de club draaiende te 
houden. De één komt 
schoonmaken, een 
ander houdt zich bezig 
met de velden of je 
vertegenwoordigt een 
commissie enz. Iedere 
vrijwilliger draagt zijn 
steentje op zijn eigen 
manier bij en natuurlijk 
heeft de één wat meer 
tijd dan de ander. 

Een heel belangrijk deel van 
al dat vrijwilligerswerk wordt 
gedaan in de kantine. De 
omzet in de kantine is (naast 
de contributie) één van de belangrijkste inkomstenbronnen van 
bijna elke vereniging. Het vraagt dan ook veel inzet om de kan-

tine goed draaiende te houden. Op een 
beetje drukke zaterdag zijn er gemid-
deld zo’n acht tot tien vrijwilligers no-
dig en dit dan vanaf 8 uur in de och-
tend tot ongeveer 19.000 uur ’s avonds, 
inclusief schoonmaak en afsluiten. Het 
kantinepersoneel valt bij Broekster 
Boys onder de ‘portefeuille’ algemene 
zaken, die tot voor kort deze commis-
sie ook aanstuurde. Maar vanwege het 
brede takenpakket van algemene zaken 

opereert de commissie nu zelfstandig 
onder leiding van Sonja Bruining en 
Jellie Peterson. Zij wonen per toerbuurt 
ook de bestuursvergaderingen bij, tot 
en met agendapunt algemene zaken. 

De kantinecommissie vergadert één 
keer per maand, met als belangrijkste agendapunt het inplannen 
van de vrijwilligers op de zaterdag. Door de week zijn het meestal 
dezelfde vrijwilligers die op een vaste avond hun dienst draaien. 
Veel lastiger is het inplannen van de zaterdag, die verdeeld is 
over drie ploegen. De eerste ploeg start rond 8 uur tot 12 uur, 
vervolgens is de volgende groep van 12 tot 16.00 uur bezig en 
de laatste ploeg van 16.00 uur tot de sluiting. Bij een drukke za-
terdag worden per toerbuurt ook spelers van de seniorenteams 
gevraagd om een paar uurtjes bardienst te draaien. Gelukkig 
slaagt de commissie er iedere keer weer in om de planning rond 
te krijgen, al zou enige versterking van harte welkom zijn! 

We zijn als Broekster Boys blij dat de ‘bardiensten’ in de kantine 
door ons enthousiaste team vrijwilligers ook als plezierig en ge-
zellig worden ervaren. Want naast de sport en prestatie is het 
natuurlijk heel erg belangrijk dat men bij de club ook de gezel-
ligheid en ontspanning ervaart. Het gezellig samen zijn is, zoals 
al zo vaak bewezen, erg belangrijk voor de sociale contacten en 
vriendschappen binnen en buiten onze vereniging.

Daarom bij dezen de hoogste tijd om onze geweldige team kan-
tinepersoneel eens in het spotlicht te zetten. We hopen dat ons 
team nog lang hun enthousiasme mag vasthouden en we vaak 
een gezellig praatje aan de bar kunnen hebben. 

Ook wel eens meehelpen achter de bar bij Broekster Boys? Meld 
je aan via kantinezaken@broeksterboys.nl 

Op de foto ons enthousiast team van de kantine. Helaas kon tij-
dens het fotomoment niet iedereen aanwezig zijn.

Kantinepersoneel voor het voetlicht
Wat is een club of vereniging zonder vrijwilligers ?! It read-wyt fan Broekster-Wâlden is wrâldferneamd 

yn noardeast Fryslân. De gearwurking is yn 2006 
ûntstien út VV Broekster Boys en VV de Wâlden. 
Om it nivo fan it jongereinfuotbal te ferbetterjen ha 
die beide klups de hannen doe yn ien slein. En yn 
2016 kin wy werom sjen op tsien suksesfolle fuotbal 
jierren, wêryn it leden oantal stegen is nei rom 300 
spilers en spylsters. Elk jier wurde wer ferskate teams 
kampioen yn harren klasse. Ek dit jier slaggen de F1, 
de F2 , de C2 en de D5M froulju deryn om kampioen 
te wurden. Mear as 300 jonges en famkes fuotbalje 
mei in protte nocht by de Broekster-Wâlden, mar dat 
giet net fansels.

Om al die spilers en spylsters fuotbalje te litten, is der it hiele jier 
rûn in team frijwilligers yn it spier om dit mooglik te meitsjen. De 
fjilden en klaaiboksen moat foar treningen en elke sneon foar 
wedstriden wer beskikber wêze. Foar yn de rêst stiet de ranja as 
tee altyd klear. Skiedsrjochters drave yn harren frije tiid oer it fjild 
om alles yn goede banen te lieden. Dat bin inkelde fan de dingen 
dy’t elkenien sjen kin. Mar efter de skermen is it hiele jier troch 
in team mannen en froulju drok dwaande mei saken wêr’t de 
measte minsken gjin weet fan ha. It bestjoer hat bytiden de han-
nen fol om alle noazen de selde kant op te krijen én te hâlden. 

Ek moat der op it jild past wurde en de sponsers te freon hâlden 
wurde. Klean en oare materialen moat by de tiid bliuwe en be-
slissingen oer ferskate saken moat naam wurde. Al mei al binnen 
der it hiele jier rûn gau ris wat saken dy’t de oandacht freegje. 
Mar net allinnich it bestjoer stekt in protte oandacht en tiid yn 
de klup. Om alle teams yn te dielen is in grut oantal frijwilligers 
jûnen yn it spier om elk popke te plak te krijen. Dit begjint faaks 
al yn it foarjier. Der moatte wedstriden sjoen wurde en ek wurd 
der oerlein mei treners en lieders om in goed byld fan elke spiler 
en spylster te krijen. Hjir giet in hiel soad frije tiid yn sitten, mar 
dizze mannen en froulju dogge dit mei nocht en wille. It is byti-
den in ûntankber wurkje, want jo kinne it elkenien nea nei de sin 
meitsje. Mar dôchs slagget it elk jier wer om de teams foar it nije 
seizoen op papier te krijen. Dan is der noch in hiele groep die 
wy net ferjitte meie en dat bin de treners. In lyts leger oan jon-
ges en fammen stiet elk seizoen wer klear om de jongste jeugd 
it fuotbaljen by te bringen. Foar de F-teams en E-teams binne 
dit faaks jonge spilers as spylsters die dit njonken harren skoale-
oplieding der by dogge. Sels trene en fuotbalje sy faaks ek noch, 

mar se binne dôchs reewillich om in protte frije tiid yn de bern te 
stekken. Mar ek foar de hegere teams binne dit faaks treners dy’t 
njonken oplieding as wurk in protte tiid yn it fuotbaljen stekke. 

Mei yngong fan it seizoen 2016/2017 sil der noch al wat feroarje 
yn de wize fan trenen en oplieden fan de jeugd. Der sil oan de 
hân fan it VTON-systeem trening jûn wurde oan de jeugd. It doel 
hjir fan is om de ûntwikkeling fan de jeugd noch mear te stimu-
learjen. Dit ek mei doel om it plezier en de prestaasjes nei in noch 
heger nivo te bringen. Dit bin noch lang net alle saken dy’t der it 
hiele jier rûn barre om de klup draaiende te hâlden. It slagget net 
om alle minsken te neamen dy’t harren ynsette foar Broekster-
Wâlden. Mar ‘de Broekster-Wâlden’ stiet en falt mei de ynset fan 
al dizze frijwilligers en sûnder harren soe dizze klup net bestean 
kinne. Lâns dizze wei wolle wy elkenien TIGE TANK sizze foar syn/
har ynset, om ús jeugd fuotbalje te litten by dizze moaie klup. De 
Broekster-Wâlden, tige wichtich foar in hiele protte jonge spor-
ters út de Fryske-Wâlden.  

Hindrik Wijma

                                  

                                  

Broekster-Wâlden
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Afgelopen seizoen zijn wij, tien dames, gestart met het eerste 
damesteam in de zaal bij Broekster Boys. Eigenlijk zijn we een 
bij elkaar geraapt team dat graag wil zaalvoetballen maar we 
kennen elkaar nog van VIOD. De één voetbalt nog op het veld, 
de ander is al gestopt. Wij zijn in de tweede klasse begonnen, 
dit is het laagste niveau in de damescompetitie. Een doelstelling 
was er niet, voetballen voor de ‘fun’. In de loop van het seizoen 
bleek er misschien wel meer mogelijk te zijn en gingen we met 
een iets andere instelling de wedstrijden in. Uiteindelijk bleken 
we nog iets te wisselvallig te voetballen en zijn we als 4e van 
de twaalf geëindigd. Daarnaast hebben we met een aantal toer-
nooien	meegedaan.	Bij	het	Diamanttoernooi	hebben	we	de	fi-
naledag	gehaald,	maar	nipt	de	finale	misgelopen.	Op	het	Open	
Fries Kampioenschap te Franeker hebben we ook prima gevoet-
bald maar zaten we in een te zware poule in de voorrondes en 
daardoor	hebben	we	helaas	de	finaledag	niet	gehaald.	Onder	het	
mom van ‘safe the  best for last’ hebben we de Open Ferwerde-
radiel Cup in Burdaard gewonnen. 

Gezelligheid staat voorop en dat was ook te zien aan het aantal 
teamuitjes dat we hebben gehad. Sanne Annema is gestopt en 
we gaan volgend jaar dus verder met negen dames. Dan hebben 
we wel  een doelstelling, we gaan een poging naar het kampi-
oenschap doen!

Vorig seizoen heeft het G-voetbal haar 10-jarig 
jubileum gevierd. Het begin van G-voetbal in 
Damwâld en omstreken was op 16 december 2005 
en de eerste training werd toen gehouden in de 
sporthal van Feanwâlden. Trainers waren Durk-Pieter 
Boersma en Oane Westra; leidster was Lies Visser van 
Broeksterwâld. Tien jaar later, 28 december 2015, werd 
het 10-jarig bestaan gevierd. Deze jubileummiddag   
begon met onderlinge wedstrijden in sporthal de 
Boppeslach. De teams werden gevormd door spelers, 
ouders en begeleiders. Aan het einde van dit toernooi 
waren er twee winnende teams met een gelijk aantal 
punten én ook nog eens het zelfde doelsaldo! Om toch 
een winnaar aan te wijzen, werden er strafschoppen 
genomen. Het winnende team van de penaltyserie 
mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen, een doos 
heerlijke, echte Friese oranjekoek. 

Het	feest	werd	vervolgens	voortgezet	in	de	kantine	van	Broekster	Boys.	Voor	iedereen	was	er	fris,	koffie	of	thee.	Vervolgens	werd	een	
fotopresentatie via de beamer vertoond over tien jaar G-voetbal van Broekster-Wâlden; honderden foto’s kwamen voorbij! Sommige 
spelers die er vanaf het eerste moment bij hebben gezeten, herkenden zich zelf niet meer . De fotoserie liet op een prachtige wijze 
zien wat er in 10 jaar allemaal veranderd. Ondertussen kreeg iedereen een bakje patat met een frikandel of kroket. Hoewel iedereen 
zijn	uiterste	best	deed	om	alles	op	te	eten,	waren	er	na	afloop	toch	nog	patatjes	over....	Na	afloop	kregen	de	mensen	die	mee	hebben	
geholpen een vleespakket en kregen de spelers allemaal een beker mee naar huis met als inscriptie: ‘10 Jaar G-Team Broekster-Wâlden 
2005-2010’. Het was een zeer geslaagd jubileumfeest en iedereen bedankt die mee geholpen heeft met het organiseren van deze 
middag.

Wiebe Jan Postma

Dames zaalvoetbal

Tienjarig jubileum G-voetbal Broekster-Wâlden
Wat is één van de belangrijkste pijlers van een 
vereniging? Dat leden en andere betrokkenen zich 
samen verenigd voelen om bepaalde doelstellingen 
of andere idealen te realiseren. Als we het over 
Broekster Boys hebben gaat het dus in eerste 
instantie om voetbaltrainingen en wedstrijden voor 
jong&oud, meisjes&jongens, mannen&vrouwen en 
dat zowel op het veld als in de zaal. Daarnaast zijn 
er een aantal ondersteunende faciliteiten waaronder 
kleedboxen, materialen, vergaderruimtes en een 
kantine. Dit alles kan niet zonder mensen die zich 
vrijwillig inzetten om de doelstellingen te realiseren; 
het zijn eigenlijk de werkpaardjes van Broekster 
Boys. En als veel mensen enthousiast bezig zijn met 
de club, kun je spreken van ‘beleving’.

Activiteitencommissie
Om de clubbeleving nog groter te maken dan hij al is, heeft 
Broekster Boys de activiteitencommissie nieuw leven in gebla-
zen. In samenwerking met de supportersvereniging willen wij 
leuke activiteiten organiseren voor jong en oud van onze club. 
Met oude, maar zeker ook nieuwe gezichten, zien wij er naar uit 
om dit handen en voeten te geven. Na een aantal vergaderin-
gen zijn we samen op veel leuke activiteiten gekomen. Om een 
paar te noemen: meerdere themafeesten, een voetbalquiz, de 
rentree van de beroemde Hale Beach Week en nog veel meer 
staat op de plank. U leest het, wij als commissie zijn in elk geval 
zeer enthousiast. Door de sfeer en gezelligheid een boost te 
geven, hopen wij dat de leden zich meer betrokken gaan voelen 
en een deel van de vereniging worden. 
We hopen je te zien! Welkom!

Maurice van der Zwaag

Clubbinding en beleving

Darttoernooi

Voetbalkaatsen

Voetbalkaatsen

Seizoenafsluiting met BBQ
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Zo af en toe zetten we een bijzondere 
supporter van Broekster Boys in de 
presentatiegids in het zonnetje. Dit 
jaar is dat Griet Terpstra. Griet, door 
veel spelers  ‘beppe’ genoemd, is 
zeker één van de trouwste supporters 
van Broekster Boys. Het afgelopen 
seizoen werd er geen enkele wedstrijd 
gemist! Of het nu een uit- of een 
thuiswedstrijd is, een competitie-, 
beker- of oefenwedstrijd: het maakt 
Griet niet uit. Ze vindt het ‘machtig’. 
Ze is er graag bij en de zomerstop 
duurt haar dan ook veel te lang…

De liefde voor het voetbal en voor Broekster 
Boys ontstond eigenlijk pas toen de beppe-
sizzers bij Broekster Boys kwamen voetballen. 
Toen haar eigen kinderen vroeger voetbalden 
en kaatsten, was de binding met de sport er 
nog niet zoals dat nu het geval is. Toen Hedzer 
Prins en Abe Dreijer, de beppesizzers waar het 
om gaat, in Damwâld bij Broekster Boys gin-
gen voetballen, werd ook Griet besmet met 
het voetbalvirus. Beide spelers kwamen in de 
jeugd over naar Broekster Boys om zich op een 
hoger niveau als jeugdspeler verder te kunnen 
ontwikkelen. En ontwikkelen deden ze: beide 
spelers kwamen uit in regionale jeugdselectie-
teams van de KNVB. Ook probeerden ze beide 
aan de bak te komen bij sc Cambuur Leeu-
warden en sc Heerenveen maar dat avontuur 
slaagde niet. Beide maken nu deel uit van de 
A-selectie.

Griet vind het fantastisch dat beide spelers na 
een uitstapje bij Drachtster Boys (Hedzer) en 
VCR (Abe) weer terug zijn bij Broekster Boys. 
Toen de beide jongens elders speelden, be-
zocht ze ook wel eens een wedstrijd maar dat 
was toch anders.  Griet is overigens niet de 
enige die blij is dat Hedzer en Abe terug zijn: dochter Jitske vindt 
het ook helemaal geweldig. Ook zij is een groot supporter van 
het eerste elftal en als het even kan gaat ook zij mee naar de 
wedstrijden. Hoogtepunten qua gezelligheid zijn altijd de bus-
reizen naar de uitwedstrijden. Samen met de selectie en andere 
supporters op pad. Griet zorgt steevast voor een tas vol snoep 

die rond gaat. Voor vertrek 
wordt de buschauffeur door 
haar geïnstrueerd een teken 
te geven als helft van de reis 

erop zit: het startpunt voor 
het ronddelen van de snoep.

Als  supporter is Griet af en toe best fanatiek. Als  spelers of sup-
porters, ook die van de tegenstanders zich unfair of onsportief 
gedragen, dan krijgen ze dat zeker te horen. In de zomerperiode 
werden door ex-schoonzoon Sietse Dreijer, materiaalman bij het 
eerste elftal, de kapotte trainingshesjes bij Griet gedeponeerd 
om indien mogelijk deze te herstellen: een klusje wat ze met  lief-
de doet.  ‘Mooi om wat te kunnen doen voor 
de club’.

Griet was jarenlang enthousiast deelne-
mer aan de bingo-avonden bij Broekster 
Boys. Ze vindt het erg jammer dat de 
supportersvereniging gestopt is met 
het organiseren van deze avonden. 
Het was altijd zo gezellig…

Griet, een top supporter!
Ereleden
Minne Tamminga   1994 (†2001)
Binne Huizenga   2008
Durk van Assen   2015
Kees de Haan   2015

Leden van verdienste 
Siebren van der Lei   1976
Durk van Assen   1991
Joop Risselada   1991
Kees de Haan   1994
Binne Huizenga   2001
Dirk de Jong   2002
Jan Kooistra Szn.   2002
Binny van der Veen- van der Boon 2005
Jarich van der Veen   2005
Klaas Fokkinga   2005
Johan van Dijk   2008
Roel Buwalda   2008
Antje de Lange   2010
Mientje van Dijk   2010
Rense Wijnsma   2010
Thea Wijnsma-Bloem  2010
Dedde van der Heide  2013 (postuum †2012)
Jan Hoekstra   2014

Durk van Assen en Kees de Haan

Wedstrijdsponsors  seizoen 2o16 - 2o17

Seizoen 2016 - 2017
Tweede Elftal

Eregalerij v.v. Broekster Boys

COMPETITIE:

3 sept.    Nec Delfzijl 2 - Broekster Boys 2

10 sept.  Broekster Boys 2 - ONT2

17 sept.  Zuidhorn2 - Broekster Boys 2

24 sept.  Broekster Boys 2 - Winsum2

 1 okt.    Broekster Boys 2- Be Quick 2

 8  okt.   ACV4 - Broekster Boys 2

15 okt.   Broekster Boys 2 - Buitenpost2 

29 okt.   Groen Geel 3 - Broekster Boys 2

  5 nov.   Knickerbockers 3 - Broekster Boys 2

12 nov.  Broekster Boys 2 - Drachtster Boys 3

26 nov.  Oranje Nassau - Broekster Boys 2

  3 dec.  Broekster Boys 2 - SV Bedum2

10 dec.   VeV2 - Broekster Boys 2

28 jan.   Broekster Boys 2 - Nec Delfzijl 2

  4 febr. ONT2 - Broekster Boys 2

11 febr.  Broekster Boys 2 - Zuidhorn 2

18 febr. Winsum 2 - Broekster Boys 2

11 mrt. Broekster Boys 2 - Knickebockers 2

18 mrt. Broekster Boys 2 - ACV4

25 mrt. Be Quick 2 - Broekster Boys 2

 1 april  Broekster Boys 2 - Groen Geel 3

 8 april Buitenpost 2 - Broekster Boys 2

22 april Drachtster Boys 3 - Broekster Boys 2

29 april Broekster Boys 2 - Oranje Nassau 2

  6 mei SV Bedum 2 - Broekster Boys 2

13 mei  Broekster Boys 2 - VeV 2

BEKER:

20 aug. Broekster Boys   –  GVAV Rapiditas 

23 aug.  Broekster Boys   –  Drachtster Boys   Koelvisie Drachten

27 aug. Zuidhorn –  Broekster Boys 

COMPETITIE:

  3 sept. Joure  –  Broekster Boys 

10 sept.  Broekster Boys –  SC Stiens    Lijzenga Autobedrijf Damwâld

17 sept. Nijland –  Broekster Boys

24 sept. Broekster Boys –  CVVO     Van der Hoop Installatie Damwâld

 1  okt.    Broekster Boys –  Be Quick Dokkum   Auto Bourguignon Dokkum BV

 8  okt. De Wâlde –  Broekster Boys

15 okt. Broekster Boys –  Hardegarijp    Bosgraaf Installatie Damwâld

29 okt. Zeerobben –  Broekster Boys

  5 nov. VVI  –  Broekster Boys

12 nov.   Broekster Boys –  SC Veenwouden    Auto- en Touringcarbedrijf De Jong Damwâld

26 nov. Tonego –  Broekster Boys

  3 dec.  Broekster Boys –  FC Grootegast    Pointer Rijwielhandel Boelenslaan

10 dec. Meppel –  Broekster Boys

28 jan.   Broekster Boys –  SC Joure    Tuincentrum Sake van der Wal Broeksterwâld

  4 febr. Stiens  –  Broekster Boys

11 febr.  Broekster Boys –  Nijland     Birwa Taxi- en Autoverhuur Damwâld

18 febr. CVVO  –  Broekster Boys

11 mrt. Broekster Boys –  VVI     Lease Quality Leeuwarden

18 mrt. Broekster Boys –  De Wâlde    Jilderda’s Bloemen Damwâld

25 mrt. Be Quick D. –  Broekster Boys

 1 april  Broekster Boys –  Zeerobben    Hoogstra Autoschade Dokkum

 8 april Hardegarijp –  Broekster Boys

22 april Veenwouden –  Broekster Boys

29 april  Broekster Boys –  Tonego     VBA Van Braak accountancy Drachten

  6 mei Grootegast –  Broekster Boys

13 mei  Broekster Boys –  FC Meppel    Albert Heijn Damwâld Van der Veen
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HOOFDSPONSORS

CO SPONSORS

Sponsors seizoen 2o16 - 2o17

Kooistra’s Kledinghuizen, LeeuwardenBouwgroep Dijkstra-Draisma, Dokkum

Albert Heijn (Jurjen van der Veen), Damwâld Auto Bourguignon Dokkum BV, Dokkum Auto- en Touringcarbedrijf De Jong, Damwâld

Fysiotherapie Dongeradeel, Dokkum Hekstra’s Rietdekkersbedrijf, Damwâld

Installatiebedrijf Van der Hoop, Damwâld

Autobedrijf Lijzenga, Damwâld

Bosgraaf Installaties, Damwâld Fries Aannemersbedrijf, Damwâld

Kooistra Bouwbedrijf, De Falom Pointer Rijwielen BV, Boelenslaan

Raadsma IJzerhandel BV, Dokkum Tuincentrum Sake van der Wal, BroeksterwâldSchildersbedrijf E. Visser, Damwâld

Lease Quality, Leeuwarden

Total Dijkstra’s Tanken & Wassen, Broeksterwâld

SPONSORS 
100% voetbal Drachten by Leffelsportswear Drachten
Aircotech Auto-en Motortechniek  Aldtsjerk
Alle Pilat Woonwinkel en Meubelmakerij De Falom
Autobedrijf Eriton   Leeuwarden
Autobedrijf Postma   Damwâld
Autobedrijf Van der Horst BV  Dokkum
Autobedrijf Van Seggeren  Damwâld
Autorijschool “Argus”   Broeksterwâld
Autoschade Soldaat   Gytsjerk
Autowasserette De Wasbeer  Dokkum
Bakker Fysiotherapie   Damwald
Bakkerij Van Eck   Damwâld
Bert Adema Makelaar-Taxateur  Damwâld
Birwa Taxi- en Autoverhuur  Damwâld
Boelens Autobedrijf   Damwâld
Boonstra Steenhandel   Noardburgum
Bouwbedrijf Postma   Hantum
Bouwbedrijf Terpstra   De Geast
Bouwbedrijf V.B.N.   Damwâld
Bouwkundig Adviesbureau Berends  Broeksterwâld
Bouwonderneming J.H.van der Woude Zwagerbosch
Cafetaria De Foarwei   Broeksterwâld
Cambuursupporters steunen Br. Boys  Damwâld
Chinees Restaurant Lotus  Feanwâlden
Combi Service Klussenbedrijf  Damwâld
D.E.M.  BV    De Geast
Damstra Auto-& Taxirijschool  Damwâld
Dijkstra Zonwering voorheen Hubo  Dokkum
Dockum Design-Lijstenmakerij  Dokkum
Dorpshuis De Pipegael   Broeksterwâld
Electro World Talsma   Dokkum
Emperor Audio Car Entertainment  Damwâld
Expert Dockum   Dokkum
Fitness Centrum Way of Life  Damwâld
Fokkinga Line Footwear   Damwâld
Fokkinga Mode   Damwâld
FreQuent Beveiliging   Dokkum
Frisia Hoveniers (W. Douma)  Burgum
Garage Stellema   Dokkum
Gereel BV Reparatie en Constructie  Damwâld
GEWO Installatiebedrijf   Broeksterwâld
Glashandel Nicolai   Dokkum
Handelsonderneming De Draei  Broeksterwâld
Heidstra Kleding   Damwâld
Het Lab Restylers   Dokkum
Installatiebedrijf Joh. van der Zwaag  Broeksterwâld
Installatiebedrijf Wielinga  De Falom
J.H.D. Intermediair   Drachten
Jansma Kunststofkozijnen BV  Burdaard
JFK Brothers   Damwâld
Jilderda’s Bloemen   Damwâld
Kantoormeubilair De Jong  Dokkum
Kapenga Wonen   Buitenpost
Kapsalon Bloemhof   Dokkum
Keukenbedrijf Wouter van der Heide  Dokkum

Keukencentrum De Haan  Noardburgum
Klaar Reclame   Dokkum
Kledingboetiek Dizzy   Dokkum
Leeuwarder Courant   Leeuwarden
Lodewijk Assurantiekantoor  Heerenveen
M.Postma Constructiebedrijf  De Westereen
Maatschap Fysiotherapie Damwâld-Dokkum Damwâld
Makelaardij Roos Noordoost Friesland Dokkum
Metselbedrijf “De Wouden”  Broeksterwâld
Metselwerken Minne van Meekeren  Broeksterwâld
Montagebedrijf Marinus   De Falom
Motorrijschool Frielink   Broeksterwâld
Multigaz    Damwâld
Muta Sport    Leeuwarden
Nivam Plafonds en Wanden BV  Leek
Nutma’s Schildersbedrijf   Metslawier
PD Automaterialen   Dokkum
Pieter en Johannes   Damwâld
Pranger-Rosier BV Installatiebedrijf  Dokkum
Present Sportprijzen en Gifts  Damwâld
Rabobank    Damwâld
Regiomakelaardij   Damwâld
Rekladruk BV   Gytsjerk
Restaurant De Grote Wielen  Leeuwarden
Riss Steigerbouw   Damwâld
Schildersbedrijf De Zwart  Damwâld
Schildersbedrijf Harry Kempenaar  Damwâld
Schildersbedrijf W.J.Smits  Damwâld
Slagerij Bauke Talsma   Dokkum
Slagerij W.van der Zwaag  Broeksterwâld
Slagerij Weidenaar   Dokkum
Snackbar “De Nieuwe Weg”  Damwâld
Spar Jelmer Terpstra   Damwâld
Sport 2000    Dokkum
Timmer- en Onderhoudsbedrijf B. Visser Broeksterwâld
Tuincentrum Appel   Damwâld
Univé Dichtbij   Dokkum
V.O.F. Schaafsma Rijwielen  Damwâld
Van der Laan Keukens   Dokkum
Van der Meulen De Meesterbakkers  Hallum
Van der Wal Auto’s   Dokkum
Van der Wal Hout   Noardburgum
Van Wieren en Vellinga Accountants  Dokkum
VBA Van Braak Accurantie  Drachten
Venema Betonboringen   Broeksterwâld
Visser-Assen Bouwmateriaal  Assen
Weidenaar Transport   Damwâld
Wendy’s Haarvoetiek en Beautiek  Damwâld
Wijbenga’s Tentoonstellingsbouw BV  De Falom
Wolters Boerderij Dier en Tuin  Broeksterwâld
Woudstra’s Bouwmaterialen  Broeksterwâld
WTRD Techno Service   Driezum
Hoogstra autoschade   Dokkum
Autobedrijf CIB Oane de Jong  De Falom
Smids en Schakel Accountantskantoor Leeuwarden

Gegevens en adressen tegenstanders Broekster Boys
VV BROEKSTER BOYS  
Sportpark: Sportpark Damwâld  
Adres: Kleine Laan 124, 9104 CJ 
Plaats: Damwâld  
Telefoon: 0511-424460 
Website: www.broeksterboys.nl 
Opgericht: 05-05-1956 
Trainer: Ron de Boer, 1e seizoen 
Vorig jaar: 3e plaats, 2e klasse I 

CVVO  
Sportpark: De Rien 
Adres: Straatweg 52, 8531 PZ 
Plaats: Lemmer 
Telefoon: 0514-560930 
Website: www.cvvo.nl 
Opgericht: 13-06-1947 
Trainer: Germ de Jong, 2e seizoen
Vorig jaar: 7e plaats, 2e klasse I

VV HARDEGARIJP  
Sportpark: De Warren 
Adres: Jintewarren 6, 9254 GA 
Plaats: Hardegarijp 
Telefoon: 0511-472949 
Website: www.vvhardegarijp.nl 
Opgericht: 16-10-1962 
Trainer: Rob de Jong, 2e seizoen 
Vorig jaar: 8e plaats, 2e klasse I

FC MEPPEL  
Sportpark: Ezinge  
Adres: Ezingerweg 58 A, 7943 AZ 
Plaats: Meppel 
Telefoon: 0522 - 255252 
Website: www.fcmeppel.nl 
Opgericht: 24-02-1930 
Trainer: John Beijen, 2e seizoen 
Vorig jaar: 6e plaats, 2e klasse J

SC STIENS   
Sportpark: It Gryn  
Adres: Ieleane 2, 9051 LP 
Plaats: Stiens  
Telefoon: 058 257 1290  
Website: www.scstiens.nl  
Opgericht: 01-07-2010  
Trainer: Rudi van der Berg, 1e seizoen 
Vorig jaar: 3e plaats, 3e klasse B

SC VEENWOUDEN  
Sportpark: De Kemphaan 
Adres: Ljurkstrjitte 2, 9269 NB 
Plaats: Feanwâlden 
Telefoon: 0511-474072 
Website: www.scveenwouden.nl 
Opgericht: 01-09-1948 
Trainer: Riemer Kooistra, 1e seizoen 
Vorig jaar: 12e plaats, 1e klasse E

DE WALDE  
Sportpark: De waldstreffen 
Adres: Galemawei 24, 8582 KT 
Plaats: Oudega/Elahuizen 
Telefoon: 0514-604259 
Website: www.dewalde.nl 
Opgericht: 03-07-1963 
Trainer: René Anema 
Vorig jaar: 10e plaats, 2e klasse I

BE QUICK    
Sportpark: Tolhuispark
Adres: Tolhuispark 3, 9103 SN
Plaats: Dokkum   
Telefoon: 0519-297116  
Website: www.bequickdokkum.nl  
Opgericht: 22-08-1937  
Trainer: Henk Konings, 4e seizoen 
Vorig jaar: 6e plaats, 2e klasse I 

FC GROOTEGAST   
Sportpark: De Leegens  
Adres: Provincialeweg 139, 9863 PE  
Plaats: Doezum   
Telefoon: 0594-612608  
Website: www.fcgrootegast.nl   
Opgericht: 01-07-1997   
Trainer: Johannes Douma, 2e seizoen  
Vorig jaar: Kampioen, 3e klasse B

SC JOURE    
Sportpark: De Hege Simmerdyk  
Adres: Hoge Zomerdijk 5, 8501 ES  
Plaats: Joure  
Telefoon: 0513-412145  
Website: www.scjoure.nl   
Opgericht: 20-03-1920   
Trainer: Klaas de Jong, 2e seizoen  
Vorig jaar: Kampioen, 3e klasse A 

VV NIJLAND    
Sportpark: Zweitse Huitema sportpark  
Adres: H.Pollemawei 2, 8771 RT  
Plaats: Nijland  
Telefoon: 0515-569600   
Website: www.vvnijland.nl   
Opgericht: 01-08-1946   
Trainer: Pyt Nauta, 4e seizoen  
Vorig jaar: 9e plaats, 2e klasse I

TONEGO    
Sportpark: Tonego   
Adres: Sportstraat 30, 8315 AM  
Plaats: Luttelgeest  
Telefoon: 0527-202888   
Website: www.tonego.nl  
Opgericht: 01-04-1954   
Trainer: Steven van Mourik, 8e seizoen 
Vorig jaar: Kampioen, 3e klasse D

VVI    
Sportpark: De Stripe  
Adres: De Greiden 24a, 8523 NM  
Plaats: Idskenhuizen  
Telefoon: 0513-432200 / 434044  
Website: www.vvidskenhuizen.nl  
Opgericht: 16-06-1946   
Trainer: André Simplonius, 2e seizoen 
Vorig jaar: 5e plaats, 2e klassse I

ZEEROBBEN   
Sportpark: Oosterpark  
Adres: Achlumerdijk 6, 8862 AJ  
Plaats: Harlingen   
Telefoon: 0517-415918   
Website: www.zeerobben.nl
Opgericht: 04-01-1953   
Trainer: Arjen Postma, 1e seizoen  
Vorig jaar: 4e plaats, 2e klasse I 

Bestuur Broekster Boys
Voorzitter 
Rense Wijnsma 06-31679066 0511-424891
Durk Kooistra 06-51377024 0511-423270
Secretaris 
Ina van der Lei 06-23963548
Penningmeester 
Arjan Visser 06-43759466
Technische zaken 
Theunis Doornbos 06-13028228   0511-423429
Accommodatie & materiaal 
Piet van Althuis 06-22068697   0511-421417

Ledenadministratie  
Durk van Assen 06-22150867 / 0511-421003

Wedstrijdsecretariaat
Veld   
Anne-Jan Hielkema 0511-785258 b.g.g. 06-49813439
Tijdelijk:   Fré Douma 06-25410175

Zaal    
Durk van Assen 06-22150867 0511-421003
Consul    
Jan Hoekstra 06-25414761

Kantinezaken
Sonja Bruining  kantinezaken@broeksterboys.nl
Jellie Peterson

Sponsorcommissie  
Erik van der Zwaag  06-53930416

Bestuur supportersvereniging / 
activiteitencommissie (dagelijks bestuur)
Voorzitter  Fré Douma  06-25410175 
  
Penningmeester Jarich van der Veen  0511-423137
Secretaris  Rudy Kooistra  0511-424529

PR zaken
Clubblad BB Indruk bbindruk@broeksterboys.nl 
Website  www.broeksterboys.nl
Facebook  Broekster Boys
Twitter  @BroeksterBoys
Teletekst  Omrop Fryslân, pagina 614

Voor mailadressen bestuursleden en diverse commissies zie: 
www.broeksterboys.nl 

Accommodatie Us Halehonk
  Lytse Loane 124, Damwâld 0511-424460
Postadres  Postbus 62, 9104 ZH  Damwâld

Bestuur Broekster-Wâlden (dagelijks bestuur)
Voorzitter   
Minne van Meekeren bestuur@broekster-walden.nl  
Jan de Jong 
Secretaris   
Anna Boonstra  sectretaris@broekster-walden.nl
Penningmeester   
Sietse Kingma  bestuur@broekster-walden.nl
TC    
Govert van Oudenaarden technischezaken@broekster-walden.nl
Accommodatie & materiaal 
Geertje Kempenaar  a&m@broekster-walden.nl
Algemene zaken   
Hindrik Wijma  algemenezaken@broekster-walden.nl

Clubgegevens



Altijd dichtbij


