V.V. STEDUM (FUTSAL)
SEIZOEN 2015-2016
-------------------------------------------------Verlies ondanks kansenfestival
Futsal Stedum begon op woensdag 2 september voor het tweede opeenvolgende jaar in de 2e klasse. De
tegenstander was Vijfje 7 in de Willem Alexanderhal. Vorig jaar was de ploeg als promovendus keurig geëindigd in
de top 4. Met Robbert Slager als nieuwe speler erbij (is nog geblesseerd) is de selectie goed genoeg om met
vertrouwen naar het nieuwe seizoen te kijken.
De ploeg begon goed aan de wedstrijd en kreeg ook legio mogelijkheden om de score te openen. Dit gebeurde
helaas niet en door dom balverlies werd het dan ook 1-0. Hierna werd deze stand snel omgedraaid naar 1-2 door
goals van de gebroeders Dijk. En leek een uitbreiding van deze voorsprong slechts een kwestie van tijd aangezien
Stedum de betere ploeg was. Daar waar Stedum de 1-3 had moeten maken werd het in de tegenaanval 2-2. Dit
was ook de ruststand.
In de 2e helft bleven de kansen zich opstapelen maar bleef een score uit. Tot 4-4 leek er niks aan de hand en was
de verwachting dat de overwinning wel zou komen. De beide goals werden wederom gescoord door de gebroeders
Dijk. Hierna ging het toch fout en kwamen we achter met 5-4 en later zelfs 6-4. Tja als je zelf niet scoort en fouten
gaat maken dan gaat het mis. Hierna namen we risico’s door met 5 veldspelers te gaan spelen en uiteindelijk werd
het nog 9-4. En zo werd de eerste wedstrijd verloren. We hopen dit met de steun van ons publiek op vrijdag 11
september goed te maken tegen WMC 4 in de Boshal om 20.00 uur.

Eerste seizoenszege Futsal Stedum
Na vorige week onnodig te hebben verloren bij Drs. Vijfje 7 stond vandaag de eerste thuiswedstrijd op het
programma. De tegenstander was WMC 4. Een goede ploeg waar vorig seizoen 2 keer van werd verloren.
Doordat Tiemen moest werken en Wolter en Matthijs uit voorzorg niet speelden zag de selectie er als volgt uit:
Clown, Opa, Michel, Randy, Marten, Died, Quammie en debutant Robbert. Daar Clown en Boelos om en om spelen
was laatste aanwezig als supporter.
Er werd goed en scherp aan de wedstrijd begonnen en in de eerste 10 minuten golfde het spel op en neer. Uit een
van de goede aanvallen had Robbert bij zijn debuut kunnen scoren. Maar helaas hij kwam een voetje tekort.
Hierna kwamen uit een goed uitgevoerde vrije trap op 1-0. Het was Quammie die op de goal schoot en uit de
rebound liet Died de keeper kansloos. Niet veel later werd het zelfs 2-0. Na een afgeslagen aanval van WMC
stuurde Died met een mooie pass Randy de diepte in en met buitenkant voet liet deze de keeper kansloos. Hierna
werd het na weer een mooie aanval ook 3-0. Het was Died die Michel bediende en deze scoorde beheersd 3-0.
Hierna werd het 3-1 na een onoplettenheid in de verdediging. Echter er waren genoeg kansen om de stand uit te
breiden maar helaas werd het toch 3-2 en leek de wedstrijd weer open. Maar direct na de aftrap stuurde
Quammie Died weg en deze scoorde beheerst zijn tweede goal van de avond. Net voor rust had de vijfde goal er in
moeten liggen, maar met 3 man op de goal af werd er niet goed uitgespeeld waardoor de bal verspeeld werd en in
de tegenaanval werd het 4-3.
Na de rust direct al een vrije bal. Kennelijk had de keeper de muur niet goed gezet en kon Died simpel binnen
schieten om daarmee de topscorer van de avond te worden. De 6-3 was misschien wel de mooiste aanval van de
avond. Het was Clown die een bal onderschepte en uitgooide op Died, deze wist Quammie te bereiken welke op
zijn buurt een goede assist gaf op Marten en die kon de bal simpel in het netje leggen. De kansen bleven zich
voordoen maar ze wilden er niet meer in. Clown had nog een goede redding waardoor de vierde tegentreffer werd
voorkomen. Op het laatste kon Michel nog helemaal opkomen en kon een schot lossen op de goal waarmee de
eindstand van 7-3 op het bord kwam. Al met al een zeer goede overwinning in de Boshal waarmee de eerste
punten van het seizoen binnen zijn. Volgende week om 21.00 uur uit tegen WMC 6.

Desastreuze nederlaag Fustal Stedum
Na vorige week glorieus te hebben gewonnen van WMC 4 moest Futsal Stedum nu naar Winschoten om aan te
treden tegen WMC 6. Door blessures en werk kon Stedum slechts over de volgende spelers beschikken: Andre
Swieringa, Diederik Dijk, Michel de Graaf, Marten Hovenga, Randy Bolhuis, Wolter van Zanten, Archelon Quammie
en Boelie de Sturler.
De wedstrijd was nog niet begonnen of de bal lag al achter Andre Swieringa. Daar Archelon nog niet gesignaleerd
was en Diederik Dijk niet okselfris was, had de ploeg slechts Boelie de Sturler als echte wissel. Gelukkig ging
Diederik Dijk nog wel voetballen. Na 10 minuten stond het zelfs 2-0. Maar door goed keeperswerk van Andre
Swieringa bleef het gelukkig hierbij. Stedum wist zelfs terug te komen tot 2-1 door een goal van Marten Hovenga.
Maar verder was het tegenhouden en gelukkig wist Stedum de rust te halen met deze stand. Inmiddels was
Archelon Quammie ook aangekomen en leek Stedum vertrouwen te hebben in de 2e helft.
De wedstrijd was in de 2e helft binnen 5 minuten beslist. Eerst werd Andre Swieringa door een kopbal verschalkt
en door individuele fouten was het in mum van tijd 5-1. Hierna was het overduidelijk dat dit niet de avond van
Stedum werd. De spelers van WMC konden naar hartelust combineren en scoorden er ook lustig op los. Bij 9-1 wist
Archelon Quammie nog wat terug te doen maar de dubbele cijfers werden niet voorkomen en zo verloor Stedum
met 11-2. Een nederlaag die al lang niet meer is voorgekomen. Het is te hopen voor de Stedumers dat vooral een
van de topscorers van vorig jaar, Matthijs Colstee, snel terug keert van een blessure en dat de rest van de ploeg de
rug recht zodat de resultaten weer terug komen. Volgende week is de bekerwedstrijd tegen Omlandia 4 in de
Boshal. Aanvang: 20.00 uur.

Bekerwinst Futsal Stedum
Het bekervoetbal in de zaal is gestart met poules. Zo ook Futsal Stedum dat is ingedeeld bij Omlandia 4, Pelikanen
1 en Omlandia 7. Op vrijdag 25 september trad het aan in de eigen Boshal tegen Omlandia 4. Stedum begon met
de volgende selectie: Boelie de Sturler, Randy Bolhuis, Tiemen Dijk, Diederik Dijk, Archelon Quammie, Marten
Hovenga, Wolter van Zanten en Andre Swieringa.
In de wedstrijd bleek al gauw dat Omlandia 4 een geduchte tegenstander was en Stedum hield het speelveld dan
ook klein. In de eerste helft golfde het spelbeeld op en neer en beide teams kregen ook kansen. Stedum kreeg
deze onder andere via Marten Hovenga, Diederik Dijk en Archelon Quammie maar de de keeper van Omlandia
reageerde steeds attent. Aan de andere kant kreeg Omlandia ook een drietal kansen maar ook Boelie de Sturler
stond paraat. Veel andere schoten van de beide teams gingen naast of over en zo werd er een niet veel
voorkomende ruststand in het zaalvoetbal bereikt zonder doelpunten.
In de tweede helft hoopte het publiek toch wat goals te zien en ze werden op hun wenken bediend want ze zagen
er 4. Al vrij snel kwam Omlandia op 0-1. Een schot op de goal werd nog goed gekeerd maar de bal kon niet goed
worden uit verdedigd waardoor er in de rebound gescoord kon worden. Stedum liet zicht niet van de wijs brengen
en bleef geconcentreerd voetballen. Na zo’n 10 minuten in de tweede helft wist Diederik Dijk uit een mooie aanval
te scoren. Niet veel later stond het zelfs 2-1. Het was Wolter van Zanten die na een goed aanval vanaf de cirkel de
bal hoog in het doel schoot. Hierna nam Omlandia meer risico waardoor Stedum meer ruimte kreeg. Wederom
was het Wolter van Zanten die wist te scoren waardoor het 3-1 werd. Met nog zo’n 4 minuten te spelen ging
Omlandia gefrustreerd op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar stedum hield keurig stand. Na 2 minuten werd
nummer 11 bij Omlandia nog gefrustreerder en trapte Diederik Dijk op de enkel. Hierbij ontstond een opstootje.
De scheidsrechter had de overtreding niet gezien en stuurde voor het opstootje een Stedumer met geel eruit.
Stedum moest de laatste 2 minuten dus verder met veldspelers. Maar de overwinning kwam niet meer in gevaar
en zo heeft Stedum een goede start gemaakt in het bekertoernooi.

Futsal Stedum leidt nederlaag
Doordat WMC 4 door hun vereniging uit de competitie is gehaald, is Futsal Stedum de 3 punten kwijt geraakt
waardoor er in de competitie nog geen punten zijn behaald.
Op vrijdag 2 oktober trad het in de eigen Boshal aan tegen Estudiantes met de volgende selectie: Boelie de Sturler,
Dick Nieborg, Archelon Quammie, Andre Swieringa, Michel de Graaf, Randy Bolhuis, Marten Hovenga en Diederik
Dijk.
In de eerste helft stond Stedum al snel op een 0-2 achterstand maar in mum van tijd stond het ook weer 2-2. Toch
liep Stedum deze avond achter de feiten aan en had het ook niet het geluk aan hun zijde. Door snelle counters
stond Stedum bij rust met 2-4 achter.
In de tweede helft kreeg het wel een aantal kansen maar de echte scherpte ontbrak en die scherpte miste
Estudiantes niet en al snel stond het 2-6. Even leek Stedum terug te komen in de wedstrijd en stond het op een
gegeven moment 5-7. Maar met de 5-8 werd het verzet van de Stedumers gebroken. De doelpunten werden
gemaakt door Diederik Dijk (3x), Michel de Graaf en een eigen goal. Hierdoor blijft Stedum op de hatelijke nul
staan en moet het komende vrijdag bij Futsal Winsum 4 trachten de punten te halen.

Kansloze nederlaag Futsal Stedum
De blessuregolf die heerst bij het veldteam van Stedum 1 heeft ook zijn weerslag op het zaalteam. Door blessures
missen de Stedumers hun topscoorders Diederik Dijk en Matthijs Colstee. Ook met deze spelers had Futsal Stedum
afgelopen vrijdag niet gewonnen bij Futsal Winsum 4, gezien de goede ploeg van Winsum. Maar dat het scorend
vermogen wordt gemist is vaststaand feit.
Zo ook afgelopen vrijdag. De selectie van Stedum herbergt gelukkig genoeg spelers om wel een selectie op de been
te houden. Ondanks de goede mentaliteit en werklust kwam Stedum vrijdag tekort. De ruststand werd bereikt met
4-0. Toch had Stedum wel een paar kansen gehad maar het was vooral Winsum dat de klok sloeg maar met de vele
kansen geen raad wist.
In de tweede helft kwam Stedum zelfs terug door een schitterend doelpunt van Andre Swieringa, die tussen 2 man
in de bal hoog hield en in de draai schitterend scoorde. Helaas wist Stedum de andere kansen die het kreeg niet te
benutten en wist Winsum nog 4 keer te scoren waardoor er uiteindelijk kansloos werd verloren met 8-1. Hopelijk
kan volgende week tegen Vijfje inde eigen boshal het tij worden gekeerd.

Futsal Stedum blijft puntloos
Afgelopen vrijdag nam Stedum het in de eigen Boshal op tegen Drs.Vijfje 6. Wegens blessures waren de
topscoorders van vorig seizoen, Matthijs Colstee en Diederik Dijk opnieuw aanwezig. Ook Robbert Slager was door
een blessure afwezig. En Michel de Graaf en Tiemen Dijk waren wegens andere verplichtingen afwezig. Tot
overmaat van ramp viel voor aanvang van de wedstrijd Randy Bolhuis door knieproblemen ook nog af, waardoor er
nog maar 6 spelers waren.
Toch begon Stedum nog goed aan de wedstrijd en als het vizier van Wolter van Zanten iets scherper had gestaan,
had de wedstrijd zomaar een ander verloop kunnen hebben dan het daarna werd. Doordat Stedum niet de kansen
benutte werd het in de eerste helft daarna weggecounterd naar een 0-6 achterstand. Alles wat mis kon gaan in de
1e helft ging dan ook mis. In de tweede helft compenseerde Stedum dit met veel werklust en kreeg het veel
kansen. Maar ondanks dat wist het niet te scoren en scoorden de gasten nog 1 keer waardoor er met 0-7 werd
verloren. Het is te hopen dat de ziekenboeg gaat leeg stromen, ware het niet dat daar op zaterdag Michel de Graaf
nog bij is gekomen met een enkelblessure. Doordat ook onze noordelijke trots ‘FC’ naar Tsjechie gaat, is het voor
Futsal Stedum volgende week vrijdag weer behelpen en gaat de ploeg met 6 spelers de bekerwedstrijd tegemoet
uit bij Omlandia 7. We blijven positief en we gaan zeker nog punten halen.

Futsal Stedum door in beker
In de competitie staat Stedum nog steeds op 0 punten mede veroorzaakt door blessures bij verschillende spelers.
Echter in de beker had de ploeg de eerste poulewedstrijd gewonnen van Omlandia 4. Op 23 oktober moest het
aantreden in de Tiggelhal tegen Omlandia 7. Op deze avond waren in ieder geval Diederik Dijk en Matthijs Colstee
weer van de partij na hersteld te zijn van blessures en ook Tiemen Dijk was deze avond naast de gebruikelijke
harde kern weer aanwezig.
Al snel werd duidelijk dat Stedum eindelijk weer eens een overwinning kon bijschrijven. Met mooie combinaties
vielen de goals in de eerste helft als rijpe appelen uit de boom. Bij rust was het dan ook al 1-7.
In de tweede helft besloot Omlandia met zijn allen voor de goal te gaan hangen zodat de gaatjes minder makkelijk
gevonden werden door Stedum. Toch wist Stedum de stand nog op te schroeven naar 1-9. Maar hierna verslapte
de concentratie wat, waardoor uiteindelijk de 3-9 eindstand bereikt werd. De goals werden gescoord door Tiemen
Dijk (4x), Diederik Dijk (3x) en Matthijs Colstee (2x).
Doordat in de zelfde poule Pelikanen 1 niet kwam opdagen tegen Omlandia 4 betekende dit dat Pelikanen er uit
ligt en Stedum hierdoor zich plaatste voor de volgende bekerronde. Hopelijk geeft de zege ook het vertrouwen
voor de competitie en kan daar de stijgende lijn worden doorgetrokken.

Futsal Stedum niet door in beker
Het futsalteam van Stedum heeft niet de volgende ronde van de beker weten te bereiken. Op vrijdag 27 november
mocht het in de eigen Boshal het opnemen tegen Futsal Winsum 5, een technisch vaardige ploeg. Gelukkig kon
Stedum weer beschikken over paar teruggekeerde spelers die eerder geblesseerd waren. Hierdoor kwam Stedum
heel goed uit de startblokken en stond er na een kwartier een 2-0 voorsprong op het bord. Binnen mum van tijd
stond het overigens 2-4 door dom balverlies voorin waardoor Futsal Winsum 4 keer kon scoren op identieke wijze.
Met deze stand werd ook gerust.
In de tweede helft werd het al snel 2-5. Gelukkig kon Stedum snel terugkomen tot 3-5 en later zelfs tot 4-5
waardoor de wedstrijd toch een spannend slot kreeg. Doordat Stedum met meer druk naar voren speelde liep het
nog tegen een counter aan waardoor het 4-6 werd. Maar met nog 5 minuten te spelen werd het weer 5-6. En in
deze laatste 5 minuten kreeg Stedum kans op kans, alleen wilde de bal er niet in. Hierdoor kon er uiteindelijk niet
gewonnen worden en waren ook strafschoppen niet weggelegd voor de geel-zwarte brigade. Hiermee kwam er
dan ook een sneu einde aan het bekeravontuur voor Stedum.

Futsal Stedum pakt 2e zege op rij
Op vrijdag 11 december trad Stedum aan tegen TLC 3. Na vorige week de eerste punten gehaald te hebben wilde
Stedum graag de stijgende lijn doortrekken. In het eerste kwartier ging dit er niet op lijken. Door onoplettenheid
stond de ploeg met 0-3 achter. Hierna begon het te draaien en werd er door goed tikwerk 3 keer gescoord
waardoor het 3-3 werd. Na de rust ging het verder gelijk op. Eerst kwam TLC weer op 3-4 waarna Stedum weer op
4-4 kwam. Door uitstekend keeperswerk van Swieringa bleef het lang 4-4. Maar toch met zo’n 5 minuten voor tijd
werd het 4-5. Maar binnen de minuut kwam Stedum weer langszij. En met nog een minuut te spelen kwam de
boys uit Stedum voor het eerst op voorsprong en ze wisten hierna de zege over de streep te trekken. Hierdoor
werd de 2e overwinning op rij gehaald en is de ploeg weer een plek gestegen. De doelpunten werden gemaakt
door Diederik Dijk (2), Marten Hovenga (2) Archelon Quammie en Michel de Graaf. Hiermee sluit Stedum de eerste
helft van het seizoen met een goed gevoel af.

Futsal Stedum trekt goede lijn na winterstop door
Net voor de winterstop wist het zaalteam van Stedum 2 wedstrijden achter elkaar te winnen waardoor de laatste
plaats verlaten werd.
In de winterstop heeft Stedum zich geroerd op de transfermarkt en heeft het Ronnie Medema weten te strikken.
Het is maar goed dat het dit heeft gedaan want inmiddels is Andre Swieringa met knieproblemen in de ziekenboeg
beland waarbij de diagnose niet goed te noemen is waardoor het einde seizoen is. Ook Tiemen Dijk is nog
herstellende van een beenbreuk maar op de weg terug. Verder zitten Randy Bolhuis (ribben) en Robbert Slager
(operatie) nog in de ziekenboeg.
Op 29 januari begon Stedum aan de 2e helft van het seizoen zonder deze geblesseerde spelers. En door werk en
vakantie waren Marten Hovenga en Dick Nieborg afwezig. Hierdoor trad Stedum aan met de volgende spelers:
Michel de Graaf, Matthijs Colstee, Diederik Dijk, Wolter van Zanten, Archelon Quammie, Ronnie Medema en
Boelie de Sturler waarbij Ronnie zijn debuut maakte.
Tegenstander deze avond was WMC 6 en van deze tegenstander was eerder met 11-1 verloren na een 2-1
ruststand. De verklaring hiervoor was afwezige spelers en dramatisch spel. Dit wilde Stedum deze avond recht
trekken. De ploeg schoot uit de startblokken en binnen het kwartier was de stand al 5-0 door doelpunten van
Wolter van Zanten (2x), Matthijs Colstee (2x) en Michel de Graaf. Dit alles werd met goed spel behaald. WMC wist
voor de rust slechts 1 keer te scoren waardoor Stedum met een riante stand de rust in ging. En wie zal het zeggen,
maar misschien zorgde deze tussenstand er wel voor dat de echte scherpte er de 2e helft niet was. Want zo
makkelijk de doelpunten in de eerste helft vielen zo lastig ging dat in de 2e helft terwijl de kansen er wel waren.
WMC rook hierdoor zijn kansen en wist vrij snel de 5-2 te scoren. Hierna zorgde Wolter van Zanten nog voor 6-2.
Maar hierna kwam WMC snel op 6-5 en mocht Stedum blij zijn dat de Sturler nog menig bal wist te redden
waardoor het hierbij bleef. Met nog zo’n 5 minuten kwam Stedum gelukkig weer op een marge van 2 door Matthijs
Colstee. Maar met een minuut op de klok kwam WMC weer op 7-6 en werd het nog spannend. Maar gelukkig wist
Stedum uiteindelijk verdiend te winnen en is de goede lijn na de winterstop doorgetrokken en heeft Stedum weer
aansluiting met de subtop.

Futsal Stedum zet zegereeks voort
Net voor de winterstop begon Futsal Stedum eindelijk zijn eerste punten te pakken met 2 mooie overwinningen.
Het lijkt erop dat de Stedumers de smaak te pakken hebben gekregen, want na vorige week van de nummer 3
WMC 6 gewonnen te hebben, werd nu nummer 4 Extudiantes in de eigen hal te kijk gezet.
Stedum begon met de volgende spelers: Michel de Graaf, Diederik Dijk, Matthijs Colstee, Ronnie Medema,
Archelon Quammie, Dick Nieborg en Boelie de Sturler.
Extudiantes kreeg de eerste kans van de wedstrijd waarbij de bal goed werd teruggelegd maar de ingeschoten bal
werd uiteindelijk geblokt door Dick Nieborg. Hierna werd de bal direct naar voren schoot waardoor Diederik Dijk
en Matthijs Colstee direct konden counteren en zo de 0-1 op de borden brachten. Hierna ging de wedstrijd gelijk
op. Elke keer als de ploeg van de ex-studenten gelijk maakten scoorden de Stedumers weer tegen. Zo werd de
ruststand behaald met een 3-3 tussenstand.
In de 2e helft werd duidelijk dat Stedum de betere ploeg was. De ex-studenten hadden eigenlijk in hun aanvoerder
slechts een speler die echt gevaar kon stichten. Daarentegen konden de Stedumers over meer surplus aan
kwaliteit beschikken. En zo werd de ene naar de andere mooie aanval opgezet. Na zo’n 5 minuten kwamen de
Stedumers dan ook verdiend op 3-4 en als de kansen echt benut waren geweest , was de wedstrijd op dat moment
al beslist geweest. Exstudiantes wist met een punter nog eenmaal langzij te komen. Maar eigenlijk kon ook het
mee gekomen publiek al zien dat Stedum deze wedstrijd zou gaan winnen. De 4-5 was een van de mooiste
aanvallen. Het was Michel de Graaf die Diederik Dijk inspeelde. Deze begaafde technicus stuurde zijn verdediger
met een balletje achter het standbeen langs het ‘bos’ in. Hierna bediende hij Matthijs Colstee en deze wist
Archelon Quammie te bereiken, welke bekwaam afrondde. Hierna drukte Stedum met goede aanvallen door naar
4-7 en was de wedstrijd beslist. Dat beide ploegen hierna nog ieder 1 keer scoorden was meer voor de statistieken.
En zo zette Stedum de zegereeks met een 5-8 overwinning voort. De doelpunten deze avond werden gescoord
door: Matthijs Colstee (3x), Diederik Dijk (2x), Michel de Graaf (2x) en Archelon Quammie. Komende vrijdag hoopt
Stedum uit bij Vijfje 9 de reeks door te trekken. Komt allen kijken in de Aclohal om 21.00 uur.

Futsal Stedum verslaat koploper Real Camaradas
Een paar weken geleden kwam er een einde aan de zegereeks van Futsal Stedum. De Stedumers verloren destijds
onnodig van Vijfje en baalden daar behoorlijk van. Op 18 maart moest de ploeg naar Zuidhorn om aan te treden
tegen koploper Real Camaradas, die samen met Futsal Winsum strijden om het kampioenschap in de 2e klasse.
Stedum wilde vandaag wel laten zien dat de eerdere nederlaag onnodig was aangezien het al had gewonnen van
andere toppers zoals WMC en Exstudiantes.
In de Quick Silverhal moest Stedum het doen met de volgende spelers: Marten Hovenga, Michel de Graaf, Diederik
Dijk, Matthijs Colstee, Wolter van Zanten, Dick Nieborg en Archelon Quammie. Daar de beide doelmannen in de
lappenmand zitten, ging Marten Hovenga (onwillige knie) op de goal.
Stedum begon wat ongelukkig en al snel stond het 1-0. Echter via een mooie aanval werd het uit een pass van
Diederik Dijk via Wolter van Zanten 1-1. Het duel ging gelijk op. Door een onoplettenheid kon Camaradas weer op
voorsprong komen. Maar Stedum zette vanaf dat moment de zaken snel recht. Eerst was het Matthijs Colstee die
uit een schitterende pass van Michel de Graaf de gelijkmaker maakte. Hierna een schitterende counter waarbij
Michel de Graaf met een pass Matthijs Colstee de diepte in stuurt. Hierna probeert Colstee zijn maatje Diederik
Dijk te bereiken maar een verdediger probeert de pass te onderscheppen maar schiet hierbij de bal in de eigen
goal. Hierna wordt het zelfs 2-4 waarbij de goal de verdienste is van doelman Marten Hovenga, die de bal buiten
de cirkel goed onderschept en de bal inpast op Michel de Graaf, welke Diederik Dijk in stelling brengt om te scoren.
Voor de rust weet Camaradas tot 3-4 terug te komen en is het vooral de verdienste van Marten Hovenga, die
overigens de gehele wedstrijd goed stond te keepen, dat dit ook de ruststand wordt.
In de tweede helft speelt Stedum nog beter en het regent dan ook kansen. In mum van tijd staat het 3-5 uit een
schitterende aanval tussen Matthijs Colstee en Archelon Quammie waarbij Wolter van Zanten als eindstation
wordt gevonden. Camaradas weet niet onder de druk uit te komen en het is Diederik Dijk die van achteruit met
een pass Matthijs Colstee weet te bereiken, die een heerlijke actie in huis heeft en uiteindelijk de meegelopen
Diederik Dijk weer weet te bereiken, welke de bal makkelijk binnen loopt. Hierna wordt het zelfs 3-7. Het is Michel
de Graaf die een lange bal geeft op Matthijs Colstee, waarbij de keeper net eerder is en de bal weg kan tikken.
Echter hierbij komt de bal in de voeten van Diederik Dijk die van afstand het lege doel weet te vinden. Gezien de
kansen had Stedum nog verder voor moeten staan. Maar de overwinning lijkt een feit en dat is ook zo waarbij de 2
tegentreffers die Camaradas nog scoort voor de statistiek zijn, waarmee de eindstand 5-7 wordt. En zoals gezegd
stond Marten Hovenga vandaag als een beer te keepen. Hiermee verslaat Stedum in het hol van de leeuw koploper
Camaradas, waarbij het hele team een compliment verdiend gezien het goede spel.

Futsal Stedum maakt kampioenskandidaat Winsum lastig
In de 2e klasse Futsal is het menig spannend tussen Real Camaradas 3 en Winsum 4. Beide ploegen gaan gelijk op
waarbij Camaradas een paar weken geleden de 3 punten voorsprong kwijt raakte door een nederlaag tegen
Stedum.
De ploeg uit Stedum had zeker in deze klasse mee kunnen doen als het dit seizoen niet zoveel blessures had
gekend. Hierdoor werden er voornamelijk in de eerste helft van het seizoen veel punten verspeeld. Na de
winterstop herpakte de ploeg zich met diverse mooie zeges waaronder die tegen Camaradas uit Zuidhorn.
Vrijdag 22 april hoopte heel Zuidhorn dat Stedum ook kon stunten tegen Winsum in de eigen Boshal. De ploeg
begon sterk en had na een kwartier eigenlijk op voorsprong moeten staan. Maar twee keer stond de paal een
doelpunt van Diederik Dijk in de weg en eenmaal werd de lat getroffen door Michel de Graaf. Hierna kwam
Winsum uit het niets door Wouter Bloem op een 0-1 voorsprong en in een mum van tijd stond het 0-5. Hierna
kwam Stedum terug via een strafschop benut door Matthijs Colstee. Overigens had Stedum al eerder een
strafschop gehad welke in de ogen van de scheidsrechter terecht werd gegeven wegens gestrekt been van de
keeper. Echter de spelers dachten hier anders over qua sportiviteit en schoten de bal niet in het doel. Dit laatste
brak Stedum aan het eind echter op en Marten Hovenga zei dan ook na afloop: ‘ik had deze er gewoon
ingeschoten’. Na de 1-5 kwam Stedum zelfs door doelpunten van Diederik Dijk en Michel de Graaf terug tot 3-5.
In de tweede helft kreeg het publiek zelfs waar voor zijn geld en leek Stedum de wedstrijd te gaan kantelen. Al vrij
snel kwam het op 4-5 door Tiemen Dijk en de gelijkmaker hing dan ook in de lucht maar Winsum wist weer op 4-6
te komen en bracht het verschil zelfs weer naar 3. Echter Stedum bleef knokken en wederom was het Tiemen Dijk
die scoorde waardoor het 5-7 werd. Even later wist Matthijs Colstee zelfs de aansluitingstreffer te scoren en rook
Stedum bloed. Maar Winsum rechtte even de rug en scoorde 6-8. Toch werd het in de laatste minuut nog
spannend doordat Matthijs Colstee 7-8 scoorde, maar de minuut bleek tekort voor wederom een stunt. En zo blijft
het spannend tussen Camaradas en Winsum.

Monsterscore in de Boshal
Na vorige week nipt te hebben verloren van kampioenskandidaat Futsal Winsum, moest Stedum wederom thuis
tegen Z.V.V. Delfzijl 3. Stedum trad aan met de volgende spelers: Marten Hovenga (doel), Michel de Graaf, Diederik
Dijk, Matthijs Colstee, Wolter van Zanten, Randy Bolhuis en Boelie de Sturler.
Delfzijl was met een aardig jong team gekomen en het kon dus wel eens een aardig duel gaan worden. Door een
countertje van hun kant kwam de ploeg uit Delfzijl op een 0-1 voorsprong. Maar dit deerde Stedum niet en binnen
mum van tijd was het al 3-1. Hierna werd de ene naar de andere vloeiende combinatie uit de hoge hoed getoverd
waardoor de ruststand bij 13-1 bereikt werd.
In de 2e helft ging Stedum rustig door alleen in een iets lagere versnelling. Het duurde even voordat er weer
gescoord werd, maar hierna liep de gesmeerde motor vrolijk verder om uiteindelijk te eindigen bij 22-2, hetgeen
de grootste uitslag in deze competitie is. Stedum werkte hiermee ook stevig aan het doelsaldo en het publiek was
dan ook de grote winnaar met zoveel doelpunten. Het had eigenlijk ook 23-2 moeten zijn, maar Boelie de Sturler
kwam uit een goede pass van Michel de Graaf voor de goal. Hij kwam echter iets te ver onder de bal waardoor hij
voor een hoek moest kiezen en hij zag de bal uiteindelijk tegen de paal aankomen waar hij erg van baalde.
Menigeen kon er na afloop om lachen toen bleek dat een en ander ook nog was vastgelegd. Al met al dus een
monsterscore in de Boshal. De doelpunten werden gescoord door: Diederik Dijk (7), Wolter van Zanten (7),
Matthijs Colstee (5), Michel de Graaf (2) en eigen doelpunt.

Futsal Stedum wint laatste thuiswedstrijd
Op vrijdag 13 mei trad Stedum voor de competitie aan in zijn laatste thuiswedstrijd tegen Vijfje 7. In de allereerste
wedstrijd was hiervan met 9-4 verloren.
Stedum kwam eerst op 0-1 achterstand. Maar binnen mum van tijd stond het 3-1 door mooie aanvallen met goals
van Tiemen Dijk en Wolter van Zanten (2). Gezien het aantal kansen had het ook zomaar 7-1 kunnen staan. De rust
werd echter bereikt met 3-2.
In de 2e helft geeft Stedum gas en met mooie combinaties wordt de score opgevoerd naar 6-2 met goals van
Matthijs Colstee (2) en Diederik Dijk. Nog 1 keer weet Vijfje de rug te rechten en terug te komen tot 6-4. Hierna
laat Stedum het niet verder komen en mede door goed keeperswerk van Marten Hovenga weet Vijfje het net niet
te vinden.
Stedum zet hierna weer aan en door goed spel worden de dubbele cijfers gehaald. Middels doelpunten van Wolter
van Zanten, Matthijs Colstee en Diederik Dijk (2) wordt het 10-4. Voor de statistieken doet Vijfje nog 2 keer wat
terug, maar de zege is binnen en zo wordt de laatste thuiswedstrijd voor het vele publiek gewonnen. Door deze
zege is Stedum opgeklommen naar plek 4 en moet het op 20 mei nog naar Delfzijl.

