V.V. STEDUM 3
SEIZOEN 2012-2013
-------------------------------------------------Stedum 3 verliest laatste wedstrijd
Dinsdag 28 mei moest stedum 3 aantreden tegen Wagenborger Boys.Het team van
Wagenborgen waar we tegen zouden moeten spelen kwam netals een aantal weken
geleden niet opdagen dus moesten we het opnemen tegen een mengelmoes van spelers
die lid zijn van Wagenborgen. De gemiddelde leeftijd lag ongeveer 15 jaar lager bij de
gasten waardoor stedum er in het laatste kwartier uiteindelijk onderdoor zou gaan. De
wedstrijd werd onder heerlijke omstandigheden gespeeld iets waar we lang op hebben
moeten wachten deze competitie. Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat we
de handen vol zouden hebben aan deze (jonge) gasten. Na een aardig begin met een
iets dominanter Steem 3 viel het doelpunt toch aan de zijde van de gasten. Uit een
hoekschop werd de bal voor de goal gekopt waarna er niet voldoende werd
ingegrepen door de Stedum defensie, de gasten scoorden gemakkelijk 0-1. De beide
teams waren gelijkwaardig tot aan de rust.
Na de rust met o.a. de Jarige Teddy in het veld was stedum aanvankelijk de betere
ploeg. Dat drukte zich ook uit in de stand, Stedum boog een 0-1 achterstand om in een
voorsprong van 2-1. Tony maakte een prachtige solo langs een aantal tegenstanders en
wegens gebrek aan ondersteuning in de voorhoede besloot hij het ook maar zelf af te
maken met een harde schuiver. Daarna etaleerde Clown nog maar weer een keer zijn
prachtige traptechniek, aan de rechterkant van het veld op een meter of 25 van de goal
liet hij de bal van de buitenkant van zijn linkerwreef vertrekken om die vervolgens
terug te zien in de winkelhaak. Vervolgens kwam Wagenborgen terug in de wedstrijd
door de 2-2 te maken vanuit een schot van afstand. Boelie leek de bal te kunnen
pareren maar kwam bedrogen uit toen hij de bal achter zich uit het netje kon gaan
vissen. Stedum kwam via de laatste officiële goal voor Stedum van Ronald(o) nog wel
op 3-2 maar daarna was het laatste woord aan de gasten. Na het uitvallen van
asspelers Clown, Dick en Robert en de iets ruimere longen bij de gasten namen ze in
het laatste kwartier het heft in handen door met twee goals de wedstrijd te beslissen(34).
Zo eindigde de laatste wedstrijd van deze zo succesvolle competitie helaas in mineur.
Na de wedstrijd werden door de leiders en de voorzitter nog enkele lovende woorden

gesproken en stonden we stil bij de spelers die hun laatste wedstrijd voor Stedum (3)
hadden gespeeld. Op 15 juni wordt tijdens het kampioensfeest op een officiële manier
afscheid genomen van Ronald Werkman die vanwege fysieke ongemakken zijn
fantastische voetbalkwaliteiten niet meer optimaal kan tonen en ook van Hendrik
Niewold die alle elftallen van de club heeft doorlopen en bovendien was hij de laatste
jaren actief was als wedstrijd secretaris. Kortom twee jongens die opgegroeid zijn met
en veel betekend hebben voor de VV Stedum. We wensen beide een goede (sportieve)
toekomst toe en zien jullie graag nog eens terug langs de lijn in ons “theatre” ! De
voetjes kunnen bijna omhoog, nog even het seizoen afsluiten en dan vakantie! Daarna
gaan we ons weer voorbereiden op de 24e voorronde van de Champions League.
Allemaal een fijne vakantie gewenst en tot volgend seizoen! Omdat de laatste
wedstrijd gespeeld is volgen hieronder de statistieken.

Steem 3 seizoen 2012-2013:
Aantal wedstrijden: 21 (Noordpool heeft zich teruggetrokken)
Topscoorders 2012-2013: Ronald (36), Tony(17), Andries(15), Andre(12)
Gemaakte goals: 111
Meest gespeelde wedstrijden (10 of meer) Andre(21), Pieter(20), Sik(19), Robert(18),
Tony(18), Dick(18), Ronald (18) Dick.D(17), Boelie(17), Hendrik(16), Hergen(15),
Harry(15), Klaas-Willem(14), Andries(12), Pieter-Berend(12)
Grootste uitslag: 1-11(Corenos uit)
Meest bizarre uitslag: 8-9 (Wagenborgen uit) en 7-10 (Poolster uit)
Meeste goals door een speler in een wedstrijd: Ronald(5x Wagenborgen uit)
Aantal spelers gebruikt: 31

Stedum 3 kampioen!!!
Na de prima resultaten van de afgelopen weken kon Stedum 3 afgelopen dinsdag 21
mei kampioen worden. De concurrenten uit Uithuizen en Appingedam hadden kleine
steekjes laten vallen dus moest tegen Viboa 6 gewonnen worden door de mannen van
Pieter Hovius en Dick Nieborg om zich met nog een speelronde te gaan reeds
kampioen te mogen noemen. Er is jaren gebouwd aan het huidige topteam dus de
leiding vond dat we maar eens moesten gaan oogsten. Alle trainingsarbeid(derde
helften meegerekend natuurlijk) moest nu maar eens uitbetaald gaan worden. Aan de
beleving vooraf was te merken dat dit toch net een andere wedstrijd was dan de tot nu
toe gespeelde wedstrijden.
De selectie was compleet dus moesten vijf spelers teleurgesteld in de dugout
plaatsnemen. Iedereen was ruim op tijd aanwezig en het was iets rustiger in de
kleedkamer, op de beats van DJ Opa na natuurlijk! We zagen wat andere koppies bij
Viboa op het veld verschijnen en oude krijger Kampinga van Viboa gaf al
gekscherend aan dat ze dit keer de keeper van het eerste hadden meegenomen, zelfs
sterspeler van Viboa 5 Ate Trox was van de partij. We waren dus gewaarschuwd en
begonnen dan ook goed aan de wedstrijd.
Viboa speelt verzorgd voetbal maar Steem 3 weet vaak vroegtijdig de aanval van de
blauwgelen uit Winsum te ontrafelen waardoor we druk op de helft van de
tegenstander konden houden. Andries vandaag als linksback opgesteld was een van de
gevaarlijkste aanvallers. Na twee gemiste kansen was het dan eindelijk raak voor
Stedum. Andries speelt Hergen aan die zijn tegenstander prima passeert en een
afgemeten voorzet geeft aan Tony die vervolgens Ronald in een nog betere positie
weet te bereiken. Ronald aarzelt geen moment en haalt onhoudbaar uit: 1-0! Een
prachtige aanval uit het welbekende boekje zullen we maar zeggen. De grootste kans
voor onze gasten ontstaat uit een slordigheid aan onze zijde: een onbewuste
terugspeelbal wordt door onze kleumende doelman opgepakt en bestraft met een vrije
trap tegen. Binnen de zestien mochten de gasten een vrije trap nemen maar gelukkig
was de rug van Dries breed genoeg om het gevaar te keren.
De rust werd bereikt met een 1-0 voorsprong. In de pauze werd er volop gewisseld
waardoor we na de pauze even weer in ons spel moesten komen. Het spel van Viboa
werd er ook niet beter op dus konden we uiteindelijk de voorsprong verdubbelen.
Jan(zou hij inmiddels een plaatje van onze kampioensschaal hebben?) werd
aangespeeld in de diepte op rechts en schoot raak in de korte hoek. Na die goal wist
Steem drei via topscoorder Ronald(o) nog op 3-0 te komen en zelfs onze doelman van
vandaag Boelie wist te scoren. Dat laatste gebeurde vanaf de penaltystip, overigens op

advies van de harde supporterskern in ons kolkende “theatre”. 4-0 was de uitslag toen
het laatste fluitsignaal klonk. Het feest kon losbarsten het Joop Zoetemelk syndroom
is verleden tijd. Na een aantal tweede plaatsen dan eindelijk kampioen! Het feest
barstte los in de kleedkamer en het eerste kratje was in een zucht soldaat gemaakt
uiteraard op de klanken van queen, welk nummer spreekt voor zich….In het sportcafe
werd het daarna nog erg gezellig. De kelen werden flink gesmeerd en ook de
stembanden kregen het flink te verduren tijdens het zingen van het clublied. Wat een
prachtig seizoen met meer dan 100 gemaakte goals, een karrevracht aan punten,
nauwelijks personele problemen en daar waar ze toch ontstonden werden ze teniet
gedaan door invallende spelers uit overige teams(waarvoor veel dank!) Dankzij de
vele vrijwilligers van de V.V. hebben we elke wedstrijd over de juiste faciliteiten
kunnen beschikken. Grote dank zijn we natuurlijk verschuldigd aan:
Leiders/trainers/verzorgers/spelers Pieter en Dick bedankt! Ook de sponsoren van het
derde www.bebeka.nl en www.wimvanzanten.nl hartelijk dank voor jullie
ondersteuning! Waarschijnlijk neemt de commerciële afdeling binnenkort contact op
om het budget te verhogen vanwege deelname aan de Champions League. Eerst wacht
ons dinsdag as. nog de wedstrijd tegen Wagenborger-Boys(komen ze nu wel?) waarna
we ons gaan voorbereiden op het altijd gezellige 7 tegen 7 toernooi op de
afsluitingsdag van de VV Stedum in ons eigen “Theatre of Steem”
Theatre of Steem:
Stedum 3 – Viboa 6 4-0 (1-0)
25. 1-0 Ronald(o), 60. 2-0, (Tattoo) Jan, 80. 3-0 Ronald(o), 90+1. 4-0 Boelos
Opstelling:
Boelos, Dick D(46. Hendrik), Jan Sik(60.Pieter Berend), Robert, Andries(46. Frans),
Hergen, Dick N, Andre(80. Andries), Pieter(46. Klaas-Willem), Ronald en Tony(46.
Jan)
Reserve doelman: Harry

Stedum 3 wel, Zuidhorn 1 niet
Op deze zaterdag stonden er veel belangen op het spel bij de VV Stedum. Zo moest
het eerste vandaag tegen kampioen Zuidhorn. Bij een gelijk spel en bij verlies van
Pelikaan S zou de nacompetitie een feit zijn. Echter Zuidhorn wil graag ongeslagen
blijven en kan ook nog de 100 halen qua doelpunten. Dit laatste kon Stedum 3 deze
dag ook bewerkstelligen, maar toch was niemand daar echt mee bezig. Immers de
punten zijn belangrijker in de kampioensrace.
Voor mij zelf begon het voetbalweekend al op vrijdag en ik zeg voetbalweekend
omdat zowel vrijdag (zaal), zaterdag (veld) en zondag de FC op het programma
stonden. Vrijdag verloren we helaas en ook op zondag kon de FC het niet bolwerken
tegen de kampioen. Maar op zaterdag werden er weer 3 punten behaald. Op deze
zaterdag was ik ’s ochtends al wezen kijken bij de e2 en f1. Bij beide teams zitten
leiders die mijn medespelers zijn bij het derde. Ik moet zeggen dat beide leiders
Andries en Klaas Willem goed bezig zijn met de jeugd. Vooral bij E2 zag ik een
sidderende wedstrijd waar na een 0-3 achterstand nog werd gewonnen met 4-3.
Geweldig dat de jeugd er zo mee bezig is. Nu dan de zaterdagmiddag. Ik had wel
meerdere titels in mijn hoofd zoals ‘100’ of nog ‘4 punten’ of ‘kampioenskoers’, maar
toch vond ik de bovenstaande titel wel gepast. Immers Zuidhorn won helaas met 1-2
(terwijl Pelikaan S ook verloor) maar haalde nog niet de 100. Stedum 3 haalde met de
zevende goal van de wedstrijd wel de grens van de 100 en het was Joe die deze goal
wel wilde maken. Dus vandaar de titel.
Stedum 3 ging met een wat krappe selectie naar Spijk en hierdoor besloot Boelie toch
te gaan voetballen zodat Snoek alsnog op de goal ging. Vermoedelijk was Snoek
hierop niet bedacht want hij moest in de kleedkamer al even omschakelen en zich
concentreren op het keepen van deze wedstrijd. Dus of bepaalde goals hiermee te
maken hadden zullen we nooit weten. Want het werd een doelpuntrijke wedstrijd.
Wederom vielen er 17 goals en dat was niet de eerste keer dit seizoen, want eerder in
het seizoen werd het ook al 8-9 tegen Wagenborger Boys. De boys van Stedum
begonnen goed aan de wedstrijd. Al snel was het 0-1. Uit een uitstekende pass van
Clown wist Rabbi Ronald te scoren. Niet veel later viel er een echte ‘Bep Bakhuys’
goal te noteren. Andries werd door Klaas Willem de diepte ingestuurd en slingerde de
bal goed voor en Tony wist met een schitterende duik met de kop te soren. Hierna
bleef het kansen regenen, maar op een of andere manier liet Stedum de teugels wat
vieren en door dom balverlies kon Poolster op gelijke hoogte komen. Het had zelfs 32 kunnen worden maar Snoek redde knap. Hierna werd het snel 2-4 door Andries. Zijn
eerste goal was een schitterende kopbal uit een corner van Tony. Hoezo we hebben
geen koppers in de ploeg? We scoren 2 keer met de kop haha. De 2e goal van andries
was er een om in te lijsten. Uit een voorzet van Tony schiet hij de bal vanaf de
achterlijn in de achterste hoek. Hierna gaat Stedum door en door het goed veroveren

van de bal door Ronald stelt hij Tony in de gelegenheid om de 2-5 te scoren. Net voor
rust wordt het 2-6. Bij goed uitverdedigen van Klaas Willem kan Ronald alleen op de
goal af en lijkt de wedstrijd gespeeld.
In de 2e helft komen Pluisje en Mido erin. In de rust wordt geconstateerd dat een 7e
goal onze 100-ste zou zijn. De kansen hiervoor kwamen direct maar kennelijk wilde
niemand scoren waarbij Tony zelfs op de lat schoot. Hierna werd er even te makkelijk
gedacht en kon Poolster terugkomen tot 4-6. Dat het verdedigend hierbij niet snor zat
was wel duidelijk maar ja dan heb je nog altijd je keeper en kennelijk was Snoek nog
steeds niet bekomen dat hij op de goal stond want beide ballen waren houdbaar. Maar
goed niks aan de hand en Robert was er duidelijk over en eiste bij een mooie aanval
tussen Ronald en Tony de bal op op de 16 en met een mooie bal in de hoek was
nummer 100 daar (rondje dus van Robert). Kennelijk was onze keeper nog steeds
bewust want het stond zo maar 5-7. Toch was de marge al snel weer 3. Een schot van
Tony kon nog gepareerd worden door de keeper maar in de rebound was Ronald
attent. Toch was de organisatie wat zoek bij Stedum en in no time kwam Poolster op
7-8 door dom balverlies. Echter vanaf de aftrap werd er een aanval door Dick en
Klaas Willem opgezet waarbij Ronald het eindstation was en dat was maar goed ook
want anders had het wel eens raar kunnen lopen. Ook hierna kreeg Poolster nog een
kans maar nu redde Harry goed en kon de afvallende bal uitverdedigd worden. Het
slotakkoord was van Stedum. De moegestreden Clown (de volle 90 minuten) ging nog
1 keer de diepte in en legde de bal af op de mee gelopen Mido die de 7-10 op het
scorebord deed verschijnen (zijn enige goede balcontact haha). En zo behaalde
Stedum weer 3 punten en is het kampioenschap weer dichterbij.
Als de concurrentie in de komende week punten verspeeld kan Stedum 3 op dinsdag
21 mei in de eigen arena tegen Viboa kampioen worden. Maar goed zover is het nog
niet en mocht dat nog niet kunnen dan kan dit op 28 mei tegen Wagenborger Boys
thuis. Want als we gewoon beide wedstrijden winnen zijn we ook kampioen. Kom op
Boys, nog 2 wedstrijden en dan is het feest daar!!!!

Stedum 3 wint met 9-2 van SC Loppersum 4
Op zaterdag 27 april trad Stedum 3 pas om 16.30 aan tegen de veteranen uit
Loppersum. Loppersum met vedettes Koos Knoop, Gert-Jan Maneschijn, Peter
Wildeman en Ferry Doff in de gelederen was op de fiets richting Stedum gekomen.
Waarschijnlijk hadden de mannen een stevige tegenwind getrotseerd want pas toen de
derde helft begon raakten ze weer flink op adem.
De voorwedstrijd van het vlaggenschip met een uitermate belangrijke overwinning op
concurrent Pelikaan S (2-1) gaf de juiste adrenaline voor Stedum 3. Omdat het eerste
elftal wat personele problemen in de voorhoede had werd de jarige Ronald(o)
Werkman van ons gehuurd dus was voor het derde het kratje bier na de wedstrijd weer
veilig gesteld. Ronald is door de scouts van Stedum 3 ingekocht voor het maken van
de goals. Omdat hij dat ook elke week doet lag de druk nu bij de overige spelers. Na
een voorzichtig begin van beide kanten en op een lastig te bespelen veld waren de
beste mogelijkheden voor Stedum. Over de linkerkant werd een prima aanval opgezet
die werd afgerond door Andries (0-1) vervolgens maakte Andre(wie?) er na een
mooie combinatie met Sik twee nul van. Vervolgens scoorde Dick uit een penalty en
Clown schoot een vrije trap prachtig in de kruising. De ruststand (4-0) was bereikt.
Loppersum gaf wel erg weinig tegengas met hier en daar een mogelijkheid. Na de
pauze zorgde Andries voor 5-0 en vervolgens kwam er een kleine opleving van
Loppersum met twee goals tot gevolg waarvan de eerste hard en fraai tegen touwen
ging. Stedum zette weer een tandje bij en dat leverde nog vier goals op. De goal van
wederom Andries was prachtig, met een grote boog schoot hij de bal via de
binnenkant van de paal binnen en ook de eerste goal van Il Duche mocht er zijn. Na
een mooie een-twee met Teddy schoot hij half vallend hoog binnen. Beide spelers
maakten nog ieder een goal zodat er op het wedstrijdformulier een einduitslag van 9-2
staat. De derde helft was weer erg gezellig mede dankzij onze Lopster vrienden die de
derde helft wel heel serieus namen. Het niveau lag in deze helft behoorlijk dicht bij
elkaar iets waarvan op het veld absoluut geen sprake is geweest.
Zo werd het weer een ouderwets gezellig zaterdagmiddagje in het” Theatre of Steem”
Volgende week zijn de mannen van het derde vrij, de voorverkoop van de Fantour
naar Spijk start zaterdag as. Nog drie finales en zou het er dan eindelijk van komen??
Come on Steem drei!

GEO 4 - Stedum 3
Na een prachtig intro uit Mullie's Report in het artikel "Slecht spelen en toch winnen
is ook een kwaliteit" op deze website volgt hier het verslag van "de toppers van toen"
Geo 4 is een van de tegenstanders waar Stedum 3 het traditiegetrouw moeilijk tegen
heeft. Zaterdag was dat niet het geval al moest wel worden teruggeknokt vanuit een
achterstand omdat de gein dat onze keeper de nul niet zou houden wel erg letterlijk
werd genomen door ondergetekende. Zo stond het binnen tien minuten 0-1. Op het
lastige, troosteloze en zware veld 2 kwam Steem drei langzaam op stoom en na een
aantal prima aanvallen waarbij het aan de beslissende eindpass ontbrak scoorde
Ronald de gelijkmaker. Stedum hield het heft in handen al moest Boelie wel een
aantal keren in aktie komen. Toen Ronald 1-2 maakte en de assist gaf voor de
prachtige 1-3 van Jan was de wedstrijd grotendeels beslist. De rust werd bereikt met
de genoemde 1-3 stand en Teddy en Joe maakten plaats voor Il Duche en Maris.
De tweede helft liet Stedum het initiatief wat aan de gastgever en kwam er bij vlagen
prima uit via dreh- und angelpunkt Clown die de spitsen regelmatig aan het werk
zette. Het laaste zetje om de wedstrijd definitief te beslissen bleef lang uit en Geo
kreeg hier en daar toch nog wat kansen maar Boelie en de paal stonden succes voor de
garmerwolders in de weg. Uit een prima counter na een hoogstaande een-twee tussen
Pieter en Klaas-Willem werd Tony gelanceerd, hij had een prachtig "stiffie" in huis
die de keeper van de tegenpartij maar gedeeltelijk kon keren, Ronald was er als de
kippen bij om de bal alsnog binnen te tikken: 1-4! Wedstrijd gespeeld gas eraf richting
eindsignaal en warme kleedkamer waar de vrolijke klanken uit de door de leiders
aangeschafte ghettoblaster, de meegebrachte HJ's en de uitslag van Steem ain ons snel
weer deden opwarmen.
Stedum speelde een prima wedstrijd en had het geluk wat meer aan de zijde dan de
voorgaande weken. Ronald loopt weer een op een in 2013 en we kunnen weer drie
punten toevoegen in de race om het kampioenschap. Het lijkt erop dat we na een
moeizaam begin van 2013 het team weer op de rails hebben. Zaterdag tegen Viboa de
goede lijn voortzetten!

Stedum verliest topper tegen De Heracliden 4
Op zaterdag 9 maart stond in het Grand Theatre te Stedum de topper op het
programma tussen Stedum 3 (de nummer 1) en Heracliden 4 (nummer 2). In dit duel
was de koppositie de inzet waarbij Hercaliden eigenlijk in verliespunten gelijk stond
maar nog een wedstrijd tegoed had.
Dat de wedstrijd door ging was verbazingwekkend. Na een paar mooie lentedagen
gehad te hebben, had Koning Winter zijn intrede weer gedaan. Dit ging gepaard met
ijzige regen en een harde Noordooster waardoor het gevoelig koud was. Echter het
veld van Stedum lag er volgens de consul super bij en zo werd er om 14.30 uur
afgetrapt. Stedum begon op volle oorlogsterkte aan het duel en ook Heraliden deed
dit. Hierdoor ontstond er een mooi duel. Al snel opende Heraliden de score met een
mooi schot in de kruising. Stedum herstelde zich echter snel. Na een goed lopende
aanval wist Andries Tony te vinden en deze bracht de ploegen met een mooie schuiver
weer in evenwicht. Hierna leek de wedstrijd te kantelen waarbij Stedum de betere
kansen kreeg en de ploeg kwam ook door wederom Tony op een 2-1 voorsprong en
had hierna zelfs op 3-1 moeten komen, Echter Ronald miste een dot van een kans. Als
deze kans er in was gegaan had de wedstrijd vermoedelijk een ander verloop gehad.
Nu wist Heracliden zich toch weer op te richten en kreeg het een paar beste kansen
maar gelukkig hield de doelman van Stedum de ploeg op de been. Toch was hij bij
een van deze kansen kansloos en kwam het duel dus weer in evenwicht. En zo golfde
het spel op en neer met over en weer kansen. Toch zou de rust gehaald worden met
een 2-2 stand.
In de tweede helft waren er een paar omzettingen en wist Stedum het eerste kwartier
het duel naar zijn hand te zetten wat ook resulteerde in een mooie aanval met als
eindstation Clown. Hij passeerde Wassing met een bekeken schotje en zo leidde
Stedum met 3-2. Toch bleef het duel op en neer gaan en wist Stedum het duel niet te
beslissen en bleef Heracliden ruiken aan de gelijkmaker. Deze viel dan ook zo’n 20
minuten voor tijd. Een laag schot werd in eerste instantie nog gekeerd door Boelie
maar in de rebound wist Erik van de Heracliden te scoren. Zo’n 10 minuten voor tijd
kwam Heracliden op 3-4. Uit een goede voorzet kon de spits vrij inkoppen. Nu was
het Stedum dat weer kwam en kansen waren er zeker maar ook Wassing stond zijn
mannetje en wist met een paar goede reddingen de gelijkmaker te voorkomen. Stedum
schoot zelfs nog een keer op de paal en ver in blessuretijd zag Joe nog een vrije trap
over de kruising getikt worden want anders was het 4-4 geweest. En zo verloren de
veteranen op deze koude zaterdagmiddag de koppositie in deze klasse. Maar het is
nog niet voorbij alleen nu is de hoop gevestigd op een misstap van de Heracliden en
natuurlijk zelf weer wedstrijden gaan winnen. Volgende week volgt mits de
weergoden het toelaten het lastige uitduel tegen GEO in Garmerwolde. Steem drei
vervolgt zijn weg naar hopelijk toch de titel.

Onnodig verlies tegen De Pelikanen
APPINGEDAM- Nu de winter voorbij lijkt te zijn kunnen de kicksen weer echt uit het
vet gehaald worden. Zo ook de veteranen van Stedum.
Het derde elftal heeft de komende weken een interessant programma met geduchte
tegenstanders als De Pelikanen, Heracliden en GEO. In de competitie is inmiddels
concurrent Noordpool verdwenen. Hierdoor was Stedum voorafgaand aan de
wedstrijd tegen Pelikanen weer ongeslagen aangezien er van Noordpool verloren was,
kostte dit in de stand geen punten. Echter Pelikanen had van hun gewonnen en leverde
dus 3 punten in waardoor de wedstrijd van vandaag een soort van 6 punten wedstrijd
was.
Stedum ging op volle oorlogsterkte naar Appingedam. Toch was het voor velen weer
wennen om tegen een bal aan te trappen gezien het vele balverlies en verkeerde
passes.
Echter Stedum kreeg wel de betere kansen en na zo’n 10 minuten kwam het dan ook
terecht op een 0-1 voorsprong. Klaas-Willem stuurde Ronald diep en liep zelf goed
mee en kon zo de door Ronald teruggelegde bal in het doel werken.
Hierna werd Pelikanen iets gevaarlijker en hun nummer 10 kreeg 2 redelijke kansen
maar in beide gevallen lag Boelie in de weg. Toch was dit een waarschuwing en een
kwartier voor rust kwam deze nummer 10 wederom op de 16 in balbezit. Uit de draai
knalde hij de bal droog in de linkerhoek waardoor we gingen rusten met een stand van
1-1.
In de rust werd aangegeven dat we iets makkelijker moesten gaan voetballen. Met
wat omzettingen kregen we meer vat op het middenveld en in de tweede helft was
Stedum de bovenliggende ploeg maar de vele kansen die we kregen, wilden er op een
of andere manier niet in. Ook Pelikanen kreeg nog een paar mogelijkheden maar deze
werden onschadelijk gemaakt door de keeper van Stedum.
Na een afgeslagen aanval van Stedum stond Pelikanen ineens voor de goal van
Stedum en een schot vanaf ca 15 meter werd door Boelie niet goed vewerkt en
verdween in de goal. Nu moest Stedum nog meer aanvallen en deed dit dan ook naar
hartelust maar geen van de kansen gingen er in. Zelfs een bal op de paal kon in de
rebound niet benut worden.
En zo leed Stedum 3 een onnodige nederlaag.
Volgende week de topper thuis tegen De Heracliden in het Grand Theatre van Steem.
Kom allen kijken en schreeuw ons naar de overwinning.

Stedum wint van Eems Boys 5
DELFZIJL- Echte mannen voetballen op klei en daarom moest Stedum 3 op
zaterdagmiddag 9 februari aantreden in Delfzijl tegen Eems Boys 5.
Ondanks het feit dat er amper werd gespeeld op de noordelijke velden was het derde
veld in Delfzijl prima bespeelbaar.
Het begin van de wedstrijd was onwennig en er ging vooral veel mis in de passing
waardoor Stedum niet het eigen befaamde positiespel op de mat kon leggen.
Eems Boys profiteerde van een misverstand in de Stedum verdediging en scoorde zo
uit de eerste serieuze aanval de 1-0. Stedum zocht de aanval en kwam ook tot enkele
kansen voor o.a. Hergen, Robert en Andries.
De keeper van Eems Boys stak in blakende vorm dus de
scherpschutters(Ronald/Tony) van Steem 3 werden op dat moment wel heel erg
gemist. Zeker toen ook nogeens de uit het niets vallende 2-0 op het scorebord
verscheen.
Eindelijk nam Stedum het spel weer in handen en deed ook direkt wat terug via
Hergen die via de onderkant van de lat binnenschoot. Vervolgens schoot Andries van
een meter of twintig hard raak en stond de ruststand op het bord 2-2.
Na de rust met midseason aankoop Jan de Jong in de gelederen en even later nog
Johan en Diederik liet Stedum de teugels iets vieren en dat was ook nodig om de
laatste 20 minuten de wedstrijd te beslissen. Via een prima aanval en dito voorzet van
Diederik scoorde Andries met zijn hoofd 2-3. Vlak voor tijd maakte Jan zijn eerste
competitiegoal, de wedstrijd was beslist: 2-4. Dit was ook de eindstand. Drie
belangrijke punten in een lastige uitwedstrijd tegen een sportieve tegenstander is een
prima start van 2013 voor Steem 3. !

Stedum 3 pakt de draad weer op
Na vorige week van Noordpool 4 alias ‘Noordpool 2’ verloren te hebben was het de
veteranen van Stedum alles aan gelegen om weer te winnen.
Net zoals tegen Noordpool werd ook de wedstrijd tegen Poolster 4 op een ander
tijdstip dan half drie afgewerkt. Nu speelden de ‘oudjes’ vooraf aan de wedstrijd van
het eerste. Binnen 10 minuten leek de wedstrijd al gelopen doordat Spek al 2 maal had
gescoord. En als hij het vizier nog scherper had gehad was een hattrick zeker mogelijk
geweest.
Doordat diverse kansen werden gemist werd de voorsprong niet groter en door een
onoplettendheid achterin kreeg Poolster een kans en werd dit direct een doelpunt. Een
ongelukkig doelpunt. Dus in plaats van ver voor te staan, stond het ineens 2-1. Echter
direct hierna was het al weer 3-1. Spek werd goed aangespeeld in de 16 en draaide om
zijn as en scoorde zijn derde van de dag.
Toch lukte het niet om meer te scoren waarbij gezegd moet worden als ballen vaker
waren teruggelegd op de 16, Clown zeker had gescoord. Want meerdere malen stond
hij op de 16 doodvrij.
Ja en als je zelf niet scoort, hou je de tegenstander in het zadel en die scoorden vlak
voor rust uit een mooie combinatie de 3-2. Dit was teven de ruststand. In de rust
werden even de puntjes op i gezet.
Al vrij snel in de 2e helft scoorde Spek de 4-2. Hierna speelde Stedum wat rustiger en
wist Ronald de 5-2 te scoren. Toch had Poolster hierna bijna de 5-3 gescoord maar
een goede combinatie van hun kwam net niet bij hun spitst terecht.
Hierna waren het nogmaals Ronald en Andries die uiteindelijk de eindstand op 7-2
bepaalden. Toch had de uitslag hoger kunnen zijn, maar de keeper van Poolster was
bij meerdere kansen een sta in de weg.
Hiermee heeft Stedum 3 de draad van het winnen van wedstrijden weer opgepakt.
Volgende week is Stedum 3 vrij en dus kunt u als supporter dit sterrenteam weer
bewonderen op zaterdag 1 december in het ‘Grand Theatre’ om 14.30 uur tegen Viboa
6.

Stedum 3 verliest voor de eerste keer
UITHUIZEN- Zaterdagmiddag 9 november was Stedum 3 te gast op het prachtige
sportcomplex van de VV Noordpool.
Op het impopulaire tijdstip van 16.30 werd afgetrapt voor een memorabele wedstrijd.
Een prachtige nieuwe kunstgrasmat lag klaar voor een mooie pot voetbal maar de
verlichting was matig waardoor Stedum de eerste twintig minuten van de wedstrijd
vooral nodig had om te wennen aan de omstandigheden.
Het spel was redelijk in evenwicht met aan onze kant uitstekende reddingen van Harry
en een paar prima kansen voor de spitsen van Stedum. De beste was voor Tony die de
keeper reeds voorbij was maar helaas niet meer binnen kon schuiven.
In de rust kwam Ronald in het veld voor Pieter en de rest bleef ongewijzigd. Direct na
de rust brak de slechtste periode aan voor Stedum want het speelde slecht, leed veel
balverlies, maakte verkeerde keuzes en duels gingen veelal verloren. De gastgever
wist wel raad met deze fase en scoorde drie maal binnen 15 minuten waarbij aan de
derde goal een luchtje van buitenspel hing. Stedum reageerde direct na de derde
tegengoal door een afstandschot van Ronald vanaf de aftrap. De bal vloog met een
prachtige boog over iedereen richting vijandelijk doel maar helaas caramboleerde de
bal via de lat en de keeper uit het doel. Vlak daarna maakte Ronald alsnog de 3-1.
Stedum ging met supersubs Clown&Joe nog wel op jacht naar meer maar helaas was
na negentig minuten het eerste verlies van dit seizoen een feit. De omstandigheden
waren niet ideaal te noemen maar het was een slechte wedstrijd van Stedum 3 en tja
dan verlies je weleens …….Niet getreurd op naar zaterdag as. thuis om 12.15 in the
Theatre of Steem tegen Poolster als voorwedstrijd van ons vlaggenschip.
Tot dan!
Scoreverloop: 50. Gast 1-0, 60. Gast 2-0, 65. Gast 3-0, 80. Ronaldo 3-1.
Opstelling: Snoek, Dick(70. Joe), Sik, Pluisje, Boelos( 80.Clown),
Maris, Dries, Opa, Rios(46. Ronaldo)
Spek, Tonnie

Doelpunten festijn voor Stedum 3
WAGENBORGEN- Bij het lezen van de titel, gaat de lezer er vanuit, niet wetende
wat de uitslag is geworden, dat Stedum 3 een dike overwinning heeft gehaald. Maar
niets is minder waar. Stedum 3 won zaterdag met de cijfers van 8-9 (!!!) bij
Wagenborger Boys 3. Het publiek dat er was, was dan ook de grote winnaar. Maar
menig speler van beide kanten zal in zijn voetbalcarrière vermoedelijk nooit zo’n
wedstrijd hebben meegemaakt.
Stedum 3 ging deze middag naar Wagenborgen met de gedachte de ongeslagen status
te behouden. Er werd goed aan de wedstrijd begonnen en er ontstonden kansen om op
voorsprong te komen. Echter geheel onverwacht viel de goal aan de andere kant. Een
verre trap vloog over de verdediging en de spits passeerde Boelie met een schitterende
lob. Nog amper van de schrik bekomen was het ook al een 2-0. Weer een lange bal
vanuit achteren werd niet goed door onze linksback ingeschat. Hierdoor kon de spits
achter de bal aan. Echter Boelie probeerde buiten de 16 deze kans te voorkomen maar
had de pech dat de bal tegen de tegenstander aankwam en deze had op zijn beurt het
geluk dat hij de bal in de kluts goed mee kreeg en kon zo de bal breed leggen
waardoor de 2-0 gescoord kon worden. Hierna werd het snel 2-1 door een combinatie
tussen Ronald en Andries, waarbij de laatste de bal over de keeper stifte. Er volgden
meerdere kansen maar wederom stond Stedum te ver naar voren waardoor er weer een
counter volgde en de spits liet de doelman van Stedum kansloos. Echter in mum van
tijd liet Stedum zien dat ze beter waren. Eerst scoorde Andries door een combinatie
met Ronald en hierna was het Ronald zelf die 2 keer scoorde na goede combinaties.
Maar nog voor rust wist Wagenborgen de stand na een scrimmage op 4-4 te brengen.
In de 2e helft zou Stedum de klus wel even klaren, hadden we tegen elkaar gezegd in
de rust. Echter een simpele voorzet werd door Boelie (Boelietje) los gelaten en de
spits kon simpel scoren. Even later had Wagenborgen door balverlies op het
middenveld op 6-4 kunnen komen, maar nu was Boelie op zijn post. Toch werd het
even later toch 6-4. Een snelle counter werd met een schot vanaf de 16 afgerond.
Stedum rechtte de rug en Andries scoorde zijn derde van deze middag. Maar weer liet
Stedum zich aftroeven en was het weer 7-5. Direct vanaf de aftrap werd eigenlijk de
mooiste goal van de middag gemaakt. Deze was mooi omdat de bal van voet naar voet
ging zonder dat de tegenstander er tussen kwam waarbij het eindstation Ronald was.
Ondertussen werden er ook weer veel kansen gemist maar Robert wist met zijn linker
de knikker in de kruising te werken en bracht de stand op 7-7. Hierna werd het door
Ronald zelfs 7-8. Waar iedereen dacht dat Stedum nu wel zou doordrukken werd het
toch 8-8. Een voorzet zou door Opa worden weggekopt, echter de bal zwabberde wat
waardoor Opa de bal slechts kon schampen en hierdoor Boelie schitterend passeerde.
Balen dus. Met nog 7 minuten op de klok ging Stedum weer op zoek naar de 3 punten
en ja hoor…het lukte. Opa wist Hergen te bereiken en deze legde de bal voor op

Ronald die de bal in het dak van de goal knalde. Even later had deze zelfde speler 810 kunnen scoren maar hij schoot de bal tegen de keeper aan. Hierdoor bleef
Wagenborgen hoop houden en deze kregen ze nog via een corner maar de kopbal
belandde gelukkig in de handen van de keeper. Hierna floot de scheids deze
legendarische wedstrijd naar het verleden waarmee toch de 3 punten mee gingen naar
Stedum. Menig speler van Stedum 3 heeft zo’n wedstrijd nog nooit meegemaakt en
zal dit nog lang bij blijven in ieders carriere.
Zo valt er bij de veteranen van Stedum altijd wel wat te beleven. Dus komt volgende
week in het ‘Grand Theatre’ kijken naar de thuiswedstrijd tegen Corenos 4.

Stedum 3 wint ook van de Peli`s 5
STEDUM- Zaterdagmiddag werd in "the theatre of Steem" de wedstrijd tussen
Stedum 3 en De Pelikanen 5 gespeeld.
Na een aantal afzeggingen (het weer is te slecht de laatste tijd?) moesten ook de vier
mijl gangers volledig aan de bak.
Het was duidelijk dat de "Daamsters" naar Stedum waren gekomen om Stedum 3 het
voetballen onmogelijk te maken.
Dit kwam vooral tot uiting in enorme overtredingen en irritant gedrag waarbij de
overtreding op Ronald alles overtrof. Deze aanslag van achteren waarvoor je in de
eredivisie waarschijnlijk 7 wedstrijden schorsing krijgt was belachelijk. De dader
kwam met slechts geel goed weg. Helaas ging Stedum teveel mee met de tegenstander
wat betreft het zeuren en vergat het vooral om zelf te voetballen zoals ze kunnen. Na
een discutabel verkregen vrije trap kwam De Pelikanen zelfs op voorsprong omdat
Snoek de bal niet kon keren. Daarna ging Stedum wat beter spelen kreeg oa een hele
goede kans voor Ronald en maakte het uiteindelijk ook de prachtige gelijkmaker via
Clown. Na de gelijkmaker ging de wedstrijd gelijk op waardoor er met een 1-1 stand
gerust werd. Stedum 1 stond voor vernamen we in de rust dus dat was goed nieuws
vanuit Baflo.
Direct na de thee ging Tonnie "Il Duche" op avontuur en schoot de 2-1 binnen. Dit gaf
Stedum het nodige zelfvertrouwen en onder aanvoering van Tony die als vanouds de
truukendoos opende werd er jacht gemaakt op de belangrijke 3-1. Arend werd op
rechts weggestuurd en ipv voor te geven besloot hij de keeper te verrassen met een
prachtige boogbal, het was 3-1! Stedum was de hele tweede helft de bovenliggende
partij en speelde de wedstrijd probleemloos uit uit zonder een kans weg te geven. Juan
werkman speelde daar een belangrijke rol in want die gaf de bonkige, irritante spits
(die dacht dat ie heel goed was) geen enkele ruimte om potten te kunnen breken. Tony
maakte ook nog de 4-1 na een hogeschool eentwee met Ronald waardoor we weer een
wedstrijd winnend konden afsluiten.
Volgende week een inhaalronde dus de batterij opladen om daarna verder op jacht te
gaan. Supporters bedankt voor de support en voor degene die getwijfeld heeft over de
beschikbaarheid van plaatsen in het stadion: er was nog ruimte op de hoofdtribune!

