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-------------------------------------------------Stedum 2 laat kampioenschap liggen
FEERWERD- Het is het tweede elftal niet gelukt om kampioen te worden. In Feerwerd was een overwinning nodig,
maar werd terecht met 4-3 verloren. Dit terwijl de Stedumers nog met 1-3 voor stonden. Door de nederlaag is
VIBOA 5 kampioen geworden met één punt voorsprong. Helaas kon het massaal toegestroomde Stedumer publiek
niet beloond worden.
Na een geweldige inhaalslag op de ranglijst werd vorige week koploper VIBOA nog verslagen. De Winsumers
werden helemaal van de mat gespeeld, maar in Feerwerd was er helemaal niets meer te zien van het spel wat toen
op de mat werd gelegd. Het leek alsof Ezinge voor het kampioenschap speelde in plaats van de gasten. Binnen een
minuut had Ezinge al op voorsprong moeten komen, maar de aanvoerder van de thuisploeg schrok waarschijnlijk
zo erg dat hij de opgelegde kans naast schoot. Onverwachts kwam Stedum op voorsprong. Een individuele actie
van Arthur Beeldstroo werd door de aanvaller zelf tegen de touwen geschoten. De Stedumers gingen niet beter
spelen door de voorsprong. Het was Ezinge dat beter was en vooral de slag op het middenveld won. Dat de
thuisploeg dan ook op gelijke hoogte kwam was meer dan terecht. Keeper Jan Willem Meedendorp was kansloos
en zo stond het al snel weer 1-1. Toch kwam Stedum, ondanks het zeer matige en onrustige spel, snel daarna weer
op voorsprong. Marcel Loos werd diep gestuurd en werd binnen het strafschopgebied neergehaald. De
scheidsrechter twijfelde nog even of de overtreding binnen de lijnen plaats vond, maar wees uiteindelijk naar de
stip. Loos ging zelf achter de bal staan en bracht Stedum zo op een 1-2 voorsprong. Ezinge kreeg mogelijkheden
genoeg, maar ging daar te slordig mee om. Stedum kreeg een derde kans en ook deze werd verzilverd. Marcel Loos
werd bij de tweede paal helemaal vrijgelaten en kon vrij inkoppen: 1-3. En wie denkt dat je met zo'n voorsprong de
wedstrijd rustig uit gaat spelen, kwam bedrogen uit. In plaats van de bal rond te tikken zochten de gasten veel te
snel de lange bal en was de omschakeling zeker niet om naar huis te schrijven. Ezinge nam het middenveld nog
steviger in handen. Toch had de thuisploeg een individuele fout van de geel-zwarten nodig om tot scoren te
komen. De verdediging probeerde op te bouwen en daarbij werd Erik van Hulst ingeschakeld. Van Hulst wilde een
tegenspeler uitspelen, maar verloor het balbezit. De Stedumer verdedigers stonden helemaal uit positie en zo kon
de vrij gespeelde aanvaller simpel afronden. Een dure tegengoal net voor de rust.
In de kleedkamer waren de spelers er nog lang niet zeker van dat er die avond feest gevierd kon worden. Er
heerste vooral ontevredenheid over het vertoonde spel en dat Ezinge de bovenliggende partij was. De technische
staf besloot een aantal wisselingen door te voeren met de hoop dat Stedum in de tweede helft het heft in handen
zou nemen. Maar helaas, de tweede helft was nog slechter. Of eigenlijk, Ezinge was nog beter. Stedum werd
helemaal terug gedrongen en meerdere spelers waren helemaal de kop kwijt. In plaats van bezig te zijn met het

eigen spel hield menig Stedumer zich vooral bezig met de tegenstander én de scheidsrechter. De leidsman floot af
en toe ook zeer warrig, maar was zeker niet de oorzaak dat het van geen kant liep bij Stedum. Veel spelers hielpen
zichzelf uit de wedstrijd en dat resulteerde onder andere in een tijdstraf van vijf minuten voor Erik van Hulst na
commentaar op de leiding. In een korte periode wist Ezinge de achterstand om te buigen in een 3-3 stand. Het was
aan doelman J.W. Meedendorp te danken dat Stedum niet nog meer doelpunten om de oren kreeg. Toch kon ook
hij niet voorkomen dat Ezinge de 4-3 wist te scoren met een mooie stiftbal. Alleen Marcel Loos kreeg nog een
goede kans, maar het was niet terecht geweest dat Ezinge niet zou winnen.
Zo verloor Stedum de wedstrijd en het kampioenschap. Ezinge kwam wel heel goed voor de dag en het is eigenlijk
niet te geloven dat deze ploeg zo laag op de ranglijst staat. Helaas kon het mooie seizoen niet bekroond worden
met een kampioenschap. Volgend jaar nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Een felicitatie aan het adres van VIBOA 5 is
op z'n plaats, want als je aan het einde van de rit boven aan staat ben je simpelweg de terechte kampioen.

Stedum 2 overklast kloploper VIBOA 5
WINSUM- Het tweede elftal van Stedum heeft koploper Viboa 5 een behoorlijke pak slaag gegeven. In Winsum
werd met maarliefst 8-3 gewonnen. De thuisploeg had aan een punt genoeg om het kampioenschap binnen te
halen, maar door de winst van Stedum en de wedstrijd tegen Ezinge in het verschiet (1 juni) kan Stedum er nog
met de titel vandoor gaan. In Winsum had men goede hoop op minimaal een punt. Er werd in eigen huis alleen
tegen buurman Hunsingo gelijk gespeeld terwijl de overige thuiswedstrijden (ruim) werden gewonnen. Het
hoofdveld was vrijgemaakt voor deze beladen wedstrijd (terwijl Viboa 2 thuis nacompetitie speelde) en alle
ingrediënten waren aanwezig voor een mooie pot voetbal. Van de thuiswedstrijd wisten de Stedumers nog dat de
ervaren spelers van Viboa voetballend de betere waren, maar dat Stedum door een portie werklust gevaarlijker
was. De wedstrijd begon onder leiding van een scheidsrechter die na een kwartier weer vervangen werd omdat de
aangewezen scheidsrechter niet op tijd aanwezig kon zijn. Iets wat je niet wekelijks mee maakt. Maar beide
mannen deden het goed deze avond.

Toen de wedstrijd eenmaal begonnen was bleek het een felle strijd te worden. Twee ploegen die vol op de aanval
speelden en vanaf de eerste minuut direct op zoek gingen naar een openingsdoelpunt. Deze viel al redelijk snel in
de beginfase. Stedum was verdedigend even niet bij de les en het was een makkie voor de spits van Viboa om JW
Meedendorp te passeren. De geel-zwarten lieten de kop echter niet hangen en gingen gelijk op zoek naar de
gelijkmaker. Nadat Erik van Hulst over links de achterlijn zocht viel deze gelijkmaker ook snel. De doelman kon de
voorzet niet onder controle krijgen en het was voor Marcel Mulder een koud kunstje om binnen te schieten. Niet
veel later stond Stedum zelfs op voorsprong. Erik van Hulst wist van randje strafschopgebied te schieten en de bal
verdween over de keeper in het doel: 1-2. Toch kon Stedum niet lang genieten van de voorsprong, want even later
scoorde Viboa de gelijkmaker. Na dit doelpunt kroop Stedum een aantal keer door het oog van de naald, want de
thuisploeg miste een aantal opgelegde kansen om weer op voorsprong te komen. Wanneer deze kansen wel
waren benut was het voor Stedum een hele moeilijke opgave geweest om tot winst te komen. Gelukkig voor
Stedum stonden de schutters van Viboa niet op scherp en daar wisten de mannen van Hovenga/Hofman van te
profiteren. Wederom scoorde Marcel Mulder, het was een indentieke goal als de eerste en zo stonden de
Stedumers weer op voorsprong. En de koek was nog niet op, want even later was het Arthur Beeldstroo die met
een beeldschoon doelpunt de 2-4 wist te noteren. Zelfs de handen van het thuispubliek gingen op elkaar, dat zegt
waarschijnlijk genoeg over de schoonheid van dit doelpunt.

Na de rust begon Viboa met een extra spits. Hierdoor kregen de Stedumers nog meer ruimte op het middenveld.
En daar maakte het dankbaar gebruik van. Met Ronald Werkman en Shahin Sadek al Robae in de gelederen voor
Arthur Beeldstroo en Erik van Hulst wisten de gasten de voorsprong zelfs ruim uit te breiden. Viboa verdedigide
vaak op één lijn en kreeg geen moment de kans om terug in de wedstrijd te komen. Stedum rook bloed en scoorde
al snel een aantal doelpunten achter elkaar. De Stedumers wisten met een paar mooie aanvallen uit te lopen naar
een ongekende voorsprong van 2-7. Niemand, maar dan ook niemand in het Stedum-kamp had dit wedstrijd- en
scoreverloop verwacht. De drie doelpunten werden gescoord door Ronald Werkman (bekeken schot in de verre
benedenhoek), Marcel Loos (na mooie pass Woter) en Marcel Mulder (kopbal uit hoekschop). Viboa wist nog wel

iets terug te doen door de 3-7 te scoren. Echter, de thuisploeg had niet de hoop op een beter resultaat en zich al
lang neergelegd bij een zware nederlaag. Hier deed Stedum nog een schepje bovenop door een doelpunt van
wederom Marcel Mulder die zijn totaal daarmee op vier bracht met een mooie stiftbal.

In het Viboa-kamp werd al snel geroepen dat Stedum was komen opdagen met een half eerste elftal. Dat zou knap
zijn, aangezien het eerste 24 wedstrijden heeft gespeeld en een speler met 15 of meer gespeelde wedstrijden niet
meer met een lager elftal mee mag spelen. Ronald Werkman heeft natuurlijk de kwaliteiten om in het eerste uit te
komen, maar speelt na een lange blessure sindskort weer in het derde. Verder zijn er een aantal spelers die wel
eens speelminuten krijgen als invaller. Gelukkig nam het grootste gedeelte van de Viboa-selectie de nederlaag
sportief op. Stedum had een goede dag waarin veel lukte, Viboa liet het op hét moment simpelgenoeg afweten.
Hierbij onze grote dank aan alle Stedum-supporters die ons in Winsum kwamen aanmoedigen. Stedum kan
woensdag 1 juni een gooi naar het kampioenschap doen als het in Feerwerd tegen Ezinge speelt. Hopelijk kunnen
we dan weer op jullie rekeken! Want ookal zijn we goed op weg, deze overwinning op Viboa is niks meer waard als
we tegen Ezinge puntverlies lijden.

Stedum 2 met gemak langs Corenos 3
STEDUM- Stedum heeft de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen met 7-0 gewonnen van Corenos 3. De mannen uit
Roodeschool waren met slechts elf spelers afgereisd naar Stedum en konden het de thuisploeg geen moment
lastig maken. Helaas viel de publieke belangstelling tegen. De heren van het derde druppelden gelukkig één voor
één binnen om het tweede naar de overwinning te schreeuwen. Waarschijnlijk gebruikten de mannen van het
eerste de vrije zaterdag om te gaan winkelen met de vrouw, want de hoofdmacht was helaas slecht
vertegenwoordigd langs de lijn. Daarnaast waren onze vaste supporters natuurlijk wel aanwezig zoals het hele
seizoen, waarvoor dank. We hopen jullie de laatste twee uitwedstrijden weer te mogen begroeten, want dan is
jullie steun echt nodig.
Terug naar de wedstrijd. Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Mangoedirjo was het
eenrichtingsverkeer. Johan Maring wist als eerste het net te vinden, waarna MArcel Mulder de 2-0 niet veel later
noteerde. Stedum liep voor rust uit naar een 4-0 voorsprong, onder andere door een doelpunt van Erik van Hulst.
Corenos had toen al te maken gehad met wat fysieke ongemakken en had de keeper al gewisseld door een
veldspeler. De Stedumers gingen te onzorgvuldig om met de ruimte en kansen. Te veel ging men voor eigen succes
waardoor de voorsprong niet verder uitgebreid werd voor het rustsignaal.
De gasten uit Roodeschool probeerden de arbiter over te halen om de tweede helft met een kwartier te verkorten.
Aanvoerder JW Meedendorp van Stedum had hier geen moeite mee (ook niet meer de jongste), maar dit voorstel
werd niet door iedereen van de thuisploeg ondersteund. Daarom werd er gewoon 45 minuten gevoetbald. Aan het
wedstrijdbeeld veranderde niet veel. Stedum veel in balbezit en de ene na de andere mogelijkheid om tot scoren
te komen en Corenos dat er amper uit wist te komen. Stedum scoorde slechts drie keer door doelpunten van Gert
Hovenga, Niels Haak en Mathijs Slager. Niels Haak kreeg vlak voor het einde nog een publiekswissel. Hij woont al
een tijdje in het oosten des lands en dit heeft hem doen besluiten zijn carriere bij Stedum te beeindigen.
Stedum won dus met twee vingers in de neus van Corenos. Dinsdag zal het een stuk lastiger worden wanneer
Stedum op bezoek gaat bij koploper Viboa 5. Alleen bij winst is een kampioenschap nog mogelijk. Bij verlies zijn de
mannen uit Winsum kampioen. Hopelijk weten de geel-zwarten met deze spanning om te gaan. Bij deze dan ook
een oproep om dinsdag 24 mei om 19.00 "Jong Stedum" met man en macht aan te komen moedigen. Alle steun is
welkom!!
Stedum 2 heeft nu geen moeite met Noordwolde 3
NOORDWOLDE- Het tweede elftal heeft zaterdag wederom weten te winnen. Tegen Noordwolde 3 werd het na
een 0-1 ruststand 0-5. Vorige week speelden beide ploegen ook tegen elkaar en toen hadden de Stedumers
opvallend meer moeite met Noordwolde.
Op een winderig veld begon Stedum direct met het onder druk zetten van de tegenstander. Met de harde wind in
de rug waren er direct mogelijkheden om tot scoren te komen maar de scherpte voor het doel ontbrak. Kansen
voor Shahin en Marcel Loos waren niet voor beide spitsen weggelegd. Noordwolde kon daar weinig tegenover
zetten op een aantal snelle uitvallen na. Het was dan ook wachten op de openingstreffer. Deze liet lang op zich
wachten, maar ongeveer een kwartier voor rust was het toch raak. Erik van Hulst werd diep gestuurd en hij wist

met een bekeken schuiver het net wel te vinden. Zo bereikten beide de ploegen de rust met een 0-1 stand en daar
mocht, gek genoeg, Noordwolde het meest tevreden mee zijn gezien de kansenverhouding.
Na de rust bleven Christoffer Smit en Shahin Sadek al Robae moegestreden achter in de kleedkamer. Hun posities
werden ingenomen door de gepasseerde Mido (die de eerste helft zelfs als assistent scheidsrechter moest
fungeren) en Gert-Jan Kruizenga. Wie dacht dat Noordwolde met de wind in de rug nu de aanval zou zoeken kwam
bedrogen uit. Stedum ging rustig verder waar het voor het rustsignaal gebleven was: aanvallen. Zo'n tien minuten
na rust resulteerde dit in een wonderschoon doelpunt van Ramon Bijsterveld. Vanaf zo'n 25 meter nam Ramon de
bal op de slof en de bal belandde schitterend in het kruis. Waarschijnlijk het doelpunt van het jaar en zeker van
Ramon zijn carriere. Hij dacht waarschijnlijk ook dat stoppen op het hoogtepunt het beste was, want niet veel later
vroeg hij om een wissel en werd vervangen door Paul Hoving. Toen het twee minuten later 0-3 werd door
wederom Erik van Hulst was de wedstrijd gespeeld. Marcel Mulder en Marcel Loos werden naar de kant gehaald
voor Johan de Jonge en Robbert Slager. In het restant van de wedstrijd liep Stedum nog verder uit naar een 0-5
uitslag door doelpunten van Robbert Slager en Niels Haak. Deze week werd bekend dat Niels de v.v. gaat verlaten
en in de belangstelling staat van een aantal clubs in het oosten van Nederland (o.a. Heracles en Twente worden ind
e wandelgangen genoemd). Marcel Loos mocht toch nog even invallen voor Erik van Hulst. De spits wilde graag
nog een doelpuntje scoren maar zijn schot kwam via de onderkant van de lat weer terug in het veld. Het bleef dus
bij 0-5.
Door dit goede resultaat is Stedum twee plaatsen gestegen op de ranglijst en staat het nu nog 7 punten achter op
koploper Viboa 5. Maar de geel-zwarten hebben nog twee inhaalwedstrijden tegoed. Nog steeds in de race voor
het kampioenschap met nog drie wedstrijden in het verschiet tegen Corenos 3, Viboa 5 (!!) en Ezinge 2. Aangezien
het eerste elftal is uitgespeeld is publiek hierbij van harte uitgenodigd om "Jong Stedum" te komen aanmoedigen,
te beginnen aanstaande zaterdag. Dan komt Corenos 3 op bezoek in Stedum. Aanvang: 12.15uur.

Wagenborg.Boys 2 - Stedum 2
Het 2e elftal heeft zaterdag niet weten te profiteren van het puntverlies van koploper VIBOA. KRC wist de
koploper, mede dankzij een meter bier aangeboden door Marcel Loos, op een gelijkspel. Zodoende kon Stedum
dus inlopen op de koploper want het kampioenschap is nog steeds mogelijk. Helaas wist Stedum in Wagenborgen
tegen Wagenborger Boys niet te profiteren, want ook Stedum kwam niet verder dan een gelijkspel (2-2).
Onder mooie weersomstandigheden speelde de wedstrijd zich af. En mede omdat het 1e en 3e elftal ook vrij
waren, en ook omdat er voor deze wedstrijd geen verplichte buscombi was, was er veel publiek uit Stedum
meegekomen. Zij zagen de wedstrijd matig beginnen. Wagenborger Boys was ietwat de bovenliggende partij maar
dit resulteerde aan beide kanten niet in kansen. De 1e de beste kans was gelijk raak. Een voorzet (of was het toch
een schot) viel achter gelegenheidskeeper Clown bij de 2e paal in het doel. Een prachtig doelpunt waar de Stedum
keeper niks aan kon doen. Hierna was Stedum bij de les en was het zich bewust van het belang van deze wedstrijd.
Stedum zocht onder leiding van Vlieg vaker de aanval, maar dit leverde eerst geen noemenswaardige kansen op.
Even later begonnen de kansen dan toch te komen aan Stedum kant. De in de vorm van zijn leven verkerend Mido
verscheen voor het doel en wist de bal knap op doel te koppen. Helaas voor Stedum was de redding nog knapper.
Hierna was het de beurt aan Erik die een lastige bal knap controleerde en van dichtbij leek te gaan scoren. Het
schot was echter matig ingeschoten en zodoende wist een Wagenborgen verdediger de bal nog van de lijn te
halen. Even later was het toch raak. Het was opnieuw Erik die werd diep gestuurd en dit keer faalde hij alleen voor
de keeper niet (1-1). Dit was ook de ruststand.
Na de rust waren er enkele wisselingen aan de kant van Stedum geweest. Enkele ervaren krachten (opa en Frans)
kwamen in het veld. Ook Gert-Jan werd ingebracht. Gert-Jan stond de 1e helft bewust wissel zodat hij de 2e helft
zich helemaal kon geven. Zodoende probeert hij trainer van 1e Krijno Bos te overtuigen dat hij het 1e elftal aankan
(Krijno was namelijk ook aanwezig in Wagenborgen). Gert-Jan speelde de 2e helft een uitstekende wedstrijd en
zodoende weet Krijno dat hij er weer een optie bij heeft voor het 1e.
De 2e helft ging Stedum op zoek naar de voorsprong. Dit resulteerde in enkele kleine kansen, maar dus geen
doelpunten. De wedstrijd was niet van een hoog niveau en zodoende was er 1e instantie voor de supporters van
Stedum ook niet veel te genieten. Gelukkig was de grensrechter van Wagenborgen wel in voor een praatje en dus
hoefden de Stedum supporters zich niet te vervelen. Even later stond de grensrechter even verderop met een
plaatselijke schone te praten. Zodoende ontging hem dat Vlieg de bal ver in buitenspelpositie ontving. Vlieg wist
zich met deze ruimte wel raad en verschalkte de Wagenborgen keeper. De grensrechter wist even later nog wel te
beweren dat het op het randje van buitenspel was, maar dat hij er ook niet echt om maalde dat de bal er in zat.
Stedum leek helemaal op rozen te zitten toen een speler van Wagenborgen de goed leidende scheidsrechter
uitschold. De scheids trok hier terecht rood voor en dus mocht de speler de kleedkamer opzoeken. Een man meer
situatie, dus leek Stedum de wedstrijd uit te kunnen spelen. Het tegendeel was het geval. Eerst wist Clown nog
knap redding te brengen in een 1 tegen 1 situatie. Even later werd hij na niet goed ingrijpen door de Stedum
verdediging toch verschalkt (2-2). Stedum kon weer opnieuw beginnen.

Het werd nu alles of niets voetbal. Bernhard en Gert hielden het haast niet meer aan de kant. Alles werd nu op de
aanval gezet. Vlieg wist een strakke voorzet van dichtbij niet in het doel te werken. En even later liet Mido zijn
kwaliteiten nog zien. Hij wist een voorzet over de grond achter zijn standbeen langs te “hakken” en de bal leek bij
de 2e paal in het doel te belanden ware het niet dat een speler van Wagenborgen de bal nog van de lijn wist te
halen. Dit was ook de laatste kans van de wedstrijd.
Zuur puntverlies voor Stedum. Maar Stedum heeft dit ook aan zichzelf te danken want er werd niet goed gespeeld.
Gelukkig mogen de fanatieke spelers die elke donderdag trainen weer een extra speler op de training begroeten.
Gert wist in deze wedstrijd namelijk niet te scoren en dus moet hij zijn uitspraak nakomen en dus gaan trainen. Dit
is ook wel nodig want Gert is de laatste weken niet in vorm. Tot donderdag Gert!

Stedum 2 - Holwierde 3
n eigen huis heeft Stedum 2 een ruime overwinning geboekt om Holwierde 3. De Stedumers waren duidelijk een
maatje te groot en wonnen maar liefs met 8-1. Enkele weken terug verloor Holwierde 3 al met 15-0 van Viboa en
dit team van Holwierde lijkt iets te hoog te spelen. Opvallend is echter te noemen dat Holwierde 5 weer een heel
sterk team heeft en later deze middag met 4-1 zou winnen van Stedum 3.
Stedum 2 kwam in de wedstrijd al snel op achterstand, maar vanaf dit doelpunt was het eenrichtingsverkeer.
Aangezien uw verslaggever aan het genieten was van het heerlijke zonnetje heeft hij niet alle doelpunten kunnen
zien. Er vielen in ieder geval doelpunten te noteren van Marcel Mulder, Gert Hovenga en Marcel Loos (2). Gert-Jan
Kruizinga liet zich na 20 minuten wisselen, aangezien hij hoopte na de wedstrijd van het 2e nog op de bank te
mogen zitten bij het 1e. Hoopvol en heel verleidelijk zocht hij de hele tijd oogcontact met Krijno Bos. Krijno zag de
smeekbede van Gert-Jan helaas niet en laatsgenoemde ging dus teleurgesteld aan de bier.
Man van de wedstrijd bij het tweede was met twee prachtige doelpunten niemand anders dan Jeroen Bansberg,
iemand die de gehele jeugdopleidingen succesvol doorlopen heeft. Voor de pers en publiek staat hij nu synoniem
aan het succes van het tweede elftal. Kilo's te zwaar toen hij binnenkwam aan het begin van het seizoen en
daardoor eerst gedwongen tot een lange periode van trainen en afvallen. En toen zijn debuut eindelijk kwam werd
het beeld bevestigd van een speler die veel te zwaar was en de mobiliteit van een flatgebouw had. Dit beeld is
inmiddels helemaal veranderd en hij speelt de laatste wedstrijden werkelijk fantastisch. Een voorbeeld hiervan was
zaterdagmiddag zijn tweede doelpunt met het hoofd, zoals zijn voorbeeld Mido dit ooit deed. Oud jeugdtrainer
Marcel Mulder sprak na afloop de volgende woorden: ''Ik heb geluk gehad dat ik met hem mocht werken in de
jeugd en hij is altijd mijn oogappel geweest, deze jongen komt er wel!''.
De fles Champagne is dus naar Bansberg gegaan en Stedum 2 gaat verder met de jacht op het kampioenschap.

Stedum 2 speelt gelijkt tegen Hunsingo 2
Het tweede elftal van Stedum heeft in de race om het kampioensschap 2 dure punten verspeeld tegen het tweede
elftal van Hunsingo uit Winsum.
Gezien de kansenverhouding had Stedum de 3 punten in Stedum moeten houden, maar telkens stond de goed
keepende doelman van Hunsingo in de weg.
De doelpunten werden gemaakt door Stoffel en Marcel Loos.
De nummer 1 en 2 van de competitie (Viboa 5 en Haracliden 3) wisten wel te winnen, waardoor het gat met de
koploper nu 7 punten bedraagt. Wel heeft Stedum nog 1 wedstrijd meer te spelen.

Stedum 2 - VIBOA 5
Stedum 2 moest het tegen koploper Viboa 5 onder andere stellen zonder vaste waarden Rene Drent en
topscoorder Marcel Loos. Rene Drent was grieperig en Marcel Loos was geschorst voor 1 duel door zijn rode kaart
vorige week in de hoofdmacht tegen Godlinze. Stedum kon wel beschikken over Ramon Bijsterveld en Erik van
Hulst, beiden teruggekeerd bij hun jeugdliefde. Daarnaast speelden Marcel Mulder (normaliter is het eerste
spelend) en oud gedienden Robert Freese en Dick Nieborg (opa).
Viboa kwam sterk uit de startblokken en kwam na 20 minuten op 0-1. Stedum had echter een veldoverwicht en
kwam voor rust nog op voorsprong. Eerst was het Robert Freese die een corner van Marcel Mulder binnentikte.
Daarna maakte Gert Hovenga op erg knappe wijze de 2-1 door het rechts de bal in de verre hoek te krullen. Het
blijft toch een prachtige technicus die Gert!!
Na rust maakten Christoffer Smit en nogmaals Robert Freese het feest compleet en konden er drie punten worden
bijgeschreven.

Corenos 3 - Stedum 2
Afgelopen zaterdag 13 november hebben wij onze 7e competitiewedstrijd, een uitwedstrijd tegen het 3e van
Corenos uit Roodeschool, weten te winnen. Einduitslag 3-4 nadat wij eerder tijdens de wedstrijd tegen een 3-1
achterstand aan moesten kijken. Het begint op te vallen dat we met ons spel goed mee kunnen komen met de top
van de competitie, maar dat door kleine doch cruciale foutjes toch wel eens de wedstrijd uit handen geven. Die
kant leek het dus ook de 13e van November weer op te gaan. Maar door Inzet, passie en kwaliteit hebben wij
uiteindelijk toch 3 punten uit Roodeschool mee kunnen nemen naar Stedum.

Stedum 2 heeft moeite met Noordwolde 3
STEDUM - Op een kurkdroog veld heeft Stedum 2 de punten in eigen huis weten te houden. Noordwolde 3 bleek
een lastige horde, maar in het laatste kwartier werd toch nog afstand genomen. Het tweede trad aan zonder een
groot aantal afwezigen, waardoor de bank volledig werd bezet door B-junioren. Deze wissels bleken nodig, want
door de weersomstandigheden was het voor menig speler lastig de 90 minuten vol te maken. De doelman was dit
keer Andre Swieringa (Clown voor intimi en normaal veldspeler in het derde).
Stedum begon goed en zette de gasten direct onder de druk. Dit resulteerde in een aantal speldenprikjes en een
grote kans voor Marcel Loos. Loos besloot zelf te schieten terwijl afleggen op de meegelopen Erik van Hulst een
betere optie leek. In het tweede gedeelte van de eerste helft kwam Noordwolde beter in de wedstrijd en wist
Stedum 2 de druk niet vast te houden. Tot tweemaal toe was de verdediging totaal uit positie maar gingen de
gasten te slordig hier mee om. De rust werd dan ook bereikt met de brilstand.
Na de rust was Stedum 2 de betere en kon Noordwolde niet meer gevaarlijk worden. Het was dan ook wachten op
de openingstreffer. Maar door slordig spel kwam het lange tijd niet tot grote mogelijkheden. Noordwolde hield
zich op den duur meer bezig met de scheidsrechter dan met het eigen spel. Een kwartier voor tijd besloot
speler/leider Hovenga om Johan Maring, lange tijd geblesseerd geweest, in te brengen. Dit bleek een gouden zet,
want de eerste de beste actie van Maring resulteerde direct in een deolpunt. Maring ging over rechts langs een
aantal tegenspelers en wist met een bekeken voorzet Marcel Mulder te bereiken. De wist met zijn hoofd te scoren
en de ban was gebroken. Erik van Hulst wist veel later de 2-0 te scoren waarna het slotakkoord voor Johan Maring
was. Op randje buitenspel kon hij op het vijandelijk doel af gaan. Maring besloot niet breed te leggen maar zelf te
schieten en zo werd het een geweldige rentree voor de aanvaller: 3-0. De gasten lieten alleen nog van zich horen
door 3 gele kaarten te ontvangen (2 voor commentaar en 1 voor ruw spel). De enige tegenvaller was het uitvallen
van Wim Plijter met een blessure.
Donderdag wacht in eigen huis de topper tegen Heracliden 3, nummer twee op de ranglijst. Stedum zal dan uit een
ander vaatje moeten tappen om ook dan de punten in eigen huis te houden.

