V.V. STEDUM 2
SEIZOEN 2012-2013
-------------------------------------------------Stedum 2 handhaafd zich
Vorig jaar werd Stedum 2 glansrijk kampioen van de reserve 5e klasse. Hiermee promoveerde Stedum 2 naar de
reserve 4e klasse. Het is altijd goed om op een hoger niveau uit te komen zodat spelers zich beter kunnen
ontwikkelen en misschien een betere aansluiting hebben naar het eerste. De mannen van Gert en Johan wilden
dan ook graag op een hoger niveau uitkomen.
Echter dat succes ook inhoudt dat er mutaties ontstaan in een elftal is niet te voorkomen. Zo hield keeper Jan
Willem Meedendorp het voor gezien. Stoppen op je hoogtepunt zei hij! Hij was een paar jaar terug de grote held
van Stedum 1 door 3 strafschoppen te stoppen in de penaltyreeks tegen BeQuick waardoor Stedum niet
degradeerde naar de toen nog bestaande 6e klasse. Eerder was hij al eens kampioen geweest met het toenmalige
derde en afgelopen jaar dan kampioen met het tweede. Tja..dan heb je alles behaald en kun je beter stoppen.
Verder werd spelverdeler Marcel Mulder verkocht aan de hoofdmacht. Hierdoor moesten Hovenga en Maring naar
nieuwe talenten zoeken en deze dienden zich zeker aan, maar ook deze talenten moesten vaak mee met het
eerste waar ze niet even vaak aan spelen toe kwamen. Hierdoor moest het tweede het doen met een gedreven
selectie waar zeker potentie in zat. Maar al gauw viel aanvaller Marcel Loos weg door een enkelblessure en hij was
zeker in het kampioensjaar goed voor een aantal goals. Ook in de goal moest naar een oplossing gezocht worden
en Giovanni was bereid dit te doen en keepte zeker in een aantal wedstrijden goed en leerde veel op de
keeperstraining. Maar ja in een klasse hoger kom je ook betere teams tegen en dan verlies je wel eens en je wint
wel eens en je verliest vaak net op het nippertje. Het tweede werkte hard en heeft zeker ervaring opgedaan in
deze klasse.
De start van het seizoen was dan ook moeizaam maar er was vertrouwen. En opeens waren daar overwinningen
tegen Neptunia en Holwierde en op een gegeven moment stond het tweede zelfs in de middenmoot. Maar
naarmate het weer minder werd en de winter inviel, ging de trainingsopkomst ook omlaag en in het begin was de
trainingsopkomst nog redelijk te noemen. Door de lange winter duurde het lang voordat het tweede weer
wedstrijden speelde en als het dan speelde was het sporadisch. Hiermee creeer je geen wedstrijdritme en zo
werden grote nederlagen geleden tegen Mamio en Knickerbockers. Hierdoor belandde het tweede in de onderste
regionen en kwam het woord degradatie steeds vaker aan bod. En tja als je keeper er dan ook mee stopt, heb je
een probleem. Gelukkig had het derde, dat op kampioenskoers lag, 2 keepers en was Boelie tijd en wijle bereid
mee te doen. En zo ging het tweede de strijd aan met het degradatiespook. Bij Holwierde werd heel sneu verloren
in de laatste minuut met 1-0 terwijl op de inzet niks aan te merken viel en met zo’n inzet zouden de punten vanzelf
volgen. En dat klopte ook want tegen Eems Boys en Pelikanen werden nuttige overwinningen behaald en hierdoor
werd ferm afstand genomen van Potetos en Pelikanen en leek handhaving een eitje en begon men hier ook in te
geloven. Maar toen trok Neptunia zich ineens terug waardoor er punten werden geschrapt en hierdoor werd het
weer spannend. Het tweede bleef knokken en had ook zeker meer punten moeten behalen maar er werden
wedstrijden net op het nippertje verloren, zo ook tegen Gruno met 5-4.
En op die manier waren er dit seizoen wel meer van die uitslagen, zoals de 4-3 tegen VVK. Wedstrijden die ook de
andere kant hadden kunnen uitvallen. Doordat de concurrentie ook punten verspeelde en er maar 1 ploeg zou
degraderen was Stedum 2 wedstrijden voor het einde veilig. Toch haalde het geen punten meer waardoor het

seizoen uiteindelijk werd afgesloten met een een na laatste plaats. In de laatste wedstrijd tegen de studenten
werd er nog goed geknokt om zo een eventueel kampioensfeest van de studenten uit te stellen. Er werd helaas
verloren met 5-2 waarbij Studrent in zijn vermoedelijk laatste wedstrijd mocht scoren uit een strafschop. De
studenten mogen hun laatste wedstrijd niet verliezen met 5 doelpunten verschil want anders is VVK nog
kampioen. Maar vermoedelijk zal dat niet gebeuren en we hebben TKB dan ook al vast gefeliciteerd met het
kampioenschap. Ik zeg Studrent zijn vermoedelijk laatste wedstrijd. Het gerucht gaat dat het tweede misschien
weer lager wil gaan voetballen en dan gaat hij waarschijnlijk wel door. Maar tja met de ervaring van dit jaar moet
het tweede toch volgend jaar beter voor de dag kunnen komen in de huidige klasse. Kom op boys volgend jaar is
het resultaat beter. Als selectie willen we Gert en Johan bedanken voor hun inzet als leiders. Zij houden er mee op.
Bedankt.
De nieuwe leider zal zeker op zoek moeten naar nieuw talent want de talenten Diederik Dijk en clubicoon Spijk
zullen volgend jaar wel het eerste gaan versterken aangezien daar spelers stoppen zoals Vlieg, die geweldige jaren
heeft gehad bij VV en met pijn in zijn hart er mee stopt.
Komende zaterdag gaan we met zijn allen (VV Stedum) het seizoen afsluiten onder het genot van een partijtje
voetbal, drankje en een BBQ. Laten we het seizoen gezellig afsluiten en dan gaan we in het nieuwe seizoen er weer
vol tegen aan.
Uw verslaggever Boelie de Sturler!

Stedum 2 nog niet zorgeloos
Het degradatiespook voor het tweede is nog een beetje aanwezig. Nadat het zelf verloren had, bleek dat de beide
concurrenten Potetos en Pelikanen ook verloren hadden. Hierdoor blijft de voorsprong op nummer laatst
Pelikanen 6 punten. En lijkt de kans om te degraderen heel klein aangezien er maar 1 uit gaat.
Afgelopen zaterdag moest Stedum 2 zelf naar CVVB 5. Het had hierbij versterking van Sik, Klaas Willem en Boelie.
In andere jaren was CVVB 5 altijd het oudere team. Echter nu bleken het allemaal jongens te zijn van 19 en 20 jaar.
Alleen hun keeper was 41. Deze jongens komen allemaal uit de A en krijgen geen kans op dit moment in hogere
elftallen. Je kon in de wedstrijd zien dat ze in de jeugd in de hoofdklasse hadden gespeeld. Ik denk dat menig
speler niet zou misstaan bij ons eerste. Misschien een idee om daar te hengelen gezien onze krappe selectie haha.
Het team van CVVB tikte vele malen beter dan Stedum en Stedum kon er alleen veel werklust tegen over zetten.
Echter CVVB wist de vele kansen niet in doelpunten uit te drukken en stuitte tot 5 minuten voor rust meerdere
malen op de keeper van Stedum en ook de robuuste verdedigers van Stedum konden diverse aanvallen stoppen.
Kreeg Stedum dan geen kansen? Jazeker wel. Arthur zag bij een goede counter de bal gered worden door de
keeper. Hier mochten voorwaartsen van CVVB blij mee zijn want anders hadden ze achter gestaan in plaats van dik
voor. Ook Lorenzo zag nog een schot voorlangs gaan. Zoals gezegd werd de rust niet gehaald met 0-0. Uit een
corner bleef de bal bij Stedum in de 16 hangen en uit de kluts scoorde CVVB dan toch de verdiende 1-0 zo’n 5
minuten voor de rust. Inmiddels speelde Stedum al vanaf de 2e minuut zonder Prei die zich verstapte en
vermoedelijk de enkelbanden stuk heeft. Beterschap Gert namens iedereen. Hierdoor had Stedum ook aan
stootkracht voorin ingeboet, want van Wolter van Zanten kun je na lang blessureleed geen wonderen verwachten.
Toch probeerde Stedum in de 2e helft meer van de goal te voetballen en bij vlagen lukte het ook om er beter uit te
komen. Maar al snel verhoogde CVVB het tempo weer maar mede onder aanvoering van de veteranen Sik en Klaas
Willem werd er met hand en tand door Stedum verdedigd waardoor CVVB weer veel kansen verprutste of de
keeper stuitte. Na weer een aanval van CVVB werd hun linksbuiten gestuit in de beruchte 16 en dit gebeurde niet
op de juiste manier waarna de goed leidende scheidsrechter resoluut naar de stip wees. De derde penal in 5 dagen
(na de 2 tegen Gruno). Bij CVVB wisten ze niet goed wie deze strafschop moest nemen en dus was de concentratie
dan ook ver te zoeken bij het nemen van deze penal. De speler van CVVB wist de bal naast te schieten en dus bleef
Stedum in de race. Inmiddels waren Pluisje, Farmer en Stoffel erin gekomen voor Studrent, Tuur en Robin. Door de
gemiste penal rook Stedum een kleine kans en ondanks kansen voor CVVB, kreeg het deze kans ook. In een van de
spaarzame aanvallen werd een speler van Stedum onreglementair gestuit in de 16 en dus wederom een penal. Dit
was zo’n 10 minuten voor tijd. Vaste penalnemer Loos wilde de bal blijkbaar niet nemen en liet het over aan van
Zanten jr. Tja..je moet je afvragen of dit wel zo verstandig is van Loos aangezien van Zanten lang uit de roulatie is
geweest. Toch ging Wolter achter de bal staan. Hij moest eerst de bal nog goed leggen van de scheids en meestal
kan dit wat doen met je concentratie. En ja hoor, de bal werd niet goed ingeschoten en de keeper kon de bal op de
paal tikken en hierna alsnog pakken. Dus geen 1-1. Volgende keer beter Wolter. Doordat Stedum toch degradatie
wil voorkomen besloot het om 1 op 1 te gaan spelen en schoof Sik door. Dat dit uiteindelijk niet goed uitpakte
bleek wel uit het feit dat CVVB nog 2 keer scoorde. Maar ja je moet wat en met Sik erbij werd het middenveld wel
sterker maar ja dan ontstaat er ruimte en omdat CVVB hiervan goed profiteerde werd er uiteindelijk verdiend
verloren.
Gelukkig kwam al snel het goede nieuws dat het vlaggenschip de nacompetitie haalde en in de kantine werd later
nog bekend dat de concurrent van het derde gelijk had gespeeld en dus bij winst dinsdag kampioen kan worden.
Goede berichten dus. Het tweede kan deze goede berichten goed afsluiten door niet te degraderen en die kans is
dus niet heel groot meer doordat dus de concurrenten ook hebben verloren. Het blijft zelf op 13 punten staan met
18 wedstrijden en Pelikanen blijft op 6 punten met evenveel wedstrijden. En beide moeten nog 2 wedstrijden.
Bovendien moet Potetos met 10 punten uit 17 wedstrijden nog tegen Pelikanen. Toch kunnen alle ploegen bij
bepaalde resultaten nog allemaal op 13 punten eindigen maar lijkt het doelsaldo in het voordeel van Stedum. We
zullen het zien de komende weken.
Boelie de Sturler

Stedum 2 krijgt te weinig tegen Gruno
Stedum 2 heeft nog steeds degradatiezorgen. Een aantal weken terug was er een goede reeks neer gezet en leek
er niks aan de hand. Maar doordat Neptunia de competitie heeft verlaten, verloor Stedum de 3 gewonnen punten
die het tegen Neptunia had behaald. Hierna werd 2 keer van Potetos verloren waardoor het degradatiespook nog
steeds rond waart. Er degradeert 1 ploeg en zo gaat Stedum samen met Potetos en Pelikanen nog een paar
spannende weken tegemoet.
Een overwinning tegen titelkandidaat Gruno 1 zou dan ook welkom zijn. De leiders Prei en Maring stuurden dan
ook op dinsdag 14 mei een gedegen elftal de wei in.
De eerste 10 minuten werd er slordig gevoetbal en tikte Gruno beter maar tot echte kansen leidde dit niet. Hierna
nam Stedum het heft meer in handen en kreeg Jacco de eerste kans maar helaas ging zijn schot voorlangs. Even
later kwam Stedum toch op voorsprong. Door een misverstand achterin bij Gruno verspeelde hun keeper de bal en
kon Lorenzo op een leeg doel af en de 1-0 aan laten tekenen.
Lang leek het erop dat dit ook de ruststand zou worden. Maar de snelle spitsen van Gruno wisten de wedstrijd
doen kantelen. Eerst was het een mooie aanval over links waarbij de bal goed werd voorgelegd en Boelie kansloos
was op een intikker van hun spits. Nog geen minuut later lag de bal op de stip. Een snelle aanval over rechts werd
door Bert teniet gedaan middels een overtreding. Een terechte penal. De strafschop werd benut en hierdoor
gingen we rusten met een 1-2 stand.
In de tweede helft had het direct 1-3 kunnen staan, maar gelukkig had de spits van Gruno het vizier niet op scherp
staan en ging de bal naast. Hierna rechtte Stedum de rug en werden er goede aanvallen op de mat gelegd. Het was
vooral Prei die voorin de boel op sleeptouw nam. Hij was het ook die met een schitterende kopbal de 2-2 scoorde.
Hij hoefde zijn hoofd alleen maar tegen een schitterende voorzet van clubicoon Jan Spijk aan te zetten waarmee hij
de keeper kansloos liet. Niet veel later werd Berry diep gestuurd en deze stuurde met zijn snelheid 2 verdedigers
het bos in en liet met een bekeken schuiver de keeper kansloos. Je zou denken zo door blijven voetballen. Maar
kennelijk kon Stedum niet tegen de weelde van een voorsprong en ging het weer paniekerig voetballen en kon
Gruno weer in de wedstrijd komen. Het kreeg een vrije trap op de rand van de 16. De bal werd keurig over de
muur geschoten maar gelukkig bracht de lat redding. Echter de rebound kwam bij een speler van Gruno die alsnog
kon inkoppen en zo stond het weer gelijk. Hierna kreeg Gruno nog meerdere kansen om op voorsprong te komen
maar Sneeuwpop stond succes een paar maal in de weg. Toch kwam Gruno weer op voorsprong. Bij het
uitverdedigen kreeg Martin Dekker de bal ongelukkig tegen de hand en de scheidsrechter wees op appel van
Gruno naar de stip. Tja..je kunt hem geven, maar of het nu echt bewust hands was kun je je afvragen. Boelie zat er
dicht bij maar de bal zat net te ver in de hoek en weer moest Stedum op jacht naar de gelijkmaker. En had hier ook
recht op want de meeste kansen waren toch echt voor Stedum in deze wedstrijd. Uit een goede aanval over links
kon Jacco op de goal af gaan en liet hij met een bekeken schuiver de keeper kansloos. Een gelijk spel leek
aanstaande maar een corner van Gruno bleef in de 16 hangen en kon niet goed weggewerkt worden en de spits
van Gruno schiet de afvallende bal net over het hoofd van Studrent in de kruising. Toch krijgt Stedum hierna nog 2
beste kansen op een gelijk spel. Eerst krijgt Jan Spijk een beste kans. Vanaf de 16 schiet hij bekeken op de goal,
maar helaas heeft de keeper er ook kijk op en weet deze redding te brengen. Net voor het laatste fluitsignaal krijgt
Prei bij de 2e paal nog een dot van een kans, maar een polletje doet de bal iets op stuiten waardoor hij de bal over
schiet.
Hiermee krijgt Stedum 2 te weinig en blijft het dus in de gevarenzone. Stedum heeft nu 13 punten uit 17
wedstrijden. Potetos en Pelikanen hebben 10 en 7 met een wedstrijd minder gespeeld. Deze beide ploegen
moeten ook nog tegen elkaar en Pelikanen moet nog tegen titelkandidaat The Knickerbockers waar Stedum ook
nog tegen moet en Stedum zal nog 2 keer vol aan de bak moeten tegen CVVB en Bedum is altijd haat en nijd, dus is
het maar afwachten of CVVB zal meewerken aan een vriendendienst. Dus nog even vol aan de bak boys!

Hardwerkend Stedum 2 verliest door individuele fouten
De laatste weken had Stedum 2 belangrijke overwinningen geboekt en leek lijfsbehoud veilig gesteld. Echter door
het terugtrekken van Neptunia 2 verloor het 3 belangrijke punten en lijken de komende wedstrijden tegen Potetos
toch belangrijk te worden. Op zich is de marge nog 9 punten maar toch moet Stedum 2 nog even attent zijn.
Vanmiddag speelde het als eerste van de senioren thuis in het Grand Theatre te Stedum tegen Poolster 2. Immers
hierna moest Stedum 1 nog de belangrijke wedstrijd tegen Pelikaan S spelen en stond er om half vijf nog de derby
tussen Stedum 3 en Loppersum 4 op het programma. Drukte van belang dus op het sportpark waar ’s ochtends
ook nog 4 jeugdwedstrijden waren geweest. Allereerst een compliment aan alle vrijwilligers die deze dag tot een
succes hebben gemaakt.
Om 10 over twaalf gaf scheidsrechter Pieter Berend het eerste fluitsignaal. Het was aan de kant van Stedum direct
rommelig en onrustig. Toch kwam het niet in de problemen. Na zo’n 8 minuten kwam het onverwacht op een 0-1
achterstand. Jan Spijk verspeelde de bal na aangespeeld te zijn door Boelie. De vrij technische Spijk had ruzie met
de bal en werd opgejaagd door een speler van Poolster en deze kon zomaar hierdoor alleen op de goal af en liet de
keeper kansloos. Hierna kreeg Stedum wel een paar goede kansen maar zoals Marcel Loos al op zijn facebook
heeft geschreven moet er een apart elftal komen voor hem want de kansen waren niet aan hem besteed. Ook
Diederik Dijk leverde nog een goed schot af. Maar meer dan dit kon stedum niet afdwingen. In de rust werden een
aantal punten besproken en ging Stedum in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Het was echter Poolster
dat de kansen kreeg maar gelukkig was Boelie attent bij deze kansen. Toch liet hij zich 20 minuten voor tijd
verrassen door het geweldige veld. Hij wilde een terugspeelbal weg schieten maar een polletje gooide roet in het
eten en hierdoor stoot de bal over zijn voet en kon de speler van Poolster simpel scoren. Zo moest Stedum op zoek
naar 2 goals. Eerst werd het 1-2 na een mooie aanval over rechts schoot Diederik uiteindelijk de 0 van het fictieve
scorebord (in de maak). Hierna was het even later bijna Jeroen die 2-2 scoorde. Door zijn gejaag kon hij bal
veroveren maar helaas voor hem reageerde de keeper attent. Ondanks dat Poolster in de verdrukking kwam bleef
het eenvoudig overeind en zo verloor Stedum 2 deze wedstrijd. Niet getreurd jongens. Met de inzet zit het goed en
met goede wil moet in de komende week Potetos 2 verslagen kunnen worden. Woensdag 1 mei op het kunstgras
uit en dan 4 mei thuis in het pittoreske Stedum.
De middag werd wel een feest want Stedum bleef door een overwinning op Pelikaan S in de race voor de
nacompetitie en de veteranen vonden het nadat de 9-2 was gescoord wel welletjes tegen Loppersum en zien het
kampioenschap weer iets dichter bij komen.

Bank beslist wedstrijd
Na de zeer belangrijke overwinning om Eems Boys moest Stedum op zaterdag naar hekkensluiter De Pelikanen.
Dus wederom een belangrijk duel in de strijd om handhaving. Leider Maring moest het vandaag alleen doen
aangezien Prei een uitje van zijn werk had en zich vermaakte in Walibi. Gelukkig was Jacco er om Johan te helpen
met het papierwerk. Aangezien keeper Boelie nog met het derde op de foto ging was het even wachten voordat de
wedstrijd kon beginnen. Leider Maring belde voor de zekerheid even en het bleek dat Boelie inmiddels bij de
rotonde van Appingedam was en om 4 voor half drie was hij op het veld. Schoenen en handschoenen aan en de
scheids kon het fluitsignaal geven.
Zo goed als er donderdag werd gevoetbald, zo rommelig was het nu. Constant de ballen brengen en diep geven en
waar de voorwaartsen ook eens moeten gaan denken van laat ik de bal eens terugleggen, bleven ze maar voor
eigen succes gaan. Nu is dat niet erg maar dan moet je de bal er wel in knallen. Want Stedum kreeg ondanks het
slordige spel wel de betere kansen. Eerst was het Loos die op de keeper strandde waarbij hij de bal beter terug had
kunnen leggen. Even later stuitte deze zelfde speler weer op de keeper en in de rebound schoot hij met zijn
zwakke linker de bal op de paal. Ook Berry kreeg 2 dotten van kansen maar zag een keer de bal voorlangs gaan en
de andere keer bracht de keeper redding. En tja..wat liet Pelikanen zien? Eigenlijk nog minder, want zo goed
voetbalde die ploeg niet alleen door toedoen van Stedum bleef het in de wedstrijd. Meer dan dat zelfs. Wegens
balverlies op het middenveld kregen ze eigenlijk hun enige goede kans en door slecht ingrijpen in de verdediging
kon de spits in 1 keer opduiken voor Boelie en liet de keeper met een bekeken schot kansloos. Stedum ging hierna
op zoek naar de gelijkmaker maar zoals gezegd wilde iedereen voor eigen succes of werd de bal teveel als
postbode gebracht waardoor veel aanvallen teniet werden gedaan.
In de rust greep leider Maring dan ook rigoreus in en bracht hij de supersterke bank in het veld op Stoffel, Pluisje
en Rene na. Jacco en Arthur kwamen er in voor Wouter en Jeroen. Stedum bleef in de 2e helft wel de
bovenliggende ploeg en gelukkig werd er iets beter gevoetbald. En vooral door toedoen van Jacco en Arthur was er
meer balbezit. Beide spitsen waren goed aanspeelbaar en hadden goede acties en legden ballen ook goed terug.
Toch duurde het even voordat de gelijkmaker zich aandiende. Maar uiteindelijk was het van achteruit een
wereldpass van Martin die over de verdediging ging en vanaf zo’n 20 meter nam Arthur de bal ineens op de slof en
de bal verdween over de keeper in de verste hoek. Eveneens een wereldgoal. Hierna ging Stedum verder met Rene
voor Farmer en Pluisje voor Johan. De eerste beste aanval leverde een kans op voor Jacco maar zijn bal ging net
voorlangs. Even later moest Mathijs zich geblesseerd laten vervangen voor Wouter. En Stoffel bleef langs de kans
de boel begeleiden en aanmoedigen. En dan toch eindelijk de bevrijdende 1-2. Een goede pass van Wouter kwam
bij Lorenzo en deze kapte zijn tegenstander uit en wist met een goede pass Jacco te bereiken en nu liet hij de
keeper met een bekeken schuiver kansloos. Nu was het zaak rustig te blijven maar door de scheidsrechter was dit
niet mogelijk. De beste man ging ineens zijn eigen wedstrijd fluiten. Eerst gaf hij ondergetekende een gele kaart
omdat hij wilde wachten met een doeltrap omdat er een tweede bal in het strafschopgebied lag. Echter de scheids
besliste doorgaan, maar Boelie wees weer op de 2e bal. De man was het nu zat en trok geel. Hierna kreeg Lorenzo
na een onschuldige overtreding geel. Hierbij moest hij zijn naam zeggen en dat deed hij door zijn voornaam en
nummer te geven. Dit zinde de scheidsrechter niet en gaf opnieuw geel en dus rood. Een merkwaardige beslissing.
Hierdoor moest Stedum met nog een kwartier te gaan met 10 man verder en was het alle hens aan dek, want de 3
punten moesten mee naar Stedum. Uit een corner leek Peli nog te gaan scoren maar Dekker bracht in de
doelmond redding door de bal weg te roeien. Aan de andere kant kregen we ook nog wat kansen en uit een van
die kansen ontstond een corner. Tenminste dat dacht Pluisje echter de scheids besliste anders en Pluisje vroeg hoe
dat kon en prompt kreeg hij geel. Maar door verder met elkaar rustig te blijven werd de overwinnig binnen
gehaald. De 2e helft werd daarbij door de sterke bank beslist. Immers zowel Arthur als Jacco vonden het net en
ook de andere wissels deden het goed. Overigens heeft iedereen weer met veel strijdlust en overgave geknokt.
Hiermee lijkt Stedum in veilige haven en zeker met het oog op de komende wedstrijd uit tegen Potetos (staan
onder de streep) kunnen er wellicht weer 3 punten behaald worden en kan er zelfs omhoog worden gekeken.
B. de Sturler

Stedum 2 doet goede zaken
Op donderdag 11 april werd de uitgestelde wedstrijd van zaterdag 6 april gespeeld van Stedum 2-Eems Boys 4.
Stedum staat in onderste regionen van de 4e klasse en heeft de broodnodige punten wel nodig om zich te
handhaven in deze klasse. Bij Eems Boys deed oud-Stedumer Hans Noorman mee, die een aantal jaren de
Stedumer kleuren heeft verdedigd bij het eerste elftal.

De leiders Hovenga en Maring konden kiezen uit een selectie van 17 spelers. Aangezien je maar 5 wissels mag
toepassen, moest er een speler teleurgesteld worden. Gelukkig voelde Rene zich niet geheel fit en was de keuze
snel gemaakt. Stedum 2 ging met de volgende 11 de wedstrijd in: Sneeuwpop, Martin, Maris, Farmer, Joran,
Wouter, Mido, Johan J, Bas, Marcel en Prei. Hierdoor zaten Jacco, Jan, Diederik, Juan en Lorenzo op de bank. Een
sterke bank dus. De wedstrijd stond onder leiding van Good old Hans Bulthuis. Stedum begon sterk aan de
wedstrijd. Na ongeveer 10 minuten resulteerde dit ook in een voorsprong. Een goede corner van Prei werd door
Maris goed binnen gekopt. Hierna dienden zich nog meerdere kansen aan en het was vooral Bas die op het
middenveld alle ruimte kreeg om de passes te geven. Echter er werd niet uit gescoord. Na zo’n 25 minuten kwam
Eems Boys vanuit het niets op gelijke hoogte. Het mocht een vrije trap nemen aan de linkerkant en Hans Noorman
fermde zich hierover. Hij bracht het leer bij de tweede paal waar de voorstopper van Eems Boys goed inkopte,
echter Boelie wist deze kopbal nog te pareren, maar in de rebound kon de voorstopper alsnog scoren. Zo golfde
het spel hierna op en neer totdat Stedum uit een uitbraak leek te scoren maar een verdediger schoot zijn keeper te
hulp door ook voor keeper te spelen. Scheidsrechter Bulthuis was coulant en gaf geen rood maar paste alvast de
nieuwe tijdstraf van 10 minuten toe die alleen bij een gele kaart straks geld. Maar goed nu moest de penal nog
genomen worden door Loos. Waar spelers van the Boys zeiden laat de bal maar lopen, dacht de keeper daar
anders over en hij pareerde de strafschop van Loos. Hierdoor ging Stedum rusten met 1-1.

In de tweede helft kwamen Jacco, Jan, Diederik en Lorenzo erin en gingen Bas, Prei, Loos en Farmer eruit. Stedum
moest even wennen aan de nieuwe samenstelling maar gaandeweg de wedstrijd werd het de betere ploeg en
kreeg het een aantal kansen. Echter de keeper bleek een sta in de weg waarbij hij de mazzel had dat hij bij een
handsbal niet weg werd gestuurd. De beste kans was van Barry. Hij kreeg de bal van Jacco en had hem zo voor het
inschieten maar wilde nog even aannemen waardoor de verdediger genoeg tijd had om de schade te voorkomen.
Menig supporter begon al te denken het zal toch niet Stedum de mooiste kansen en Eems Boys de treffer. Maar
gelukkig kwam het niet zover. Uit een goede aanval door het midden kreeg Jacco de bal van Jan en kon hij de
keeper verschalken met een bekeken schuiver. Nu rook Stedum meer, maar uit een goede aanval was het de
keeper die opnieuw met de handen buiten de 16 acteerde. Scheidsrechter Bulthuis was nu niet meer coulant en
stuurde de goalie uit het veld. De toegekende vrije trap werd door Lorenzo zuiver in de onderste hoek geschoten.
Hierna werd het zelfs nog 4-1. Een mooie aanval eindigde bij Diederik, maar hij zag zijn schot gepareerd worden
door de keeper. In de rebound kreeg hij weer een kans en hij wipte de bal over de keeper maar zag tot zijn
ontzetting dat de bal van de doellijn werd gekopt. Nu was het de ingevallen Loos die de rebound in de kruising
knalde. Kennelijk kan hij beter zulke kansen krijgen dan strafschoppen. Inmiddels was Pluisje nog ingevallen voor
Joran en speelde Stedum de wedstrijd souverein uit.

En zo won Stedum deze wedstrijd terecht en kon het de complimenten aan zich zelf geven omdat iedereen er voor
gestreden had en goed had gespeeld. Hierdoor verschaft Stedum zich meer lucht en kan het met de wedstrijd
tegen hekkensluiter Pelikanen omhoog gaan kijken.

Holwierde 1 - Stedum 2: 1-0
HOLWIERDE- Wederom leek koning Winter deze zaterdag roet in het eten te gooien terwijl de paasdagen voor de
deur stonden lag er in de ochtend weer enkele centimeters sneeuw. Maar gelukkig deed de zon haar werk
waardoor na 10 uur de meeste sneeuw weer verdwenen was. Stedum 2 mocht eindelijk weer eens los. Men
hoopte de zware nederlagen tegen mamio en vvk te kunnen vergeten. Stedum mocht uit tegen Holwierde 2 aan
treden op sportpark Katmis. Jawel het roemruchte Katmis waar vorig jaar Holwierde 1 nog uitkwam in de eerste
klasse met als geldschieter ten Hove. Echter de sponsor ging weg en zo ook het eerste elftal waardoor Holwierde 2
het hoogste elftal is dat de vereniging heeft. Waar in het verleden nauwelijks 10 mensen kwamen kijken bij het
eerste (gehoord van een speler) was de kleine tribune nu behoorlijk gevuld met supporters van beide kampen.
De leiders Hovenga en Maring hadden de beschikking over een selectie van 15 spelers en begonnen met de
volgende 11: Boelie, Jan, Robin, Maris, Rene, Wouter, Jacco, Lorenzo, Gert, Arthur en Marcel. Hierdoor begonnen
Barry, Martin, Stoffel en Jeroen (veel scorend op de training) als wissels.
Het veld leende zich niet tot hoogstaand voetbal en zo ontspon zich een duel met veel lange ballen waarbij
Holwierde 2 toch iets makkelijkere voetbalde. De eerste kans was dan na 5 minuten voor Holwierde echter de spits
knalde van zo’n 5 meter hoog over. Niet veel later kreeg het een vrije trap op de 16. Echter de bal werd door
Boelie gepareerd, maar in de rebound ging de bal gelukkig naast. Hierna kreeg Stedum met de voorwaartsen meer
vat op het spel en ook hun goalie moest hierbij een bal uit het doel ranselen. Veel meer kansen vielen er deze
eerste helft niet te noteren waardoor er gerust werd met een brilstand.
In de tweede helft was Jeroen er in gekomen voor Arthur en Barry voor Jacco. Stedum werd het eerste kwartier
door Holwierde terug gedrukt maar met kunst en vliegwerk hield de verdediging stand en bleef de 0 op het
scorebord (dat het niet deed) staan. Gaandeweg de wedstrijd kreeg Stedum meer vat op de wedstrijd en leek de
conditie bij Holwierde zijn tol te gaan eisen doordat krampverschijnselen bij spelers ontstonden. Dat dit bij Stedum
niet het geval was, was wonderbaarlijk te noemen, want lang niet iedereen traint. Kennelijk doen veel spelers aan
individuele trainingen. Door de tomeloze inzet van Stedum ontstonden er een paar kansen waarbij de beste voor
Loos was, echter hij knalde de bal jammer genoeg over. Niet veel later mocht Lorenzo alleen op de goal af maar op
appel van spelers ging ineens toch de vlag omhoog en het was zeker geen buitenspel. Jammer genoeg negeerde de
goed fluitende scheids het signaal niet en zo ging deze mogelijkheid om eventueel op voorsprong te komen teniet.
Inmiddels was Martin in de ploeg gekomen voor de moegestreden Rene en was Jacco er ook nog ingekomen.
Inmiddels leek het erop met nog zo’n 5 minuten te gaan dat het 0-0 zou blijven. Echter ver in blessuretijd was er
nog een lukrake bal naar voren gestuurd door Holwierde en de anders altijd zo rustige Jeroen wist het leer niet
weg te knallen waardoor de middenvelder van Holwierde vrije doortocht had naar de goal en Boelie kansloos liet.
En zo leed Stedum 2 op het roemruchte Katmis een nederlaag in de laatste minuut. Leider Hovenga was toch trots
op de ploeg vanwege de goede werklust en inzet en dit bied zeker mogelijkheden voor de komende weken waarin
de ploeg nog de nodige punten dient te pakken voor het behoud van een plek in de 4e klasse reserve.
Volgende week mogen de mannen van Hovenga en Maring het opnemen tegen weer een ploeg uit de gemeente
Delfzijl (Eemsmond) en wel tegen Eems Boys 4. Dit is de voorwedstrijd van het eerste die de topper hebben tegen
Engelbert. Dus komt allen beide teams aanmoedigen op het mooie sportpark van wierdedorp Stedum.

