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Meeden 3k | 9951 HZ Winsum
www.tandartspraktijk-winsum.nl
info@tandartspraktijk-winsum.nl

Uw glimlach.
Uw mond.

Hou ze samen met ons gezond!

Bij Tandartspraktijk Winsum staat uw mondgezondheid op nummer één.
Ons jonge en enthousiaste team is professioneel en zorgt voor een prettige sfeer in de praktijk.

Door onze open communicatie over de behandeling en de bijkomende kosten komt u nooit voor 
verrassingen te staan.

Wij bieden u:
•algemene tandheelkunde;

•orthodontie;
•implantologie;

•ruim de tijd en aandacht voor kinderen;
•extra aandacht voor angstpatiënten.

U Kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8:15 tot 17:00 uur bereiken op telefoonnummer: 0595 44 22 44
Wij hebben ruimte voor nieuwe patiënten.

CLUBINFORMATIE  VV WINSUM

Hoofdsponsoren: Koopsen Hypotheken en Verzekeringen, Ronda Metsel- en Lijmbedrijf, Tandem Vormgeving en Bouwadvies, 
Stoffel Winters Schoenen en Sporthuis Winsum. 
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Slagerij 
Menno Knot

Dé specialist 
in lekker eten!

 Hoofdstraat-W. 13 Winsum Telefoon 0595 - 444322  www.slagerij-mennoknot.nl



VAN DE VOORZITTER: OP NAAR EEN NIEUW SEIZOEN

www.sterkenburg.media/shop

De Winsumer Skyline is nu verkrijgbaar in de webshop!

3D Printen | Fotografie | Webdesign
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Installatietechniek en 
dakbedekking onder één dak

ZIJLSTRA

Dijkstilsterweg 6 
9965 TH Leens 

      0595 - 572 664
www.zijlstraleens.nl

Vakantie; alles is opgeruimd en 
geïnventariseerd en startklaar voor het 
seizoen 2022/2023.
Hoe zal het gaan verlopen? Waar 
we vorig jaar nog de hete adem van 
Covid-19 in onze nek voelden, lijkt het 
nu de goede kant op te gaan, maar 
we houden een slag om de arm. Als vv 
Winsum en de gehele amateurtak zijn 
we echt toe aan een ouderwets seizoen; 
trainen, wedstrijden spelen en samenzijn 
in je clubhuis.

In augustus 2021 werd er voortvarend 
gestart in voorbereiding naar het nieuwe 
seizoen, iedereen was startklaar en vol 
goede moed. Het leek goed te gaan, 
totdat Covid genadeloos toesloeg. De 
overheid bepaalde dat er een CTB check 
moest plaatsvinden en dankzij de inzet 
van onze vrijwilligers konden we hier 
direct aan voldoen. Een goed doordacht 
systeem oogstte veel lof bij de bezoekers 
op ons sportpark en bij eigen leden. 
Hoe vervelend het allemaal ook was, 
de winterstop werd gehaald met al deze 
aanpassingen. Op naar 2022, op naar 
de normale situatie.

Hoe normaal de situatie ook werd, zo 
werd het niet door iedereen ervaren, 
de schwung was eruit en het weer 
participeren binnen de club werd letterlijk 
en figuurlijk op de proef gesteld. We 
kwamen er met elkaar achter dat er een 
behoorlijk “gat” in het verenigingsleven 

was geslagen. Kunnen we met elkaar dit 
gat dichten? De beleving en verbinding 
onderling moest weer gezocht worden en 
het onmogelijke werd mogelijk gemaakt, 
ook ingegeven door de benefietwedstrijd 
georganiseerd voor onze eigen “Totti”.

We kunnen terugkijken op een mooi 
seizoen; Heren 1 bleef een mooie 
middenmoter in de eerste klasse, Vrouwen 
1 handhaafde zich op eigen kracht in 
haar klasse, JO19-1 speelde zich na de 
eerste seizoenshelft naar divisie niveau en 
komt daar dit seizen ook in uit. Andere 
kampioenen die we mochten noteren 
waren de JO14-1 en JO14-2 en de 
JO13-1. Voor alle andere teams spatte 
het plezier ervan af, van draakjes tot 
de senioren. Ook de contouren ingezet 
door ons Technisch Hart kregen steeds 
meer vorm, mede door het benoemen 
van Henk Buikema als Hoofd Jeugd 
Opleiding Onderbouw.
We willen Bert Vos, Jeroen de Munck, 
Marc Kruger en Wiebrand Top bedanken 
voor de inzet bij zowel Heren 1, Heren 2 
als Vrouwen 1. Natuurlijk willen we ook 
alle andere trainers en leiders bedanken, 
die iets voor vv Winsum hebben betekend 
het afgelopen seizoen.

Waar je afscheid neemt van mensen 
komen er ook nieuwe mensen; Fred de 
Boer als trainer bij Heren 1, Bart Waninge 
als trainer bij Heren 2 en Roberto 
Geerlings bij Vrouwen 1. We hopen als 

club dat jullie je snel thuis voelen bij vv 
Winsum en wensen jullie op voorhand 
ontzettend veel succes!

Waar we op 28 mei jongstleden afscheid 
namen van twee sterkhouders van vv 
Winsum, namelijk Rick Schaaphok en 
Marcel Pannekoek, mogen we ook 
nieuwe spelers begroeten. We spreken de 
wens uit dat jullie je ook snel thuis voelen 
bij vv Winsum.

Ben Breukelman,
voorzitter



Het is de woensdag voordat in het noorden de vakantieperiode 
begint. Tot mijn genoegen heb ik alle interviews voor de Winsumer 
presentatiegids met goed gevolg afgerond. Althans, volgens de 
geïnterviewden. En dat is mooi op tijd, mede ingegeven door het feit 
dat ik dit jaar pas in augustus op vakantie ga. Vaak is de jaarlijkse 
blog cq column voor de gids al geschreven voordat ik met de 
interviews begin. Dit jaar is het andersom.

Het vinden van inspiratie voor een onderwerp was wel een dingetje 
dit jaar. Het mooie nieuwe complex is al een paar keer beschreven en 
ook de sportieve prestaties, of het ontbreken ervan, in de onderlinge 
derby’s vv Winsum vs VV Middelstum, kent voor vaste lezers geen 
geheimen meer. De inspiratie voor dit artikeltje kwam pas los toen ik 
een bezoek bracht aan de website www.vvwinsum.nl. 

Als je zelf woont, werkt en voetbalt in Middelstum dan zie en ervaar je 
Winsum en de plaatselijke vv vanzelf een beetje als je grote broer. Iets 
met een factortje drie groter. Winsum telt ongeveer drie keer zoveel 
inwoners als Middelstum (7.500 tegenover 2.500 zielen ongeveer) 
en speelt ook nog eens drie klasses hoger dan de blauwwitte brigade 
van trainer Meinardi. 

Er zijn ook overeenkomsten te benoemen. Zo moesten beide clubs 
noodgedwongen afscheid nemen van hun spits. Cultheld Schaaphok, 
de goalie die spits werd, was de strijd met zijn eigen lichaam 
misschien wel beu. Onze Milkovic, goed voor bijna twintig goals dit 
seizoen, gaat zijn geluk bij VVK beproeven. Maar waar vv Winsum 
naar verluidt een doelpuntenmachine terugkrijgt, moet Middelstum 
de man met een neusje voor de goal(s) binnen de eigen gelederen 
zien te vinden. Heeft dat toch iets te maken met de aanzuigkracht van 
deze grote broer?    

Maar eerst even weer terug naar de website. Toen ik op het onderdeel 
‘Hoofdbestuur’ klikte, schrok ik. Want de helft van het bestuur wordt 
gevuld door de man of vrouw die de naam Vacature draagt. Hij of 
zij moet het wel heel druk hebben. Zo’n grote club en dan maar 
vier actieve bestuursleden? Dat is ook wat ja. Het voordeel hiervan 
is wel dat ik iedereen persoonlijk ken. Bestuurslid technische zaken 
en overbuurman Jan Jaap Zijlstra zorgde er twee jaar geleden 
hoogstpersoonlijk voor dat ik deze verhaaltjes voor de presentatiegids 
mag maken. 

Hij introduceerde mij enige weken geleden bij secretaris Wendy 
Mekel die dit seizoen met de zorg om de invulling van deze gids een 
extra aapje op haar ranke schouders krijgt. Als secretaris van de VV 
Middelstum weet ik dat bij een secretariaatfunctie best wel wat komt 
kijken. Maar hé, ik heb niets te klagen. Volgens mij kent vv Winsum 
vijf keer zoveel leden als mijn cluppie. Dat zijn ook een stuk meer 
handelingen in Sportlink. 

Voorzitter Ben Breukelman mocht ik onlangs aan een 
pensionadointerview voor mijn website onderwerpen. Een drukbezet 
man, dacht ik toen al. Docent op AOC Terra, leerlingbegeleider 
en ook nog eens trotse voorzitter van een unieke voetbalclub. Die 
combi vergt vast wel wat tijd en vaardigheden. Penningmeester Roelf 
Bonder kende ik tot voor kort niet. Alleen van de adequate betalingen 
van mijn factuurtjes. Een prima man dus wat mij betreft en onlangs 
spotte ik hem, dankzij Zijlstra, op een feestje bij Landgoed de Bont 
in Middelstum.

Ik begin mij nu toch een beetje zorgen te maken over jullie club. 
Waar wij de taken met een bestuur van negen personen goed kunnen 
verdelen, moet ik constateren dat dit bij grote broer vv Winsum een 
stuk zorgelijker is. Je moet er toch niet aan denken dat één van deze 
vier steunpilaren wegvalt? Niet alleen heeft de VV Middelstum dan 
een factor drie meer bestuursleden maar dan wordt ook de druk op 
de overige bestuursleden immens en nog ongezonder. 

Ik hoef hier vast geen pleidooi te houden over het belang van 
vrijwilligerswerk in de maatschappij in het algemeen en bij een 
voetbalclub in het bijzonder. Of heeft iedereen het in Winsum druk 
om ambassadeur van het mooiste dorp van Nederland te zijn? Er 
zijn in Winsum vast wel mensen te vinden die niet alleen tegen het 
kader en overige heilige huisjes aan willen schoppen maar ook 
daadwerkelijk als bestuurder bereid zijn om soms het hoofd boven 
het maaiveld uit te steken en de handen op bestuurlijk niveau uit de 
mouwen te steken toch?

Hopelijk mag ik volgend seizoen verheugd constateren dat het ook 
op bestuursniveau bij vv Winsum allemaal tiptop geregeld is. En niet 
alleen qua kwaliteit maar ook qua kwantiteit. Als een grote broer 
waardig….

 

Bert Koster, 
Internetcolumnist en tekstschrijver
www.bert-koster.nl      
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BERT KOSTER, INTERNETCOLUMNIST & TEKSTSCHRIJVER: 
GROTE BROER

Hoofdstraat O. 7 Winsum
Tel.: 0595 - 441877

www.stoffelwintersschoenen.nl
vrijdag koopavond tot 21.00 uur

Hoofdstraat O. 7 
Winsum

Tel. 0595-441877

www.stoffelwintersschoenen.nl

 De Streekweg 25
 9956 PN Den Andel

T 0595 42 64 43
M 06 231 01 909
M (b.g.g.) 06 231 50 985

E info@poelnatuursteen.nl
I www. poelnatuursteen.nl

• Leverancier van alle grafwerken
• Ook voor onderhoud en reparatie
• Verven en schilderen van opschriften
• Urn- en grafkelders
• Urnen en glas-urnen

NIEUW

Een uniek assortiment van 
handgemaakte glazen as
ornamenten en tevens een 
mooie collectie urnen

Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen!

Onze showroom is al deels vernieuwd.
Loop gerust eens binnen!
Onze showroom is al deels vernieuwd.

openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  13.15 -17.00 uur
 
zaterdag: 9.00 - 12.00 uur 
  ‘s middags op afspraak

Avond uren: op afspraak
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Jarenlang hebben Fré Post, Douwe Korsaan, Tiemen van 
Dijken en Peter Ritzema fantastisch werk verzet voor de 
commerciële commissie van vv Winsum. Reclame-uitingen 
van onze vele sponsoren geven het Geert Reinders Sportpark 
Winsum West een prachtige uitstraling. Ons hoofdveld en 
veld 4 zijn omringd met sponsorborden, lokale bedrijven 
pronken op onze tenues, de presentatiegids wordt jaarlijks in 
grote druk verspreid en overige uitingen zijn terug te zien op 
onze website en in de kantine. 

Peter Ritzema heeft begin 2022 aangegeven te willen stoppen 
met zijn werkzaamheden als bestuurslid Commerciële Zaken 
en aanjager binnen de commerciële commissie. Achter 
de schermen zijn wij al een paar maanden bezig en heeft 
een aantal mensen aangegeven iets voor de commerciële 
commissie te willen betekenen. In lijn met “Laten we het 
samen doen!” en met het oog op de toekomst willen wij 
graag met een grotere groep mensen de commerciële taken 
oppakken en uitvoeren. Samen met elkaar, de club en haar 
sponsoren. 

De groep bestaat uit onder meer Gerke Vos, Magne Beukema, 
Robert Schuijl, Robert Buisman, Heinze Andringa, Gerard 
Berghuis (op de foto van links naar rechts), Erik Koopsen, 
Marcel Kamphuis, Ramon Kauw, Wouter de Vries, Jan Joost 
Flim, Martin Tillema en Evert Wieringa. De werkzaamheden 
zijn intern verdeeld en samen zetten zij het werk van hun 
voorgangers voort. Inmiddels is met vrijwel alle sponsoren 
contact opgenomen en kennis gemaakt. 
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Hoofdstraat Winsum 4
0595 441000

Bio....logisch!

Herberg
De Gouden Karper

K RTRIJKOO
  z   o   n   w   e   r   i   n   g
  sinds 1888

Kweldergras 14  |  9738 AJ Groningen
    050 - 542 42 27  |  www.kortrijk.nl 

Veldman &  van Dijk
a d m i n i s t r a t i e s             be l ast ingadv i ezen

Samenstellen jaarrekeningen

Belastingaangiften

Administratieve dienstverlening

Verzorgen loonadministratie

Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

Automatisering

Begeleiding startende ondernemers

het adres voor het midden en klein bedrijf           a l s  h e t  om de  kn ikk e r s  gaat

kantoor  Hoofdstraat 4   Leens   tel  0595 57 23 79   web www.veldmanenvandijk.nl

Hoofdstraat Obergum 8, 9951 AH Winsum, 0595-444069
info@engelsman-optiek.nl, www.engelsman-optiek.nl

Als het scherp en helder moet zijn

VERS BLOED VOOR DE COMMISSIE 
COMMERCIËLE ZAKEN VV WINSUM

De voorbije jaren hebben we als club ondervonden hoe 
belangrijk sponsoren zijn. Zij kunnen net dat ene financiële 
zetje geven om iets binnen onze vereniging te realiseren. De 
afgelopen jaren zijn deze acties uitgevoerd door een drietal 
rotten in het sponsorvak; Douwe, Tiemen en Fré hebben 
het beste uit sponsoren gehaald. Peter heeft hier een aantal 
jaren leiding aan mogen geven. De drie mannen deden 
dit op onnavolgbare wijze, met de sturende Peter op de 
achtergrond. Wij zijn als vv Winsum deze mannen ontzettend 
veel dank verschuldigd! Douwe, Tiemen, Fré en Peter, 
nogmaals ontzettend bedankt voor al jullie werk binnen de 
sponsorcommissie de afgelopen jaren!

Wil je graag sponsor worden of wil je meer weten over de 
mogelijkheden, heb je een vraag en/of opmerkingen of wil 
je alvast in contact komen met de commerciële commissie? 
Neem dan contact op met Robert Schuijl 06-22658458, 
Gerke Vos 06-11185750 of Heinze Andringa 06-53432277 
of via mail commercielezaken@vvwinsum.nl.
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PLATTEGROND GEERT    REINDERS SPORTPARK
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Na zes succesvolle seizoenen bij ACV verruilde 
trainer Fred de Boer tot veler verrassing de Asser 
derdedivisionist in voor eersteklasser vv Winsum. Maar 
denk niet dat De Boer aan het afbouwen is. “Geen 
sprake van!” 
Thijs de Jong

“Wat is het hier prachtig.” Fred de Boer tuurt vanaf de rand van het terras 
van restaurant De jongens uit de Buurt  tevreden over het Winsumer 
Diep. “Ik moet hier binnenkort maar even een stukje gaan wandelen met 
mijn vrouw en de hond of een tochtje maken over het water. Het mooiste 
dorp van Nederland, toch?” 

De Boer, die in Leeuwarden woont en als bewegingstherapeut in de Van 
Mesdagklinkiek in Groningen werkt, kent Winsum nog niet zo goed, 
maar is blij verrast met de schoonheid van het dorp. “Ik ben hier nog 
niet zo vaak geweest”, zegt hij als hij is gaan zitten. “Jaren geleden, 
toen ik trainer was van Drachtster Boys ben ik hier eens geweest. Toen 
speelden we tegen Viboa en waren we beide in de race voor de titel. Ik 
ken oude krijgers als Marcel Pannekoek en Rick Schaaphok, maar die 
stoppen er nu mee. Verder weet ik niets.” Dat is niet vreemd. De Boer was 
de voorgaande zes jaren trainer van ACV uit Assen en reisde met die club 
iedere zaterdag stad en land af. 

Met ACV haalde De Boer vele successen. Hij promoveerde vanuit de 
hoofdklasse naar de derde divisie en streed afgelopen seizoen zelfs lang 
mee voor promotie naar de tweede divisie. De oefenmeester had een 
seizoen eerder al besloten dat het zijn laatste in Assen zou zijn. “Dat 
had ik aangegeven toen ik in het tweede coronaseizoen mijn contract 
verlengde. Ik wilde nog één seizoen alles geven en dan verder kijken.” 

In november 2021 maakte De Boer zijn besluit om te stoppen bij ACV 
wereldkundig. Op hetzelfde moment maakte Winsum bekend op zoek te 
zijn naar een nieuwe trainer, nadat bekend werd dat Bert Vos aan zijn 
laatste seizoen bezig was. “Ik zag de vacature en heb met Bert gebeld 
om informatie in te winnen over de club en heb toen gesolliciteerd”, 
vertelt De Boer. 

In Winsum werd met verbazing en enthousiasme op de sollicitatie van 
De Boer gereageerd. Een gesprek volgde. “Er was meteen een klik”, 
vertelt De Boer. “Hoe de mensen deden, nuchter en eerlijk. De afspraken 
werden snel nagekomen, het hoefde niet eerst langs commissie zus en 
commissie zo. Daar hou ik van. Ik denk namelijk altijd: wat als ik ballen 
nodig heb, hoe gaat het dan? Het voelde direct goed. Ja, het is een 
ander niveau dan ACV, maar dat schrikt mij niet af.” 
De Boer heeft er geen enkel probleem mee dat hij twee niveaus lager 
aan de slag gaat. “Ik wilde door als trainer en dan kijk je welke clubs er 
beschikbaar zijn.” Dat Winsum in de eerste klasse speelt, vormde voor 

Komend seizoen staat de 27-jarige Bart Waninge 
aan het roer bij het tweede team van vv Winsum. 
Hij combineert dat met een cursus voor zijn UEFA-B-
diploma en het assistent trainerschap van het eerste 
team. Het moet de opmaat worden van een mooie 
carrière als amateurvoetbaltrainer. 

Bart Waninge beleefde zeven jaar geleden zijn hoogtepunt als voetballer. 
Als jonge spits van het tweede team van VKW uit Westerbork mocht 
hij op 6 december 2015 in het thuisduel van het vlaggenschip tegen 
Ruinerwold in de basis beginnen. Hij vormde die wedstrijd een koppeltje 
met de legendarische Anjo Willems. Waninge scoorde prompt twee keer. 
“Het was mijn mooiste voetbalmoment ooit”, vertelt hij glunderend, 
zittend aan de bestuurstafel van vv Winsum, de club waar hij dit seizoen 
de trainer van het tweede team is. 

“Ik kan eigenlijk niet zo goed voetballen”, lacht Waninge. “Maar een 
trainer gaat je natuurlijk niet wisselen als je twee keer scoort, dus stond 
ik een week later in de derby tegen Beilen opnieuw in de basis. Die 
wedstrijd was al een aantal jaren niet meer gespeeld. Ik geloof dat er 
wel duizend toeschouwers langs het veld stonden. Dat was ongelooflijk.” 
Scoren lukte Waninge deze keer niet. “Ik speelde kleurloos en werd 
gewisseld. Het werd al snel duidelijk dat ik het niveau niet aankon.”

Waninge, studerend in Groningen, trok de deur bij VKW achter zich dicht 
en meldde zich aan bij The Knickerbockers. Tijdens het introkamp kregen 
bestuursleden er lucht van dat Waninge bij VKW enkele jeugdteams had 
getraind. Ze trokken de nieuweling aan zijn mouw en vroegen hem de 
trainer te worden van dames 3. “Het was eigenlijk helemaal niet mijn 
bedoeling om ook bij TKB training te geven, maar het leek me toch ook 
wel geinig. Ik was benieuwd hoe het zou gaan. Ik was jonger dan alle 
speelsters en bovendien had ik nog nooit een vrouwenteam getraind.”

Het bleek een schot in de roos. Waninge werd al snel ook trainer van 
dames 2 en assistent bij dames 1. Hij haalde zijn eerste trainersdiploma 
(UEFA-C) en werd in de zomer van 2020 aangesteld als hoofdtrainer 
van dames 1. Met succes. Waar zijn eerste seizoen nog vroegtijdig werd 
afgebroken vanwege de pandemie, streed hij in zijn tweede seizoen 
lange tijd mee voor promotie naar de Topklasse.

In het najaar van 2021 had Waninge besloten bij de studentenclub te 
vertrekken. “Toen er in november een coronastop werd afgekondigd, 
vertelde ik een verslaggever van het Dagblad van het Noorden dat het 
misschien de laatste keer was dat ik hem zou spreken. Ik was bezig met 
mijn laatste seizoen en het zou zomaar kunnen dat de competities niet 
meer werden hervat. Ik zei dat ik een mannenteam wilde coachen en 
mijn UEFA-B-diploma wilde halen.”
Het aanstaande vertrek van Waninge werd opgetekend in de krant. 
“Twee dagen later werd ik gebeld met de vraag of ik op gesprek wilde 
komen bij vv Winsum. Voor mij is dat één van de redenen geweest om 
bij deze club aan de slag te gaan. Ze zitten er bovenop. Het gesprek was 
heel positief. Ik was enthousiast en de club ook.”

Waninge krijgt bij Winsum de kans om naast het trainerschap zijn UEFA-
B-diploma te behalen. “Uiteindelijk is het mijn doel om bij een mooie 
amateurvoetbalclub in het Noorden hoofdtrainer te worden. Bij een 
club als Winsum, een échte vereniging, dat vind ik leuk. Al is Winsum 
natuurlijk eerst nog wat te hoog gegrepen, maar je weet nooit wat de 
toekomst brengt. Eerst maar eens ervaring op doen bij het tweede team.” 
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De Boer dus geen enkele belemmering. Het stapje terug betekent overigens 
niet dat de 58-jarige oefenmeester zijn trainerscarrière aan het afbouwen is. 
“Geen sprake van!”, roept hij resoluut. 

Als De Boer op het terras van De jongens uit de Buurt zit, heeft hij net drie 
dagen daarvoor kennisgemaakt met zijn spelers en staf. “Dat was leerzaam. 
Ik wil eerst de spelers leren kennen. Dat doe ik via een action type test. Dat is 
een test waarbij spelers vragenlijsten invullen en er vervolgens een bepaalde 
kleur uitkomt. Die kleur zegt iets over het karakter”, legt De Boer uit. “Ik ben 
bijvoorbeeld een groen-denker. Ik hou van orde, structuur en voorbereiding. 
Ik kom altijd op tijd. Er zijn ook mensen die zijn paars, blauw of rood. Iedere 
kleur heeft zijn eigen kenmerken.”

Dat groen de kleur is die bij De Boer past, is overduidelijk. Speciaal voor het 
interview heeft hij een mapje met notities mee. Als hij iets over een speler zegt 
en hij komt niet op de naam, werpt hij een vlugge blik op zijn aantekeningen. 
De Boer wil niets aan het toeval overlaten, zoveel is duidelijk. 

Nu De Boer langzaam zijn spelers leert kennen, kan hij bouwen aan het team. 
Maar vraag hem niet hoe hij wil spelen komend seizoen. “Ik heb geen idee. Ik 
moet kijken hoe iedereen het beste tot zijn recht komt. Maar ik hanteer natuurlijk 
wel bepaalde principes”, zegt hij. ‘Schakelen’ is daarbij een belangrijk woord. 
“Ik wil niet dat er gemopperd wordt in het veld. Je zult mij nooit horen klagen 
na de wedstrijd over een scheidsrechter of andere zaken waar wij geen invloed 
op hebben. Dat verwacht ik ook van mijn spelers. Je gaat niet mopperen en 
niets doen. Je gaat naar voren of naar achter.” 

De afgelopen seizoenen eindigde Winsum telkens in het rechterrijtje. De Boer 
is een trainer met statuur en daardoor kunnen de verwachtingen van buitenaf 
hoog zijn. “Ik ben geen Harry Potter”, waarschuwt hij alvast. “De feiten zijn 
dat Winsum de voorgaande jaren zevende of achtste eindigde. De groep is 
nagenoeg hetzelfde gebleven; er zijn er twee weg en er komen twee bij. En er 
stromen nog wat jeugdspelers door. We gaan zien hoe we zo goed mogelijk 
kunnen presteren.” 

Om tot de juiste samenstelling te komen, heeft De Boer veel trainingen en 
weinig oefenwedstrijden ingepland tijdens de voorbereiding. “Dat doen we 
bewust. Ik wil veel spelers tot mijn beschikking hebben, zodat we elf tegen 
elf kunnen trainen. Ik wil daarin kunnen observeren, even stoppen om uit te 
leggen en te kneden en zo al onze spelprincipes inslijpen. Hoe krijgen we 
de aanvallers tot scoren? Welke ballen hebben zij nodig? En hoe zorgen we 
ervoor dat we in de opbouw een extra man vrij krijgen? Daar gaan we in de 
voorbereiding mee bezig.” 

De Boer is ambitieus en verlangt veel van zijn spelers, maar vergeet ondertussen 
een ander belangrijk principe niet. “Het draait uiteindelijk ook om plezier. Dat 
hebben de spelers ook aangegeven. Gelukkig maar, want dat past ook bij mij. 
Ik ben niet voor niets al zo lang actief in het voetbal. Ik ben trainer omdat ik er 
nog steeds enorm veel plezier in heb.” 

Naast de voetbalstudie en het hoofdtrainerschap van het tweede team, zal 
Waninge iedere dinsdag als assistent van Fred de Boer op het trainingsveld 
staan en neemt hij bij thuisduels van het eerste team plaats op de bank. 
Waninge was dolgelukkig toen hij hoorde dat De Boer de nieuwe hoofdtrainer 
werd. “Ik ben een Drent, dus volg het voetbal in die provincie ook op de voet. 
Toen ik hoorde dat Fred bij ACV vertrok, dacht ik stiekem: het zou mooi zijn als 
hij naar Winsum gaat. Ik had nooit gedacht dat het werkelijk zou gebeuren. 
Het is geweldig dat ik zijn assistent mag zijn. Ik heb hem al een paar keer 
gesproken en hij is inhoudelijk ongelooflijk goed.” 

Zittend aan de bestuurstafel is het duidelijk dat Waninge staat te popelen 
om bij Winsum aan de slag te gaan. Bevlogen vertelt hij over zijn plannen. 
Kort voor het gesprek heeft hij met een deel van het team dat hij dit seizoen 
onder zijn hoede heeft kennisgemaakt. “Leuke jongens”, zegt hij enthousiast. 
“We hebben een groep met ervaren spelers die van mijn leeftijd zijn en jonge 
talenten die vanuit de jeugd zijn doorgestroomd. Ik heb er enorm veel zin in.”
Door zijn eigen ervaring bij VKW weet Waninge als geen ander hoe het is om 
speler te zijn van het tweede team die tegen het eerste aanschuurt. “Ik weet hoe 
het is om je werk af te moeten zeggen om vervolgens negentig minuten op de 
bank te zitten bij een uitwedstrijd in Coevorden, maar ik weet ook hoe het is 
om bij je basisdebuut twee keer te scoren en voor duizend man een derby te 
spelen. Dat past bij het spelen bij het tweede. Het heeft van alles in zich, het 
is prachtig.” 

TWEEDE-ELFTALTRAINER 
BART WANINGE: 
JONG, ENERGIEK EN 
LEERGIERIG
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Er werd mij op het hart gedrukt om het interview met Hoofd Jeugd 
Opleiding Onderbouw Henk Buikema vroegtijdig in te plannen. Dit in 
verband met zijn jaarlijkse trip naar Amerika. Dankzij zijn connecties 
in het voetbalwereldje gaat hij daar al vanaf 2010 in de zomerperiode 
heen. Dit keer mag hij in verschillende staten in vier weken tijd 500 
voetballertjes de fijne kneepjes van het spel bijbrengen. Iets waar hij 
zich dit jaar na een coronaonderbreking zeer op verheugt.

Voorstelrondje
Zijn vrouw Janet heeft hier geen enkel probleem mee. ‘Nee hoor, laat 
hem maar lekker gaan. Trainen is helemaal zijn ding dus waarom niet? 
En ik vind het wel lekker om een tijdje mijn eigen gang te gaan. Zeker 
in de wetenschap dat het tijdelijk is. Daarbij ben ik niet anders gewend. 
Toen hij nog bij VV Appingedam voetbalde was hij ook vier avonden in de 
week weg om te trainen.’ 
Henk: ‘En daarom houden we het dus al zo lang vol met elkaar. In 1990 
zijn we getrouwd maar we hadden al op jonge leeftijd verkering. Ik ben 
onlangs zestig jaar geworden en trotse vader van zoons Bas (30) en Rik 
(28). En trotse opa van kleindochter Lieke van één jaar, dat mag zeker 
niet ontbreken. Zoon Rik speelt overigens al jarenlang bij SC Loppersum 
1. Ik ben geboren en getogen in Eenum en in 1983 in Loppersum komen 
wonen. Honkvast dus en dat geldt ook voor mijn werk. Want ik ben sinds 
1988 werkzaam als analist bij het UMCG. De laatste jaren als digital 
techniker bij de afdeling Pathologie.’

Voetbalcarrière
Opgegroeid in Eenum dus en dan is het niet zo vreemd dat hij zijn 
eerste voetbalschreden op vier jarige leeftijd bij De Fivel maakte. 
Trainer Rob Schuil stimuleerde hem vervolgens om het maximale uit 
zijn voetbalcarrière te halen en op 17-jarige leeftijd maakte Henk de 
overstap naar VV Appingedam. Buikema hierover: ‘Dat was vroeger een 
bolwerk in het zondag amateurvoetbal. Als linksbenige middenvelder ben 
ik zelfs wel eens algeheel Nederlands Kampioen in het amateurvoetbal 
geworden. Gerenommeerde clubs als de IJsselmeervogels en Be Quick 
moesten hiervoor verslagen worden. We speelden onze thuiswedstrijden 
altijd voor twee tot drieduizend man publiek. Kom daar nu nog maar 
eens om.’

Na tien jaar besloot hij letterlijk en figuurlijk een stapje terug te doen. Henk 
werd back en wel bij SC Loppersum. Dit op aanraden van voetbalmakkers 
als Martin Jurna, Jaap Danhof en Cor Koning. Drie jaar later zorgde een 
vervelende enkelblessure ervoor dat hij zijn actieve voetbalcarrière moest 
staken. Maar daar werd niet heel lang over getreurd.

De trainer Buikema
‘Ik haalde mijn trainersdiploma TC 3 en toen de trainer van SC Loppersum 
destijds halverwege het seizoen opstapte kon ik direct aan de slag bij de 
club in dezelfde plaats als waar ik woon. Dat was ideaal, ik kon hier mooi 
de nodige ervaring opdoen. Na Loppersum volgden VV Appingedam, 
GVAV, De Heracliden, Middelstum en Grijpskerk. En uiteraard tussendoor 
nog een tweede periode bij SC Loppersum. Overal heb ik langere tijd 
gewerkt, tussen de drie en vijf seizoenen.’ 
‘Behalve bij GVAV. Geen kwaad woord over deze club maar ik kwam er 
al snel achter dat ik meer een ‘dorpsclubtrainer’ ben dan een ‘stadse’ 
trainer. Overal heb ik op een mooie manier afscheid genomen en 
enige maanden geleden kreeg ik bij Loppersum zelfs een afscheid van 
mijn hele seniorentrainerscarrière aangeboden waarbij spelers van de 
eerdergenoemde verenigingen langskwamen om er een gezellige avond 
van te maken!’

vv Winsum
Dat hij stopte als seniorentrainer heeft ook te maken met het feit dat 
hij reumaklachten heeft. Maar het voetbal loslaten? Dat nooit! Over 
zijn buitenlandse avonturen hebben we het al gehad. Daarbij traint hij 
momenteel de kabouters van SC Loppersum. En sinds 2009 is hij werkzaam 
voor de KNVB. Onlangs is hij gestopt als trainer van het Jeugd Plan 
Nederland. Maar als docent is hij nog volop actief om trainerscursussen 
te geven. Eén van die cursussen bracht hem onlangs naar Winsum waar 
hij in contact kwam met bestuurslid technische zaken Jan Jaap Zijlstra.
‘Zijlstra kende ik nog van mijn periodes bij Appingedam en Middelstum. 
Hij benaderde mij met de vraag of ik niet wat voor de jongste jeugd van 
vv Winsum zou kunnen betekenen. Na enige zaterdagen op het sportpark 
rondgekeken te hebben, werd ik steeds enthousiaster. Dat resulteerde in 
november 2021 in de functie Hoofd Jeugd Opleiding bij de Onderbouw.’
Als je dik vijftig jaar meeloopt in de voetballerij en dertig jaar 
trainerservaring in de rugzak hebt zitten dan kun je na ruim een half seizoen 
vast wel iets zeggen over vv Winsum: ‘Uiteraard hebben we realistische 
doelstellingen vastgesteld voor het seizoen 2022/2023. Kijk, vv Winsum 
is een ambitieuze club met fanatieke en ambitieuze jeugdtrainers. Veelal 
jonge trainers en dus ben ik blij dat er volgend seizoen ook wat oudere 
jeugdtrainers in de onderbouw meelopen.’ 

‘Want je kunt prachtige trainingen verzinnen maar als een pass over tien 
meter niet aankomt dan moet je een stapje terug doen. En aanvallend 
voetbal is mooi maar als de tegenstander vervolgens meer goals maakt 
dan heb je alsnog verloren. Ik denk dat er best nog wel stappen te maken 
zijn en ik heb er veel zin in om hier mijn steentje aan bij te dragen. 
Zeker na de lange coronaperiode want dat heeft onherroepelijk tot 
achterstanden geleid in de onderbouw. En die achterstand met je gericht 
en stapsgewijs inhalen!’    

LOPSTER HENK BUIKEMA NEEMT DERTIG JAAR 
TRAINERSERVARING MEE NAAR VV WINSUM VEILIG SPORTEN BIJ VV WINSUM!

Fysio2Fit en HARTVOORVEILIG hebben hun krachten 
gebundeld en een gratis cursus aangeboden aan 
vrijwilligers van vv Winsum en DWA Argo. Binnen 
vv Winsum hechten we veel waarde aan veilig en 
gezond sporten voor al onze spelers, vrijwilligers en 
toeschouwers. Vanuit de organisatie ‘Vakland, het 
Hogeland’ is er subsidie ontvangen om deze cursussen 
beschikbaar te stellen voor alle sportverenigingen 
van het sportlandschap Winsum West. 

De cursus is opgedeeld in twee delen, te weten;
• Deel 1: AED, reanimatie en verstikking
• Deel 2: EHBO, EHBSO (sportongevallen) en  
   brandveiligheid

Inmiddels is cursusdeel 1 afgelopen mei gegeven 
door Rob Vellinga en Jaap Willemsen van 
HARTVOORVEILIG. Op twee avonden zijn vrijwilligers 
van vv Winsum en DWA Argo geschoold en op 
een avond de verzorgers en fysiotherapeuten van 
Fysio2Fit (zie foto).

In september volgt cursusdeel 2. Deze avond zal 
verzorgd worden door Fysio2Fit en HARTVOORVEILIG. 

Een veiliger sportlandschap

Een voorwaarde om gratis deel te nemen aan deze 
cursus is dat elke cursist twee zaterdagmiddagen 
per jaar beschikbaar is voor calamiteiten op en 
rond de velden. Niels Zantingh is al een aantal 
jaren vanuit Fysio2Fit als verzorger/fysiotherapeut 
aanwezig op de zaterdagochtend. Echter groeide 
de wens ook een sporthulpverlener te hebben voor 
de zaterdagmiddag. Met een groep van straks 
25 vrijwilligers zal dit voor het komende seizoen 
gerealiseerd worden. 
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Kom een kijkje nemen in onze nieuwe winkel 
en laat je verrassen door het nieuwste aanbod!
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OPENINGSTIJDEN
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9723 TE Groningen
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KERSVERS VR1 TRAINER ROBERTO GEERLINGS, 
ZELFDE COMPETITIE, NIEUWE CLUB!
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Op de laatste competitiedag van het vorige seizoen stond, voor 
de toen nog Helpman trainer Roberto Geerlings, een bijzondere 
wedstrijd op het programma. Helpman VR1 moest aantreden tegen 
vv Winsum VR1. De Hogelandster club waar hij net zijn handtekening 
onder een contract gezet had inderdaad. En die, door het op het 
laatst terugtrekken van een ander team in de competitie, plotseling 
in degradatiegevaar verkeerde. Er moest gewonnen worden door 
de groen-witten, dus lag er een behoorlijke druk op de wedstrijd. 
Maar cadeautjes weggeven? Geerlings: ‘Geen denken aan, ik 
ben sportman en wil altijd winnen!’ En dus moesten de Winsumer 
vrouwen diep gaan om de felbegeerde winst te pakken en daarmee 
lijfsbehoud zeker te stellen.

Surinaamse roots
Wie is Roberto Geerlings eigenlijk? ‘Ik ben 41 jaar geleden in 
Suriname geboren, in de hoofdstad Paramaribo om precies te zijn. 
Op mijn 13e verhuisde ik naar Groningen. Ik ben de trotse vader 
van vier kinderen. Drie wonen nog bij mij thuis, de oudste is naar 
Hilversum verhuisd. De reden dat we wat moeilijk in contact kwamen 
was dat ik het als zelfstandige in ons eigen familietransportbedrijf 
momenteel enorm druk heb. We zijn een 24-uurs bedrijf wat inhoudt 
dat ik dagelijks de nodige uren bij de weg zit.’
Toen hij in Groningen arriveerde, ging hij direct op voetbal en wel 
bij FC Lewenborg. In een dikke vijftien jaar, keek hij als voetballer 
in de keuken van zes verschillende Groningse verenigingen. En toen 
kwam vanuit de B-junioren van zijn toenmalige club VVK de vraag 
of hij deze jongens niet een keer wilde begeleiden. Langs de lijn 
gaf hij ze allerhande tips en daar werd door de jongens goed op 
gereageerd. En Roberto zelf was zo enthousiast dat hij hun trainer 
werd en daarna met ze meeging naar de A-junioren.
Het seizoen erop maakte hij de overstap als trainer naar VVK VR1 
voor 2,5 jaar en hij trainde ook de heren van deze club nog een 
jaartje. Toen kwam Helpman VR1 om de hoek kijken. Vier jaar lang 
stond hij voor de groep en hij was drie jaar lang assistent-trainer van 
het eerste seniorenelftal. Inmiddels heeft hij zijn UEFA B-diploma 
al enige jaren op zak, maar hij is ambitieus genoeg om voor zijn 
A-diploma te willen gaan. En toen kwam dus Winsum om de hoek 
kijken. 

Trainer Winsum VR1
Het eerste contact met de club was met Neil Judkins. ‘Hem kende 
ik wel van de onderlinge wedstrijden. Hij was heel vastberaden: 
‘Jij moet onze nieuwe trainer worden!’ Hij gaf aan gecharmeerd te 
zijn over de manier waarop ik de Helpman vrouwen liet voetballen. 
En ik was onder de indruk over het feit dat hij precies wist hoe wij 
speelden en met welke intenties. Het volgend contactmoment met 
de club was met bestuurslid Jan Jaap Zijlstra en vervolgens waren 
we er snel uit. Ik heb inmiddels twee keer met de vrouwen getraind 
en we hebben ook al een wedstrijdje gespeeld. En ja hoor, uiteraard 
zie ik verbeterpunten. Er zijn genoeg zaken waar we mee aan de 
slag kunnen.’
Roberto houdt van aanvallend voetbal. Maar ook van voetbal 
waarbij tegelijk het verdedigende aspect heel belangrijk is. Met 
hoog spelende backs bijvoorbeeld die bij een afgeslagen aanval 
direct omschakelen van extra aanvaller naar eerste verdediger. Een 
beetje zoals FC Barcelona en Real Madrid spelen maar daarbij 
uiteraard wel rekening houdend met het niveau van de speelsters 
waarmee hij omringd wordt. Op 13 augustus begint hij weer met 
de groep te trainen en dan heeft hij vijf weken de tijd om de dames 
klaar te stomen voor de competitie. Een prognose durft hij al wel af 
te geven voor het seizoen 2022/2023. ‘Ik zie ons als een goede en 
stevige middenmotor in de eerste klasse, we moeten tussen de 5e en 
8e plaats op de ranglijst kunnen eindigen.’  
Eigenlijk had Geerlings zijn zinnen gezet op een zondagclub want 
dat zou qua werk en gezin beter passen. Maar Winsum bood hem 
een ‘offer he couldn’t refuse.’ Dan moet hij de gezin-werk-trainer-
balans maar in zijn hobby zoeken tijdens de jaarlijkse snowboardtrip 
naar Oostenrijk. ‘Daarbij heeft vv Winsum een geweldig mooi en 
nieuw complex gekregen. Dat biedt veel mogelijkheden. Alleen wel 
jammer van die open vlakten. We moeten bij een storm oppassen 
dat we niet van het veld waaien, haha.’ 
Eén ding blijkt wel uit het interview, Roberto Geerlings heeft veel zin 
in het nieuwe seizoen en heeft ambities genoeg, zowel met de club 
als voor zichzelf! 

uw specialist voor vers vlees
bbq - gourmet/fondeu - koud/warme buffetten - luxe worsthapjes
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Slagerij Kamps

BARBECUE SPECIALITEITEN

GRATIS BEZORGEN IN WINSUM!

DIRECT BESTELLEN:

0595 44 13 42
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Welkom in het 
allermooiste dorp 
van Nederland!
Wij zijn super trots op ons levendige dorp met stadse voorzieningen.

U bent van harte welkom!
Namens ons hele team: Albert Heijn, Gall&Gall en Etos.

Dat is het leKKeRe van Albert Heijn in Winsum

Albert Heijn met o.a.:

Invaliden/klanten toilet
Zelfscan/Scan and Go
Zondag opening

Post.nl
Slijterij
Drogisterij

Stomerij
Bol.com afhaalpunt 
Loterijen

Groeten u
it 

Winsum!

1135.-

MAATSCHAPPELIJKE 
SAMENWERKING
vv Winsum wil voetbal aanbieden voor een brede doelgroep. Van jong 
tot oud, jongen of meisje, prestatief of recreatief. We zijn een vereniging 
met leden van en voor iedereen en willen in Winsum en omgeving graag 
een maatschappelijke functie vervullen. De nieuwe accommodatie biedt 
ons aanvullende mogelijkheden. De vele vrijwilligers werken hard 
om alles te regelen binnen onze mooie vereniging, maar we kunnen 
het niet alleen. Daarvoor werken we graag samen met sponsoren en 
organisaties. We lichten er 2 mooie initiatieven uit.

Convenant Univé 
Univé is sinds december 2019 maatschappelijk partner van vv Winsum. 
De oudste rechtsvoorganger van Univé is in 1794 opgericht door 
Winsumer Geert Reinders en is daarmee de founding father van de 
coöperatieve verzekeraar. Winsum neemt derhalve een speciale plek in 
bij Univé. 
De benaming Geert Reinders Sportpark is een eerste resultaat van deze 
samenwerking. Waarom een maatschappelijk convenant?
Univé wil lokale inzet en verbondenheid stimuleren en ondersteunen. 
Dat levert een belangrijke bijdrage aan veiligheid en zekerheid in de 
buurt. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeersveiligheid, welzijn of een 
veilige buurt. Op de website: samen.unive.nl/winsum kun je zien welke 
activiteiten Univé al in de omgeving organiseert. vv Winsum zocht 
een partner met kennis en kunde, die daarnaast ook financieel kon 
ondersteunen.
 
Wat houdt de samenwerking concreet in?
1. Naamgeving sportpark
Het nieuwe sportpark is vernoemd naar Geert Reinders. De naam van 
het nieuwe sportpark is: Geert Reinders Sportpark Winsum West.
 
2. Oprichting maatschappelijk fonds
Er is een maatschappelijk fonds ingericht bij vv Winsum: Het Geert 
Reinders Fonds. Univé doneert jaarlijks een bijdrage aan dit fonds. De 
doelstelling is om hiermee maatschappelijke initiatieven te ontplooien 
die bijdragen aan organiseren van zekerheid rond de thema’s: Wonen, 
Mobiliteit, Zorg en Leefbaarheid. 
Dit doen we in 2021 bijvoorbeeld op het gebied van rookvrij sporten. 
Elders in deze presentatiegids is een artikel opgenomen van longarts 
Henk Kramer. We zetten middelen uit het fonds in om bewustwording te 
creëren voor dit belangrijke thema. 
Ook leden kunnen aanspraak maken op middelen uit het fonds als ze 
een maatschappelijk initiatief willen ontplooien. 
We hebben samen de overtuiging dat samenwerking leidt tot oprechte 
betrokkenheid!

3. Stimulering van beweging onder jongeren
Univé gaat ons zowel financieel als met kennis en kunde ondersteunen 
om beweging te stimuleren onder jongeren. Dit zetten we in bij onder 
andere de Voetbal3Daagse.

Sport BSO Calimero
Met ingang van het seizoen 2020-2021 is Calimero Kinderopvang een 
sport BSO gestart op het nieuwe sportpark van vv Winsum. Calimero is 
al jaren een trouwe sponsor van vv Winsum. Een sport BSO draagt bij 
aan de maatschappelijke ambities van vv Winsum op het gebied van 
gezondheid en beweging. Met de realisatie van het nieuwe sportpark 
werd het mogelijk een sport BSO te starten.
De sport BSO is gericht op sport- en spelactiviteiten die vooral 
plaatsvinden op het kunstgrasveld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van een ruimte in het clubgebouw. 
De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang bij 
Calimero kunnen van maandag- tot en met donderdagmiddag terecht 
op het nieuwe sportpark. Het vervoer zal plaatsvinden met een nieuwe 
bus die ook door vv Winsum zal worden gebruikt.
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VV WINSUM seizoen 2022/2023
Eerste (voorste) rij van links naar rechts:

Bart Smith (Materiaalman), Stein Timmer, Steffen Vader, Yumé Ramos, Quincy Dijkstra (Trainer JO19-1/Assistent-trainer 
Heren 1), Fred de Boer (Hoofdtrainer), Bart Waninge (Trainer Heren 2/Assistent-trainer Heren 1), Raul Bello, Thomas Kauw, 

Stan Buikema, Coen van der Molen (Speed en Agility trainer)

Tweede rij van links naar rechts:
Jannes de Boer (Teammanager), Stan Verhoeven, Hans Zwakenberg, Tijs Mulder, Heinze Andringa, Tom Kamstra, Thijs Gerlofs, 

Tim Hoff, Joshua van Dijk, Wouter Eerelman, Wouter Bloem, Kornelis Prins (Assistent-scheidsrechter)
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HEREN 1  ZATERDAG
Derde rij van links naar rechts:
Lars van der Veen, Sargon Lahdo, Remco Kamphuis, Wouter Meijer, Niels Zijlstra, Germen Bouwman, Jered Faleye, Marc Reinders, 
Davey Munters, Patrick Siepel (Keeperstrainer)

Ontbreken op de foto:
José Bello, Marcel Pascal (Sportverzorger)
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VV WINSUM seizoen 2022/2023
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Eerste (voorste) rij van links naar rechts:
Trisha Mayer, Jasmin Elmont, Willisa Scholtens, Kelly Wolff, Veselina Bukina, Chantal Streppel, Melinda Hilbelink

Tweede rij van links naar rechts:
Ane Leistra (Assistent-scheidsrechter), Iris Bijsterveld, Lychenne Dijkstra, Roberto Geerlings (Hoofdtrainer), Esmée Mulder, Yvonne 

Schuijl-Visser, Johannes Scholtens (Teammanager)

VROUWEN 1  ZATERDAG
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Derde rij van links naar rechts:
Sabine Jansen, Rojin Dursum, Lucy Dijkema, Femke de Vries, Daniëlle Mulder, Jolien Dijk, Thirza Leistra

Ontbreken op de foto:
Anouk Sikkema, Indy Balk, Berber Hokwerda, Nina Sijbolts, Anna van Dijk, Kim Veldhuis
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HET JEUGDFONDS 
SPORT & CULTUUR HELPT!
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 
de contributie en/of benodigdheden 
voor kinderen en jongeren uit gezinnen 
waar thuis te weinig geld is. Zo wordt het 
voor elk kind mogelijk om te voetballen 
bij vv Winsum.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een 
aanvraag indienen bij het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Dat kan alleen 
gedaan worden door een intermediair, 
bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het 
sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of 
van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels 
en weet of je kind in aanmerking komt. 
Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je 
kind vaak al binnen drie weken sporten. 
Wil je een aanvraag indienen? Download 
dan alvast de ouderkaart via www. 
jeugdfondssportencultuur.nl, vul hem in 
en neem hem mee naar de afspraak met 
de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport 
& Cultuur in de buurt. Je vindt de 
contactgegevens van alle fondsen op 
de website van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
bepaalt het bedrag op basis van de 
hoogte van het lesgeld en eventueel de 
benodigdheden. Na goedkeuring van de 
aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks 
aan ons betaald. Je ontvangt eventueel 
ook een waardebon voor attributen die 
ingeleverd kan worden bij een winkel in 
de buurt. De intermediair kan daar meer 
over vertellen.

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 

Voor vv Winsum is de contributie van de leden één 
van de belangrijkste inkomstenbronnen. Daarom 
zetten we in deze presentatiegids voor u de regels 
met betrekking tot lidmaatschap en contributie nog 
eens duidelijk ook rij. Altijd nuttig voor nieuwe leden, 
maar wellicht ook voor bestaande leden die hu 
lidmaatschap voorzetten of- helaas- hun lidmaatschap 
willen beëindigen. 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel 
voetbalseizoen, dus van 1 juli tot en met 30 juni. Het 
aanmelden als lid, het doorgeven van wijzigingen in 
gegevens en het opzeggen van het lidmaatschap gaat via 
de ledenadministratie. Het opzeggen kan derhalve niet bij 
een bestuurslid, de trainer/coach of een andere persoon 
binnen de vv Winsum organisatie! Aanmelding kan via 
het aanmeldingsformulier op de website. Daarnaast kan 
aanmelding, maar ook wijziging en opzegging schriftelijk 
via het e-mailadres ledenadministratie@vvwinsum.nl.

Overschrijvingen vinden plaats van een andere vereniging 
naar vv Winsum of van vv Winsum naar een andere 
vereniging. In geval van overschrijving hanteert de 
KNVB strikt de regel dat de administratieve afhandeling 
uiterlijk op 15 juni moet zijn afgerond. Opzegging zonder 
overstap naar een andere vereniging dient vóór 1 juli 
plaats te vinden.

Overigens kunnen spelers die graag een keer bij vv Winsum 
willen meetrainen alvorens een definitieve keuze te maken 
eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 
De ledenadministratie zorgt ervoor dat er contact wordt 
gezocht met de juiste personen binnen vv Winsum en weet 
op veel vragen het juiste antwoord.

Contributie
Ieder lid van vv Winsum is contributie verschuldigd. De 
hoogte van de contributie varieert tussen spelende leden 
en niet-spelende leden en is binnen eerstgenoemde 
categorie afhankelijk van de leeftijdsklasse waarin het 
lid actief is. Jaarlijks worden de contributiebedragen 

per categorie voor het nieuwe seizoen gepubliceerd op 
de website onder het menu Clubinfo/Lidmaatschap/
Contributie. De contributieadministratie is te bereiken via 
het e-mailadres contributie@vvwinsum.nl. 

Het overgrote deel van de leden heeft aan vv Winsum 
toestemming gegeven om de contributie automatisch te 
incasseren en wel in vier termijnen (eind juli, eind oktober, 
eind januari en eind april). Automatische incasso is niet 
alleen voor leden het gemakkelijkst, maar ook voor de 
vereniging. Vandaar ook dat leden die geen machtiging 
hebben afgegeven jaarlijks vijf euro extra in rekening 
gebracht krijgen ter compensatie van de aanvullende 
administratiekosten.

Doordat het lidmaatschap wordt aangegaan voor een 
geheel voetbalseizoen is ook bij opzegging gedurende 
het seizoen het volledige contributiebedrag verschuldigd!

In geval van een betalingsachterstand ontvangt een lid 
eerst een betalingsherinnering. Indien hierop nog altijd 
niet wordt betaald, worden aanvullende maatregelen 
getroffen. Zo wordt het lid de toegang tot trainingen 
ontzegd en is het betreffend lid niet langer gerechtigd om 
aan officiële KNVB wedstrijden deel te nemen. Uiteraard 
passen wij deze maatregelen liever niet toe.

Roelf Bonder
Penningmeester vv Winsum

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE
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Re-integreren  
Loopbaan/ -begeleiding   
Coaching op de werkvloer  
Interventie 

TRIPLE D WERKT! 

Hoofdstraat W 24 in Winsum 0595-439626 
info@tripledbv.nl  www.tripledbv.nl  

 

Het Aanleg 11 Winsum
T. 0595-422360

www.scheepstra-installatiebedrijf.nl
info@scheepstra-installatiebedrijf.nl

Ik spreek Willem Vos vlak voordat hij een paar dagen naar Ierland 
afreist. Daar woont namelijk zijn jongste zoon terwijl zijn oudste 
zoon in Den Haag terechtgekomen is. Letterlijk en figuurlijk 
uitgevlogen dus en deze globetrotters hebben beiden al veel van de 
wereld gezien. ‘En dat gaf ons als ouders de kans om het nodige af 
te reizen en overal wat van mee te pikken. Soms zelfs tot Australië 
en Canada aan toe.’ Misschien dat Willem juist wel door deze (reis)
ervaringen zich nog meer geroepen voelt om zich in te zetten voor 
het lot van allerlei vluchtelingen die in Winsum en omgeving zijn 
neergestreken.

Pensioen
‘Maar dat kan qua tijd ook prima hoor want ik ben sinds 1 april 
van dit jaar op 64-jarige leeftijd met pensioen gegaan. En dat na 
een dienstverband van 45 jaar bij de politie. De langste periode 
van mijn werktijd ben ik als centralist op de meldkamer bezig 
geweest. De laatste jaren heb ik als planner de personeelsroosters 
rondgemaakt. En juist door die laatste vaardigheden werd ik door 
mijn vriend Bert de Vries, met wie ik veel heb samengewerkt binnen 
vv Winsum, benaderd om mij in te zetten voor de Oekraïense 
vluchtelingen die in Winsum en omstreken zijn neergestreken. Om 
alles rond te krijgen, vereist veel planning- en organisatorische 
vaardigheden en die heb ik in mijn werkleven wel opgedaan.’
Dit doet hij samen met zijn kameraad en oud-buurman Simon 
Vellinga, de man die hem in 1984 benaderde om lid te worden van 
Viboa toen Willem in Winsum kwam te wonen. Voorheen woonde 
Vos in Schildwolde waar hij jarenlang bij SGV voetbalde. De club 
waar hij ook de nodige vrijwilligerstaken voor verrichtte.
 ‘Ik voetbal nu overigens nog steeds. En wel bij het 45+ team en 
daarbij hebben we een vriendenteam, ‘Alles Okay’ genaamd. Elke 
woensdagavond duiken we de sporthal in om daar 3 tegen 3 of 
4 tegen 4 te spelen. Hier beleef ik nog steeds veel plezier aan. 
Naast het voetballen mag ik graag fietsen en wandelen en ik trek 
er regelmatig met mijn vrouw een paar dagen op uit. Dat is ook de 
reden dat ik het bestuurs- en commissiewerk heb stopgezet want ik 
wil niet meer aan een rooster gebonden zijn.’

Oekraïners bij de vv Winsum
‘Doordat ik mij bij de ‘vluchtelingenopvangclub’ aansloot, kwamen 
we bij de mensen thuis die gevluchte Oekraïners in huis hadden 
opgevangen. ‘Is er ook de mogelijkheid dat ze bij vv Winsum 
kunnen voetballen?’, was destijds een veel gehoorde vraag. 
Zeker in de tijd dat ze nog niet direct naar school konden, was 
het heel belangrijk dat ze een uitlaatklep zouden hebben en waar 
kan dat nu beter dan bij een grote sportvereniging? Alleen bleek 
dat veel potentiële spelertjes door hun vlucht geen sportspullen 
meer hadden. Dus heb ik eerst maar even contact gezocht met 
voorzitter Breukelman en dankzij de club en Sporthuis Winsum hun 
inspanningen was dat binnen de kortste keren geregeld. Inclusief 
twintig paar voetbalschoenen!’
Het viel Willem op dat de spelers, eentje kwam zelfs uit 
Oldehove, heel snel door de groep werden opgenomen. Ook de 
jeugdtrainers gingen er op een prima manier mee om. Iets waar 
de gepensioneerde politieman erg van kan genieten. ‘In de twintig 
jaar dat ik jeugdleider ben geweest heb ik de nodige spelers onder 
mijn hoede gehad. Juist voor die spelers die om wat voor reden 
dan ook buiten de boot dreigden te vallen, had ik een zwak. Ik vind 
het dankbaar werk om ze bij de voetbalclub onder te brengen.’

Opvang Afghanen en toekomstplannen
Binnenkort zullen op het oude Wetra-veld van Viboa zo’n 250 
vluchtelingen uit Afghanistan worden opgevangen. Men is 
momenteel druk bezig om de voorzieningen in orde te maken 

zodat ze hier op 1 september gehuisvest kunnen worden. Om ook 
die groep mensen bij vv Winsum te betrekken, wil Vos graag een 
helpende hand bieden. 
‘Dat hoeft niet perse op het voetbalveld zelf te zijn hoor. Ook in de 
kantine kunnen er allerlei activiteiten gedaan worden. We gaan 
van tevoren inventariseren waar zoal belangstelling voor is. En 
misschien volgt er daarna wel een project om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die werkzaam zijn bij een 
sociale werkplek binnen de club te integreren.’
‘Als er binnen een organisatie losse eindjes zitten en het mij leuk 
lijkt om mee te helpen om dit op te lossen dan pak ik graag 
dingen aan. Dat deed ik vroeger bijvoorbeeld als voorzitter van 
het jeugdbestuur en als algemeen bestuurslid in het hoofdbestuur. 
Maar ook voor kortstondige projecten zet ik mij graag in. Zo kijk ik 
met veel plezier terug op mijn vrijwilligerstaken tijdens de fusie van 
de jeugdafdelingen van Viboa en Hunsingo. Dit is eigenlijk zonder 
wanklank gerealiseerd. Momenteel heb ik het nog steeds druk met 
kantinediensten draaien en de kantine schoonhouden.’
‘Of ik een beetje het sociale geweten van vv Winsum ben? Dat 
zal ik van mijzelf nooit zeggen en dat is te veel eer hoor. Maar ik 
vind wel dat de voetbalclub voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
Ongeacht je afkomst of financiële omstandigheden. Daar zal ik mij 
altijd hard voor blijven maken!’

 

WILLEM VOS, HET ‘SOCIALE GEWETEN’ 
VAN VV WINSUM
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Deskundig  - Betrouwbaar  - Dichtbij 
Het Aanleg 9     Telefoon: 0595 - 44 13 83 
9951 SJ  Winsum (GN)   www.accountantskantoortrox.nl 

Profauna
Hoofdstraat W 37 • Winsum • Geopend: ma/do 8:30-18:00 vr 8:30-21:00 za 8:30-17:00.

Meer dan alleen een
dierenspeciaalzaak
• hengelsportartikelen
• regenkleding
• tuinbenodigdheden

• hengelsportartikelen
• regenkleding
• tuinbenodigdheden

• hengelsportartikelen
• regenkleding
• tuinbenodigdheden

•  Administratieve dienstverlening

•  Opstellen jaarrekening

•  Fiscale aangiften

•  Financieringsaanvragen

•  Salarisadministratie

•  Advisering

•  Bedrijfseconomische calculaties

• B.H. Broekemastraat 32   9951 ND  Winsum  
• Mail: r.bonder@bonnetfm.nl 
• Website: www.bonnetfm.nl   • Tel: 0595 - 444467

beslist beter

vv Winsum besteedt al jaren aandacht 
aan gezond zijn en gezond voetballen. 
Belangrijk thema is de rookvrije 
sportvereniging. Het Geert Reinders 
Sportpark is vanaf de opening al 
rookvrij. Roken mag dus niet op ons 
sportpark. 

Stoppen met roken
Sport en beweging zijn voor jong en oud 
de beste manier om fit te blijven. En het is 
vooral leuk om te doen natuurlijk! Er zijn ook 
nog andere dingen die wij bij vv Winsum erg 
belangrijk vinden voor de gezondheid, een 
ervan is ‘niet roken’.

Het belangrijkste advies: begin er niet aan! 
En als je al rookt, stop ermee! De risico’s die 
een roker loopt zijn ellendig: de helft van de 
rokers sterft erdoor en de helft van die helft 
zelfs voor zijn 65e jaar.

Nou is stoppen met roken erg moeilijk, roken 
is een echte verslaving. Zoek dus hulp als je 
rookt en wilt stoppen. De huisarts weet er alles 
van en kan je goed helpen. Zie ook: 
www.ikstopnu.nl

Het liefst zouden we natuurlijk willen dat 
kinderen niet beginnen met roken. Dat betekent 
dat kinderen niet het slechte voorbeeld moeten 
krijgen van andere kinderen, ouders, familie 
of bezoekers van het sportpark.

Op het Geert Reinders Sportpark Winsum West 
mag er daarom vanaf de opening helemaal 
niet meer gerookt worden. 
Voor de verstokte rokers is het buiten het 
sportpark toegestaan om te roken op de 
ingerichte rookplek, maar op het park mag 
op geen enkel moment van de dag worden 
gerookt. 

Door middel van de welbekende borden van 
de Rookvrije Generatie is dit op ons Sportpark 
kenbaar gemaakt. 

HET GEERT REINDERS SPORTPARK WINSUM 
WEST IS ROOKVRIJ!
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SPEELSCHEMA HEREN 1 ZATERDAG
INDELING EN PROGRAMMA 2022/2023

24-sep.-22 15:00 vv Winsum 1 - t Fean '58 1

1 - o k t . - 2 2 14:30 Leeuwarder Zwaluwen 1 - vv Winsum 1

8 - o k t . - 2 2 15:00 vv Winsum 1 - FVC 1

15-okt.-22 14:30 Drachtster Boys 1 - vv Winsum 1

29-okt.-22 15:00 vv Winsum 1 - Groningen 1

5-nov. -22 14:30 Hoogezand 1 - vv Winsum 1

12-nov.-22 15:00 Pelikaan S 1 - vv Winsum 1

19-nov.-22 15:00 vv Winsum 1 - Gorecht 1

26-nov.-22 15:00 ONS Sneek 1 - vv Winsum 1

3-dec. -22 15:00 vv Winsum 1 - Blauw Wit '34 1

10-dec.-22 14:30 PKC '83 1 - vv Winsum 1

21-jan.-23 14:30 Broekster Boys 1 - vv Winsum 1

28-jan.-23 15:00 vv Winsum 1 - Oranje Nassau 1

4 - f e b . - 2 3 14:30 t Fean '58 1 - vv Winsum 1

11-feb.-23 15:00 vv Winsum 1 - Leeuwarder Zwaluwen 1

4 -mr t . -23 17:00 FVC 1 - vv Winsum 1

11-mrt.-23 15:00 vv Winsum 1 - Drachtster Boys 1

18-mrt.-23 14:30 Groningen 1 - vv Winsum 1

25-mrt.-23 15:00 vv Winsum 1 - Hoogezand 1

1 - a p r. - 2 3 15:00 vv Winsum 1 - Pelikaan S 1

15-apr.-23 15:00 Gorecht 1 - vv Winsum 1

22-apr.-23 15:00 vv Winsum 1 - ONS Sneek 1

29-apr.-23 14:00 Blauw Wit '34 1 - vv Winsum 1

13-mei-23 15:00 vv Winsum 1 - PKC '83 1

20-mei-23 15:00 Oranje Nassau 1 - vv Winsum 1

27-mei-23 15:00 vv Winsum 1 - Broekster Boys 1

TEAM PLAATS
Blauw Wit ’34 Leeuwarden
Broekster Boys Damwald
vv Drachtster Boys Drachten
v.v. ’t Fean ’58 Surhuisterveen 
v.v. FVC Leeuwarden
v.v. Gorecht Gorecht
vv Groningen Groningen
v.v. Hoogezand Hoogezand
Leeuwarder Zwaluwen Leeuwarden
O.N.S. Sneek Sneek
CVV Oranje Nassau Groningen
Pelikaan S Groningen
PKC ’83 Groningen
vv Winsum Winsum
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Kijk op ing.nl/niemandbuitenspel

Geldzorgen. Het kan iedereen gebeuren. En dan 
is voetbalcontributie soms niet op te brengen. 
Terwijl blijven sporten dan juist zo belangrijk is. 
Als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal 
vinden wij dat iedereen moet kunnen blijven 
voetballen. Ook als er even geen geld is.

Daarom introduceren wij Financieel Contact- 
personen op clubs. Zij weten de weg naar 
lokale en landelijk voorzieningen voor je   
te vinden. Zo kan ook jij blijven voetballen.

is voetbal niet
vanzelfsprekend

Voor 1 op de 11 kinderen
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SPEELSCHEMA VROUWEN 1 ZATERDAG
24-sep.-22 14:30 F.C. Ommen VR1 - vv Winsum VR1

1-okt . -22 15:00 vv Winsum VR1 - Be Quick D VR1

8-okt . -22 15:00 HZVV VR1 - vv Winsum VR1

15-okt.-22 15:00 vv Winsum VR1 - AZSV VR1

29-okt.-22 14:30 SC Genemuiden VR1 - vv Winsum VR1

5-nov.-22 15:00 vv Winsum VR1 - Berkum VR1

12-nov.-22 15:00 vv Winsum VR1 - v.v. Helpman VR1

19-nov.-22 14:30 v. v. Heerenveense Boys 
VR1 - vv Winsum VR1

26-nov.-22 15:00 vv Winsum VR1 - DZC '68 VR1

3-dec.-22 11:45 Be Quick '28 VR2 - vv Winsum VR1

10-dec.-22 15:00 vv Winsum VR1 CVV Oranje Nassau VR2

4-feb.-23 15:00 vv Winsum VR1 - F.C. Ommen VR1

11-feb.-23 15:00 Be Quick D VR1 - vv Winsum VR1

4-mrt.-23 15:00 vv Winsum VR1 - HZVV VR1

11-mrt.-23 15:00 AZSV VR1 - vv Winsum VR1

18-mrt.-23 15:00 vv Winsum VR1 - SC Genemuiden VR1

25-mrt.-23 14:30 Berkum VR1 - vv Winsum VR1

1-apr.-23 14:30 v.v. Helpman VR1 - vv Winsum VR1

15-apr.-23 15:00 vv Winsum VR1 - v.v. Heerenveense Boys 
VR1

22-apr.-23 15:00 DZC '68 VR1 - vv Winsum VR1

13-mei-23 15:00 vv Winsum VR1 - Be Quick '28 VR2

20-mei-23 12:30 CCV Oranje Nassau VR2 - vv Winsum VR1

TEAM PLAATS
AZSV    Aalten    
Be Quick ’28   Zwolle   
Be Quick Dokkum  Dokkum  
VV Berkum   Berkum   
DZC ’68   Doetinchem  
SC Genemuiden  Genemuiden  
v.v. Heerenveense Boys  Heerenveen  
v.v. Helpman   Haren   
HZVV    Hoogeveen  
F.C. Ommen   Ommen  
CVV Oranje Nassau  Groningen   
vv Winsum   Winsum  
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Damesmode  -  Ondermode
Baby-  en  P euterkleding

Hoofdstraat  O 14, Winsum  

Tel. 0595 444150          Mail: info@marjoli.nl

Familiebedrijf sinds 1985

Wierdaweg 4a, 9951 TM Winsum
0595 441 438 

 info@bloemenkramer.nl 
www.bloemenkramer.nl

van o.a..
-

DE NIEUWSTE MODELLEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

TELECOM SPECIALIST

INDELING EN PROGRAMMA 2022/2023
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OMDAT HUIZEN 
(VER)KOPEN

OOK TEAMWORK IS!

WINSUM Geert Reindersstraat 20 0595-447044  
www.bruintjesenkeurentjes.nl  / info@bruintjesenkeurentjes.nl
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Rug-, nek- en 
schouderklachten
Wordt u wakker met spierpijn en voelt u zich 
niet uitgerust? Bij een verkeerde lighouding zijn 
uw spieren de hele nacht aan het werk om uw 
houding te corrigeren. Met als gevolg dat uw 
lichaam te weinig rust krijgt. 

Het bed, waar u een derde van uw leven op 
doorbrengt, heeft een grote impact op rug-, nek- 
en schouderklachten. Een juiste lighouding is 
bepalend voor hoe u er overdag bij loopt. Als uw 
lichaam niet genoeg kan herstellen tijdens de 
slaap, kan het uw klachten in stand houden, 
of zelfs verergeren. 
 
In ons slaapadviescentrum staan gediplomeerde 
adviseurs voor u klaar om samen met u het meest 
geschikte slaapsysteem uit te kiezen

De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, 
kwartiertje rijden boven Groningen

Het Aanleg 7, Winsum  –  0595 44 43 44 
www.geertsemaslaapcomfort.nl

Kom naar Winsum voor 
onze wetenschappelijk 

onderbouwde Ecco-2 meting

1. Analyse 
 In kaart brengen van uw 

wensen en eventuele klachten

2. Meten
 Meting met behulp van ons 

geavanceerde en wetenschappelijke 
meetsysteem

3. Advies
 Een verantwoord advies op 

basis van uw postuur, klachten 
en wensen 

4. Kiezen
 Samen met onze adviseur maakt 
u een juiste keuze uit de voor u 

aanbevolen opties.

Een adviesgesprek neemt 
al gauw 2-3 uur in beslag. 

Daarom raden wij u aan om 
een afspraak in te plannen.



SPONSOREN VV WINSUM
Hoofdsponsors zaterdag 1
Koopsen Hypotheken en Verzekeringen Winsum

Ronda Metsel- en Lijmbedrijf Winsum

Tandem Vormgeving en Bouwadvies Loppersum

Hoofdsponsor Vrouwen
Stoffel Winters Schoenen Winsum

Hoofdsponsor Jeugd
Sporthuis Winsum

Maatschappelijke partners
Univé Noord-Nederland Winsum

ING Bank  

Stersponsors
Albert Heijn Winsum

Batterman Autowasstraat en Autoshop Winsum

Discus Profauna Winsum

Frissekom Winsum

Fysio2fit Winsum

It Aude Kolonyhûs Schiermonnikoog

Pub 69 Winsum

Riets Lingerie Groningen

TIKTAK Nederland

Timmerbedrijf de Boer Winsum

Toyota Kor Lantinga Uithuizen

Kledingsponsors
4in1 service Winsum

Bongenaar Installatiebedrijf 

Bonnet Financieel Management 

Café J&A Winsum

Herman van der Meulen fietsen Groningen en 

Zuidhorn

Hoornstertil Café-restaurant Wehe-den Hoorn

Kamphuis Metaalwerken Noordwolde

Kids2B

Kloosterhof Bouw- en Timmerwerken Winsum

Marenland Recreatie Winsum

Rabobank

Sportscom Winsum

Stukadoorsbedrijf de Terp Warffum

Van Mossel Autolease Groningen

Sponsors via advertenties/
reclameborden etc.
Aaabee Accounts en Adviseurs Groningen
Abiant Uitzendgroep
Ad Nooren Aannemersbedrijf Garnwerd
Auto- en motorrijschool Opweg Winsum
BAASZ Advocaten Drachten
Barbershop Winsum

Baron Interieur Winsum
Batema Schildersbedrijf Uithuizen
BB Systems Groningen
Becoco: Begeleiding, Coaching, Coördinatie 
Winsum
Bistro Refter Winsum
Blokker Winsum
Boersma garagebedrijf Winsum
Boonstra Horeca Slagerij Hoogezand
Braad F Medisch Pedicure Winsum
Brian Autoschade Winsum
Bruintjes en Keurentjes Makelaardij Winsum
BTN de Haas Groningen
Bus Totaal Winsum
Calimero Kinderopvang Winsum
Chris Slager Makelaardij Bedum
Compèl Computers Winsum
Cor Pettinga Glas & Schildersbedrijf Winsum
De Boeket Makerij Winsum
De Goede advocatuur en consultancy Winsum
De Gouden Karper Winsum
DEPRINT Winsum
Dijkema Totaal- & Agriservice Middelstum
Dijkhuis Schoenen Uithuizen
Dijkman AC Groningen
Draaijer & Partners Groningen
Engelsman Optiek en Auditiek Winsum
Everts Aannemings- en Grondverzetbedrijf Winsum
Factor 5 Groningen
Fluitekruid Winsum
Fouragehandel Bus Winsum
Gaaf bloemen Winsum
Garnwerd aan Zee Garnwerd
Geertsema Slaapcomfort Winsum
Gerard van der Veen G.W.W. diensten Winsum
Glazenwassersbedrijf Joost Vellinga Winsum
Golden House Winsum
Groenvoorziening A.J. van der Werf Bedum
Haafs Bakkerij Winsum
Hamming Makelaardij Winsum
Hanos Groningen
Harm de Vries Bouw Winsum
Heslinga Bouwservice Winsum
Het Jacobijnenhuis Winsum
Hornbach Groningen
Hoveniersbedrijf de Wilde Appel Uithuizen
Hoveniersbedrijf Kruizenga Winsum
ID Wonen Winsum
Jachtstalling de Brake Winsum
Jumbo Leens
Kamps Keurslagerij Winsum
KassaNet Nuus Groningen
Kortrijk Zonwering Groningen
Kunststof kozijnen het Hogeland Kloosterburen
Lijfering Dranken Groningen
Loon- en Grondverzetbedrijf Wieringa Bedum
Marjoli Winsum
Mazda Terpstra Groningen

Medema Schilderwerken Rasquert
MultiMedia Group Groningen
Nieuwold Fietsen Winsum
NNRD Drachten
Noordelijke Rentmeesters Winsum
Notaris Huitsing Middelstum
Notariskantoor Winsum-Aequo Notariaat 
Hunsingo
Numan Assurantieadviseurs Tynaarloo
Onderhoudsbedrijf Groningen Winsum
Peter Kramer Bloemen en Planten Winsum
PIM Lease Groningen
Poel natuursteen Den Andel
Poort Tweewielerhuis Winsum
Praxis Winsum
REND Leeuwarden
Rispens Winsum
Robert Ritsema Verzekeringen & Hypotheken 
Winsum
Roling Optiek Winsum
Scheepstra installatiebedrijf Winsum
Schipper Kozijnen Groningen
Slagerij Menno Knot Winsum
Spar Gijzen Winsum
Stefan Folders bouw en timmerwerk Winsum
Sterkenburg Media Winsum
Tandartspraktijk Winsum
Telecombinatie Vaszlovsky Winsum
Time Out Winsum
Triple D Winsum
Trox Accountantskantoor Winsum
Vaatstra Installatietechniek Bedum
Van der Veen & Kromhout Gorredijk
Van Dijk Autorijschool Winsum
Veldman en van Dijk Leens
Vishandel van der Veen Winsum
Viswinkel De Visscherij Winsum
Vrienden van vv Winsum
VTS Het Verschil Winsum
WideM Groningen
Yann Chocolaterie la Poutré Winsum
Zijlstra Installatiebedrijf Leens
Zuidhof Slagerij Bedum
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HOOFDSPONSOREN 

Koopsen Hypotheken en 
Verzekeringen is een vertrouwd 
begrip in de provincie Groningen 
en gevestigd in Winsum. Je 
kunt er terecht voor advies over 
financiële zaken, belastingzaken, 
verzekeringen en hypotheken. 
Maak gerust een afspraak met Erik Koopsen of Josbert 
Timersma.

Koopsen Hypotheken en Verzekeringen

Contactgegevens:
Hendrik Werkmankade 43 | Postbus 118 | 9950 AC Winsum 
T: 0595 44 33 68 | website: www.koopsenassurantien.nl | 
Email: info@koopsenassurantien.nl 

Tandem Vormgeving en Bouwadvies

Contactgegevens:
Stationslaan 1 I 9919 AB Loppersum 
T: 0596 573035 I Website: www.tandembv.nl I e-mail: 
info@tandemvormgeving.nl en info@tandemexpertise.nl

Ronda Metsel- en Lijmbedrijf

Ronda Metsel- en Lijmbedrijf 
is sinds 2009 gevestigd 
in Winsum. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in metsel-, 
lijm- en herstelwerkzaamheden. 
Daarnaast is het een vertrouwde 
partner in het herstellen van de 
schade die is ontstaan door deze aardbevingen. Voegwerk, 
metselwerk, stucwerk, schilder- en tegelwerk: Ronda 
Metsel- en Lijmbedrijf  biedt het complete pakket van 
(aardbevingsschade)herstel aan, zodat de huiseigenaar 
volledig wordt ontzorgd. 

Contactgegevens: 
Het Aanleg 13a | 9951 SJ Winsum | T: 0595 49 20 12
M: 06 22 24 70 56 | Website: www.rondametselwerken.nl 
Email: info@rondametselwerken.nl 

Stoffel Winters Schoenen

Stoffel Winters is de prachtige 
schoenenzaak in Winsum waar 
u schoenen kunt kopen voor de 
hele familie. De collectie bestaat 
uit dames-, heren-, kinder-, 
sport- en wandelschoenen van 
alle bekende merken. Vanuit de 
drie winkels met Stoffel Winters Schoenen, Wolky Winkel 
Winsum en Outlet 17 tot 47 adviseren de  vakbekwame 
medewerkers u graag over alles wat er bij de aankoop van 
een paar goede kwaliteitsschoenen komt kijken.

Contactgegevens: 
Hoofdstraat Obergum 7 | 9951 AG Winsum 
T: 0595 44 1877
Website: www.stoffelwinters.nl

Sporthuis Winsum

Sporthuis Winsum is dé sports-peciaalzaak van Noord-Groningen! 
Met een breed assortiment en sterke A-merken op het gebied van 
sportartikelen en sportieve modieuze artikelen. 

Kleding, schoenen, accessoires, u vindt het allemaal Sporthuis 
Winsum.

Contactgegevens: 
Onderdendamsterweg 9 | 9951EV Winsum | T: 0595 - 44 51 99
Website: www.sporthuiswinsum.nl 
Email: info@sporthuiswinsum.nl
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Tandem is een bouwkundig 
ingenieursbureau. Het bureau 
begeleidt projecten op het gebied 
van woning- en utiliteitsbouw 
in de drie noordelijke 
provincies. De professionals 
van Tandem leveren voor elke 
opdracht maatwerk en kwaliteit. Tandem Vormgeving & 
Bouwadvies heeft daarnaast twee zusterondernemingen 
die actief zijn op het gebied van schade-expertise en 
gebiedsontwikkeling.
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Hoofdstraat O 32 te Winsum | 0595-202012 | www.bakkerijhaafs.nl 

Geniet van ons overheerlijke Geniet van ons overheerlijke 
desembrood gevuld met desembrood gevuld met 
krentenkrenten

06-30 90 66 19 



ETEN  -  DRINKEN  -  SLAPEN  -  WATER

www.marenland.nl  |  Winsumerdiep 6  -  Winsum
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AAN DE SLAG VOOR VV WINSUM

GROOT GROTER GROOTST
Een grote reden waarom wij zijn verhuisd 
naar een groter pand was het formaat 
van onze producten. Onze opdrachten 
in de XXL Sign groeide na de verhuizing 
mee. We maken voor vele voetbalclubs 
de sponsorborden. Zo ook voor  
vv Winsum mogen wij de borden  
leveren.

Voor een XXL Sign klus ben je bij DePrint 
dus aan het juiste adres.
Naast het ontwerpen van deze brochure 
om maken we namelijk ook behang, 
vlaggen, spandoeken, schilderijen, 
prints op plaatmateriaal, autobelettering, 
raamdecoratie, stickers, stoepborden en 
nog veel meer.

We zijn een jong en dynamisch bedrijf 
dat blijft groeien door onze persoonlijke 
deskundigheid en enthousiaste manier 
van werken. Mocht u vragen hebben dan 
horen we het graag. Kom langs, bel, mail 
of kijk op onze website.

Het Aanleg 16
0595-444 916

info@deprint.nl
www.deprint.nl

VERTROUWENSPERSOON EN SPORTPEDAGOOG

Vertrouwenspersoon
Binnen vv Winsum fungeert Lyanne Hullegie-Medendorp 
als vertrouwenspersoon. Bij de vertrouwenspersoon kunnen 
ouders, spelers, vrijwilligers en trainers aankloppen voor 
vereniging gerelateerde incidenten die ze niet direct bij het 
bestuur of een commissie willen neerleggen.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan 
desgewenst contact opnemen met het bestuur zonder 
dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt. De 
vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij 
strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal 
de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende 
instanties.  De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Een 
vertrouwenspersoon is er voor de leden, vrijwilligers en 
ouders die meldingen of klachten hebben over ongewenst 
gedrag zoals:

• Agressie en geweld
• Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
• Pesten
• Discriminatie

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

• Het verzorgen van opvang voor spelers/ouders die zijn 
lastiggevallen en hulp nodig hebben.

• Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk 
is.

• Het slachtoffer informeren over andere  
oplossingsmogelijkheden.

• Het bestuur informeren over het (on)gewenst gedrag, 
indien gewenst anoniem.

• Het registeren van gevallen van ongewenst gedrag. 

De vertrouwenspersoon is te bereiken via: 
vertrouwenspersoon@vvwinsum.nl

Sportpedagoog
Vanaf het seizoen 2021/2022 is Petra Sijbolts binnen de 
jeugdafdeling van vv Winsum actief als sportpedagoog. 
De sportpedagoog ondersteunt de jeugdafdeling om een 
omgeving te creëren waarbinnen iedereen, die binnen vv 
Winsum met kinderen omgaat, met plezier zijn of haar taak 
uit kan voeren en waarbinnen kinderen met plezier hun sport 
kunnen bedrijven. 

De sportpedagoog zorgt ervoor dat er een gedragen 
pedagogisch beleid wordt gevoerd. De sportpedagoog 
geeft ondersteuning aan het (technisch) jeugdkader bij 
problemen in verband met het gedrag van jeugdspelers. De 
sportpedagoog coacht en traint het (technisch) jeugdkader 
op specifieke aandachtsgebieden.

Wat zijn de taken van de sportpedagoog?

• Beantwoorden van vragen van (technisch) kader 
over gedrag van jeugdspelers tijdens trainingen en 
wedstrijden.

• Aanwezig zijn bij bijeenkomsten voor (technisch) kader 
van de jeugdopleiding waar zaken mbt het gedrag van 
jeugdspelers ter sprake kunnen komen. 

• Eventueel aanwezig zijn bij trainingen voor zover nodig 
ter observatie.



Hoofdstraat O. 7 
Winsum

Tel. 0595-441877

www.stoffelwintersschoenen.nl

Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl


