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KLOOSTERHOF
Hoofdstraat Obergum 18

Winsum
Tel. 0595 - 441 560

kloosterhof@ambachtsbakker.nl
www.ambachtsbakker.nl

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.

Hoofdstraat Winsum 13, 9951 AA Winsum
0595-444322
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zwarte broek en groene kousen. 
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CLUBINFORMATIE  VV WINSUM

Hoofdsponsoren: Koopsen Assurantiën en Hypotheken, Ronda Metsel- en Lijmbedrijf, Tandem Vormgeving en Bouwadvies, 
Bruintjes en Keurentjes, Technisch Expert Jansen, Stoffel Winters en Sporthuis Winsum.

Clublied vv Winsum:  
We strijden tezamen voor groen wit en zwart 
(melodie: Guus Meeuwis: Brabant)

Je voelt je hier goed
Het zit in ons bloed
Want de vv Winsum
Speelt thuis altijd goed

Je ademt de sfeer
Je komt hier toch weer
Dit wil je niet missen
Het gaat hier te keer

Als ik naar de grasmat loop
Slaat mijn hart weer op hol
Dan wil ik weer vlammen en op naar die goal

Ik loop nooit alleen bij dit cluppie van goud
Het is daarom dat ik zo van mijn Winsum hou
Ik hou van de mensen de club in mijn hart
We strijden tezamen voor groen wit en zwart

Ik voel hier de warmte, van een dorpscafé
De mensen te keer en ze doen allen mee
Ik ruik ook de grasmat dat doet ons weer deugd
We spelen hier samen met vrouwen en jeugd

Als ik naar de grasmat loop
Slaat mijn hart weer op hol
Dan wil ik weer vlammen en op naar die goal

Ik loop nooit alleen bij dit cluppie van goud
Het is daarom dat ik zo van mijn Winsum hou
Ik hou van de mensen de club in mijn hart
We strijden tezamen voor het groen wit en zwart

De boog en het logo en de jeneverbrug
Maar het mooiste aan Winsum ben jij dat ben jij

Ik loop nooit alleen bij dit cluppie van goud
Het is daarom dat ik zo van mijn Winsum hou
Ik hou van de mensen de club in mijn hart
We strijden tezamen voor groen wit en zwart

We strijden tezamen voor groen wit en zwart
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Beste voetbalvriendinnen en 
voetbalvrienden,

Nog een poosje wachten en dan spelen we 
met elkaar op ons nieuwe Sportpark Winsum-
West. En wat hebben we daar zin in!
Ik merk binnen de club dat er behoefte is om 
samen te spelen, elkaar te ontmoeten en aan 
te moedigen; kort gezegd, we zijn wel klaar 
met het gescheiden zijn op zaterdag.

Als ik dit schrijf is de aannemer al een 
eind met het aanleggen van de velden 
en de infrastructuur. Je ziet nu als het 
ware het sportlandschap Winsum-West 
per dag veranderen. Ondertussen zijn de 
handtekeningen gezet door de gemeente, 
aannemer en het installatiebedrijf voor de 
bouw van het onderkomen van vv Winsum 
op het nieuwe sportcomplex. De realisatie 
van onze nieuwe kantine en kleedkamers is 
nu in volle gang. We zijn op weg naar een 
up-to-date accommodatie. Het gebouw zal 
volgens planning volgend jaar juni klaar zijn. 
Dit betekent dat we op termijn afscheid nemen 
van Schouwerzijl en starten op Winsum-West. 
Hoe deze festiviteiten eruit komen te zien, 
zal gedurende het seizoen steeds duidelijker 
worden en vorm krijgen! We zullen iedereen 
ruimschoots van tevoren inlichten over het 
afscheid en de opening!

Op het sportieve vlak hebben we in het 
seizoen 2018/2019 mooie resultaten behaald. 
Vrouwen 1 heeft de finale gespeeld van de 
districtsbeker in Zuidwolde en zich met een 
7e plek in de competitie weten te handhaven 
in de 1e klasse. Zaterdag 1 heeft uitstekend 
gepresteerd in de competitie, de halve finale 
van de districtsbeker gehaald, daardoor de 1e 
voorronde van de landelijke beker bereikt en 
nog nacompetitie gespeeld voor promotie!
Zaterdag 4 en Zaterdag 7 mochten de 
kampioensschaal ook weer omhoog houden, 
wat een mooie prestaties. Zaterdag 2 wist zich 
veilig te spelen in de reserve hoofdklasse!

Ook onze jeugd heeft het uitstekend gedaan, 
JO19-1 en JO17-1 speelden ook nacompetitie 
voor promotie naar de divisie, wat net niet 
is gelukt. JO15-1 draaide een uitstekend 
seizoen, is helaas geen kampioen geworden, 
maar heeft wel prachtig voetbal laten zien. 
JO17-2 mocht hun seizoen bekronen met een 
kampioenschap, evenals JO12-1.

Vorig seizoen zijn we gestart met TOP 
(Technisch Ontwikkelingsplan). De inzet 
van TOP wordt voor vv Winsum steeds 
belangrijker. Verderop in deze presentatiegids 
leest u daar meer over. Met onze huidige 
organisatiestructuur kunnen we onze jeugdige 
spelers nog beter monitoren en in kaart 
brengen, zodat ze straks hun kwaliteiten bij de 
senioren kunnen laten zien.

Met het nieuwe bestuur willen we tussen 
de linies spelen en herkenbaar zijn op de 
zaterdagen. Wie is welk bestuurslid en 
waar houdt zij of hij zich mee bezig. We 
willen werken aan laagdrempeligheid. Hoe 
we dit verder vorm gaan geven? Houd de 
ontwikkelingen in de gaten.

De ontmoetingen met de ouders van de 
spelers/speelsters in de line-up zullen ook 
doorgaan in het seizoen 2019/2020. We 
willen ons als bestuur op deze manier 
in de vereniging profileren en zo ook de 
problematiek om voldoende vrijwilligers te 
vinden aan de orde stellen onder het genot 
van een kopje koffie. De resultaten van de 
eerste ontmoetingen zijn bemoedigend!

Er is veel werk aan de winkel en we zullen 
allemaal ons steentje bij moeten dragen, 
ook zullen we nog een grote actie gaan 
voorbereiden om geld te genereren voor ons 
nieuwe Sportpark. Wat voor actie? We zijn 
ermee bezig!

Rest mij iedereen, die op welke manier 
betrokken is bij onze vereniging vv Winsum, 
een mooi seizoen toe te wensen, waarin 
plezier boven in het vaandel moet blijven 
staan.

Tot vv Winsum!

Ben Breukelman,
voorzitter

VV WINSUM
VOORZITTER
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Installatietechniek en 
dakbedekking onder één dak

ZIJLSTRA

Dijkstilsterweg 6 
9965 TH Leens 

      0595 - 572 664
www.zijlstraleens.nl



Journalist Hielko Merkus over vv Winsum, de Trots van Noord-
Groningen

Als FC Groningen de Trots van het Noorden wordt genoemd, is 
vv Winsum toch zeker de Trots van Noord-Groningen. Natuurlijk, 
op de burelen van de sportredactie van de Ommelander Courant 
zijn alle Noord-Groninger voetbalclubs ons even lief. Maar het 
valt niet te ontkennen: vv Winsum is wel de vaandeldrager van 
het amateurvoetbal in de regio. 

Mijn debuut als verslaggever voor de OC maakte ik op 15 oktober 
2005 in de kelder van het amateurvoetbal: bij de streekderby 
Rood Zwart Baflo-KRC (1-0). Lang dacht ik dat wedstrijden van 
vv Winsum en voorheen Viboa waren voorbehouden aan onze 
sterreporters. Dat ik al in mijn eerste seizoen als – toen nog 
– freelancer eerst de kraker Hunsingo-Eenrum kreeg en na de 
winter zelfs naar Viboa mocht (SDS-thuis, 2-0 zege door goals 
van Bram Blom en Jorrit Sennema en met Rick Schaaphok 
nog als doelman), voelde dan ook als een bevestiging. Het 
ging lekker. Later, met een vaste aanstelling en een plek op de 
redactie op zak, leerde ik hoe de hazen lopen: de toewijzing van 
wedstrijden gebeurde met een grote mate van willekeur... Het 
viel dus wel mee met die bevestiging. Overigens pikte ik later 
nog een mooi potje mee aan de Schouwerzijlsterweg: Viboa-FC 
Emmen met een hattrick van Bas Dost en bij de Drenten een 
basisplaats voor Winsumer Marcel Pannekoek. 

Maar goed, in mijn begintijd bij de krant keek ik dus nogal op 
tegen de vaandeldrager van het amateurvoetbal in Noord-
Groningen. Dat bleek helemaal niet nodig. De ontvangst aan 
de Schouwerzijlsterweg was altijd hartelijk, de sfeer net zo fijn 
als bij pak ‘m beet Ezinge, De Fivel of Corenos. Winsum zelf 
zal het vast allemaal heel normaal vinden, maar dat is het 
niet. Want op het niveau van vv Winsum en hoger zijn de echte 
amateurverenigingen op de vingers van één hand te tellen. 
Clubs veranderen in doorgangshuizen en trekken elke zomer 
weer een nieuw blik verse aanwinsten open. 

Winsum doet het anders.  Bij vv Winsum, zo vertelde voorzitter 
Ben Breukelman deze zomer in de Ommelander, verdient ieder 
lid evenveel aandacht. Plezier staat voorop, maar vasthoudend 
aan de eigen waarden wordt er ondertussen wel gepresteerd. 
Door de vrouwen, die zich knap staande hielden in de eerste 
klasse en de bekerfinale wisten te halen. Door de jeugdteams, 
die op hoog niveau actief zijn, en door veel seniorenteams. 
Waaronder natuurlijk het eerste elftal, dat een historische 
prestatie leverde door zich te plaatsen voor de TOTO KNVB 
Beker. Al die prachtige prestaties levert vv Winsum, grofweg een 
mix van jongens en meisjes uit het dorp en voetballers uit de 
regio. Daarmee is vv Winsum niet alleen de trots van het dorp, 
maar de trots van heel Noord-Groningen. 

Hielko Merkus, 

Journalist Ommelander Courant

JOURNALIST HIELKO MERKUS OVER VV WINSUM, 

DE TROTS VAN NOORD-GRONINGEN
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BEKERSUCCESSEN EN VOETBALAMBITIES
Bekersuccessen en voetbalambities
De focus bij vv Winsum lag de afgelopen jaren vooral 
op de fusie en het nieuwe sportpark. De fusie is 
vlekkeloos verlopen en de contouren van het nieuwe 
sportpark zijn zichtbaar. Het accent komt daardoor 
weer meer op het voetbal te liggen. CVZ-leden Gaby 
Hemsens (samen met Martin Tillema en Marc Krüger 
verantwoordelijk voor de ‘heren – prestatie’) en 
Peter Elmont (verantwoordelijk voor de ‘vrouwen – 
prestatie’) zijn er blij mee. 

Het tweetal kwam deze zomer samen op het zonnige terras van 
Marenland Recreatie in Winsum. Ze blikten vooruit op het nieuwe 
seizoen en bespraken de ambities die ze hebben met de club. 

Hebben jullie het druk gehad deze zomer? 
Peter: ”Nee, helemaal niet. Dat zou ook niet goed zijn. Onze 
drukke periode ligt vóór de zomer.”
Gaby: ”Klopt. Straks, in oktober en november, hebben we het 
weer druk met de contracten van de trainers. En in maart en 
april zijn we bezig met de selecties voor het volgende seizoen. 
In de zomer hebben we het niet druk. Ik heb dus lekker vakantie 
kunnen vieren.”

Wat zijn jullie ambities met de prestatieteams?
Gaby: ”Wij zijn een grote club in deze regio. Dat zouden we 
meer mogen uitstralen. Ik zou graag zien dat vv Winsum meer 
een regiofunctie gaat bekleden. Daarvoor moeten we het gesprek 
met verenigingen in de omgeving aangaan. Ik ben bijvoorbeeld 
trainer bij een keeperschool. Wij kunnen spelers van clubs uit de 
regio uitnodigen voor clinics. Als er een goede doelman tussen zit 
die op een hoger niveau wil spelen, is hij welkom bij vv Winsum. 
Het is niet ons plan om spelers af te pakken van andere clubs. 
Daar moeten we heel helder in zijn.” 
Peter: ”Ik zie dat ook graag gebeuren. Wij kunnen de betere 
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spelers uit de regio een podium geven. Bij de vrouwen zullen 
veel spelers uit de omgeving van Winsum bij hun club niet 
hoger dan de derde of vierde klasse komen. Als er een pareltje 
tussen zit, willen wij die een plek bieden. Dat moet in goede 
samenwerking. Dat betekent dus ook dat wij die clubs faciliteiten 
willen aanbieden, waardoor zij ook op een hoger niveau kunnen 
trainen en beter worden. Het moet niet zo zijn dat het beeld 
ontstaat dat we spelers van andere clubs afpakken.”  

Van oudsher gaat er bij voetbalclubs veel aandacht uit 
naar de mannen. Hoe is het met het vrouwenvoetbal 
gesteld bij vv Winsum? 
Peter: ”We hebben met het behalen van de bekerfinale een 
mooi seizoen achter de rug. Met Neil Judkins hebben we een 
gedreven trainer bij het eerste elftal. Winsum is onderdeel van 
een KNVB-project om vrouwenvoetbal te stimuleren. Wij zijn een 
van de dertig clubs in Nederland die ondersteund wordt door 
de bond. Daarmee hoop je meer een regiofunctie te bekleden 
en aantrekkingskracht te krijgen op speelsters. Iemand van de 
KNVB begeleidt ons. Er is een ambitiedocument opgesteld waarin 
doelstellingen voor de komende drie jaar zijn geformuleerd. 
Chantal Streppel coördineert dit project.” 
Gaby: ”De mannen zijn nu het vlaggenschip van de vereniging. 
De vrouwen mogen wat mij betreft meer gelijkgetrokken worden 
met de mannen. We moeten samen de club uitdragen.”
Peter: ”Het is mooi dat je dat zegt. Ik ben het met je eens. De 
vrouwen hebben nu trainingspakken en goede ballen. Dat was 
een paar jaar geleden wel anders. Het gaat nu de goede kant 
op, maar kan nog verder gelijkgetrokken worden.”

Wat kan er nog verbeterd worden? 
Peter: ”Toen ik bij de club kwam, waren er drie seniorenteams 
bij de vrouwen. Nu zijn dat er twee. Dat betekent dat als je niet 
heel goed kunt voetballen, maar je vindt het wel erg leuk om 
te doen, er niet echt plek voor je is. Ja, je kunt natuurlijk op 
vrijdagavond meedoen bij 7 tegen 7, maar ik heb het liefst nog 
een vrouwenteam er bij, zodat er plaats is voor iedereen die wil 
voetballen.”
Gaby: ”Bij de mannen hebben we een beetje hetzelfde 



BEKERSUCCESSEN EN VOETBALAMBITIES
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probleem. Het is ons streven om op het derde elftal een serieuze 
trainer te zetten, zodat jonge spelers uit de O19-2 en O19-3 
daarheen kunnen gaan en prestatievoetbal op niveau kunnen 
spelen.”
Peter: ”Bij de vrouwen hebben we nog niet voor elke 
leeftijdscategorie een team. Een O19-team is niet erg belangrijk, 
want vrouwen zijn sneller volgroeid en kunnen de stap naar de 
senioren makkelijker maken dan jongens. Bij de jeugd is het wel 
belangrijk dat er voor iedere leeftijdscategorie een team is.” 
Gaby: ”Dat we dat bij de meisjes niet hebben, is inderdaad een 
beperking, maar het is voor meisjes ook niet verkeerd om een 
poosje bij de jongens te spelen in de jeugd.” 

Zowel de mannen als de vrouwen spelen in de eerste 
klasse en kwamen afgelopen seizoen ver in het 
bekertoernooi. Wat zijn de doelstellingen voor dit 
seizoen? 
Gaby: ”Wij mogen wel wat meer ambitie hebben. Ik vind dat 
we best richting de hoofdklasse mogen kijken. Sommige mensen 
zeggen dat je er niks te zoeken hebt, maar als je promoveert, heb 
je er wel wat te zoeken, zo simpel is het. We spelen nu twaalf, 
dertien jaar in de eerste klasse. Dat is heel goed voor deze regio, 
maar we mogen best omhoog kijken.”
Peter: ”Dat geldt ook voor de vrouwen. Wij spelen ook in 
de eerste klasse. In het beleidsplan staat dat we een stabiele 
eersteklasser moeten zijn en het tweede team een stabiele 
derdeklasser. Toen ik kwam was dat al gerealiseerd. Dus ik vind 
ook dat we die lat weer wat hoger mogen leggen. Om dat te 
halen is dat derde team trouwens ook erg belangrijk.”

Jullie zijn ambitieus. Hoe zorgen jullie ervoor dat vv 
Winsum wel een vrolijke dorpsvereniging blijft? 
Gaby: ”Ik vind dat wij best met de borst vooruit mogen lopen 

en ambities mogen hebben. Anders dan andere clubs hebben 
wij echter geen zak met geld om spelers te halen. En dat is 
ook mooi. Wij vissen in dezelfde vijver als clubs die spelers wel 
betalen. Ik keur dat niet af; het is een keuze die je maakt als 
club. Wij maken een andere keuze. Wij zijn een dorpsclub. Met 
het huidige sportpark mogen we wel uitstralen dat we meer zijn 
dan dat, maar we moeten vooral dicht bij onszelf blijven.” 
Peter: ”Je moet ook de jeugd en de overige seniorenteams 
serieus blijven nemen. Laat zien dat niet alles om het 
prestatievoetbal draait.”

Op welke momenten genieten jullie het meest van 
je functie bij de club? 
Peter: ”Daar helpen resultaten altijd bij. Bij het eerste en 
tweede was het dit jaar even spannend, want beide teams zaten 
even in degradatienood. Uiteindelijk kwam het goed. Als je kijkt 
hoe hard iedereen ervoor werkt en je ziet de vooruitgang, is dat 
erg mooi om te zien. Dat is natuurlijk vooral het werk van de 
trainer, maar ik kan daar zeer van genieten.”
Gaby: ”Ik ben laatst even bij het nieuwe sportpark gaan 
kijken. Dat is prachtig. Dan denk ik: hier ben ik onderdeel van. 
Dat maakt me trots en geeft me enorm veel energie om me 
weer een jaar voor de club in te zetten.” 
Peter: ”Ik ben onlangs ook nog even gaan kijken. Ik kreeg 
datzelfde gevoel.”

Werken jullie veel samen?
Peter: ”Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Vreemd eigenlijk. 
Ik zou graag het komend seizoen een paar keer samenkomen.”
Gaby: ”Uitstekend idee. Dat gaan we zeker doen.”
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VRIJWILLIGERS SPORTPARKEN WINSUM PRIJZEN ONDERLINGE SAAMHORIGHEID

Als voetballer sta je er niet altijd bij stil, maar het gaat niet 
vanzelf dat de sportparken in Winsum er elke week weer netjes 
bij liggen. Elke ochtend meldt zich een trouwe vrijwilligersgroep 
op de accommodaties om het gras te maaien, onderhoud te 
plegen en de boel schoon te maken. De mannen die dit al 
jaren doen, prijzen de gezelligheid onderling: ”Je blijft onder 
de mensen, want de hele dag thuis zitten, is ook niks.” 

Elle Faber is op sportpark Schouwerzijlsterweg één van de 
nestors en op Schilligeham is dat Henk Wierenga. De één is 
de tachtig al gepasseerd en de ander hoopt deze respectabele 
leeftijd binnenkort te bereiken. Beiden hebben twee dingen 
gemeen: ze vinden het heerlijk om met de velden bezig te 
zijn en ze hopen het nog zo lang als het kan te mogen doen. 
Wierenga maakt heel wat meters op de maaier. Faber is veel 
actief op de trekker; velden slepen, rollen en het gemaaide 
gras afvoeren. “Ik vind het heerlijk om op deze manier onder 
de mensen te blijven. We zitten soms wel met tien man aan 
de koffie en als er dan gewerkt moet worden, dan blijven er 
nog drie man over”, grapt Faber. Hij zet zich al zestien jaar 
in voor de accommodatie en zat daarvoor als boer ook op 
de trekker. Wierenga is ook minstens net zo lang verbonden 
aan het sportpark Schilligeham. Beiden steken er, net als 
vele andere vrijwilligers, veel uren in, want “hele dagen thuis 
zitten is ook niks”. Ze hebben duidelijk lol met elkaar, hebben 
verantwoordelijkheidsgevoel en plichtsbesef. ”Ik had vandaag 
wel thuis kunnen blijven, maar dan was het gemaaide gras 
op het veld blijven liggen”, aldus Faber, die daarmee maar 
aangeeft dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. ”Als je van 
plan bent niet te komen, kun je beter maar even bellen, want 

dan hoef ik ook niet te gaan maaien”, grapt Wierenga. Het 
geeft maar aan dat ieder zijn eigen taak heeft en dat men ook 
afhankelijk is van elkaar. Roelof Rozema doet veel technische 
klussen. ”Ze vroegen ooit, kun je even helpen en sindsdien 
ben ik blijven hangen.” Frits Datema is van de velddienst 
en hij is de huistimmerman. Harm Flim is tegenwoordig 
verantwoordelijk voor het kalken van de velden. Jan Pieter 
Ritzema maakt de gymzaal en de kleedkamers in dit gebouw 
schoon. ”Ik had thuis nog nooit een toilet schoongemaakt, dus 
ik heb dankzij deze taak ook nieuwe dingen geleerd.”

Het bestuur van vv Winsum heeft onlangs een borrel voor al 
deze vrijwilligers georganiseerd bij camping Marenland. Het 
is een mooi gezelschap bij elkaar. Zoals zo vaak kan niet 
iedereen die veel werk verzet, erbij zijn. De meeste vrijwilligers 
van de accommodatiecommissie zijn bescheiden mannen die 
zich wegcijferen voor een ander. Tot deze categorie behoren 
zeker ook Piet Molenkamp die veel op de velden werkt en 
Mohamed Allaham.  Het werk wordt gecoördineerd door 
Jeroen Roze.  Hij geeft aan dat Peter Dijk, Jan Flikkema, 
Fré de Graaff, Jan van der Kooi en Gezienus Hummel ook 
zeker genoemd moeten worden. Daarnaast heb je nog de 
commerciële mannen Douwe Korsaan en Fré Post die, als het 
geld binnengehaald is, ook vaak aanwezig zijn.

Natuur
De natuur is de vriend en ook de vijand van de veldploeg. 
De conditie van de velden staat en valt deels met de 
omstandigheden. ”Vorig jaar hadden we een hele lange droge 
periode. We hebben toen heel veel gesproeid en misschien wel 



Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl Presentatiegids | 2019/2020 | 11

VRIJWILLIGERS SPORTPARKEN WINSUM PRIJZEN ONDERLINGE SAAMHORIGHEID

wat te veel”, legt Faber uit. “Je moet natuurlijk wel sproeien 
om de boel groen te houden, maar als je te veel sproeit 
dan wordt het gras lui en hechten de wortels onvoldoende 
in de grond. Je kunt het gras er dan bij wijze van spreken 
zo uittrekken. Daarom hebben we dit jaar iets minder vaak 
en lang gesproeid.” De vrijwilligers hadden vorig jaar 
last van engerlingen die het derde veld stuk vraten. Een 
gespecialiseerd bedrijf moest hulp bieden om te redden wat 
er te redden viel. Er werden zelfs graszoden gelegd. Dit jaar 
zijn het de woelratten die op het hoofdveld van Schilligeham 
voor hoofdbrekens zorgen. ”Die beesten vernielen het hele 
veld”, aldus Wierenga. 

Kunstgras
Een grote verandering is aanstaande. Sportpark Schouwerzijl 
is er volgend seizoen niet meer en wordt vervangen door 
het nieuwe sportpark Winsum-West dat naast het huidige 
complex Schilligeham verrijst. Naast natuurgras komen er 
twee kunstgrasvelden. Dit zorgt voor gemengde gevoelens. 
”Persoonlijk ben ik geen fan van kunstgras, geef mij maar het 
echte gras”, aldus Faber. Van een boer mag je ook eigenlijk 
niet anders verwachten. Faber en de anderen zien uiteraard 
wel de voordelen, namelijk dat je in de winter vrijwel altijd 
bespeelbare velden hebt en dat je de velden veel meer kunt 
belasten dan bij natuurgras. Het nieuwe sportpark zal eerst 
wel even wennen zijn. ”Het zal in het begin kaal zijn, want het 
duurt jaren voordat alles een beetje dicht is gegroeid. Ik denk 
dat je dat ten opzichte van Sportpark Schouwerzijl in het begin 
echt zult gaan missen”, is een veel gehoorde vergelijking 
tussen het heden en de toekomst. Maar iedereen verheugt 

zich ook op de nieuwe ontwikkelingen en de kansen die het 
nieuwe sportpark biedt. Toch zal de verandering eerst even 
wennen zijn. Overigens is het niet zo dat het kunstgras minder 
onderhoud vergt dan natuurgras, maar de werkzaamheden 
zullen anders zijn. Vrijwel alle vrijwilligers geven aan graag 
door te gaan als het nieuwe sportpark straks een feit is. 

FC Groningen
Op beide sportparken werd in de afgelopen jaren FC 
Groningen ontvangen. Wat de heren nog goed bij staat is het 
uitgebreide eisenpakket waar het veld aan moest voldoen. De 
indruk van de vrijwilligers is sowieso dat de verwachtingen veel 
hoger liggen dan enkele jaren geleden. ”We hebben toenmalig 
teammanager Theo Huizinga van FC Groningen een paar keer 
op bezoek gehad en hij had vele noten op zang. Hij beloofde 
vrijkaarten als alles tiptop in orde zou zijn, maar daar wacht ik 
nog steeds op”, aldus Elle Faber. De kwaliteit van de velden is 
altijd een onderwerp dat velen bezig houdt. De beste stuurlui 
staan aan wal en de vrijwilligers moeten zien te dealen met 
vele opzichters die het allemaal beter weten. Daar maken de 
heren zich gelukkig niet al te druk om. ”Niet druk om maken 
en gewoon je best doen”, vat Wierenga het heel mooi samen. 
Elke maandag begint voor de trouwe club vrijwilligers gewoon 
weer een nieuwe ‘werkweek’. Waarbij de onderlinge sfeer 
uitstekend is en iedereen elkaar in zijn waarde laat. 
 



Er wordt hard gewerkt om het nieuwe sportpark voor vv 
Winsum te realiseren. In het seizoen 2018-2019 is de start 
gemaakt met het nieuwe Sportlandschap Winsum West. In het 
komende seizoen 2019-2020 zal dit tot een afronding komen. 
Een belangrijke mijlpaal voor zowel vv Winsum, de gemeente 
Het Hogeland en alle betrokken inwoners/gebruikers van dit 
landschap. De bouwers van het nieuwe sportpark stellen zich 
aan u voor.

Krinkels BV 
 
Krinkels BV is als opdrachtnemer van gemeente Het Hogeland 
actief om het sportlandschap te realiseren. 
 
Krinkels BV - Beheer, onderhoud en realisatie van de openbare 
ruimte
Krinkels is een totaal aannemer op het gebied van Groen, 
Infra, Water en Sport. Duurzaam kwaliteitsbeheer en 
vakkundige inrichting van de openbare ruimte in Nederland is 
onze kracht en specialiteit. Vanuit ons hoofdkantoor in Breda 
realiseren we met ongeveer 300 medewerkers een jaaromzet 
van circa 69 miljoen euro. Krinkels bestaat al meer dan 60 
jaar, maar ziet zichzelf nog steeds als een jong, dynamisch 
en resultaatgericht bedrijf dat werkt door heel Nederland. 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Breda en er zijn vestigingen 
in Alkmaar, Arnhem, Eindhoven, Heerlen, Hengelo, Nagele, 
Venlo, Wateringen, Wouw en Zuidwolde. Door de landelijke 
spreiding staat Krinkels altijd dicht bij haar klanten, wat het 
mogelijk maakt zowel regionale als landelijke klanten te 
bedienen. Opdrachtgevers zijn o.a. Rijkswaterstaat, NS, 
Ministerie van Defensie, diverse waterschappen, gemeenten, 
provincies, bedrijven en instellingen.
 
Project Sportlandschap Winsum West
Het project Sportlandschap Winsum West is een zogenoemd 
hybride contract, bestaande uit drie onderdelen. Twee 
onderdelen (bouwrijp en woonrijp) gaan over het landschap. 
Op basis van het voorliggende ontwerp van de gemeente 
Het Hogeland worden hierin onder andere de nieuwe 
wegen (met aansluitingen op de bestaande infrastructuur), 
de ondergrondse infra, parkeerplaatsen, hemelwaterafvoer 

en groenvoorzieningen gerealiseerd. Het derde onderdeel van 
het hybride contract is de realisatie van de nieuwe sportvelden 
(2x kunstgras en 1x natuurgras). Deze velden zijn op basis van 
de voorgeschreven criteria ontworpen door Krinkels en worden 
nu gerealiseerd. De realisatie van het clubgebouw tussen de twee 
wedstrijdvelden vormt geen onderdeel van deze opdracht aan 
Krinkels.
 
Verloop project
Het project begon met de fase van voorbelasting van de 
wedstrijdvelden en de al gedempte watergangen. Deze fase 
van voorbelasting was nodig om ongewenste zettingen in de 
ondergrond in een latere fase te voorkomen. Eind april 2019 is 
gestart met de werkzaamheden. Hierbij moesten de kleedkamers 
van Schilligeham gesloopt worden voor de realisatie van de nieuwe 
wegen. Vervolgens is gestart met het ontgraven en opbouwen van 
de funderingen voor de nieuwe wegen. Vanaf deze periode zijn veel 
werkzaamheden verricht ten behoeve van het sportlandschap. In de 
zomerperiode werd dit steeds verder zichtbaar. Het trainingsveld 
en het wedstrijdveld zijn inmiddels voorzien van een kunstgras mat 
en ook het hoofdveld kleurt na het inzaaien en beregenen steeds 
groener. De nieuwe toegangswegen en rondweg legt Krinkels in 
eigen beheer aan met het bedrijf Van Ooijen, dat de asfaltlagen 
aanbrengt. Van Ooijen is een bedrijf binnen de Krinkels Groep. 
Inmiddels zijn de onder- en tussenlaag asfalt aangebracht, zodat 
de bouwlocatie bereikbaar is voor de bouwer van het clubgebouw.
De komende periode zal in het teken staan van het afwerken van 
het gebied, het aanbrengen van hekwerken en meubilair, afronden 
van het straatwerk en het aanbrengen van de veldverlichting. Na 
de bouwvak begint de bouw van het clubgebouw door een andere 
aannemer. De werkzaamheden duren tot begin 2020. In het 
voorjaar zal Krinkels dan de werkzaamheden definitief afronden 
waarbij ook de laatste deklaag van het asfalt wordt aangebracht. 
 

Natuur
Om goed rekening te houden met de natuur, zijn een aantal 
bijzondere maatregelen toegepast: 

Om verspreiding van TPE (het rubber infill materiaal van de 
kunstgrasmat) in het open weidevogelgebied te voorkomen, heeft 
Krinkels de veegtegel aangepast door er een opstaande rand op 
te maken; 
Voorafgaand aan de werkzaamheden is een flora- en fauna-inspectie 
uitgevoerd door middel van een warmtebeelddrone. Wanneer met 
warmtebeelden dieren werden gedetecteerd, werden er luchtfoto’s 
gemaakt met een detailcamera vanaf zo’n 25 m hoogte. Hieruit 
bleek dat, hoewel dit een weidevogelgebied is, we op en rond het 
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DE BOUWERS VAN HET NIEUWE SPORTPARK 
bouwterrein weinig last hebben van deze weidevogels. Er lopen 
wel wat hazen en eenden; 
De opzet van de veldverlichting is aangepast in verband met  
nabijgelegen foerageerplekken voor vleermuizen. Aan de hand 
van een aanvullende lichtberekening komen er extra lichtmasten 
met led-armaturen. Hierdoor kunnen de lichtarmaturen wat 
verticaler gericht worden. Het licht op het veld wordt dan sterker 
en zowel dieren als omwonenden hebben daardoor minder last 
van strooilicht. 

Proactief en oog voor omgevingsbelangen 
Om proactief te werken en oog te hebben voor de belangen in 
de omgeving, zijn veel maatregelen genomen. Dit was ook een 
belangrijk onderdeel van de aanbesteding indertijd. Een aantal 
voorbeelden: 
Werken met een planning waarin rekening wordt gehouden  
met het kritieke pad. Doorlooptijden, buffers en interacties zijn 
hierin weergegeven. Ook is rekening gehouden met sportdagen, 
evenementen en een verzoek tot latere sloop van het clubgebouw; 
Extra zettingsberekening ter verificatie van de zetting. Door deze 
bodemonderzoeken bleek het mogelijk om toch half april te 
beginnen en kan ook een goede groeiperiode voor de grasmat 
van minstens tien weken worden aangehouden; 
Toepassing van lichtgewicht funderingsmateriaal BIMS als 
aanvulling voor de gedempte sloten; 
Informatieavond medio maart en diverse contacten met 
stakeholders;
Mogelijkheid tot volgen van het project via de website www.
sportlandschapwinsumwest; 
Realisatie tijdelijke looproute voor HC Winsum en DWA/Argo; 
Toepassing van een bypass bij kruispunt Schilligeham om het 
verkeer niet te hinderen; 
Toepassing van trillingsmeters bij het Zwembad de Hoge Vier; 
Afspraken over het stilleggen van het werk bij begrafenissen; 
Werken volgens de richtlijnen ter voorkoming van   
 omgevingshinder uit “De bewuste bouwer” van Bouwend 
Nederland.

Allemaal maatregelen die bijdragen aan een prettige werk- en 
leefomgeving gedurende de realisatie van het Sportlandschap 
Winsum West. 
 
Ten slotte
Het is voor Krinkels BV een grote eer om voor de gemeente het 
Hogeland en indirect voor vv Winsum een nieuw sportlandschap 
te realiseren. De samenwerking met het bestuur voor de realisatie 
verliep erg prettig en samen kon men het definitieve ontwerp van 
de velden afronden. Krinkels wenst dan ook alle teams van VV 
Winsum een sportief seizoen toe en een mooie toekomst in het 
nieuwe Sportlandschap Winsum West. 
 
Volg de werkzaamheden op: www.sportlandschapwinsumwest.nl

Hesco Bouw 
Hesco Bouw uit Stadskanaal is de trotse bouwer van het 
nieuwe clubhuis voor vv Winsum. Het bedrijf is sterk in de 
bouw van fraaie woningen en (bevingsbestendige) scholen 
en sportaccommodaties. Zo heeft het bedrijf onlangs een 
prachtige school gebouwd in Baflo/Rasquert, de Marciaborg. 
Maar ook de nieuwe school in Uithuizen is door Hesco Bouw 
gerealiseerd. De projecten van Hesco Bouw bevinden zich 
met name in de drie noordelijke provincies en worden centraal 
aangestuurd vanuit het kantoor in Stadskanaal.
 
Tegen het einde van dit seizoen zal het mooie clubhuis van 
vv Winsum gerealiseerd zijn, de planning is om eind april/
begin mei 2020 het clubhuis op te leveren. Voor het zover 
is, moet er nog heel veel gebeuren. Van het ontgraven van 
de grond, het aanbrengen van een stevige fundatie, het 
plaatsen van de wanden en het aanbrengen van het dak. Dit 
alles wordt uitgevoerd onder de strakke en sportieve leiding 
van aanvoerder/projectleider Mark Zijnge. De spelverdeler/
uitvoerder voor dit project is Stefan Brouwer.
 
Het motto van Hesco Bouw is ‘Samen Sterk’, een motto dat 
niet alleen voor het team van Hesco geldt, maar zeker ook 
voor elk team van vv Winsum. Samen behaal je het mooiste 
resultaat.
 

Harwig installatietechniek
Harwig Installatietechniek is supertrots bij te kunnen dragen aan 
de nieuwbouw van het clubgebouw van de voetbalvereniging 
Winsum. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de complete 
technische installaties. Denk hierbij aan de elektrotechnische, 
werktuigbouwkundige- en beveiligingsinstallaties.
 
De gemotiveerde en sportieve monteurs van Harwig 
Installatietechniek zullen zich tot het uiterste inspannen om 
ervoor te zorgen dat vv Winsum straks gebruik kan maken 
van een supermooie accommodatie.
Natuurlijk wordt er bij de realisatie van het clubgebouw 
rekening gehouden met de wensen van de club, maar ook 
zorgt Harwig ervoor dat het nieuwe clubgebouw scoort op 
het gebied van duurzaamheid.
 
Het fluitsignaal voor de start van de werkzaamheden zal in 
augustus plaatsvinden. Men gaat er met elkaar voor om het 
werk binnen de beschikbare speeltijd te kunnen afronden, 
zodat het eindsignaal medio april 2020 kan klinken.
 
Het hele team van Harwig Installatietechniek wenst vv 
Winsum alvast veel succes met de aankomende competitie 
en dat de leden en gasten in 2020 optimaal gebruik kunnen 
gaan maken van een prachtig nieuw clubgebouw.
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Hij was in het verleden keeper en is nu spits. Hij heeft meerdere 
bedrijven en vervult bij vv Winsum verschillende functies. Rick 
Schaaphok is van vele markten thuis en misschien wel een 
alleskunner.

Hoe zou het zijn gelopen als Rick Schaaphok in de winter van 
2013 niet zwaar geblesseerd was geraakt aan de enkel? Was 
hij dan één van de beste amateurspitsen geworden? Of had 
hij het toenmalige Viboa naar de hoofdklasse geschoten? We 
zullen het helaas nooit weten. Feit is dat de enkel ook jaren later 
kwetsbaar blijft. ”Ik ben nu weer fit en ik hoop komend seizoen 
mijn minuutjes te gaan maken, maar met de enkel komt het 
nooit meer helemaal goed. Het is wat het is”, aldus de 33-jarige 
Schaaphok. 

Rick Schaaphok is een echte Winsumer. Hij verlaat Winsum 
voornamelijk voor een vakantie naar het buitenland en voor de 
wedstrijden van Feijenoord waar hij van jongs af aan al trouw 
fan van is. ”Ik zeg niet dat ik Winsum nooit verlaat, maar het 
bevalt goed. Je kent de mensen en bent bereid elkaar te helpen 
als het nodig is. Ik woon samen met Anniek geweldig aan het 
water en dat komt goed uit, want ik ben een groot liefhebber 
van vissen.” Schaaphok is voor zijn werk ook actief in Winsum 
en omgeving. Samen met dorpsgenoten Marcel Pannekoek en 
Kornelis Prins heeft hij het bedrijf Becoco, dat begeleiding biedt 
aan mensen met bijvoorbeeld psychische problemen. Met Rob 
Vellinga – een andere kameraad – samen is hij eigenaar van 
Actief Noord dat evenementen en bedrijfsuitjes organiseert. De 
veelzijdigheid in de sport heeft Schaaphok dus ook in het werk.

Schaaphok juicht het uiteraard toe dat er één nieuw sportpark 
komt in zijn dorp. ”Het belangrijkste is dat iedereen straks weer 
op één sportpark zit en dat je samen op donderdag in de kantine 
nazit en dat je alle teams op zaterdag kunt zien spelen. We 
krijgen twee nieuwe kunstgrasvelden. Dat hebben we in Winsum 
nog nooit gehad en dat zal even wennen worden. Net zoals 
de hele verhuizing even moet wennen. Ik voel me thuis aan de 
Schouwerzijlsterweg, maar soms is het ook goed als dingen 
veranderen. Kritische kanttekening van mijn kant is dat ik het 
wel jammer vind dat er bijvoorbeeld geen mooie tribune komt.”
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RICK SCHAAPHOK:
DE ALLESKUNNER VAN VV WINSUM

Schaaphok heeft een groot verleden bij de club en heeft al vele functies 
gehad. Zo was hij jeugdtrainer, zat hij in de Commissie Voetbalzaken, 
was hij ook wel scheidsrechter, barmedewerker en organiseerde hij 
activiteiten. Momenteel is hij vooral bekend als bevlogen presentator 
van vv Winsum TV. Schaaphok: ”Ik zou in de toekomst best wel iets 
met mijn trainersdiploma willen doen, maar dan denk ik vooral 
aan het trainen van senioren. Naast dat ik presentator ben van vv 
Winsum TV zit ik in de spelersraad. Beide is erg leuk om te doen. 
Ik heb de afgelopen twee jaar als uitje voor de selectie een busreis 
naar de wedstrijd Feijenoord-FC Groningen georganiseerd. Nu ben 
ik bezig dingen te regelen voor de bekerwedstrijd tegen Groene Ster 
in Limburg. We gaan daar met elkaar een gezellig weekendje weg 
van maken.”

Schaaphok staat voor de toekomst ongetwijfeld op de lijstjes voor 
meerdere vrijwilligersfuncties bij de club. Eerst hoopt hij nog een tijdje 
lekker te voetballen. Hopelijk blijft de spits fit en kan trainer Bert Vos 
vaak een beroep op hem doen. ”Ik hoop dat we net als vorig jaar een 
rol van betekenis kunnen spelen. Ik zie ploegen als Oranje Nassau, 
Drachtster Boys en promovendus Pelikaan S als favorieten voor de 
titel in de eerste klasse E.”

Winsum gaat verder met de nieuwe voorzitter Ben Breukelman, een 
goede bekende van Schaaphok. Hij ziet het dan ook helemaal zitten 
met de nieuwe preses: ”Ben noemde in de Ommelander Courant voor 
de toekomst iemand als Olivier van der Klei als voorzitter. Helemaal 
goed natuurlijk, maar zelf denk ik ook wel aan iemand als Robbert 
Slob. Ik heb zelf nog met hem gevoetbald. Hij was toen aanvoerder 
en hij is in mijn ogen echt iemand met verstand van zaken. Ook 
Ramon Kauw zou ik een prima kandidaat vinden.”

Dat is echter toekomstmuziek. Eerst terug naar het voetbal, want na 
een succesvol seizoen zowel in de competitie als de beker kan het 
weer een mooi jaar worden voor het vlaggenschip van de vereniging. 
Hopelijk weet Schaaphok komend seizoen vaak het net te vinden en 
krabbelt ‘zijn’ Feijenoord ook weer uit het dal. Als beide gebeurt, dan 
kan het dorp Winsum van één ding zeker zijn: Rick Schaaphok is in 
een opperbeste stemming. 



Van sponsoring naar
ondersteuning
Van sponsoring, naar ondersteuning, naar zelfredzaamheid.
Rabobank Noordenveld West Groningen gelooft in de kracht
van het verenigingsleven en daarom begeleidt zij met
Verenigingsondersteuning Rabo Versterkt meerdere
vereniging om hun ambities waar te maken. Zo ook VV
Winsum. In samenwerking met NOC*NSF en Huis voor de
Sport Groningen.

Kom maar op met de toekomst
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        Bouwservice Heslinga  
                                                          Munsterweg 9 
                                                          9951 JA Winsum 

                                                          U kunt ons bereiken via 
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Verstuur

 

Gewoon lekker tafelen in Winsum 
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DE HOUTPELLET EN 
HAARDHOUT SPECIALIST!

GA NAAR  WWW.BUSTOTAAL.NL
OF BEL 0595 443617 VOOR MEER INFORMATIE
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bestuursrecht     advocaat

www.degoedebestuursrecht.nl

Betrokken en 
pragmatische
aanpak in uw geschil
met de overheid.

.

Gevestigd in Winsum en Groningen

Rigaweg 5

9723 TE Groningen

+31 (0)50-7114011

info@lijferingdranken.nl

www.lijferingdrankengroothandel.nl



NIEUWE KLEDING VOOR ALLE JEUGDTEAMS 

Al voordat cvv Viboa en vv Hunsingo op 1 juli 2016 samen verder gingen als vv Winsum, speelden onze jeugdteams 
al ‘gemengd’ samen onder de vlag van de SJO vv Winsum in herkenbare lichtgroen met witte wedstrijdtenues. Dit 
tenue is al sinds 2013 in gebruik voor deze teams. 

Na de fusie is afscheid genomen van het geel-blauw en rood-wit en spelen de seniorenteams van vv Winsum ook 
in het groen-wit. De senioren spelen met een donkergroene kleur van shirts en kousen. Hierdoor hebben we de 
afgelopen jaren in de ochtend vaak gekeken naar onze teams in het lichtgroen met wit, en in de middag naar onze 
teams in het donkergroen met wit. 

Als vv Winsum hebben we bij de fusie definitief gekozen voor donkergroen met wit als onze clubkleuren. Alle tenues 
van de jeugdteams zijn deze zomer vervangen door nieuwe, donkergroen met witte, exemplaren. Vanaf seizoen 
2019-2020 spelen dus ook alle jeugdteams in onze clubkleuren. 

Wanneer u in het seizoen 2019-2020 dan ook het sportpark bezoekt, zijn de clubkleuren altijd duidelijk zichtbaar, 
bij zowel de wedstrijden van de jeugd als van de senioren.

Robert Veldwijk, 
Bestuurslid
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Veel nieuwe jeugdsponsoren!
Dit seizoen mogen we veel nieuwe jeugdsponsoren verwelkomen. We zijn trots 
en verheugd dat deze bedrijven de jeugd van vv Winsum steunen!

Jeugdpartner Sporthuis Winsum

JO19  Timmerfabriek de Boer
JO17  Rabobank en HogelandNieuws
JO15  Rabobank
JO13  BB systems en de schoonmaakbedrijf de Valk
JO12  Pol schoonmaak en Ronda Metselwerken
JO11  Albert Heijn en Ronda Metselwerken 
JO10  Albert Heijn en Ronda Metselwerken 
JO09  Marenland Recreatie
JO08  Kids2B

MO11  Bonnet Financieel Management
MO13  Bonnet Financieel Management
MO15  Bonnet Financieel Management
MO17  Bonnet Financieel Management

Jo9



Bezoek ook onze website: www.vvwinsum.nl Presentatiegids | 2019/2020 | 19

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

 

 

 

 

HANOS Groningen
Bornholmstraat 56, 9723 AZ, Groningen
Tel: +31 (0)50 5973600

WAAR AMBACHT 
& GASTRONOMIE 
SAMENKOMEN
Wij fungeren graag als partner op 
uw gastronomische reis! 
Welkom in de wereld van HANOS!
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zijn hier trots op!

TOP VV WINSUM

Scan de 
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TOP dat je er bent!
De jeugdafdeling van vv Winsum is een van de grotere 
in Groningen en komt voort uit de fusie van vv Hunsingo 
en cvv Viboa enkele jaren geleden. De grotere omvang 
van de jeugdafdeling vereiste echter ook een ander 
jeugdbeleid.

De samenvoeging, de omvang van de jeugdafdeling en 
het hogere niveau maakten duidelijk dat er een ander, 
beter jeugdbeleid nodig was. Dit jeugdbeleid is uitgewerkt 
in een Technisch Ontwikkelingsplan en heeft de naam TOP 
gekregen. Binnen TOP staat het plezier & ontwikkelen van 
jeugdspelers bovenaan en dat willen we bereiken door 
goede begeleiding. Een van de uitgangspunten is dan ook 
dat de jeugd goede trainers heeft. 

Zo zijn we het vorige seizoen gestart met het begeleiden/
coachen van trainers en hebben hen laten kennismaken 
met de belangrijkste spelprincipes binnen TOP. Daarbij 
is het vooral zaak geweest trainers en coaches te laten 
wennen aan een vorm van begeleiding die door velen 
als nieuw werd ervaren. Het kijken en luisteren naar 
trainers in combinatie met het geven van feedback zijn 
waardevolle stappen geweest in de begeleiding. Veel 
gesprekken over voetbal, tactiek, trainingsmethoden, 
teambenadering, enz. zorgen voor meer eenheid van 
werken, bewustwording en uiteindelijk: betere begeleiding. 

TOP is niet alleen maar een beleidsdocument en een 
idee hoe het moet. De afgelopen jaren is hard gewerkt 
de ideeën om te zetten in concrete acties en zijn enkele 
veranderingen doorgevoerd. Bovenstaand voorbeeld is 
daar een van.

Ook hebben we een aantal nieuwe of hernieuwde 
activiteiten georganiseerd zoals de ouder/speler 
bijeenkomsten bij alle lichtingen en ‘train de trainer’ 
avonden waarin trainers kennis konden nemen van de 
mogelijkheden die er zijn om een mooie en uitdagende 
training te verzorgen. De aanwezigheid op de zaterdagen 
heeft ons veel informatie opgeleverd, omdat ook ouders 
met vragen en opmerkingen kwamen. In de loop van het 
seizoen hebben we zo verbeterpunten kunnen vaststellen 
die het komende seizoen hebben geleid tot enkele 
wijzigingen in de organisatie van TOP. 

De belangrijkste wijziging is de splitsing van de 
voetbaltechniek en de organisatie. Hierdoor is een nieuwe 
functie ontstaan. De gedachte is dat de HJO (Hoofd 
Jeugd Opleiding) zich maximaal op de voetbaltechnische 
ontwikkeling kan richten, met naast zich iemand van 
de Commissie Voetbalzaken (CVZ), die vooral bezig is 
met de organisatie van de jeugdafdeling. Spreken we 
binnen TOP over ‘spelprincipes’ wanneer we het over 
voetbal hebben, dan voegen we daar de ‘samenwerking 

TOP VV WINSUM - VAN BELEID 
NAAR UITVOERING
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principes’ aan toe wanneer het over de organisatie gaat. Vergelijk 
het met de trainer en leider op de zaterdag: de leider zorgt dat 
er gevoetbald kan worden (rijschema, wasschema, spullen op 
orde, etc.) de trainer bepaalt hoe er gevoetbald wordt. De nieuwe 
functie zal zich gedurende het seizoen gaan vormen en uitgroeien 
tot een werkbare en vooral positieve functie binnen TOP en onze 
vereniging. Met de nieuwe organisatie kunnen de HJO’s zich 
optimaal focussen op het veldwerk! Een belangrijke rol in dat 
veldwerk ligt ook bij de hoofdtrainers. Zij begeleiden de trainers 
van alle teams binnen hun leeftijdsgroep. Een wens die door 
meerdere trainers is uitgesproken. Samen met de HJO’s zal dit 
vorm worden gegeven.

De organisatie van onze jeugdopleiding is een heel bolwerk van 
functies en namen, hieronder het hart van de TOP organisatie:

Trainers

TOP HART
Voetbal (rand) zaken Voetbalopleiding

CVZ.  Bovenbouw.  HJO

Erwin Reinders               Fokko Dijkstra

CVZ.  Middenbouw.  HJO

Vacant         GertJan Tuintjer

CVZ.  Onderbouw.  HJO's

Robert Ritsema                     
Flaviou Fatima                               
Henk Alssema

W

Even voorstellen:

Fokko Dijkstra – HJO bovenbouw
Mijn naam is Fokko Dijkstra en ik ben aan het begin van het 
afgelopen seizoen ingestapt bij TOP. Het voetballen zit als een rode 
draad in mijn leven, het ontwikkelen en trainen van jeugdspelers 
geeft mij veel positieve energie en de stap richting TOP was dan 
ook een logisch gevolg. Vrijwel mijn hele voetbalcarrière heb ik 
jeugd getraind en juist deze ervaring wil ik graag gebruiken om 
trainers in de basis te helpen de mogelijkheden te zien hoe grip 
te krijgen op de groep en hun omgeving. Ontwikkelen begint bij 
een klimaat dat past bij de groep en samen met een gemotiveerde 
trainer en leider ontstaat er een chemie waarbij de definitie van 
het verenigen werkelijkheid wordt. Tegelijk zorgt het werken met 
en voor de jeugd ervoor dat ik de veranderingen binnen de 
maatschappij kan volgen of beter gezegd…kan bijhouden. Een 
win-win situatie dus.

Erwin Reinders – CVZ bovenbouw
Mijn naam is Erwin Reinders en ik ben nu negen seizoenen leider 
bij het team van mijn zoon. Ik ben daar destijds mee gestart bij 
de – toen nog – F3 van vv Hunsingo. Ik loop daarom al een tijdje 

mee en het valt me op dat elk seizoen weer veel improvisatie vergt. 
Die improvisatie is op zich knap, maar leidt ook tot gedoe, extra 
werk en verschillen van aanpak tussen leeftijdsgroepen en teams. 
Dat het voor spelers en ouders daardoor soms wat onduidelijk is, is 
dan niet vreemd. Met dit in het achterhoofd heb ik ja gezegd tegen 
een functie binnen de organisatie van TOP. Ik wil graag meehelpen 
om voor wat meer duidelijkheid te zorgen, zodat er meer aandacht 
gaat naar het voetbal en minder naar de organisatorische 
‘randzaken’.
 
Gertjan Tuintjer – HJO middenbouw
Mijn naam is Gerjan Tuintjer. Afgelopen jaar ben ik gevraagd om 
te participeren in TOP. Dit om de samenwerking tussen trainer, 
pupil en club vloeiender te laten lopen. Hierin is verbinden de 
hoofdfactor. Zelf ben ik inmiddels 26 jaar actief als jeugdtrainer 
en probeer ik mijn ervaringen in structuur en organisatie mee te 
nemen in de nieuwe functie van HJO middenbouw. Ik merk dat 
niet alleen de pupil meer centraal staat, maar ook de ouders/
verzorgers. Sport brengt een fijne ontlading en ontspanning in het 
toch wel drukke leven van de pupillen. Als HJO middenbouw wil ik 
graag met elkaar werken aan een steeds betere jeugdopleiding bij 
vv Winsum.

Flaviou Fatima – HJO Onderbouw
Mijn naam is Flaviou Nzita Fatima, ik ben 28 jaar en woon in 
Uithuizen. Ik ben Hoofd Jeugdopleiding (HJO) onderbouw van 
onze mooie vereniging. Zelf voetbal ik bij Winsum 1 en dit seizoen 
zal ik ook Winsum JO15-1 gaan trainen. Daarnaast zult u mij 
regelmatig als HJO zien op de velden bij de jeugd. Als HJO ben ik 
een aanspreekpunt voor de trainers in de onderbouw en zal ook 
mijn kennis met hen delen. Het gaat er tenslotte om dat iedereen 
met veel plezier kan trainen en spelen bij vv Winsum en daar hoop 
ik als HJO een bijdrage aan te kunnen leveren. 

Henk Alssema – HJO Onderbouw
Mijn naam is Henk Alssema. Ik ben mede-eigenaar van VTS Het 
Verschil en komend seizoen hoofdtrainer van de lichting JO11. 
Daarnaast ga ik mij het komende seizoen samen met Flaviou 
Fatima inzetten voor de onderbouw als HJO om daar trainers/
trainsters en kinderen verder te ontwikkelen volgens TOP. De 
afgelopen jaren ben ik bij vv Aduard 2000 hoofdtrainer geweest, 
daarvoor heb ik diverse trainingen gegeven aan verschillende 
teams, zoals jeugd, dames en senioren bij vv Winsum. Ik geef al 
vanaf de draakjes trainingen bij vv Winsum. Het vorig seizoen was 
ik al achter de schermen betrokken binnen TOP. Zoals het met vele 
processen gaat, is en blijft TOP een continu verbeterproces. De 
intentie is om te verenigen, spelplezier en een veilig leefklimaat te 
creëren zodat ieder individu zich kan ontwikkelen!

Robert Ritsema – CVZ Onderbouw
Sinds kort zit ik in de organisatie van TOP. 
Mijn eigen zoon voetbalt in de onderbouw en daarom ben ik vaak 
te vinden op het voetbalveld.
Mijn taken bestaan uit het ondersteunen van de HJO in de 
onderbouw en ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan een 
steeds betere jeugdopleiding van vv Winsum. Ik hoop dat we met 
z’n allen er een prachtig seizoen van maken!
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Tandem is met ingang van dit seizoen de nieuwe 
hoofdsponsor van Heren 1 naast Koopsen Assurantiën en 
Ronda Metselwerken. Tandem volgt daarmee Drukkerij 
Mekel op die jaren hoofdsponsor is geweest van Viboa en 
vv Winsum. Drukkerij Mekel blijft als sponsor betrokken 
bij de vereniging. Tijd voor een nadere kennismaking met 
Tandem.

Ontstaansgeschiedenis Tandem
Tandem is een bouwkundig ingenieursbureau in de 
breedste zin van het woord. Tandem is ontstaan in 
2003 en het resultaat van een gelukkig huwelijk tussen 
ondernemende ingenieurs Rob Sleurink en Ewald Veenstra. 
Zij besloten in 2003 de handen ineen te slaan en vonden 
een prachtige locatie in Villa Bellevue te Loppersum om 
hun ingenieursbureau te starten. Het bureau is ondertussen 
een middelklein bedrijf waar gemiddeld tussen de 5 
en 10 mensen werkzaam zijn. Tandem heeft een breed 
arsenaal aan opdrachtgevers, dat varieert van gemeenten, 
particulieren en ondernemers tot projectontwikkelaars. 
Tandem is van meerdere markten thuis!

Werkzaamheden
Het bureau begeleidt projecten op het gebied van woning- en 
utiliteitsbouw in de drie noordelijke provincies. Ontwerpen 
gebeurt op basis van wensen en eisen, waarbij Tandem 
zorgt dat het ontwerp aansluiting krijgt bij zijn omgeving. 
Tijdens het ontwerpproces staat de opdrachtgever altijd 
centraal. Tandem is van mening dat elk ontwerp uniek is. 
De professionals van Tandem leveren daarom voor elke 
opdracht maatwerk en kwaliteit.

Samenwerking
Tandem werkt al een aanzienlijke periode samen met 
architect Jan H.F. Giezen. Jan is al meerdere decennia 
werkzaam als architect en heeft hierdoor een indrukwekkend 
portfolio opgebouwd. Ondanks het passeren van 
de pensioengerechtigde leeftijd is Jan nog lang niet 
uitgeleerd en zet hij zich dagelijks in voor het verbeteren 
van de leefomgeving. Tandem maakt hier graag gebruik 
van, door Jan als nestor te betrekken bij verschillende 
ruimtelijke vraagstukken. In samenwerking met Jan heeft 
Tandem al verschillende projecten succesvol uitgevoerd. 
Ook het nieuwe clubgebouw van vv Winsum in het nieuwe 
sportlandschap Winsum-West is door Tandem samen met 
architect Jan Giezen ontworpen.

Tandem Vormgeving & Bouwadvies heeft twee 
zusterondernemingen die actief zijn op het gebied van 
schade-expertise en gebiedsontwikkeling.

Tandem Schade-expertise & Advies
Toen de schadeafhandeling in het kader van de 
aardbevingsproblematiek nog in de kinderschoenen 
stond, was er veel vraag naar onafhankelijke contra-
expertises. Eigenaren van vastgoed die schade hadden 
opgelopen, waren het in vele gevallen niet eens met de 
schadebeoordeling die was opgesteld door de NAM en 

het CVW. Tandem kon hier een rol in spelen en het was 
vervolgens een logische stap om de zusteronderneming 
Tandem Schade-expertise & Advies op te richten. Binnen deze 
onderneming maakt Tandem zich hard voor een eerlijke en 
objectieve afhandeling van talloze schademeldingen op het 
gebied van aardbeving-, brand-, water- en stormschade.

Tandem Ontwikkeling
Naast de aardbevingsproblematiek hebben bepaalde 
gemeenten ook te maken met bevolkingsdaling. Hierdoor 
ontstaat gemakkelijk een negatieve spiraal van vertrek van 
inwoners en bedrijvigheid uit het gebied met als gevolg 
een veranderende samenstelling van de bevolking en 
het verdwijnen van  cruciale voorzieningen. Daarnaast 
krijgt het Noorden ook te maken met de energietransitie; 
nog weer een schepje bovenop de veranderingen die in 
hoog tempo plaats zullen vinden in de omgeving. In het 
kader van al deze ontwikkelingen is Tandem Ontwikkeling 
ontstaan. Deze zusteronderneming is erop gericht een 
bijdrage te leveren aan de talloze ontwikkelingen die op 
het gebied van sloop- en nieuwbouw, de energietransitie 
en herbestemmingen plaatsvinden. Tandem Ontwikkeling 
werkt in dit kader veelvuldig samen met Tonny Baas van 
ECO Vastgoed.
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Stoffel Winters nieuwe hoofdsponsor 
vrouwen 1 
Stoffel Winters schoenen uit Winsum wordt 
naast Technisch Expert Jansen hoofdsponsor van 
vrouwen 1. Stoffel Winters schoenen is al vele 
jaren betrokken bij het voetbal in Winsum. Naast 
het hoofdsponsorschap van vrouwen 1 blijft Stoffel 
Winters ook sponsor van de vrouwen 7X7 teams.

TANDEM IS DE NIEUWE HOOFDSPONSOR VAN VV WINSUM
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TANDEM IS DE NIEUWE HOOFDSPONSOR VAN VV WINSUM
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paviljoen Hunsingoheerd Uithuizen

clubgebouw vv Winsum

zorgcity Hunsingoheerd



VV WINSUM seizoen 2019/2020
Voorste rij van links naar rechts:

Wouter Bloem, Deshley Storm, David Albert Villalta, Wouter Meijer, Bert Vos (hoofdtrainer), Coen van der Molen (Hersteltrainer), 
Marwin Spriensma, Marcel Pannekoek, Flaviou Nzita Fatima, Reinder Haaksema

Middelste rij van links naar rechts:
Pieter de Vries (Kleding en materialen), Harry Postema (Teamleider), Heinze Andringa, Gerbrand de Boer, Tim Hoff, Roy Streppel, 

Joshua van Dijk, Kay Bootsma, Patrick Siepel (Keeperstrainer), Luuk Weijsenfeld (Verzorger)
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HEREN 1 ZATERDAG
Achterste rij van links naar rechts:
Raul Seano Bello, Niels van Dalen, Sven Rosevink, Steffen Vader, Rogier Krohne, Maikel Hoormann, Jose Bello

Ontbreken op de foto:
Rick Schaaphok, Hans Zwakenberg, Thomas Kauw, Bauke Hoekstra, Germen Bouwman, Konelis Prins (Assistent-scheidsrechter)
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VV WINSUM seizoen 2019/2020
Voorste rij van links naar recht:

Indy Balk, Berber Hokwerda, Anouk Sikkema, Melanie Smit, Willisa Scholtens, Nina Sijbolts, Marlies Bijman, Jolien Dijk 

Middelste rij van links naar rechts:
Ane Leistra (Assistent-scheidsrechter), Dena Uiterwijk, Iris Bijsterveld, Yvonne Schuijl – Visser, Kim Veldhuis, Thirza Leistra, Johnny 

de Boer (Leider)
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VROUWEN 1 ZATERDAG
Achterste rij van links naar rechts:
Johannes Scholtens (Leider), Chantal Streppel, Loïs van der Heide, Minke Lalkens, Linda Wit-Bakker, Neil Judkins (Hoofdtrainer)

Ontbreken op de foto:
Annie Danhof en Ciska de Vries
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GOALVV Winsum - let’s rock

We hebben gerockt! In 2019 zijn we de campagne ‘Let’s Rock’ gestart 

voor onze nieuwe clubgebouw. En het is gelukt! Er zijn maar liefst 1000 

bakstenen verkocht, wat betekent dat we genoeg geld bij elkaar heb-

ben om het gebouw daadwerkelijk te realiseren.

Ons motto was Samen Doen! en dat is gebeurd. Wat een fantastische 

inzet hebben alle leden, vrijwilligers, sponsoren, ouders, verzorgenden 

en betrokkenen getoond. Hiervoor willen we jullie dan ook van harte 

danken.

De bouw is inmiddels in volle gang. Heb jij ook gedoneerd? Dan zie je 

jouw (club)naam straks terug in het vernieuwde clubgebouw. Daar-

naast wordt er onder de deelnemers nog een mooie prijs verloot. 

Houd onze website en facebookpagina van vv winsum in de gaten en 

blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

www.vvwinsum.nl

Creatief, nuchter, bescheiden én goed in wat we doen. Wij zijn Frissekom, 

een creatief digitaal bureau uit Groningen.  We maken animaties, 

huisstijlen, websites en alles wat hier tussenin zit. Wij zijn er voor de 

mensen die een onverbeterlijk geloof hebben in hun idee, product of 

dienst. Voor de organisaties met ambitie. Wat is die van jou?  

Kom gerust eens binnen of kijk op www.frissekom.nl

We hebben gerockt!
1000 bakstenen zijn verkocht
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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. De 
ledenadministratie van vv Winsum wordt verzorgd door Ginette 
Alssema. Zij is de contactpersoon voor het aanmelden als lid, het 
doorgeven van wijzigingen in gegevens en het opzeggen van het 
lidmaatschap. 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. Wijziging en opzegging kan 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. Ginette 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 vóór 
1 juli de contributiebedragen per categorie voor het nieuwe 
seizoen gepubliceerd op de website onder het menu Clubinfo/
Lidmaatschap/Contributie. De contributieadministratie wordt 
verzorgd door Jacqueline van Noort. Zij 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

Categorie   Kwartaal  Jaarbasis 
Senioren M/V € 56,00 €  224,00
Senioren 35+/45+ € 28,50€  114,00
Onder 19 (A-junioren) € 42,00 €  168,00
Onder 17 (B-junioren) € 39,00  156,00
Onder 15 (C-junioren) € 36,00 €  144,00
Onder 13 (D-pupillen) € 34,50 €  138,00
Onder 11 (E-pupillen) € 34,50 €  138,00
Onder 9 (F-pupillen) € 34,50 €  138,00
Onder 7 / Draakjes € 9,50  38,00
Trainende leden € 16,00 €  64,00
Niet-spelende leden € 16,00€  64,00
Donateurs    N.v.t.  N.v.t.
Walking football € 17,50€  70,00
N.B. Voor leden die de vereniging niet hebben gemachtigd om de contributie 
automatisch te incasseren wordt 5,00 euro per seizoen in rekening gebracht 
ter dekking van de extra administratiekosten.
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Hoveniersbedrijf
KRUIZENGA

Wierdaweg 4
9951 TM Winsum
Tel. 06-22929738

- aanleg
- onderhoud
- beplantingen
- sierbestrating
-  onderhoud 

grafmonumenten

Voor al uw
tuinwerkzaamheden

Hoveniersbedrijf
KRUIZENGA

Wierdaweg 4
9951 TM Winsum
Tel. 06-22929738

Voor al uw
tuinwerkzaamheden

- aanleg
- onderhoud
- beplantingen
- sierbestrating
-  onderhoud 

grafmonumenten

Hoveniersbedrijf
KRUIZENGA

Wierdaweg 4
9951 TM Winsum
Tel. 06-22929738

Voor al uw
tuinwerkzaamheden

- aanleg
- onderhoud
- beplantingen
- sierbestrating
-  onderhoud 

graf- 
monumenten

MOLENWEG 5, 9781 GL BEDUM  |  050 - 3012651  |  INFO@MKBVERZEKERINGEN.NL  |  WWW.MKBZORG.COM

ASSURANTIËNSCHOLTENS

 

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  

 

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

Wij laten alles horen,
Wij laten alles zien.
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Even voorstellen, het bestuur van vv Winsum. Het bestuur 
van vv Winsum bestaat op dit moment uit zeven leden. 
Er is nog een vacature voor een bestuurslid voetbalzaken 
senioren. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille en 
wordt ondersteund door één of meerdere commissies.  

Robert Veldwijk is verantwoordelijk voor het beheer en 
onderhoud van beide sportcomplexen en de ontwikkeling 
van het nieuwe sportpark. Ook houdt hij zich bezig met 
kleding en materialen. Robert is daarnaast als voetballer 
actief in het 4e elftal.

Ben Breukelman is met ingang van dit seizoen de nieuwe 
voorzitter van vv Winsum. Hij volgt daarmee Jan Joost Flim 
op. Elders in deze presentatiegids kunt u meer lezen over de 
speerpunten van Ben voor dit seizoen.

Evelien Buursink is nieuw in het bestuur van vv Winsum. 
Ze is echter jarenlang binnen het bestuur van Hunsingo 
actief geweest als secretaris. Aan kennis en ervaring dus 
geen gebrek. Evelien houdt zich bezig met de kantine, de 
activiteiten en de vrijwilligers binnen de vereniging. Ze volgt 
Jack Magnin op.

Peter Ritzema houdt zich bezig met de portefeuille 
commerciële zaken & PR. Een vereniging als vv Winsum 
heeft een belangrijke maatschappelijke functie en kan daar 
alleen invulling aan geven als ook de ondernemers actief 
betrokken zijn. 

Wendy Mekel is als secretaris zowel binnen als buiten de 
vereniging een belangrijk contactpersoon. Wendy is zeer 
nauwkeurig en weet veel van het reilen en zeilen binnen de 
vereniging.

Ook Ite Wieringa is nieuw in het bestuur van vv Winsum. Hij 
gaat zich bezighouden met de portefeuille jeugd. Elders in 
de presentatiegids kunt u meer lezen over het jeugdbeleid 
van vv Winsum. Eerder zat Ite al in het bestuur van de SJO 
(Samenwerkende Jeugd Opleiding) van vv Winsum.

Roelf Bonder is tot slot de penningmeester van vv Winsum. 
Roelf draagt onder andere zorg voor de begroting en de 
jaarrekening van de vereniging.

BESTUUR, WIE IS WIE
Van links naar rechts: Robert Veldwijk, Ben Breukelman, Evelien Buursink, Peter Ritzema, Wendy Mekel, Ite Wieringa en Roelf Bonder.



AANMELDFORMULIER VRIENDEN VAN VV WINSUM
Voor iedereen die vv Winsum een warm hart toedraagt en hierin 
een financiële bijdrage wil leveren om zaken te realiseren waar 
de club zelf geen geld voor heeft, maar die het aangezicht van 

het sportpark en de faciliteiten wel verbeteren.

Aanmelding
Ja, natuurlijk wil ik vv Winsum steunen en word ik lid van

 “de Vrienden van vv Winsum”. Ik zeg hierbij het verschuldigde 
bedrag ad € 50,00 per jaar toe en zal deze voldoen aan 

de penningmeester van “de Vrienden van vv Winsum” zodra 
ik hiervoor van hem een factuur ontvang. 

Indien u anoniem lid wilt worden (dus geen naam op uw bordje in de 
kantine wilt hebben staan) vermeld dit dan duidelijk op onderstaande 

invulvelden. Op uw naambord komt dan een balletje te staan.

NAAM     :

ADRES     :

POSTCODE/PLAATS   :

 TELEFOONNUMMER   :

GEBOORTEDATUM   :

E-MAILADRES    :

BENT U AL LID VAN VV WINSUM : JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

ANONIEM    : JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

NAAM OP UW BORD   : 

HANDTEKENING   :

Dit formulier kunt u inleveren in de brievenbus naast het bord 
van “de vrienden van vv Winsum” in de kantine aan 

de Schouwerzijlsterweg.
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Stap 1: Meten

Stap 2: Advies

Stap 3: Kiezen

Met onze geavanceerde meetsystemen worden de 
verhoudingen van uw lichaam gemeten.

U krijgt advies in de keuze van type bed, bodem  en 
matras en het juiste kussen. Het bed kan daarbij 
verschillend worden samengesteld voor u en uw partner.

U kiest met ons advies het juiste en mooiste bed uit 
onze grote collectie kwaliteitsbedden,matrassen en 
bodems. Gegarandeerd goed!

Gratis slaapmeting voor een bed dat bij U past!

SLAAPMETING

Gezond slapen    Duurzaam comfort    Eerste klas service

Kom naar Winsum voor onze
wetenschappelijk onderbouwde

Een gezonde nachtrust vraagt om goed advies!

TIP
Maak een 
afspraak

Dan reserveren we
extra tijd voor u!

Het Aanleg 7 • 9951 SJ Winsum • 0595 44 43 44  

GRATIS METING
DE BESTE MERKEN
GEDEGEN ADVIES
SLAAP GARANTIE

 
     

Starterspakket 20 rijlessen voor auto met praktijk examen 
Nu € 1050.- 

 
Nu ook opleiding voor Trekkerrijbewijs 

 
BE opleiding in 1 dag 

   

          
Patrick             Henk              Jelte 

0652458636    0623823930  0595442508 
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Nu € 1050.- 

 
Nu ook opleiding voor Trekkerrijbewijs 

 
BE opleiding in 1 dag 

   

          
Patrick             Henk              Jelte 

0652458636    0623823930  0595442508 
 
 

 
 

Slagerij Kamps

BARBECUE SPECIALITEITEN

GRATIS BEZORGEN IN WINSUM!

DIRECT BESTELLEN:

0595 44 13 42

S l a g e r i j  H .  K a m p s  |  R e g n .  P r a e d i n i u s s t r a a t  10 
9 9 51  C B  W i n s u m  |  T e l e f o o n :  0 5 9 5  4 413 4 2

WWW.THEBBQBUTCHER.NL
U w  a d r e s  v o o r  e e n  s m a a k v o l l e  B B Q

C a t e r i n g  |  P a r t y s e v i c e  |  H a p j e s  s c h a l e n 
W a r m e  e n  k o u d e  b u f f e t e n  |  P a r t y t e n t e n  |  H e a t e r s

S l a g e r i j  H .  K a m p s  |  R e g n .  P r a e d i n i u s s t r a a t  10 
9 9 51  C B  W i n s u m  |  T e l e f o o n :  0 5 9 5  4 413 4 2

WWW.THEBBQBUTCHER.NL
U w  a d r e s  v o o r  e e n  s m a a k v o l l e  B B Q

C a t e r i n g  |  P a r t y s e v i c e  |  H a p j e s  s c h a l e n 
W a r m e  e n  k o u d e  b u f f e t e n  |  P a r t y t e n t e n  |  H e a t e r s
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             NIEUW: download onze app ! 

          Via de QR-code:   
 

Deskundig  - Betrouwbaar  - Dichtbij 
Het Aanleg 9     Telefoon: 0595 - 44 13 83 
9951 SJ  Winsum (GN)   www.doumatrox.nl          

Het Aanleg 9
9951 SJ Winsum
Tel.: (0595) 49 16 46
Fax: (0595) 49 20 66
Mob.: 06 51 56 66 00

Universeel bouw- en schildersbedrijf waar het hele ”bouw- en schildergebeuren” 
is ondergebracht in één totaal aannemingsbedrijf voor bedrijf, overheid en particulier. 

Vakmanschap is bij ons een waarborg voor kwaliteit!

SCHILDERSBEDRIJFB O U W B E D R I J F   

E-mail: bouwbedrijf@hylmar-diemer.nl
www.hylmar-diemer.nl 

De
Bouw
maakt
het

•  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



SPEELSCHEMA HEREN 1 ZATERDAG
INDELING EN PROGRAMMA 2019/2020

21-sep-19 14:30 vv Winsum 1 - d’ Olde Veste‘54 1

28-sep-19 14:30 Noordscheschut 1 - vv Winsum 1

5 - o k t - 1 9 14:30 PKC'83 1 - vv Winsum 1

12-okt -19 14:30 vv Winsum 1 - Oranje Nassau 1

19-okt -19 15:00 Blauw Wit '34 1 - vv Winsum 1

26-okt -19 14:30 vv Winsum 1 - Pelikaan S 1

2 - n o v - 1 9 14:30 Drachtster Boys 1 - vv Winsum 1

9 - n o v - 1 9 14:30 vv Winsum 1 - Zeerobben 1

23-nov-19 14:30 vv Winsum 1 - Balk 1

30-nov-19 14:30 Groningen 1 - vv Winsum 1

7 - d e c - 1 9 14:30 vv Winsum 1 - Leeuwarder Zwaluwen 1

14-dec-19 15:00 SVI 1 - vv Winsum 1

25- jan-20 14:30 vv Winsum 1 - Broekster Boys 1

1 - f e b - 2 0 15:00 d'Olde Veste 1 - vv Winsum 1

8 - f e b - 2 0 14:30 vv Winsum 1 - Blauw Wit '34 1

15-feb-20 15:00 Pelikaan S 1 - vv Winsum 1

7 - m r t - 2 0 14:30 vv Winsum 1 - PKC'83 1

14-mrt-20 15:00 Zeerobben 1 - vv Winsum 1

21-mrt-20 14:30 vv Winsum 1 - SVI 1

28-mrt-20 15:00 Oranje Nassau 1 - vv Winsum 1

4 - a p r - 2 0 14:30 vv Winsum 1 - Noordscheschut 1

18-apr-20 14:30 Broekster Boys 1 - vv Winsum 1

25-apr-20 14:30 vv Winsum 1 - Drachtster Boys 1

09-mei-20 14:30 Leeuwarder Zwaluwen 1 - vv Winsum 1

16-mei-20 14:30 vv Winsum 1 - Groningen 1

23-mei-20 14:45 Balk 1 vv Winsum 1

TEAM PLAATS
vv Balk Balk
CVV Blauw Wit ’34 Leeuwarden
Broekster Boys Damwoude
vv Drachtster boyss Drachten
vv Groningen Groningen
csv de Leeuwarder Zwaluwen Leeuwarden
vv Noordscheschut Noordscheschut
vv ‘d Olde Veste’54 Steenwijk
CVV Oranje Nassau Groningen
V.V. Pelikaan S Oostwold
vv PKC ‘83 Groningen
v.v. SVI Zwolle
vv Winsum Winsum
Z.M.V.V. Zeerobben Harlingen
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Handelsweg 4
9791 DG Ten Boer

Telefoon: 050 - 503 58 87
Fax: 050 - 304 95 06

www.isobakker.nl          info@isobakker.nl

ISO-BAKKER  isolatiebedrijf BV

ISO-BAKKER  brandpreventie BV

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

Handelsweg 4
9791 DG Ten Boer

Telefoon: 050 - 503 58 87
Fax: 050 - 304 95 06

www.isobakker.nl          info@isobakker.nl

ISO-BAKKER  isolatiebedrijf BV

ISO-BAKKER  brandpreventie BV

Handelsweg 4
9791 DG Ten Boer

Telefoon: 050 - 503 58 87
Fax: 050 - 304 95 06

www.isobakker.nl          info@isobakker.nl

ISO-BAKKER  isolatiebedrijf BV

ISO-BAKKER  brandpreventie BV

 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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Edama 10
9981 ND Uithuizen
Tel.: 0595 - 43 25 18
Mob. 06 - 518 53 081
info@schildersbedrijfbatema.nl
www.schildersbedrijfbatema.nl



SPEELSCHEMA VROUWEN 1 ZATERDAG
INDELING EN PROGRAMMA 2019/2020

21-sep-19 15:00 HZVV VR1 - vv Winsum VR1

28-sep-19 14:30 vv Winsum VR1 - AZSV VR1

5 - o k t - 1 9 14:30 vv Winsum VR1 - V.V. St. Annaparochie 
VR1

12-okt-19 14:30 ASC '62 VR1 - vv Winsum VR1

26-okt-19 14:30 vv Winsum VR1 - SC Klarenbeek VR1

2-nov-19 12:30 Oranje Nassau VR2 - vv Winsum VR1

9-nov-19 14:30 vv Winsum VR1 - Berkum VR1

16-nov-19 11:45 Be Quick '28 VR2 - vv Winsum VR1

23-nov-19 16:15 DZC '68 VR1 - vv Winsum VR1

30-nov-19 14:30 vv Winsum VR1 - Vitesse '63 VR1

7-dec-19 15:00 De Weide VR1 vv Winsum VR1

1 - f e b - 2 0 14:30 vv Winsum VR1 - HZVV VR1

8 - f e b - 2 0 14:30 Berkum VR1 - vv Winsum VR1

29-feb-20 14:30 vv Winsum VR1 - ASC '62 VR1

7 - m r t - 2 0 15:00 AZSV VR1 - vv Winsum VR1

14-mrt-20 14:30 vv Winsum VR1 - DZC '68 VR1

28-mrt-20 14:30 vv Winsum VR1 - De Weide VR1

4 - a p r - 2 0 14:30 Vitesse '63 VR1 - vv Winsum VR1

18-apr-20 14:30 vv Winsum VR1 - Be Quick '28 VR2

09-mei-20 15:00 V.V. St. Annaparochie 
VR1 - vv Winsum VR1

16-mei-20 14:30 SC Klarenbeek VR1 - vv Winsum VR1

23-mei-20 15:00 vv Winsum VR1 - Oranje Nassau VR2

TEAM PLAATS
V.V. St. Annaparochie Sint Annaparochie 
ASC ’62               Dalfsen   
AZSV Aalten   
Be Quick ’28              Zwolle   
VV Berkum Zwolle   
DZC ’68              Doetinchem  
HZVV Hoogeveen  
SC Klarenbeek              Klarenbeek  
CVV Oranje Nassau Groningen  
v.v. Vitesse ’63              Koekange  
v.v. De Weide Hoogeveen 
vv Winsum              Winsum  
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Slagerij Menno Knot voor uw: 

vers vlees - fijne vleeswaren - hapjes - saladeschotels
barbecue- gourmet en fondueschotels - specialiteiten

eigen worstmakerij - feesten en partijen

Wij geven smaak
aan het najaar!

Alles voor gourmet, fondue en steengrill
Wilt u binnenkort gezellig gaan gourmetten, dan kunnen wij er voor zorgen dat u het lekkerste op tafel zet. Wij informeren u graag bij het samenstellen van de gourmetschotel zoals u dat wenst.

Overtuinen 7, 9801 BR  Zuidhorn, 0594 - 50 51 03
info@slagerijmennoknot.nl,  www.slagerijmennoknot.nl

Slagerij Menno Knot

Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot voor uw: vers vlees - fijne vleeswaren - hapjes - saladeschotelsbarbecue- gourmet en fondueschotels - specialiteiteneigen worstmakerij - feesten en partijen

Wij geven smaak
aan het najaar!

Alles voor gourmet, fondue en steengrillWilt u binnenkort gezellig gaan gourmetten, 

dan kunnen wij er voor zorgen dat u het lekkerste 

op tafel zet. Wij informeren u graag bij het 
samenstellen van de gourmetschotel zoals u dat wenst.

Overtuinen 7, 9801 BR  Zuidhorn, 0594 - 50 51 03info@slagerijmennoknot.nl,  www.slagerijmennoknot.nl

Slagerij Menno Knot
Aandacht voor lekker!

Slagerij Menno Knot 
voor uw:

Vers vlees - fijne vleeswaren - 
hapjes - saladeschotels - 
barbecue-gourmet en 
fondueschotels - specialiteiten 
eigen worstmakerij - 
feesten en partijen 
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SPONSOREN VV WINSUM
Hoofdsponsors zaterdag 1
Koopsen Hypotheken en Verzekeringen Winsum

Ronda Metsel- en Lijmbedrijf Winsum

Tandem Vormgeving en Bouwadvies Loppersum

Co-sponsors zaterdag 1
Bruintjes en Keurentjes Makelaardij Winsum

Hoofdsponsor Vrouwen
Technisch Centrum Jansen Uithuizen

Stoffel Winters Schoenen Winsum

Hoofdsponsor Jeugd
Sporthuis Winsum

Maatschappelijke partners
Rabobank Noordenveld West Groningen Leek

Univé Noord -Nederland Winsum

Stersponsors
Albert Heijn Winsum

Autowasstraat en Autoshop Batterman Winsum

Frissekom Winsum

Fysio2Fit Winsum

It Aude Kolonyhûs Schiermonnikoog

Juwelier Pannekoek Winsum

Pub 69 Winsum

Riets Lingerie Groningen

Slagerij Menno Knot Zuidhorn

TIKTAK Nederland

Timmerbedrijf de Boer Winsum

Toyota Kor Lantinga Uithuizen

Kledingsponsors
BB systems Groningen

Bonnet Financieel Management 

Bongenaar Installatiebedrijf Pieterburen

Brian Autoschade Winsum

Café J&A Winsum 

Café-Restaurant Hoornstertil Wehe-Den Hoorn

Calimero Kinderopvang Winsum

Compèl Computers Winsum

Drukkerij Mekel Winsum

Hairpoint Kappers

HogelandNieuws

Kamphuis Metaalwerken Noordwolde

Kids2B 

Kloosterhof Bouw Winsum

Makelaardij Stenekes Winsum

Marenland Recreatie Winsum

Mazda Terpstra Groningen

Pol Schoonmaak Winsum

Schoonmaakbedrijf de Valk Baflo

Sportscom Winsum

Sponsors via advertenties/
reclameborden etc.
2Join Groningen
aaabeee AccountantIAdviseurs  Groningen
Abiant Groningen
Ad Nooren aannemersbedrijf Garnwerd
Autorijschool Van Dijk Winsum
Auto- en motorrijschool Opweg te Winsum
Batema Schildersbedrijf Uithuizen
Becoco, Begeleiding, Coaching,Coördinatie 
Winsum
Bistro Refter Winsum
Blokker Winsum
Boersma’s garagebedrijf Winsum
Bolhuis installatiebedrijf Baflo
Boonstra Horecaslagerij Hoogezand
Bosman music & entertainment Baflo
Bouwbedrijf Folders en de Roo Winsum
Bouwservice Heslinga Winsum
Braad F medisch Pedicure Winsum
BTN de Haas Groningen
Bus/Logispan Winsum
Cor Pettinga Schildersbedrijf Winsum
De Brake Jachtstalling en reparatiebedrijf Winsum
Derks Installatiebedrijf Hornhuizen
De Dageraad Bloemist Baflo
De Goede advocatuur en consultancy Winsum
De Gouden Karper Winsum
Delighting company Groningen
DEPRINT Winsum
Dijkema Totaal- en Agriservice Middelstum
Dijkhuis Schoenen Uithuizen
Dijkman Accountancy Groningen
Discus Profauna Winsum
Doornbos Autobusbedrijf Groningen
Douma & Trox Accountantskantoor Winsum
ELA container Groningen
Everts Aannemingsbedrijf Winsum
Factor 5 Groningen
Fluitekruid Winsum
Flower Design / Gaaf bloemen Winsum
Fysiotherapie van der Vegt Winsum
Garnwerd aan Zee Garnwerd
Geertsema Slaapcomfort Winsum
Gemeente Het Hogeland 
Golden House Winsum
Groenvoorziening v/d/ Werf Bedum
Hanos Groningen
Hasper Slagerij Winsum
Herman van der Meulen fietsen Groningen en 
Zuidhorn
Hijlkema Woonsfeer Winsum

Hoeksemaprint Bedum
Hoormann projectverlichting Zuidlaren
Hornbach Groningen
H.R.M. Grootegast
Hylmar Diemer Winsum
Id wonen Winsum
Installatiebedrijf Zijlstra Leens
Iso Bakker Ten Boer
Jacobijnenhuis Winsum
Jumbo Leens
Kamps Keurslagerij Winsum
Kassanet Nuus Groningen
Kenders Bouw Bedum
Kloosterhof Bakkerij Winsum
Kortrijk Zonwering Groningen
Kruizinga Hovenier Winsum
Lijfering Dranken Groningen
Loon- en Grondverzetbedrijf Wieringa Bedum
Makelaardij Hamming Winsum
Masita Kleding
Milieudienst Groningen Groningen
Monuta Dalmolen Groningen
Multimediagroup Groningen
Multisport Events Baflo
Noordelijke Rentmeesters
Notariskantoor Winsum
Nieuwold Fietsen Winsum
Notaris Huitsing Middelstum
Poel grafwerken Den Andel
Poort Tweewielerhuis Winsum
Praxis Winsum
Robert Ritsema verzekeringen Winsum
RWE Eemshaven. 
Scheepstra Installatiebedrijf Winsum
Schildersbedrijf Jansen Bedum 
Schipper Kozijnen Groningen
Scholtens zakelijke assurantie Bedum
Slagerij Zuidhof Bedum
Snackbar Family ‘t Centrum Winsum
Spar Gijzen Winsum
Stefan Folders bouw en timmerwerk Winsum
Stenekes Makelaardij Winsum
Sterkenburg Media Winsum
Stumar Licht en Geluid Uithuizermeeden
Tandartspraktijk Winsum
Time Out Winsum
Triple D Winsum
Tuintechniek Winsum
Vaatstra Installatiebedrijf Bedum
Veldman en van Dijk Leens
Veldwijk Sportcentrum Winsum
Vishandel Van der Veen Winsum
Vishandel JP Woudbloem
Vrienden van vv Winsum
VTS Het Verschil Winsum
Yann Chocolaterie la Poutré
WideM Groningen 
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HOOFDSPONSOREN 
Koopsen Assurantiën en Hypotheken 
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 Assurantiën en Hypotheken

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

Tandem

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

Metsel en Lijmbedrijf Ronda

Ronda Metselwerken 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 Metselwerken 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

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

Bruintjes en Keurentjes

Als allround makelaarskantoor doet 
Bruintjes en Keurentjes waar ze goed 
in zijn: het verkopen, aankopen en 
taxeren van woningen. Daarnaast 
hebben ze zich gespecialiseerd 
in bedrijfshuisvesting, agrarisch 
vastgoed, financieringen en verzekeringen. Bruintjes en 
Keurentjes biedt naast de brede dienstverlening een persoonlijke 
manier van werken. Voordeel is dat ze als makelaarskantoor 
sterk geworteld zijn in stad en regio Groningen. Vanuit de drie 
kantoren in Bedum, Winsum en Loppersum werken zij in heel 
Noord-Groningen.

Contactgegevens: 
Geert Reindersstraat 20 | 9951 CC Winsum | T: 0595 44 70 44  
F: 0595 44 70 45 | Website: www.bruintjesenkeurentjes.nl 

Technisch Expert Jansen 

Technisch Expert Jansen bv is een totaal 
installatiebedrijf voor elektra -, gas -, 
water – en cv installaties voor particulier, 
woningbouw en utiliteitswerken. Als 
totaalinstallateur kunt u bij hen terecht 
voor reguliere installatietechniek, maar 
ook voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energie 
besparen. Bij Technisch Expert Jansen staat duurzaamheid voorop 
en zijn ze één van de grootste zonnepaneel aanbieders van Noord 
Nederland. Al sinds 1945 worden alle werkzaamheden uitgevoerd 
door hun vakkundige medewerkers. 24 uur per dag staat Technisch 
Centrum Jansen voor u klaar, ook op zon- en feestdagen!

Contactgegevens: 
Hogelandsterstraat 1 | 9981 GD Uithuizen | T: 0595 43 16 50
F: 0595 43 23 54 | Website: www.technischexpertjansen.nl 
e-mail: info@technischexpertjansen.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.



WALKING FOOTBALL  IETS 
VOOR JOU?
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Op 22 september 2017 zijn vv SIOS en vv Winsum 
een samenwerkingsverband aangegaan om walking 
football in de gemeente Winsum te promoten en op 
te starten. Op deze datum heeft een combinatie van 
vv Winsum en vv Sios een georganiseerde kick-off 
gespeeld tegen de Old Stars FC Groningen. 
Daarop is enthousiast gereageerd. Een twaalftal 
mannen en vrouwen maakt inmiddels wekelijks met veel 
plezier gebruik van de mogelijkheid om walking football 
te spelen. Maar er is ruimte voor nog meer deelnemers! 
Lees onderstaande informatie en kom kijken, doe mee 
of meld je aan.

Wat is walking football
Walking football is een uit Engeland overgewaaide 
langzamere variant van voetbal, bedoeld voor 
60-plussers (zowel mannen als vrouwen). Lichamelijk 
contact, het maken van slidings, rennen en sprinten 
is verboden. Dit om blessures te voorkomen. De bal 
mag niet boven heuphoogte komen. Er wordt op een 
aangepast veld met kleine doeltjes zonder keeper 
gespeeld. De training bestaat uit een warming up, 
oefenvormen en wordt afgesloten met een partijtje.

Sociaal aspect
Een training begint en wordt afgesloten met koffie en 
thee en het bespreken van de laatste nieuwtjes. Gezellig 
samenzijn en het werken aan een goede conditie gaan 
bij walking football hand in hand.

Doelgroep
Het belangrijkste doel is om mannen en vrouwen 
van 60 jaar en ouder bij elkaar te brengen, hen via 
walking football aan het sporten en bewegen te krijgen 
en gezondheidsonderwerpen (mentaal en fysiek) 
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bespreekbaar te maken. Deelnemers worden actiever, hun 
leefstijl verbetert en hun gezondheid wordt beter.

Deelname
Met walking football krijgen oud-voetballers/-voetbalsters, 
die wegens fysieke beperkingen niet meer kunnen 
deelnemen aan het traditionele voetbal, weer de kans om 
een balletje te trappen. Maar ook de 60-plussers die nooit 
aan voetbal hebben gedaan, zijn van harte welkom.

Begeleiding
De training is in zeer goede handen van Henk Alssema. 
Henk is in het bezit van diverse diploma’s en oprichter 
en mede-eigenaar/hoofdtechniek trainer van de 
Voetbaltechniekschool Het Verschil te Winsum. 

Trainingsaccommodatie
De training vindt plaats op vrijdagmorgen en begint om 
10.00 uur. Er wordt per twee weken afwisselend getraind 
op de velden van vv SIOS (sportpark De Lange Twee) en 
vv Winsum (sportpark Schilligeham). Als het betreffende 
veld is afgekeurd, wordt er uitgeweken naar de gymzaal in 
Sauwerd (sportpark De Lange Twee). Er is een groepsapp 
aangemaakt voor de meest actuele informatie. 

Belangstelling?
Lijkt het je leuk om elke vrijdagmorgen te voetballen? 
Kom dan eens een keer vrijblijvend kijken of meedoen. 
Of ken je iemand die interesse zou kunnen hebben? Geef 
deze informatie dan door. De eerste vier weken is het 
meetrainen gratis! Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jacob Kamst, tel. 06-11303372 of Hans 
Bloem, tel. 06-40448370, beiden contactpersoon namens 
vv Winsum of met Reinder van der Veen, tel. 050-3061805, 
contactpersoon namens vv SIOS.
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Biologisch specialist

Hoofdstraat W4
9951 AB Winsum
0595 441000

www.fluitekruid.com
           Openingstijden:
 Maandag        11.00 - 18.00 uur
 Dinsdag      08.30 - 18.00 uur
 Woensdag   08.30 - 18.00 uur
 Donderdag  08.30 - 18.00 uur
 Vrijdag       08.30 - 20.00 uur
 Zaterdag   08.30 - 17.00 uur 

Biologisch specialist

Hoofdstraat W4
9951 AB Winsum
0595 441000

www.fluitekruid.com
           Openingstijden:
 Maandag        11.00 - 18.00 uur
 Dinsdag      08.30 - 18.00 uur
 Woensdag   08.30 - 18.00 uur
 Donderdag  08.30 - 18.00 uur
 Vrijdag       08.30 - 20.00 uur
 Zaterdag   08.30 - 17.00 uur 

multisportevents.nl

multisportevents.nl

multisportevents.nl



HET GEHEIM ACHTER HET SUCCES VAN WINSUM 4 

Jarenlang was het doodstil rondom Winsum 
4, het team dat zichzelf ongepast de naam ‘All 
Stars’ had gegeven. Anoniem hobbelde het team 
jaarlijks mee in verschillende kelderklassen. 
Prestaties bleven uit, het team raakte langzaam 
in vergetelheid. 

De mannen, helden van lang vervlogen dagen, hadden het 
zelf ook wel door. De glans was eraf. De tijd van glorieuze 
zeges voorbij. De gouden linker van Fabio begon te 
roesten. Nannie verloor snelheid – en daarmee zijn enige 
wapen –. Tim struikelde nooit meer langs dikbuikige backs. 
De tackles van Terp werden nog iets later dan gewoonlijk 
ingezet en Kez verloor zijn grip op de groep. 

Oudere spelers zakken vaak een linie terug. Op een 
gegeven moment is er geen linie meer om naar terug te 
zakken en is er alleen nog plaats buiten de lijnen. Voor de 
spelers van Winsum 4 kwam dat moment steeds dichterbij. 
Op winderige bijveldjes schoot het vaak door de hoofden: 
“Het is klaar, tijd om te stoppen.” 
Maar de hoop op terugkeer van de glorietijden van weleer 
won het telkens van het gezonde verstand. En dus werden 
ieder jaar in september de schoenen uit het vet gehaald en 
om de steeds strammere voeten gebonden. Op naar een 
nieuw seizoen van aftakeling: een schaal, die kwam er echt 
nooit meer. 

Maar ineens was daar naar jaren van droogte weer een 
titel. Het jaar daarna nog een. Winsum 4 was terug en 
beter dan ooit! Er kwamen weer mensen kijken langs het 
veld. De gouden linker van Fabio begon weer te glimmen. 
Nannie hervond zijn snelheid – en daarmee zijn enige 
wapen –. Tim struikelde weer probleemloos langs backs. 
Terp tackelde met de precisie van een Zwitsers uurwerk. Kez 
coachte de longen uit zijn lijf, de groep luisterde bovendien. 
Winsum 4 draagt nu met recht de naam All Stars. Na twee 
titels op rij kan Winsum 4 de hele wereld aan. De spelers 
voelen geen pijntjes meer. Zelfs promotie beangstigt ze 
niet. Een derde titel ligt binnen handbereik. Dat voelen 
ze allemaal. 

Hoe kan het toch dat die anonieme groep 
afgetakelde spelers ineens de top van 
de Olympus heeft beklommen? 
Wat is het omslagpunt 
geweest? De selectie 
is toch nog steeds 
precies hetzelfde 
als tijdens 
al die 

kansloze jaren van voetbal in de marge? Nee, dat is niet 
zo. 

Het hernieuwde succes van Winsum 4 is het verhaal van 
een spits die na jaren van afwezigheid op het voetbalveld 
zijn Adidasjes weer aantrok en zich aanmeldde in Winsum. 
Die zijn teamgenoten weer liet geloven dat niets onmogelijk 
is. Die vertelde dat men nooit te oud is om te dromen. 
Zijn inspirerende woorden motiveerden het team, wat 
resulteerde in twee onvergetelijke titels. 

Die spits was niet alleen als motivator van levensbelang 
voor Winsum 4, ook binnen de lijnen liet hij zich gelden. 
Want met twee doelpunten in twee seizoenen bleef het niet 
alleen bij woorden, maar was zijn aandeel op het veld nog 
veel groter. 

Op naar een nieuwe titel!
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HET GEHEIM ACHTER HET SUCCES VAN WINSUM 4 ETEN  -  DRINKEN  -  SLAPEN  -  WATER

www.marenland.nl  |  Winsumerdiep 6  -  Winsum
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KLEIN EN GROOT FORMAAT PRINTS  |  CANVAS SCHILDERIJEN  |  TEXTIEL BEDRUKKING 
GRAFISCH ONTWERP  |  DRUKWERK  |  XXL SIGN  |  GIFTS  |  EN NOG VEEL MEER...

Ontwerp op maat!
DePrint, is een copyshop en 
grafisch vormgever in Winsum. 
Zo kunt u bij ons kopiëren en 
printen maar ook canvas doeken 
laten maken en geboortekaartjes 
laten ontwerpen en drukken. We 
werken voor zowel particulieren als 
bedrijven. Voor bedrijven maken we 
bijvoorbeeld  complete huisstijlen 
maar ook banners en visitekaartjes. 
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.

DEPRINT

Het Aanleg 16
9951 SJ Winsum

Tel.: 0595-444 916
info@deprint.nl
www.deprint.nl

AAN DE SLAG VOOR VV WINSUM



Hoofdstraat O. 7 
Winsum

Tel. 0595-441877

www.stoffelwintersschoenen.nl
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