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Inleiding 
Seizoen 2013-2014 namen we deel aan de Nevobo competitie met 2 dames-, 3 heren- en 4 
jeugdteams (meisjes A en B en twee mix C teams). Verder hadden we de eerste 
seizoenshelft 4 mini teams, de tweede helft 5 mini teams in competitie. Het recreantenteam 
nam weer deel aan hun onderlinge dorpen-competitie. 
Het eerste damesteam moest via promotie/degradatiewedstrijden het vege 1e – klasse-lijf 
redden en slaagden hierin glansrijk. Heren 2 had na hun 2e  plaats in de eindstand voor 
promotie naar de 2e klasse kunnen spelen maar zagen daar om begrijpelijke redenen vanaf. 
In de eerste seizoenshelft konden we twee kampioenschappen vieren van twee mini-teams. 
En er was het kampioenschap voor de recreanten. 
Het ledental verliep zoals zich ieder seizoen laat zien is; toename in de eerste maanden en 
afname aan het eind van het seizoen. 2013-2014 van 108 naar 119 en weer terug naar 109 
leden. Ledental blijft de laatste jaren stabiel rond dit aantal. 
Verdriet was er ook binnen onze vereniging. 
September 2013 overleed ons mede oprichter en oud-voorzitter Binne van der Wal. In maart 
2014 verloren we ons sympathiek lid en speler van heren 2 Gosse Terpstra. Grote 
bewondering voor Gosse maar ook voor zijn teamgenoten hoe zij met de situatie omgingen!  
 
Sportief 
De resultaten van het afgelopen seizoen: 
Heren 1 moest iets toegeven op het resultaat van het seizoen ervoor: 6e plaats in de 1e 
klasse. Trainer: Bouke Witvoet. 
Heren 2 speelde 3e klasse, deed lang mee om het kampioenschap maar finishte uiteindelijk 
als 2e.  Gekozen werd voor geen P/D wedstrijden omdat het maar de vraag was of er nog 
wel een team overbleef. Samenwerking met SVW werd overwogen en besproken met 
uiteindelijk positief resultaat: een combinatieteam. 
Heren 3 sloot de rij in hun 3e klasse. (10e plaats) Er zit desondanks nog steeds groei in dit 
team. Trainers: Bouke Witvoet en Klaas Willems. 
Het 1e damesteam miste op één punt directe handhaving. De P/D wedstrijden vormden 
echter geen probleem dus bleven ze 1e klasser. Trainer:  Jenny Waning 
Dames 2: Het seizoen verliep aanvankelijk wat stroef voor dit jeugdige team maar ze 
eindigden toch nog op een nette 5e plaats. Trainer: Wout Douwsma. 
Meisjes A eindigde op een mooie derde plaats. Trainers: Remco Leistra en Bouke Witvoet 
Meisjes B: ook voor deze meiden een fraaie 3e plaats. Trainers: Klaas Willems en Remco 
Leistra 
Mix C1 deed het zeer goed: een 2e plaats. Mix C2 eindigde in dezelfde competitie als 8 ste. 
Trainers: Marissa Polstra, Loïs Molenaar, Thom Houwer, Dirk Terpstra, Klaas Dermois en 
Lammert Atsma. 
Met de mini teams speelden we weer twee competitierondes. Voor de kerst met vier teams. 
Mini’s 2 en 3 werden kampioen! Mini 1 en 4 eindigden beide als 5e. De tweede seizoenshelft 
zaten er 5 teams in competitie. Dit leverde iets minder succes op maar wel veel plezier: Mini 
1 t/m 5 eindigden respectievelijk als 6e, 6e, 4e, 4e en 6e. 
De mini teams werden getraind door Gea Alberts, Celyn Vries, Marije Louwes, Miranda 
Venema, Jildou Teerenstra  en Lois Brok met Klaas Willems al coach van de trainers. 
De recreanten behaalden het kampioenschap in hun dorpen-competitie. In de allerlaatste 
wedstrijd behaalden ze de benodigde laatste puntjes, al hadden ze dat zelf eerst niet door. 
Syta Luchtenveld trainde de recreanten.  



 
Activiteiten 
26 september 2013 organiseerde Remco een sponsoravond. Opkomst viel niet mee, de 
aanwezige sponsors werden via een presentatie wegwijs binnen de vereniging gemaakt. 
In de kerstperiode, op 27 december organiseerden we ons traditionele oliebollen-
(mix)toernooi. 
Het bestuur bezocht in januari de Voorstelling “Wel winnen hè” in de Oosterpoort te 
Groningen in het kader van “Veilig Sportklimaat”. 
Wegens succes herhaald: Ook 2013-2014 sloten we voor de mini jeugd af met een potje 
voetgolf.  
Op de laatste training van de mini’s werden door jeugdzaken CMV vaardigheids-testen 
georganiseerd waarbij de meisjes en jongens een certificaat konden behalen. 
De mixC-teams gingen als afsluiting van het seizoen naar Veenhuizen om daar te klimmen, 
abseilen en tokkelen. 
Op 12 april 2014 was de zaal van de koperen pomp het toneel van onze feestelijke slotavond  
(met een formeel gedeelte in de vorm van een korte buitengewone ledenvergadering, zie bij 
het bestuur) 
 
Acties 
De acties in het afgelopen seizoen: In september en oktober 2013 vanzelfsprekend de 
lotenverkoop voor de Grote Club actie. 416 loten werden verkocht, opbrengst 1048,- euro. 
Op de slotavond waar de opbrengsten werden bekendgemaakt werden daar nog 50,- aan 
toegevoegd. 
Op 18 januari 2014 hielden we onze jaarlijkse koekactie. Opbrengst ruim 800,- euro)  
Voorjaar 2013 mochten we gelukkig ook weer mee doen aan de Poiesz sponsoractie. De 
cheque die we ontvingen had een waarde van 1107,- euro. 
 
Website 
Het bestuur was zeer content dat, naar aanleiding van het op de ledenvergadering geuite 
streven, Hesder Veenhuizen, Peter Terpstra en Erwin Smeman lieten weten wel de website-
commissie te willen vormen. Met als resultaat een door onszelf beheerde website. Op de 
feestelijke slotavond is de eerste ruwe versie door hen gepresenteerd. Inmiddels is de site 
verder doorontwikkeld. 
 
Het bestuur 
Tijdens de ledenvergadering op 17 oktober treedt Henny van der Veen toe tot het bestuur als 
algemeen bestuurslid. Een nieuwe voorzitter is op het moment van de ledenvergadering nog 
niet gevonden. Later stelt penningmeester Remco Leistra zich beschikbaar voor de 
voorzittersfunctie. Remco wordt 12 april 2014 formeel “geïnstalleerd” tijdens een 
buitengewone ledenvergadering, het formele deel van de feestelijke slotavond. 
Dezelfde avond stelt Peter Terpstra zich beschikbaar om Remco als penningmeester op te 
volgen.  
Jenny Waning heeft aangegeven eind seizoen 2013-2014 te stoppen als wedstrijdsecretaris. 
Deze vacature is nog niet ingevuld. 
 
Samenvatting 
We kunnen weer terugzien op bewogen sportjaar met vrolijke en minder vrolijke momenten. 
Het is heel goed om te zien dat het bestuur is versterkt, we goed in staat zijn onze eigen 
website te beheren en er meer activiteiten plaats hebben gevonden. 
Een lijn die we met zijn allen gaan proberen door te trekken. 


