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Dinsdag, 20 november 2018

Officieel nieuwsorgaan van de voetbalvereniging Kloosterburen – Verschijnt 3 wekelijks
Colofon
VV KLOOSTERBUREN
Terrein: Westerklooster
Kantine tel.: 0595-481613
IBan.: NL23RABO
0332456277
Homepage:
www.vvkloosterburen.nl
facebook.com/vvkloosterbur
en

Correspondentieadres:
Secretariaat
mevr. A. Reitsma
Stiekemastraat 8
9977 SK Kloosterburen
06-13369383
bestuur@vvkloosterburen.nl

Voorzitter:
Ron Bolt Tel. 0657585721
Penningmeester:
Alinda Korhorn-Berghuis
Tel. 06-41754436
alindaberghuis@hotmail.com

Sponsorzaken:
R. Bolt Tel.: 48 7066
sponsoring@vvkloosterburen
.nl

Jeugdafdeling
Voorzitter:
Klara Bolt
jeugdbestuur@vvkloosterbur
en.nl

Redactie:
H. van der Wildt
redactie@vvkloosterburen.nl
Kopij zondagavond voor
21.00 uur aanleveren per
email in Word-/ of .txt
bestand!

Agenda
o
o
o

__________
Bestuursvergadering, 1e maandag van de maand aanv. 20:15u
Jeugdleidersoverleg, laatste maandag van de maand 20:00u
Nieuwjaarsreceptie, zondag 6 januari 17:00u.

*zie ook onze website www.vvkloosterburen.nl en www.facebook.com/vvkloosterburen

Uitslagen
3/ 4 nov
LKC O17- Krc/Zec 1d
5-2
EE O11 – Ezinge 1G
Klb
4-2
Klb O9 – Zeester 1G
6-4
Gorecht 2- Klb O13
2-5
Nrdpool 2- Klb O15
11-1
EKC VR2-RoodZwartVR1 0-1
EKC VR1-Bolsward VR1 5-0
Zuidhorn 2- Klb 3
9-2
Klb 2-Winsum 2
2-9
Klb 1-THOS 1
1-2

10/ 11 nov
OkVC 1G- Klb O15
FcLeo 1- Klb O9
Klb O11- Hogeland 1
TKB VR8- EKC VR2
ON VR3- EKC VR1
Hogeland 1- LKC O17
Klb O13- Zeester 1
Klb 2- Farmsum 4
Klb 3- Eenrum 3
Warffum 1- Klb 1

9-0
4-6
6-5
4-4
0-0
0-4
2-10
9-1
7-3
11-0

17/ 18 nov
Vvsv’09 1-Klb O11
6-1
Fc Leo 1-Klb O13
3-4
LKC O17- Sios 1
6-1
Klb O15- Steo 1
2-8
EKC VR2-GSvv VR1
12-0
Klb O9- Vvsv’09 1G
11-1
EKC VR1- GroenGeel VR12-0
NEC 2- Klb 3
7-3
Zuidhorn 2- Klb 2
2-1
Froombosch 1- Klb 1
3-1

Programma
Thuis
- Uit
Aanv.
zaterdag, 24 november 2018
LKC O17-1
- Noordpool O17-2
09:00
Kl'buren O11-1G
- Zeester O11-1
09:30
Kl'buren O9-1G
- Bedum O9-3
09:30
Aduard O13-1
- Kl'buren O13-1G
09:00
Aduard O15-1G
- Kl'buren O15-1G
10:30
Middelstum/Krc VR1
- EKC VR2
12:15
Annaparochie VR1
- EKC VR1
15:00
zondag, 25 november 2018
Kl'buren 2
- Rood Zwart 2
12:00
Kl'buren 1
- WEO 1
14:00
Hoofdsponsor: KloosterBoeren, agrariërs uit de regio
Co-sponsoren: Abiant Uitzendgroep en Univé Groningen
Bestuurskamer: Betto Smit en Laurens vd Maar
zaterdag, 1 december 2018
Kl'buren O13-1G
- Ezinge O13-1
10:30
Kl'buren O15-1G
- Omlandia/Geo 15-2
11:00
Grijpskerk O11-2
- Kl'buren O11-1G
08:45
Corenos O17-1
- LKC O17-1
09:00
TKB VR2
- EKC VR1
10:00
De Monnik O9-1G
- Kl'buren O9-1G
11:00
Bedum VR3
- EKC VR2
14:30
zondag, 2 december 2018
Kl'buren 3
- Zeester 2 `
12:00
Woltersum 1
- Kl'buren 1
14:00

Vertr.

Scheids

---07:45
09:15
?
?

Lns
Sietse
Luuk
-----

--

Bas
dhr.F.G.A.Thon

--07:45

Arjan
Harry
--

?

--

?
?
?

-vertrek boot
--

-?

Bert Norder
--
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Programma
Thuis
- Uit
Aanv.
zaterdag, 8 december 2018
LKC O17-1
- Zeester O17-2
09:00
Kl'buren O11-1G
- Eenrum O11-1
09:30
Krc/Zec O15-1G
- Kl'buren O15-1G
09:00
VVSV'09 O9-1G
- Kl'buren O9-1G
10:30
EKC VR2
- GroenGeel VR4
12:00
EKC VR1
- VVK VR1
14:00
zondag, 9 december 2018
Usquert 2
- Kl'buren 3
12:00
Kl'buren 2
- Eenrum 3
12:00
Kl'buren 1
- Drieborg 1
14:00
Hoofdsponsor: KloosterBoeren, agrariërs uit de regio
Co-sponsoren: Abiant Uitzendgroep en Univé Groningen
Bestuurskamer: Erik Huizenga en Jan vd Klei

Vertr.

Scheids

--07:45
09:45
---

Lns
Hans Baarslag
--René Scholtens
Ron Bolt

11:00
-?

-Arjan Schaap
dhr.

Nieuws van de bestuurstafel
Beste leden, graag willen wij jullie via dit bericht informeren over nieuws van het bestuur.
 Tijdens de afgelopen jaarvergadering heeft Ron Bolt afscheid genomen als voorzitter van de VV Kloosterburen. We
hebben in de persoon van Theo Wijma uit Westernieland een kandidaat voorzitter gevonden. Theo is een oud-trainer
van onze vereniging en is Kloosterburen altijd blijven volgen. De komende weken gaan we met elkaar in gesprek en
Theo zal bestuursvergaderingen gaan bijwonen. We houden jullie op de hoogte.
e

 In de kantine is een 2 scherm gemonteerd. We zijn hier erg blij mee en willen via deze weg jullie op de hoogte houden
wat er speelt binnen de vereniging. Tevens zullen er uitslagen en teaminfo op te zien zijn.
 Na een voorbereiding van bijna een jaar kunnen we jullie vertellen dat we diverse aanpassingen gaan aanbrengen op
het sportpark met als doel energiebesparing. Het dak van de kantine wordt vernieuwd. De asbestplaten worden
verwijderd, betere isolatie en er worden nieuwe platen aangebracht. Daarnaast komen er 20 zonnepanelen op het dak
en krijgen alle lichtmasten op het trainingsveld led-verlichting. We kunnen dit mede uitvoeren door diverse subsidies en
een bijdrage van de gemeente. In de loop van dit seizoen houden we onder de leden nog een ludieke actie om onze
begroting sluitend te maken en de eigen bijdrage te vanuit de eigen middelen te beperken.
 Het bestuur heeft veel respect hoe onze nieuwe trainer en de selectie van het eerste de huidige situatie op pakt. We
weten allemaal dat het geen gemakkelijk seizoen wordt en daarom vinden wij het geweldig hoe de groep hier mee om
gaat.. De punten komen straks wel en je ziet nu al dat er een team staat, dat wat voor elkaar over heeft. Geweldig om te
zien en alle steun van het bestuur. De complimenten ook aan de leider en het tweede. Ze staan klaar voor het eerste en
zetten zelf als team ook een goede prestatie neer. Derde gaat ook naar behoren en er zijn nieuwe leden ingepast.
 De nieuwe stamtafel is goed ontvangen en is een sieraad voor de kantine.
 Onze sportblessurebehandelaar Herman Haan Sr is elk dinsdagavond aanwezig en alle leden van onze vereniging
kunnen daar gebruik van maken. De planning loopt via Herman Haan Jr en zijn nr is bij de leiders bekend. Bij twijfel
gewoon even een afspraak maken en Herman helpt jullie met veel plezier.
 De riolering van de kantine was gedateerd en toe aan vervanging. Onder leiding van Roland hebben diverse mensen er
voor gezorgd dat dit ook weer helemaal in orde is. Dank daarvoor heren.
 Nieuwjaarsreceptie is gepland op zondag 6 januari 2019.
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EKC dames bedwingen Gv Groen Geel
De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) troffen zaterdag 17 november op eigen veld op het sportpark
“Westerklooster” te Kloosterburen het lager geklasseerde GV Groen Geel uit Groningen. In voorgaande seizoenen was dit
altijd een moeilijke tegenstander dus EKC was gewaarschuwd. De thuisploeg mistte door blessures Janet Toonder, Suzanne
Bergstra en Irene Bos waardoor de topschutter van de reserves, Chantal Hofman, bij de selectie werd gevoegd.
Al gauw bleek dat EKC er boven op zat. De thuisploeg viel goed aan en maakte het Groen Geel lastig. Er werden echter niet veel
kansen gecreëerd. Groen Geel kwam later ook wat opzetten maar vooralsnog voerde EKC de boventoon. In de 16e minuut kreeg
EKC een tegenvaller te verwerken. Topschutter Sarah Rijzinga viel met een hamstringblessure uit. De eerder genoemde Chantal
Hofman van de reserves die bij de wedstrijd EKC 2-GSVV (uitslag 12-0) er vijf inschoot werd haar vervanger. Achteraf zou dit een
zeer gelukkige wissel blijken. Nadat Chantal Hofman na een pass van Desie Tjoelker nog net naast schoot sloeg ze in de 29e minuut
wel toe. Rebecca Postma verzond de pass en Hofman knalde de 1-0 tegen de touwen. Nadat EKC een klein offensief van Groen Geel
had afgeslagen was het in de 36e minuut opnieuw raak. Een verdedigster van Groen Geel poogde de bal op haar keepster terug te
spelen maar de attente Chantal Hofman doorzag dat, onderschepte de bal en omspeelde de keepster om vervolgens de 2-0 in het
doel te deponeren. Natuurlijk liet Groen Geel het er evenwel niet bij zitten maar verder dan een afstandsschot naast kwamen de
gasten niet meer. Ook EKC kreeg nog drie mogelijkheden die alle onbenut bleven zodat 2-0 ook de ruststand werd.
Na de rust zette Groen Geel meer aan. EKC-keepster Nicky Bos moest nu ook vaker handelend ingrijpen maar hield haar doel
schoon. Echter ook EKC liet zich niet onbetuigd alhoewel haar pogingen ook niet het gewenste resultaat kregen. Een vrije trap
van Michelle Koster werd door de keepster gepakt terwijl Chantal Hofman eveneens op deze persoon stuitte. Ook corners van
Koster werden niet goed afgemaakt. Aan de andere kant bracht keepster Bos, zoals boven gemeld, nu vaker redding na een
gevaarlijke Groen Geelaanval. In de 70e minuut wisselde coach Joost Gerdez Gretha Annema voor Marjon Bos. EKC had de zaken
Defen-sief nu goed voor elkaar maar aanvallend wilde het niet meer lukken. In de 85e minuut kon Emma Postma niet verder en
werd vervangen door Joni Lukkien. In de slotfase kwam Groen Geel nog even dichtbij maar ingrijpen van Marije Roelink en later
Wendy Reitsma voorkwam erger zodat EKC deze wedstrijd met 2-0 won en zich in de top van de ranglijst nestelde.
Komende zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen koploper Sint Annaparochie.
EKC – GV Groen Geel 2-0 (2-0). 29. Chantal Hofman 1-0; 36. Chantal Hofman 2-0.
Scheidsrechter: R. Bolt (Kloosterburen)
EKC: Emma Postma (85. Joni Lukkien), Desie Tjoelker, Sarah Rijzinga(16. Chantal
Hofman), Nicky Bos, Diny Bouius, Nicky Knol, Michelle Koster, Marije Roelink,
Gretha Annema (70. Marjon Bos), Rebecca Postma.
Met vriendelijke groeten, Jitse Drent
Rebecca Postma (l) feliciteert
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EKC 2 dames verpletteren GSVV
De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden evenals de hoofdmacht thuis op sportpark “Westerklooster” te
Kloosterburen tegen laagvlieger GSVV uit Gerkesklooster-Stroobos. Onder leiding van scheidsrechter S. Vlas was GSVV totaal
niet opgewassen tegen EKC zodat het nooit een echte wedstrijd werd. Al na 2 minuten was het raak toen Chantal Hofman
Maaike Remijn bediende die de 1-0 maakte.
Een minuut later onderschepte
waren. De weinige keren dat GSVV
juichen. Romy Rijzinga vond Chantal
Hofman zelf de bal en zorgde voor
wat mocht opkomen lag aan het feit
Hofman die op de keepster stuitte
de 2-0. In feite was toen al de
dat EKC dit toeliet maar het leverde
ten koste van een corner. Hofman
wedstrijd gespeeld gezien het spel
de Friezinnen niets op. Zo stond het
gooide deze corner voor
van de gasten. EKC voerde de
bij de rust nog 5-0.
het doel alwaar Johanna van de
boventoon maar liet
Steeg al koppend haar eerste
ook
nog
eens
doelpunt maakte: 9-0. Even mocht
meerdere
kansen
GSVV proberen wat terug te doen
onbenut.
GSVV
middels een corner maar keepster
probeerde wel wat
Nikki Werkman greep in. Het was
maar werd nooit
weer EKC dat in de 61e minuut de
echt gevaarlijk en
dubbele cijfers haalde toen Nina
pas na 8 minuten
Korhorn de 10-0 mocht maken.
kreeg EKC-keepster
Hierna zag GSVV een inzet naast
Nikki Werkman een
gaan maar kreeg in de 64e minuut
zwakke inzet te
na een corner van Chantal Hofman
verwerken.
EKC
weer een strafschop tegen na hands.
scoorde wel. In de
Gelukkig voor haar schoot keepster
12e
minuut
Nikki Werkman deze over. Het zou
verdween een afstandsschot van
Na de rust vond EKC de weg naar het
uitstel van executie zijn. Eerst liet
Chantal Hofman van zeker 25 meter
doel weer en ging het ineens heel
EKC nog een aantal kansen liggen en
via een stuitje in het GSVV-doel: 3-0.
snel. Al in de 47e minuut was het
zag het GSVV stuitten op keepster
EKC ging door maar het was GSVV
weer raak. Romy Rijzinga’s schot
Werkman en even dichtbij komen
zelf dat voor de 4-0 zorgde in de 15e
werd door de keepster geweerd
maar vervolgens werd er in de 72e
minuut. Een verdedigster verdedigde
maar Chantal Hofman onderschepte
minuut weer gescoord. Via Chantal
voor eigen doel uit maar zag haar
de bal en schoot deze binnen: 6-0.
Hofman en Maaike Remijn kwam de
schot via een medespeelster in het
Twee minuten later was het alweer
bal bij Annika Werkman die de 11-0
eigen doel gaan. EKC bleef aanvallen
raak. Na een corner van Chantal
tegen de touwen werkte. Hierna
en zag in de 25e minuut weer kans
Hofman werd er hands gemaakt en
werden er weer een aantal kansen
te scoren. Mila Bolt verzond de pass
kreeg EKC een strafschop. Hofman
gemist waarna in de 86e minuut de
en Maaike Remijn schoot deze vanaf
schoot deze zelf binnen: 7-0. Echter
12-0 eindstand werd bereikt. Inge
de linkerflank binnen: 5-0. Daarna
nog was het leed voor het arme
Mulder vond Maaike Remijn die
wilden meerdere speelsters bij EKC
GSVV niet geleden. In de 52e minuut
doorging en scoorde. Hiermee
scoren. De thuisploeg hield wel een
passte Nina Korhorn op Chantal
behaalde EKC 2 haar grootste
overwicht maar voorin wilde het niet
Hofman die doorging en de 8-0
overwinning tot nu toe.
meer
lukken
alhoewel
de
produceerde. Een minuut later
mogelijkheden er hiervoor wel
konden de thuissupporters alweer
Komende zaterdag wacht de strijd met koploper ST Middelstum/KRC.
EKC 2 – GSVV 12-0 (5-0). 2. Maaike Remijn 1-0; 3. Chantal Hofman 2-0; 12. Chantal Hofman 3-0; 15. GSVV 4-0; 25. Maaike Remijn
5-0; 47. Chantal Hofman 6-0; 49. Chantal Hofman 7-0 (pen.); 52. Chantal Hofman 8-0; 53. Johanna van de Steeg 9-0; 61. Nina
Korhorn 10-0; 72. Annika Werkman 11-0; 86. Maaike Remijn 12-0.
Scheidsrechter: S. Vlas (Kloosterburen)
EKC 2: Inge Mulder, Nikki Werkman, Mila Bolt, Johanna van de Steeg, Chantal Hofman, Iris Knol, Charlotte van Dort, Eva Pijpstra,
Maaike Remijn, Annika Werkman, Ryanne Bakker, Nina Korhorn, Romy Rijzinga.
Met vriendelijke groeten, Jitse Drent
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