
Van de voorzitter 

Het eerste clubblad na de corona uitbraak, even de balans opmaken. Een half 
afgemaakte competitie, onzekere tijden, geen seizoen afsluiter, niemand een 
kampioensfeest en geen toernooi. Al met al geen fijne tijd om op terug te 
kijken. Maar gelukkig zijn we inmiddels op het punt dat we daar voorzichtig 
een beetje op terug kunnen kijken. Alles is nog lang niet weer bij het oude 
maar het voetbal is toch weer behoorlijk op gang. De competitie staat op punt 
van beginnen, een paar oefenwedstrijd gespeeld, de jeugd bekert er weer 
vrolijk op los en een drukbezochte NL-doet dag gehad. Als ik nu terugkijk op 
hoe alles weer opgepakt is ben ik behoorlijk trots op ons als vereniging. 

Hoe de zaken er vandaag de dag voorstaan lees je verderop in dit blad. Zo zijn 
er een paar belangrijke punten omtrent coronamaatregelen waar we iedereen 
op willen wijzen. 

Tot slot, noteer alvast 1-oktober in uw agenda. Dan houden we de algemene 
leden vergadering (ALV). Van alle deelnemers aan deze vergadering ontvangen 
we graag vooraf een aanmelding. 

Groeten, Martijn 

Voorzitter V.V. Wapserveen 
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Van de trainer 

Beste voetbalvrienden, 

Helaas is vorig seizoen abrupt beëindigen door de coronacrisis. Een logische 
beslissing van de regering. Wij weten dus nooit of wij onze doelstellingen 
hadden gehaald. Gelukkig mochten wij vanaf juni weer trainen. Wij hebben 
nog 4 trainingen gedaan om het seizoen toch leuk af te sluiten. 

Ik wil langs deze weg alle vrijwilligers van V.V. Wapserveen bedanken voor het 
afgelopen seizoen. Ik hoop dat wij dit seizoen weer op jullie kunnen rekenen. 
Want zonder vrijwilligers geen voetbalclub. 

Nu op naar het nieuwe seizoen. Wij zijn druk bezig met de voorbereiding met 6 
leuke oefenwedstrijden met clubs uit de regio. Zondag 13 september is de 
laatste oefenwedstrijd tegen Uffelte in Wapserveen. Dit jaar hebben wij 
besloten om niet mee te doen aan de bekerwedstrijden. Dat is ons tot nu goed 
bevallen met mooie wedstrijden tegen clubs uit regio. 

Helaas zijn Joeri Riegman en Maurice Thijen gestopt met voetballen. Joeri en 
Maurice bedankt voor afgelopen seizoen. Iwan Klaver is aan het herstellen van 
een schouderoperatie. Wij hopen dat hij na de winterstop weer mee kan 
trainen en nog wedstrijden kan keepen. Gelukkig komt de jeugd eraan en daar 
zullen wij dit seizoen meer gebruik van maken. 

Ik hoop iedereen weer te zien bij de voetbalwedstrijden van V.V. Wapserveen 
om de club positief aan te moedigen. Wij zitten in een leuke competitie met 
veel clubs uit de regio en gelijkwaardige tegenstanders. 20 september spelen 
wij onze eerste competitie wedstrijd thuis tegen V.V. Kuinre. Één van de betere 
tegenstanders van deze competitie. 

Tot ziens op het voetbalveld. 

Alko Krans. 
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Van de bestuurstafel 

Een nieuw seizoen in een ander wereld…. 

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Maar de hedendaagse praktijk is wel 

wat anders dan een half jaar geleden. Begin maart leek er nog niets aan de 

hand, maar een paar weken later stond de wereld op zijn kop. De competities 

werden stilgelegd en opeens zaten we in een wereld zonder voetbal………. 

De eerste periode heb je dan als bestuurslid het idee dat je ook daadwerkelijk 

niet kan doen, maar al gauw blijkt dat de wereld niet stil staat en je toch door 

moet met zaken regelen en zorgen dat als de competitie weer mag beginnen, 

we er ook klaar voor zijn. Er gaan wat bestuurswisselingen plaatsvinden, dus 

moeten er ook nieuwe bestuursleden geworven worden. Bovendien is de 

taakverdeling door bestuurswisseling ook wat anders, met name het 

veldonderhoud. Dat vraagt even andere inzet, ook in de zomerperiode.  

Ook de Corona heeft ons bezig gehouden. We hebben overleg gehad met 

WMW over hoe zaken moeten lopen in De Wiekslag en kleedkamers. We 

hebben dan ook een protocol opgesteld hoe wij als voetballers, leden, ouders 

en bezoekers met elkaar om dienen te gaan rondom de velden. In dit clubblad 

staat meer toelichting op het protocol.  

Ter informatie: Op 1 oktober staat de Algemene Ledenvergadering gepland, 20 

uur in De Wiekslag. 

Rest mij jullie een goede competitie te wensen en blijf gezond! 

 

Ronald de Jonge 

secretaris 
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Jeugdnieuws 

September 2020 

Het is half september en de poulewedstrijden in de bekercompetitie, voor de 
oudere jeugdteams, zijn gespeeld. De spelers onder 12 beginnen daarentegen 
pas op 19 september met hun eerste wedstrijden in de reguliere competitie. Zij 
gaan een 4 fasen competitie spelen, wat betekent dat de competitie in 4 
stukken wordt opgedeeld. Na iedere fase wordt het team op sterkte ingedeeld 
in een nieuwe poule. Dit heeft als beoogd resultaat, dat de teams in een poule 
steeds meer aan elkaar gewaagd zullen zijn. Een vernieuwing die de KNVB 
nadien wil doorvoeren in de oudere jeugdcompetities. 

Corona heeft uiteraard ook in het jeugdvoetbal zijn gevolgen. Zo zal iedereen 
zich aan de basisregels dienen te houden en hebben we in Wapserveen te 
maken met het feit, dat de kantine op zaterdag gesloten is. Gelukkig heeft 
Alexandra in de pauze voor iedereen wat te drinken langs de lijn en zijn er 
extra kleedkamers beschikbaar voor de teams die meer ruimte willen 
gebruiken. 

Het moet gezegd dat de velden er, na deze hete zomer, prima bij liggen. Dit 
vooral omdat er een aantal weken is gesproeid en omdat er tijdens de 
geïmproviseerde NL-Doet dag veel werk is verricht. Alles ziet er weer fris uit en 
de lijnen staan strak op het veld. Complimenten hiervoor! 

Na de eerstvolgende leden vergadering zullen Onno en ik plaats maken voor 
Reint Oostra en Jan de Lange. Zij zullen de jeugd vertegenwoordigen in 
Wapserveen en plaats nemen in de samenwerking OFW. Het waren mooie 
jaren, maar het is goed dat er nieuw elan binnen het jeugdbestuur is. Een frisse 
wind op z’n tijd kan geen kwaad. We danken oprecht iedereen die de voetbal 
in Wapserveen een warm hart toe draagt en ons heeft geholpen bij het in 
stand houden hiervan. 

Op het programma staat nog steeds een voetbal-clinic die om de bekende 
reden is uitgesteld. Heerenveen heeft aangegeven dat er weer georganiseerd 
mag worden en daarom willen we binnenkort een nieuwe datum prikken. 

We wensen jullie allemaal heel veel voetbalplezier en we zien elkaar op de 
velden. 

Groeten Roeland en Onno 
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NL-Doet 

"Vandaag bleek weer waar een kleine club groot in kan zijn. Met ruim twintig 
vrijwilligers, jeugd- en seniorenleden is ons sportveld weer klaar voor het 
nieuwe seizoen. Ook dank aan Roelof Bolding die er voor gezorgd heeft dat we 
de machines draaiende konden houden. 
Wij zijn super tevreden met het resultaat. Samen staan we sterk. Dikke duim 
voor jullie inzet!" 
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Corona Protocol 

Het nieuwe seizoen staat op het punt te beginnen, we staan te trappelen om 
eindelijk weer tegen de bal te kunnen trappen. Maar we leven ook nog steeds 
in een wereld met Corona. Om er voor te zorgen om ook op de sportvelden, 
tijdens trainingen en wedstrijden, en in de Wiekslag goed met elkaar om te 
gaan, heeft het bestuur een Corona protocol opgesteld. Dit protocol is 
inmiddels ruim gecommuniceerd.  

Wij vragen een ieder die wel eens op en langs de velden komt hier kennis van 
te nemen en zich daar aan te houden.  

Naast de reguliere landelijk adviezen, heeft vvWapserveen een aantal 
specifieke zaken benoemd zoals bijvoorbeeld:  

· De kantine/De Wiekslag zal op zaterdag gesloten blijven voor de voetbal. De 
kleedruimten zijn wel open. Neem zelf een drinkfles mee voor in de rust;  

· Op zondag zal de kantine/De Wiekslag beperkt open zijn na een wedstrijd 
(17:30 uur);  

· In De Wiekslag is zitten verplicht;  

· Dringend verzoek aan een ieder om de kleedruimtes niet te betreden als dit 
niet noodzakelijk is;  

· Rond en in de kleedkamer zal het handhaven van de 1,5 m lastig zijn. Wees je 
hier bewust van, geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte. Douche niet allemaal 
tegelijk, maar in groepjes.  

· Vervoer uitwedstrijden: het bestuur doet het dringende advies om bij vervoer 
van- en naar uitwedstrijden mondkapjes te dragen, als er meerdere personen 
in een auto (mee)rijden die niet tot één huishouden behoren. Dit geldt voor 
alle leeftijden.  

Het volledige protocol is te vinden via de website van vvWapserveen  
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Wedstrijdschema 1ste elftal 
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Wedstrijdschema JO17-1 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats 

19-sep 14:00 SJO OFW JO17-1 Rouveen SC JO17-2 WAPSERVEEN 
26-sep 11:00 SVN'69 JO17-2G SJO OFW JO17-1 NIJEVEEN 

3-okt 14:00 SJO OFW JO17-1 HZVV JO17-3 WAPSERVEEN 

10-okt 11:00 MSC/Amslod JO17-3 SJO OFW JO17-1 MEPPEL 
24-okt 14:00 SJO OFW JO17-1 H'veen/T'veen JO17-2 WAPSERVEEN 

31-okt 14:00 SJO OFW JO17-1 SJO JVZ JO17-2G WAPSERVEEN 
7-nov 10:30 Dwingeloo JO17-1 SJO OFW JO17-1 DWINGELOO 

21-nov 11:30 VHK JO17-2 SJO OFW JO17-1 StJANSKLOOSTER 
28-nov 14:00 SJO OFW JO17-1 Staphorst JO17-2 WAPSERVEEN 

12-dec 14:00 SJO OFW JO17-1 Ruinerwold JO17-1 WAPSERVEEN 

 

Wedstrijdschema JO15-1 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats 
19-sep 11:00 WIJC/Vitesse JO15 SJO OFW JO15-1 KOEKANGE 

26-sep 11:00 SJO OFW JO15-1 Staphorst JO15-2 WAPSERVEEN 
3-okt 11:00 SJO OFW JO15-1 Rouveen SC JO15-2 WAPSERVEEN 

10-okt 9:00 Meppel FC JO15-3 SJO OFW JO15-1 MEPPEL 
24-okt 11:00 SJO OFW JO15-1 Steenwijk JO15-2 WAPSERVEEN 

31-okt 12:00 Urk JO15-4 SJO OFW JO15-1 URK 

7-nov 11:00 SJO OFW JO15-1 Espel JO15-1G WAPSERVEEN 
21-nov 9:30 Tonego JO15-1G SJO OFW JO15-1 LUTTELGEEST 

28-nov 11:00 SJO OFW JO15-1 Urk JO15-7 WAPSERVEEN 
5-dec 11:00 SJO OFW JO15-1 Alcides JO15-3 WAPSERVEEN 

12-dec 8:45 Olde Veste JO15-4 SJO OFW JO15-1 STEENWIJK 
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Wedstrijdschema JO13-1 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats 

26-sep 9:00 Jubbega JO13-2 SJO OFW JO13-1G JUBBEGA 
3-okt 11:00 SJO OFW JO13-1G Olde Veste JO13-3 WILHELMINAOORD 

10-okt 10:00 D'broek/Mak JO13-1 SJO OFW JO13-1G MAKKINGA 

24-okt 11:00 SJO OFW JO13-1G Gorredijk JO13-2 WILHELMINAOORD 
31-okt 8:45 Wolvega FC JO13-3 SJO OFW JO13-1G WOLVEGA 

7-nov 11:00 SJO OFW JO13-1G Stanfries JO13-2G WILHELMINAOORD 

21-nov 11:00 Nieuweweschoot JO13 SJO OFW JO13-1G HEERENVEEN 
28-nov 11:00 SJO OFW JO13-1G Oldemarkt FC JO13-1 WILHELMINAOORD 

5-dec 11:00 SJO OFW JO13-1G St'wold JO13-2 WILHELMINAOORD 

12-dec 10:30 SJO VIDOSA JO13-1 SJO OFW JO13-1G OLDEBERKOOP 

 
Wedstrijdschema JO12-1 

 
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats 

12-sep 9:30 SJO OFW JO12-1 Oldemarkt FC JO12-1 WAPSERVEEN 

19-sep 10:30 Heerenveen JO12-4 SJO OFW JO12-1 HEERENVEEN 
26-sep 9:30 SJO OFW JO12-1 Joure SC JO12-3 WAPSERVEEN 

3-okt 9:30 SJO OFW JO12-1 DWP JO12-1G WAPSERVEEN 

 
Wedstrijdschema JO10-1 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats 

12-sep 10:00 SJO OFW JO10-1 Udiros JO10-1 WILHELMINAOORD 

19-sep 10:00 SJO OFW JO10-1 Langezwaag JO10-1G WILHELMINAOORD 

26-sep 9:00 Thor JO10-1 SJO OFW JO10-1 LIPPENHUIZEN 

3-okt 10:00 SJO OFW JO10-1 Gorredijk JO10-2 WILHELMINAOORD 
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Wedstrijdschema JO9-1 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats 

12-sep 9:00 SJO OFW JO9-1 Sweach De JO9-1G WILHELMINAOORD 
19-sep 9:30 Gorredijk JO9-2 SJO OFW JO9-1 GORREDIJK 

26-sep 9:00 SJO OFW JO9-1 Jubbega JO9-1 WILHELMINAOORD 

3-okt 9:00 SJO OFW JO9-1 Heerenv Boys JO9-3G WILHELMINAOORD 

 

Wedstrijdschema JO9-2 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats 

12-sep 9:00 
Oldemarkt FC JO9-
2G SJO OFW JO9-2 OLDEMARKT 

19-sep 11:00 BEW JO9-1 SJO OFW JO9-2 VLEDDER 
26-sep 10:00 SJO OFW JO9-2 Willemsoord JO9-1G WILHELMINAOORD 

3-okt 9:00 
Steenwijkerwold 
JO9-2 SJO OFW JO9-2 STEENWIJKERWOLD 
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Wedstrijdschema JO8-1 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Plaats 

12-sep 9:00 SJO OFW JO8-1 Diever-Wapse JO8-2 WILHELMINAOORD 
19-sep 8:45 SJO VIDOSA JO8-1 SJO OFW JO8-1 NOORDWOLDE FR 

26-sep 9:00 SJO OFW JO8-1 Udiros JO8-1 WILHELMINAOORD 

3-okt 9:00 SJO OFW JO8-1 BEW JO8-1 WILHELMINAOORD 
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Scheidsrechter schema 
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Dagelijks bestuur        Begeleiding 
 

 

  

Voorzitter:  

Martijn Doeven 

Tel: 06-50510402 

voorzitter@vvwapserveen.nl 

 

 

  

 

Secretaris:  

Ronald de Jonge 

Midden 75 

8351 HD Wapserveen 

Tel: 06-29462328 

  

 

Penningmeester: 

Bert en Alexandra Klaver 

penningmeester@ 

vvwapserveen.nl 

Tel: 06-24574430 

  

 
Wedstrijdsecretaris:                      

(senioren) 

Kart Westerrhof  

Tel: 06-52499781 

  

 

Bestuursleden:  

Leon Klaver       

Tel: 06-50207326 

  

 

Hoofdtrainer:  

Alko Krans  

Tel: 06-10113412  

  

 

Leiders 1ste                           

Bert Klaver     

 

Jeugdcoördinator:  
Roeland Sol 
Onno Doorten 
   
jeugd@vvwapserveen.nl 
 

  

 Consul:  

Meine Pit  

Tel: 0521-321466 

  

 

Clubbladredactie:  
Egbert Schoemaker  
Roeland Sol                                        
  
redactie@vvwapserveen.nl 

  

 
Onderhoud Sportpark: 

Leon Klaver      

  

 

Overig bestuur 

Algemeen 

mailto:info@vvwapserveen.nl
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