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‘Van sportief, casual tot chique.. 

bij Kooistra vind je altijd de meest 

actuele dames- en herenmode 

voor de scherpste prijs!

Logisch, dat steeds meer mensen 

slagen bij Kooistra Kleding!’

‘Wij slagen
 bij Kooistra!’

ENORME MODECOLLECTIE • DE BESTE KWALITEIT • DE LAAGSTE PRIJS • KLANTENBOEKJE VOOR GRATIS KLEDING • OOK IRIS CHEQUE

DOKKUM - DRACHTEN - FRANEKER - LEEUWARDEN - SURHUISTERVEEN - EMMEN - WINSCHOTEN

60 jaar een begrip in dames- en herenmode!
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Als bestuur kijken we met trots terug op een prachtig seizoen. 
Zowel het eerste als tweede veldseniorenteam hebben zich ge-
handhaafd in de eerste klasse van de KNVB. Beide teams zijn 
aangevuld met talentvolle jongeren vanuit de JO19 en we heb-
ben een aantal nieuwe spelers mogen verwelkomen. We heb-
ben afscheid genomen van enkele spelers en assistent-trainer, 
Albert Wijbenga. Beide selecties staan onder leiding van trainer 
Patrick Zwart en assistent-trainer Jouke Dantuma en is er een 
nieuwe verzorger, Norbert Beerstra. 

Teams
Broekster Boys neemt met 4 seniorenteams, een 35+ en 5 zaal-
teams - waaronder een vrouwenteam - deel aan de competi-
tie. De veldafdeling is verrijkt met een jonge vriendenploeg; het 
derde elftal. Verder is er nog een 45+ trainingsploeg die weke-
lijks een balletje trapt, maar niet in competitieverband speelt. 

Jeugd
De jeugd speelt reeds vanaf 2006 onder de naam SJO Broek-
ster-Wâlden; een samenwerkingsverband tussen Broekster 
Boys en De Wâlden. De jeugdafdeling bestond vorig jaar 12,5 
jaar. Bij het aangaan van de samenwerking was één van de am-
bities het niveau naar een hoger peil te tillen. Het plan heeft de 
laatste jaren zijn vruchten afgeworpen en loopt met de POP-ge-
dachte (Plezier, Ontwikkeling en Prestatie) als rode draad door 
de vereniging. Daarnaast kent de jeugdafdeling ook G-voetbal 
voor meisjes en jongens in verschillende leeftijdsgroepen.

Betrokkenheid vrijwilligers en sponsoren
Een vereniging kan alleen maar bestaan door de inzet van vrij-
willigers. Gelukkig zijn er heel veel mensen die zich actief inzet-
ten voor de club. Maar ook wij merken dat het steeds lastiger 
wordt om vrijwilligers te vinden. Het werven van vrijwilligers is 

voor het bestuur dan ook een aandachtspunt. Naast vrijwilli-
gers zijn vele anderen betrokken bij de vereniging: vrienden van 
Broekster Boys, supporters en niet te vergeten onze sponsoren. 
Sponsoren vormen een vaste waarde voor onze vereniging. Wij 
zijn dan ook erg blij dat er dit jaar weer sponsoren bij zijn geko-
men. Als bestuur willen wij alle supporters, vrijwilligers, spon-
soren en mensen die actief betrokken zijn, bedanken voor hun 
steun en vertrouwen in de club!

Maatschappelijk betrokken
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) is een groeiend 
item binnen onze vereniging. Broekster Boys richt zich de ko-
mende jaren op duurzaamheid, welzijn & gezondheid en vei-
ligheid. We hebben de ambitie het energieverbruik van de ac-
commodatie fors te verlagen en de samenwerking met VSO De 
Wingerd te intensiveren. We bieden de leerlingen een mooie 
werkplek, waar ze vanuit hun eigen mogelijkheden gerichte 
praktijkervaring op kunnen doen.

Welkom bij ‘De Broek’
Zoals u kunt lezen is Broekster Boys een bruisende en gastvrije 
club die volop in de samenleving staat. Wij nodigen u van harte 
uit kennis te maken met onze vereniging  door middel van deze 
presentatiegids, sociale media of door ons gezellige clubhuis ÚS 
Halehonk te bezoeken. U bent van harte welkom!

Wij zien uit naar een sportief en succesvol seizoen!

Namens bestuur voetbalvereniging Broekster Boys,

Piet Raap, voorzitter

Voorwoord

Uitgever:

JHD-Intermediair, Drachten
www.jhd-intermediair.nl
T. 06 519 64 555 

Druk:

Rekladruk, Giekerk
www.rekladruk.nl

Opmaak:

Novum Media, Drachten
www.novummedia.nl

Teksten & afbeeldingen:

Broekster Boys

Op de inhoud van deze gids rust copyright. Niets mag op enigerlei 
wijze worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van 
Broekster Boys of JHD Intermediair.

COLOFON:

De zomerstop is ten einde en ‘De Broek’ maakt zich op voor een prachtig nieuw seizoen. Als voorzitter van deze prachtige bruisende club wil 
ik me graag even voorstellen. Ik ben Piet Raap, getrouwd en vader van 3 meiden. Sinds jaar en dag werk ik met veel plezier in het onderwijs. 
Ik ben erg betrokken en geïnteresseerd in de ontwikkeling van en het werken met pubers. Daarnaast ben ik een grote sport- en muzieklief-
hebber. Zelf sla ik graag een balletje op de tennisbaan. In het verleden heb ik met veel plezier gevoetbald bij Broekster Boys. Helaas moest 
ik wegens blessures stoppen, maar ben ik de club altijd met veel interesse blijven volgen. Sinds eind vorig jaar ben ik met veel enthousiasme 
gestart als voorzitter. In een tijd van krimp, toenemende regelgeving en noodzakelijke verduurzaming, liggen veel uitdagingen voor ons. 
Namens het bestuur informeer ik u/jou graag over wat er zoal speelt bij de club. 

BROEKSTER BOYS  n  Presentatiegids 2019 - 2020

D

v.l.n.r. Gerwin Peterson, Wytze Hoekstra, Anton Buwalda en Piet Raap



Terugblik
Nu ik voor het 2e jaar ben aangesteld als hoofdtrainer van 
Broekster Boys wil ik nog even terug komen op het afgelopen 
seizoen. Als debutant op 1e klas niveau, was het de vraag hoe 
het ons zou vergaan op een hoger niveau. Na een stroef begin, 
7 wedstrijden 1 punt, was het voor de kenners wel duidelijk dat 
Broekster Boys het niet zou gaan redden op dit niveau. Maar in 
de 8e wedstrijd, waar wij tegen de kampioenskandidaat HZVV 
moesten aantreden, kwam de omslag. We verrasten vriend en 
vijand met een overwinning  op de latere kampioen HZVV. Door 
deze overwinning kwam de wederopstanding van de Broek tot 
stand. Er werden punten gepakt waardoor we op een positie 
kwamen om ons rechtstreeks te handhaven wat tevens onze 
doelstelling was. In de alles beslissende wedstrijd tegen Gorecht 
lieten de jongens zien waar ze toe in staat waren en wonnen 
de wedstrijd met 0-3, dit hield tevens in dat we ons hadden 
gehandhaafd. Wat hebben de jongens een wereldprestatie ge-
leverd. Het was een enerverend jaar waarbij ik de jongens een 
groot compliment moet geven hoe zij zich het afgelopen jaar 
hebben gemanifesteerd ( Chapau) 

Komend Seizoen
Nu we voor het 2e jaar op 1e klas niveau mogen uitkomen 
is het realistisch dat we weer voor handhaving gaan. Met de 
bestaande spelersgroep plus een 4 tal A junioren die zijn door-

gestroomd naar de 1e selectie moet dit mogelijk zijn. Naar mijn 
mening is de competitie er wel stukken sterker op geworden. 
Met nieuwkomers als Leeuwarder Zwaluwen, Blauw Wit 34 en 
Pelikaan S zal het niveau nog hoger zijn en wordt het een pittig 
seizoen. Maar niks is onmogelijk! Ik ben er van overtuigd dat we 
weer voor verrassingen gaan zorgen en met de ontwikkelingen 
van de jonge spelers en sturing vanuit de ervaren spelers moe-
ten we met zijn allen handhaving bewerkstelligen. De toekomst 
zal het uitwijzen!

Nieuwe Assistent
Nadat Albert Wijbenga had besloten om graag hoofdtrainer te 
willen worden na het behalen van zijn TC 2 diploma moesten we 
op zoek naar een nieuwe assistent trainer. Deze was snel gevon-
den in de persoon van Jouke Dantuma. Binnen de club geen on-
bekende. Ik ken Jouke al heel lang en we hebben wel eens tegen 
elkaar gezegd als ik hoofdtrainer zou worden bij Broekster Boys 
dat we dan samen de uitdaging aan zouden gaan. Ik ben zeer 
content met Jouke die een schat aan ervaring meeneemt als ex 
betaald voetballer (8 jaar). Ook zijn heldere kijk op het voetbal 
en zijn sociale vaardigheden met de jonge spelers zijn voor ons 
een verrijking. Maar ook als mens past Jouke in het plaatje. Jou-
ke van harte welkom en we gaan er wat moois van maken.

Patrick Zwart

Het nieuwe 
trainersduo

Eerste elftal

Voor al uw vervoer
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Ik ben dit seizoen de assistent trainer van het eerste elftal. Ongeveer 
10 jaar geleden was ik ook assistent trainer.  Patrick Zwart was 
destijds trainer bij Oeverzwaluwen.  We konden het goed met elkaar 
vinden. Patrick zei tegen mij:”als ik ooit trainer van Broekster Boys 
word, dan doen we het samen.” En dat is dit seizoen werkelijkheid 
geworden.

Patrick  past goed bij Broekster Boys. Hij kan heel goed met 
spelers omgaan en weet bij iedereen de juiste snaar te ra-
ken. Tactisch is Patrick sterk en hij kan zijn opvattingen goed 
overbrengen op de groep.  Hij is een echte winnaar. Hij heeft 
veel ervaring in het amateurvoetbal en begrijpt dat jongens die 
werken in een andere positie zitten dan jongens  die nog stude-

ren en hij houdt daar ook rekening mee. De handhaving in de 
eerste klasse kan worden beschouwd als een kampioenschap. 
Sommige trainers waren misschien na de eerste zeven wedstrij-
den opgestapt, maar Patrick bleef er met zijn staf in geloven. 
Het resultaat was directe handhaving. Het zal dan ook niemand 
verbazen dat ik uitkijk naar het nieuwe seizoen. 

Jouke Dantuma

Patrick Zwart & Jouke Dantuma

 0511 422500      defakmanwygersmits

 leem- en kalkstuc
 schilderwerk, restauratie, decoratie

 HR++ beglazing
 meerjarig planmatig onderhoud

vloer in kalkkleur Terran
badkamer in natuurlijke  
kalkstuc kleur Cuaba
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Veel van de ploegen van het 
afgelopen seizoen zijn ook 
dit seizoen bij Broekster 
Boys 2 ingedeeld. Gelet op 
de sterkte van deze teams 
zullen de handen uit de 
mouwen moeten worden 
gestoken om weer directe 
handhaving te realiseren. 
Broekster Boys 2 heeft 
afscheid moeten nemen van 
een aantal spelers vanwege 
studies en/of werk gere-
lateerde perikelen. Daar-
naast kent de selectie twee 
langdurige blessure gevallen 
te weten Rutger Rozendal 
en Abel Jan Marinus, beide 
met VKB letsel. Mede door 
dit gegeven en doordat er 
een vriendenteam vanuit de 
junioren is opgestart onder 
de vlag van het 3e elftal start 
de Broek 2 met een smalle 
selectie. Bij het schrijven 
van dit stuk zijn er twee oud 
A-selectie spelers die op 
weg waren naar het vierde 
toegevoegd aan de B-selectie 
te weten Oane Kooistra en 
Andries Dijkstra. Met hun 
ervaring op niveau twee zeer 
welkome versterkingen voor 
de B-selectie. Ook trainen 
en spelen er spelers mee 
vanuit het derde en vierde 
om (voorlopige) tekorten van 
de B-selectie op te vangen. 
Bedankt hiervoor heren!  

Tegenover het vertrek van een aantal spelers staat de terug-
keer van een oude bekende bij de club. Remco Kooistra keert 
na een jaar afwezigheid terug bij de club in de rol van gedeelde 
hoofdtrainer/coach met Geert Lammert Wijnsma. Remco heeft 
de persoonlijk lastige beslissing genomen om zijn voetbalcarri-
ère te stoppen in verband met blessures aan zijn knie, maar wil 
toch graag betrokken blijven bij de prachtige voetbalsport.  Met 
Remco heeft Broekster Boys 2 een trainer/coach erbij die in het 
bezit is van TC-3 die wil ondervinden hoe het is om mede eind-
verantwoordelijk te zijn  voor een senioren team. De constructie 
van twee hoofdtrainers is samen met het bestuur tot stand 
gekomen omdat Geert Lammert werkzaam is bij Van der Valk 
Leeuwarden en Remco Kooistra pas vader is geworden en een 
vriendin heeft die onregelmatig werkt.

Dit kan betekenen dat een van beiden verhinderd is om training 
te geven doordeweeks en dit kan dan door de dubbele bezet-
ting worden opgevangen.. Tijdens wedstrijddagen zullen de 
heren zoveel mogelijk beide aanwezig zijn. Naast de twee hoofd-
trainers wordt de staf aangevuld door  de ervaren leider Wouter 
van der Meer. Wouter is al jaar en dag betrokken bij de tweede 
selectie en is een onmisbare pion voor de heren bij wedstrijdza-
ken en als assistent scheidsrechter bij de wedstrijden. Het doel 
van zowel de vereniging als van de staf van Broekster Boys 2 is 
duidelijk. Met het oog op de A-selectie  die actief is in de eerste 
klasse is het voor de vereniging wenselijk dat de B-selectie op 
hetzelfde niveau blijft acteren in de reserve klasse. De staf en de 
selectie is er op gebrand om dit te bewerkstelligen.

Net als het afgelopen seizoen zullen de thuiswedstrijden om 
12:00 uur worden afgetrapt op Sportpark Damwoude.

Wij hopen zoveel mogelijk supporters te mogen verwelkomen 
op onze mooie sportpark.

Remco Kooistra

Broekster Boys 2 
BROEKSTER BOYS  n  Presentatiegids 2019 - 2020
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Na de nipte directe handhaving in de laatste speelronde van het seizoen 2018/2019 strijden de mannen van Broekster Boys 2 wederom in 
de eerste klasse dit seizoen.
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Boven v.l.n.r.: 
Ronald Beintema, Wessel Doornbos, Jitze Westra, Timo de Vries, Freerk Haisma, Gerwin Peterson, Jaldert Brandsma, Jeroen Jongsma.

Onder v.l.n.r.: 
Jelmer Wijbenga, Andries Dijkstra, Hielke van der Heide, Wouter van der Meer (leider/grensrechter), Remco Kooistra (trainer), Geert 

Lammert Wijnsma (trainer), Rudmer Marinus, Marnik Jan Slagman en Bouke Jan Veenstra. 

Op de foto ontbreken: Abel Jan Marinus, Dirk Wijnsma, Oane Kooistra, Rutger Rozendal en Tjipke Post.

H

Trainers 2e elftal Geert Lammert 
Wijnsma en Remco Kooistra



KRINGLOOPWINKEL
Second Chance is de mooiste kringloop-
winkel van Friesland. U vind hier een 
prachtig gesorteerde collectie meubels, 
decoratie, huishoudelijk, kleding, boeken, 
cd/dvd, speelgoed, Friese streekproduc-
ten, aardappelen en peulvruchten en nog 
veel meer. In onze coffee corner schenken 
we heerlijke koffie en het tweede bakje is 
GRATIS. We serveren heerlijke tosti´s, ge-
haktballen en lekkere erwtensoep (Snert) De opbrengst komt 
geheel ten goede aan de hulpverlening in Friesland.                    

Dinsdag t-m Zaterdag 10.00 tot 17.00

Uw vakvrouw voor al uw 
opmaat gemaakte:
• Meubels
• Keukens
• Houten lampen
• Reparaties
• Restauraties
• Gegraveerde broodplanken

Nynke's Meubelmakerij
Fogelsang 69 | 9271GC De Westereen
0634833015 | info@nynkesmeubelmakerij.com
www.nynkesmeubelmakerij.nl

Algemeen
E info@fysiotherapiedongeradeel.nl
I www.fysiotherapiedongeradeel.nl
T (0519) 22 34 33

E info@boddebouman.nl
I www.boddebouman.nl
T (0519) 22 03 79

Locatie Dokkum
Suiderbaanstraat 1, 9101 AM Dokkum

Bocksmeulen 33a , 9101 RA Dokkum
(SportStudio Dokkum)

Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
(Vitaliteitscentrum SiONSberg)

Locatie Ternaard
Van Harinxmastrjitte 9, 9145 TA Ternaard
(Gezondheidscentrum)
T (0519) 57 20 80

Locatie Holwerd
Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd
(Gezondheidscentrum)

Locatie Anjum
Mûnebuorren 11, 9133 MA Anjum
(De Dobbe)

Locatie Blije
Farrewei 22, 9171 LM Blije
(MFA Blije)

Jorrit de Jong, Jelly Visser, Pieter Boomsma, Gryte Hoekstra, Anette Klaver, Jelmer Schaaf, Hannie Korenblik, Willem Bodde, Wessel Bouman,
Nelleke Wielstra, Raymond Mulder, Jeroen Pel, Sarina Huisman, Willem Brouwers, Margot Hagedoorn, Amerens van der Woude, Stefan Bodde.

• Manuele Therapie
• Sportfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Oedeemfysiotherapie
• Geriatriefysiotherapie
• Dry Needling

• Beweegprogramma's
• Hartrevalidatie
• ZwangerFit®
• Fitness
• Small Group Training
• 55+ Training
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Mijn naam is Juryan Dantuma en ben 23 jaar oud. Ik woon 
samen met mijn vriendin Anneke en ons pasgeboren doch-
ter Esmee Lynn in Burgum. Ik speel inmiddels vijf seizoenen 
in het eerste elftal. In deze periode heb ik hele mooie dingen 
meegemaakt. Het kampioenschap van twee jaar geleden was 
bijzonder om mee te maken. Handhaving in de eerste klasse in 
het afgelopen seizoen met allemaal eigen jongens voelt ook als 
een kampioenschap. Het zou fantastisch zijn als dat ons dit jaar 
weer gaat lukken.
Teleurstellend waren voor mij de vele blessures. Ingrijpend was 
het overlijden van onze leider Wopke Wolters. Ik heb ontzettend 
veel plezier gehad in de tijd toen ik hier zelf jeugdspeler was. 
We hadden een goede lichting waarvan veel jongens nu in het 
eerste of tweede elftal spelen. Met plezier denk ik terug aan de 
kampioenschappen en alle  prijzen die we in de zaal hebben 
gepakt. Toen ik uit de jeugd kwam, mocht ik onder trainer Jan 
Mulder mijn eerste jaar spelen in de eerste klasse. Dit was een 
fantastisch jaar waarin ik als jonge speler heel veel geleerd heb, 
van  mijn medespelers en  trainers. Ondanks dat we dat jaar 
degradeerden blijft het in mijn ogen nog steeds één van de 
mooiste jaren bij Broekster Boys. Naast dat ik speler van het 

eerste elftal ben, ben ik ook al heel wat jaren jeugdtrainer bij 
Broekster-Wâlden. Dit vind ik  ontzettend leuk en het is een  ge-
not om te zien hoeveel kwaliteit er afgelopen jaren is doorgeko-
men. Afgelopen seizoen heb ik misschien wel het mooiste jaar 
gehad als trainer van de A1. Samen met René Peterson en Fre 
Douma hebben wij fantastisch gepresteerd met de A1. Het is 
dan ook mooi om te zien dat ik nu met 4 van die jongens samen 
mag spelen in het eerste elftal.

Speler van het jaar:
Ik vind het een eer en een hele mooie bekroning om afgelopen 
seizoen tot speler van het jaar uitgekozen te zijn. Deze prijs 
komt het hele team toe. Want dat is afgelopen seizoen ons 
grootste kwaliteit geweest. We zijn een hecht collectief gewor-
den dat in de tweede seizoenshelft voor geen enkele ploeg 
hoefde onder te doen. Het mooie was dat er elke week wel weer 
iemand anders het verschil maakte. Maar iedereen in het team 
gunde het elkaar en wou een stap extra zetten voor elkaar.
Het is mooi om deze prijs te mogen ontvangen en dat waardeer 
ik ook enorm, maar ik denk dat iedere speler in de selectie deze 
prijs had verdiend.

Na een moeizame start heeft de trainer er voor gezorgd dat er 
een goede sfeer in de ploeg bleef en wij ons daardoor  konden 
ontwikkelen. Het was fantastisch dat er in begin van vorig sei-
zoen weer zoveel A- junioren aan de groep werden toegevoegd 
en dat je ook gelijk kon zien hoeveel waarde zij voor het team 
hebben. Dit is denk ik ook een heel mooi compliment naar onze 
jeugdafdeling. Dit seizoen verwacht ik wederom een moeilijk 
jaar. Als je kijkt naar welke ploegen erbij zijn gekomen (Pelikaan 
S, Leeuwarder Zwaluwen, Blauw Wit) is het wederom een hele 
sterke eerste klasse. De ploegen die ik hierboven heb benoemd 
gaan naar alle waarschijnlijkheid ook in de middenmoot/top van 
de eerste klasse spelen.

Ondanks dat de eerste klasse weer heel sterk is, denk ik ook dat 
wij dit jaar meer van ons zelf mogen verwachten.
Onze manier van spelen zit er goed in en ik denk dat heel veel 
ploegen hier moeite mee gaan krijgen. Dit kon je ook al zien in 
onze voorbereiding die we tot nu toe hebben gedraaid.
Het is natuurlijk  zo dat het 2de jaar altijd veel moeilijker is dan 
het eerste jaar. Ploegen weten wat ze nu van ons kunnen ver-
wachten dus dat maakt het in die zin moeilijker. Aan de andere 
kant hebben we veel jonge spelers die vorig jaar veel geleerd 
hebben waardoor zij beter zijn geworden.

Juryan 
Dantuma

J



Ale de Boer • Sickamawei 1, 9067 DP Readtsjerk
06 - 42 10 54 20 • info@aledeboerhovenier.nl

www.aledeboerhovenier.nl

ONTWERP        AANLEG        ONDERHOUD
BESTRATINGEN        ERFAFSCHEIDINGEN

Uw tuin op haar best!

Meer informatie of  
een prijsopgave?
Bel Ale de Boer:  
( 06 - 42 10 54 20

Wouter van der Heide Keukens
Hendoweg 2, 9101 PC Dokkum

Tel. 0519 - 220160

Voor service 
 en kwaliteit

WWW.KEUKENBEDRIJF-WOUTERVDHEIDE.NL
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Via de app wordt er contact gehouden, ook worden hierin waar-
devolle filmpjes en foto’s gedeeld voor de algemene ontwikke-
ling . Ytsen (Heitie noemt hij zichzelf) is de sleutelbewaarder en 
ponghâlder, met zijn 60 plus is hij de oudste  voetballer van de 
ploeg die soms onnavolgbare acties ten toon spreidt. 

We zijn een divers gezelschap van oud voetballers en voetbal-
lers die op latere leeftijd nog zijn begonnen. De kwaliteit staat 
niet voorop. Ook zijn er diverse leden  die veel  jonger zijn dan 
45 maar door omstandigheden alleen maar op de vrijdagavond 
kunnen/willen ballen. 

De vrijdagavond begint schoorvoetend om 19.30, enkelen ko-
men wat later i.v.m. werk (maar de echte reden is dat ze niet wil-
len warmlopen, want dan houden ze het niet vol tot het einde). 
Het douchen wordt door enkelen meer gewaardeerd dan het 
voetballen, vaak gehoorde opmerking : Dit is ût mooiste fan de 
hiele joune”  moarn wêr achterstefoaren fan de trap (spierpin-
ne)

Na de training wordt er steevast nagepraat over de voetbalpar-
tij, politiek, geloof en wereldproblematiek  etc.etc. Ook wordt de 
frituur aangestoken voor de alom geprezen frikandel speciaal 
en drinken we gezellig een biertje. We potten allemaal € 5,- 
soms als het heeeel  gezellig is €10,-  

De opkomst is divers van soms 24 personen tot 8  “die hards” al 
naar gelang  weer/ feestelijkheden/blessures etc.etc.
Eens per jaar wordt er gevoetbald tegen FC Bodegraven 45 + 
waarna er gezamenlijk wordt gegeten en gedronken. De man-
nen van Bodegraven komen meestal naar Friesland en blijven 
een nachtje slapen.  Wij zijn 1 keer naar Bodegraven geweest en 
hebben daar gevoetbald op een kunstveld waar nog vilt op lag,  
de volgende dag waren er enkelen die niet meer konden lopen 
zo hard was het veld. 

In den beginne werd er steeds verloren, maar sinds enkele jaren 
krijgen de Hollanders klop van de Friezen. Het was tijdens het 
laatste treffen dan ook wat grimmiger in het veld dan de vorige 
jaren. 

Dit jaar zullen we op 4 oktober de jaarlijkse derby houden tegen 
“die mannen fan Bodegraven”  in Damwoude.
Vaak wordt er ook nog een potje gespeeld tegen het G team van 
BroeksterWâlden. Dit wordt altijd verloren, die ploeg is gewoon 
te goed. 

Wie graag nog een potje wil voetballen op zijn eigen tempo en 
houdt van gezelligheid is van harte welkom op de vrijdagavond 
vanaf 19.30 op het kunstgras.  Info: 0643528294 (je wordt wel lid 
tegen een gereduceerd tarief) 

45± 
Koosnaam “DE BROEKSTER ÂLDEN’’ “  

L

De Broekster  âlden voetballen/trainen al jarenlang op vrijdagavond. Ook is er enkele jaren in competitie verband gevoetbald, maar door 
vedettes die in de ploegendienst zaten of ondernemers die moesten werken op de vrijdagavond is besloten om hiermee te stoppen en alleen 
nog te voetballen op de vrijdagavond. 
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We kunnen terugkijken op een prachtig seizoen. Er waren veel 
leermomenten, plezier en ontwikkelingen te zien bij de verschillende 
teams. 

Het 12,5- jarig bestaan van de gezamenlijke jeugdafdeling werd 
gevierd door  prachtige doppers uit te delen en door een Be-
achtoernooi te houden. Voordat we allemaal konden genieten 
van de zomervakantie moest de Technische commissie voor 
aanvang van het nieuwe seizoen de koppen weer bij elkaar ste-
ken om alle teams zo in te delen dat ieder het zoveel mogelijk 
naar zijn zin heeft. Elk jaar weer een hele klus, waarbij we nooit 
echt iedereen het naar de zin kunnen maken. Bij de indelingen 
gaan we zorgvuldig te werk.  Er wordt door coördinatoren en 
algemene TC leden het hele seizoen door naar vele wedstrijden 
en trainingen gekeken hoe spelers zich ontwikkelen. Er wordt 
gesproken met leiders en trainers die goed zicht hebben op 
de ontwikkeling. Wie kun je welke weerstand het beste bieden 
en hoe pakt dat uit ? Dat is lastig  aangezien er spelers naar de 
grote school gaan met alle verandering van dien,  spelers  in de 
groei komen of juist achterblijven op fysieke kracht. Allemaal 
vraagstukken waar we rekening mee houden. 

Ook dit jaar hebben we de puzzel weer compleet kunnen ma-
ken. De start van het seizoen loopt daardoor heel voortvarend. 
De eerste trainingen en oefen-/bekerwedstrijden zijn weer 
achter de rug. De resultaten zijn  verdeeld. Helaas hebben we 
nagenoeg geen invloed op de  bekerindeling en kregen enkele 
teams grote tegenslagen te verwerken.  

In vergelijk met vorig seizoen is Broekster-Wâlden met even-
veel teams van start gegaan als vorig seizoen. Dit mag gezien 
worden als een positief resultaat gezien de krimp die overal 
toeslaat. Broekster-Wâlden staat in de regio bekend als goed 
georganiseerde jeugdopleiding waar veel teams op hoog niveau 
acteren. Dit trekt dan ook automatisch spelers aan die op een 
hoger niveau willen spelen. We gaan hier voorzichtig(er) mee 
om, omdat we natuurlijk rekening houden met  “eigen jeugd”. 
Natuurlijk blijft iedereen welkom.

De technische commissie heeft gekozen voor kortere lijnen 
tussen de coördinatoren, leiders, trainer en ouders. Waar 
voorheen één coördinator voor verschillende leeftijdsgroepen 
verantwoordelijk was, hebben we dit jaar extra vrijwilligers/
coördinatoren bereid gevonden om per leeftijdsgroep alles in 
goede banen te leiden. Voordeel hiervan is dat er meer zicht is 
op alle spelers en bijkomende zaken. Deze coördinatoren fluiten 
periodiek de wedstrijden van de verschillende teams om goed 
beeld te krijgen van de spelers, leiders en trainers. Waar nodig 
sturen ze bij of geven ze adviezen ten voordele van onze jeugd. 

Waar enkele jaren terug de groei enorm was binnen het mei-
den voetbal stagneert hierin de groei. Dit komt mede doordat 
andere sporten ook populairder worden. Ons doel is verder te 
groeien en daarom organiseren we  allerlei activiteiten. Ten op-
zichte van het meidenvoetbal is een andere tak binnen Broek-
ster-Wâlden nog wel altijd groeiende. En dat is het G-voetbal. 
Momenteel zijn er meer dan 30 leden en is er op alle drie teams 
voldoende en gekwalificeerde begeleiding. Wij zijn daar heel blij 
mee. Dit is namelijk wel eens anders geweest.  
Enkele trainers zullen dit jaar  de junioren cursus, pupillen 
cursus of zelfs TC2 gaan volgen, kortom Broekster Wâlden 
stimuleert en investeert in de kwaliteit van de trainers.  Het 

Broekster-Wâlden 
2019/2020

M
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afgelopen jaar zijn we begonnen met het Beachtoernooi.  Dit is 
mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsoren Bert Adema 
Makelaardij en Albert Heijn Damwâld. Dit  toernooi is  een groot 
succes geworden en staat ook dit jaar weer op de agenda. Wel 
moet erbij vermeld worden dat dit vaak georganiseerd wordt 
door een vaste groep vrijwilligers die al veel binnen de vereni-
ging doen. Het bestuur en TC zal dan ook op zoek gaan naar 
vrijwilligers die hun steentje willen bedragen aan : 

• voetbal 2 daagse
• film avond
• bingo
• mixtoernooi
• FIFA toernooien
• dart toernooien 
• Broekster-Wâlden toernooi
• etc... 

Meld u aan bij het bestuur of leden van technische commissie. 
Samen zijn we één! 

Sportieve groet, 

René Peterson 

Hoofd Jeugd Opleiding
Broekster-Wâlden

N



   Rijbewijs?  B, BE of T. 
Jouw rijbewijs scoor je bij ARGUS . 
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Mr. Drs. O.J. Leegstra
Blauwhuisstraat 2 * 9104 EV Damwoude

Tel.: 0511-421201 * Fax: 0511-423572
E-mail: info@notarisleegstra.knb.nl

Website: www.notarisleegstra.nl

Al meer dan 60 jaar 
uw FIAT-dealer

Al meer dan 90 jaar uw veilige reispartner

Hoofdweg 58, 9104 BH Damwoude  |  T. 0511-421282  |  M. 06 22512762  |  E. info@dejong-damwoude.nl
www.dejong-damwoude.nl
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De groep bestond nu uit een hechte groep spelers die elkaar al 
minstens zeven jaar kenden. Dat zorgde gelijk al voor een fan-
tastische sfeer met spelers die elkaar op ieder moment konden 
verbeteren zonder dat er veel kritiek werd geleverd. Maar toch 
kwamen we nog mensen te kort, daarom zochten we breder 
dan alleen onze sportvelden. Drie nieuwe aanwinsten werden 
er gepresenteerd,  waaronder Ype Eelco Visser, een voormalig 
doelman. Een speler die elke wedstrijd gemotiveerd is en er 
alles aan doet om er een mooie wedstrijd van te maken. Ook 
Eelse Weidenaar heeft ervoor gekozen om na een korte periode 
gestopt te zijn de draad weer op te pakken en onze verdediging  
te versterken. Na twee verdedigers gecontracteerd te hebben, 
zochten de jongens nog een aanvaller/middenvelder die het 
team een boost naar voren kon geven, wanneer het dat nodig 
had. Mahmoud Alhamwi schreef zich in bij de club en bleek uit 
eindelijk de juiste man op de juiste plek. Nu het team eindelijk 
compleet was, kon het seizoen pas echt van start gaan en kon-
den we ons klaar maken voor het eerste oefenduel tegen VCR. 
De trainingen verliepen in het begin een beetje stroef, misschien 
omdat we moesten wennen aan het feit dat onze nieuwe trainer 
ook speler van ons team is. Lars Regnerus is de man die zichzelf 

aangeboden heeft om de trainersrol over te nemen. Je moet het 
een beetje zien zoals het bij Anderlecht ook is gebeurd. Vincent 
Kompany is daar de trainer, maar speelt ook gewoon wedstrij-
den mee. Alleen gaat het bij Anderlecht niet zo goed, dus laten 
we hopen dat dit voor ons beter uitpakt .Niet alleen Lars staat 
aan het roer van dit schip, ook onze Leider Martijn Riemersma 
regelt alles voor het team en coacht ons vanaf de zij lijn aan. 

Onze eerste wedstrijd tegen VCR werd verloren met 4-3. De 
tweede helft werd er bij vlagen  goed gevoetbald. Daar kunnen 
we verder mee in de toekomst. Zaterdag 14 september was de 
datum waarop ons eerste toernooi werd gespeeld, het Luut van 
der Molen Toernooi. Een prachtig toernooi dat elk jaar ter ere 
van Luut van der Molen wordt gehouden. VIOD 3 ging er met de 
hoofdprijs van door en ons team behaalde de tweede plaats. 

Broekster Boys 3 zal dit seizoen uitkomen in de 4e klasse en zal 
proberen om mee te strijden om de titel.

tekst: Sjoerd Visser

Het 3e elftal
Bizarre transferperiode voor 3de elftal Broekster Boys

P

Jarenlang was het 3de elftal een team met vaste spelers. Deze spelers waren erg ervaren, maar na een lange tijd viel dit team uit elkaar. 
Daarom werd er gezocht naar nieuwe spelers voor dit elftal. Veel spelers van de onder 19 categorie wisten niet in welk team ze wilden spe-
len. Ze moesten echter wel een stap omhoog naar de senioren. Ze besloten een vriendenteam te maken met spelers uit het tweede, derde en 
het vierde team van Broekster Boys. 

Boven v.l.n.r. Jort Braaksma, Tjeerd van Seggeren, Sieuwe Kazimier, David van der Zwaag, Menno Zwaagstra, Hein van der Meulen, Lars 
Regnerus, Ype Eelco Visser, Tsjerk Tamme Haakma, Martijn Riemersma.

Onder v.l.n.r. Mahmoud Alhamwi, Jack Kempenaar, Sander van der Bij, Sjoerd Visser, Teake Jellema, Leon Doetjes, Oene Sybren Haakma.



Bovenste rij v.l.n.r. Wobbe Jan Reitsema (grensrechter), Hedzer Prins, Jos Regnerus, Vincent Hoekstra, Raymond Mulder(fysio), Rienk de Haas, Piet Wessel Dijkstra, Harry Wijnsma, Sietze Dreijer (materiaal).

Middelste rij v.l.n.r. Norbert Beerstra (verzorger), Riemer Doornbos, Hedgar Hoekstra, Klaas IJbele van der Kooi, Ruerd Kloosterman, Bauke Jan Douma, Jorian Peterson, Jonathan Sabuni, Kas Huizinga, Sander Jongsma , Piet van Althuis (leider).

Onderste rij v.l.n.r. Niels Westerlaan, Delachance Sabuni, Patrick Zwart (trainer), Sybren Terlouw, Tjipke Post, Timo de Vries, Jouke Dantuma (ass.trainer), Juryan Dantuma, Wesley Dijkstra.
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Middelste rij v.l.n.r. Norbert Beerstra (verzorger), Riemer Doornbos, Hedgar Hoekstra, Klaas IJbele van der Kooi, Ruerd Kloosterman, Bauke Jan Douma, Jorian Peterson, Jonathan Sabuni, Kas Huizinga, Sander Jongsma , Piet van Althuis (leider).

Onderste rij v.l.n.r. Niels Westerlaan, Delachance Sabuni, Patrick Zwart (trainer), Sybren Terlouw, Tjipke Post, Timo de Vries, Jouke Dantuma (ass.trainer), Juryan Dantuma, Wesley Dijkstra.



UW WERKPLAATS 
VOOR:

• APK
• AIRCO
• BANDEN
• REMMEN
• TREKHAKEN
• UITLATEN
• DISTRIBUTIESETS

• SCHOKDEMPERS
• KLEINE BEURT
• GROTE BEURT
• OLIE VERVERSEN
• STARTERS EN 

DYNAMO”S



A-SELECTIE EN BEGELEIDING

Raymond Mulder 
(hersteltrainer)

Sander Jongsma

Klaas IJbele van der Kooi Niels Westerlaan

Ruerd Kloosterman

Hedzer Prins

Rienk de Haas

Patrick Zwart 
(trainer)

Jouke Dantuma
(ass. trainer)

Piet van Althuis 
(teammanarger)

Wobbe Jan Reitsema
(grensrechter)

Norbert Beerstra
(verzorger)

Sietze Dreijer 
(materiaal)

Douwe Graansma
(keepers trainer)

Sybren Terlouw
(keeper)

Timo de Vries
(keeper)

Bauke Jan Douma Delachance Sabuni Harry Wijnsma Hedgar Hoekstra

Jonathan Sabuni Jorian Peterson Jos Regnerus Juryan Dantuma

Kas Huizinga Piet Wessel Dijkstra Riemer Doornbos

Vincent Hoekstra Wesley Dijkstra

Tjipke Post
(keeper)

T



Conradi Veenlandstrjitte 100a, 9104 BN Damwâld - 0511 42 41 35 - info@birwa.nl - www.birwa.nl

Hét adres voor al uw groepsvervoer:
schoolreisjes, bedrijfsuitjes, dagtochten en meerdaagse reizen.  
Maar ook zeker voor uitwedsrijden!

Nu ook een 88-persoons dubbeldekker
En meerdere touringcars voor 50-62 personen

Ideaal hiervoor is onze  
nieuwe 25-persoons 

midi bus

 

0511 - 44 29 57  |  06 - 1343 01 77
zilverenmaan@hetnet.nl
www.zilverenmaan.nl

Autobedrijf Lijzenga wenst
Broekster Boys

heel veel succes dit seizoen!

KUNSTSTOFKOZIJNEN   n   DEUREN   n   SCHUIFPUIEN 
DAKKAPELLEN   n  DAKGOTEN   n   GEVELBEKLEDING  

DAKRAMEN   n   ZONWERING   n   GARAGEDEUREN

Er zijn veel mogelijkheden bij Uniek Geveltechniek. Elke wo-
ning is uniek en heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en 
uitstraling. Een correcte montage van uw kunststof kozijnen, 
dakgoten, gevelbekleding, dakkapel of zonwering is natuurlijk 
van groot belang voor een optimaal energierendement en een 
langdurig, zorgeloos gebruik. Met onze jarenlange ervaring zor-
gen we ervoor dat onze producten perfect passen en kunt u re-
kenen op een vlekkeloze montage en afwerking. Onze K-Vision 
kunststofkozijnen hebben hoge warmte- en geluidsisolerende 
eigenschappen en daardoor bespaart u op uw energiekosten.  

Moarrewei 4
9104 LA Damwâld
Tel. 06-23807982 
Tel. 0511-402436 
info@uniekbouw.nlG E V E L T E C H N I E K

U rijdt al een Merida vanaf 529,-
Op vertoon van deze advertentie 10% korting op 

alle Merida fietsen.
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4 nieuwe spelers
stellen zich voor

Jonathan Sabuni
Mijn naam is Jonathan Sabuni. Ik ben achttien jaar, ik studeer op het 

Alfa College in Groningen.

Wat is jou het meest bijgebleven tijdens de jeugdvoetbal-
periode?
Jonathan: “Mijn familie, de steun, mijn talent.”
  
Wat is jouw doelstelling voor dit seizoen bij de A-selec-
tie van Broekster Boys?
Jonathan: Basisplaats en kampioen worden. Voor elkaar 
en met elkaar,
  
Heb je een tip voor de jeugdspelers van Broek-
ster-Wâlden?
Jonathan: “Blijf verbeteren, blijf leren, blijf geloven, blijf 
genieten.”

Ruerd Kloosterman
Naam: Ruerd Kloosterman en ik speel sinds dit seizoen in de A-selectie van 
Broeksterboys. 

Ik ben 18 jaar en kom uit Birdaard. Ik doe een werk- en leeropleiding voor 
hovenier. Dit is mijn eerste jaar als hovenier. Ik heb hiervoor de opleiding 
installatietechniek afgerond. 

Ik speel nu 3 jaar bij Broekster Boys, hiervoor speelde ik bij FC Birdaard. Wat 
mij het meest is bijgebleven tijdens de jeugdvoetbalperiode is de kampioen-
schappen en de goede en leuke trainers. Mijn doelstelling dit jaar is dat ik 
mijzelf verder ga ontwikkelen en mijn eigen plekje ga vinden in het veld. Ik 
zie er naar uit om veel nieuwe dingen te leren en beter te worden. 

Mijn tip voor de jeugdspelers is goed je best doen en altijd een doel voor 
ogen hebben. 

BROEKSTER BOYS  n  Presentatiegids 2019 - 2020
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Jorian Peterson
Wat is je leeftijd, ga je nog naar school of ben je al aan 
het werk?
Ik ben Jorian Peterson,  18 jaar, en studeer toegepaste wis-
kunde op de NHL te Leeuwarden. Voor mijn bijbaantje werk 
ik als vakkenvuller bij de Albert Heijn.

Wat is jou het meest bijgebleven tijdens de jeugdvoet-
balperiode?
Ik heb veel mooie momenten meegemaakt in mijn jeugd-
voetbalperiode, maar wat mij toch het meest is bijgebleven 
is het winnen van het kersttoernooi in Franeker met de C1. 
Na dit te winnen kregen we een uitnodiging om op het NK 
zaalvoetbal in Amsterdam te spelen waar we uiteindelijk als 
5de eindigden. Een geweldige prestatie en ervaring was dat.

Wat is jouw doelstelling voor dit seizoen bij de A-selec-
tie van Broekster Boys?
Dit seizoen wil ik graag beter worden. Daar zal ik mijn uiter-
ste best voor doen door goed naar de trainers en spelers te 
luisteren die mij advies geven. Ik zaI altijd 100% geven,  zo 
hoop ik later een belangrijke speler te kunnen worden.

Heb je een tip voor de jeugdspelers van Broekster-Wâl-
den?
Als tips zou ik meegeven om altijd naar je trainers te luis-
teren, in jezelf blijven geloven en met zijn allen alles geven 
voor je team. Voetbal is ten slotte een teamsport. 

Klaas Ybele van der Kooi
Wat is je leeftijd, ga je nog naar school (welke) of ben je al aan het 
werk?
Hallo mijn naam is Klaas Ybele van der Kooi. Ik ben 18 jaar en zit op het 
Dockinga College in het zesde jaar van Atheneum. Als bijbaantje werk ik 
bij de Lidl in Damwâld.

Wat is jou het meest bijgebleven tijdens de jeugdvoetbalperio-
de?
Het gene wat mij is bijgebleven tijdens mijn jeugdvoetbalperiode is 
het NK Zaalvoetbal in Amsterdam met de C1 (O15-1). Met Juryan en 
Jouke Dantuma als trainers werden wij kampioen van Noord-Ne-
derland in Franeker. Dit was al een prestatie op zich. Daarna 
kregen we te horen dat we naar het NK Zaalvoetbal in Amsterdam 
mochten. We wilden er met zijn allen voor gaan en laten zien dat 
wij als Broekster-Wâlden niet zomaar een clubje zijn. Er werd goed 
gevoetbald en we werden 5e.

Wat is jouw doelstelling voor dit seizoen bij de A-selectie?
Ik wil dit jaar graag mijn techniek verbeteren, zodat ik meer contro-
le heb over de bal en daardoor aanvallend beter word. Ik wil elke 
wedstrijd een goede wedstijd spelen en de beste versie van mijzelf 
worden. Naast mijn eigen doelstelling heb ik ook één voor het hele 
team. Dat we echt een team vormen en sterk zijn met z’n allen. Ook 
als we in een competitie zitten met goede tegenstanders. Dat we dan 
juist in onszelf blijven geloven. Dat iedere speler zijn eigen verantwoor-
delijkheid neemt en toegewijd is aan deze sport, zodat we samen verder 
komen.

Heb je nog een tip voor de jeugdspelers van Broekster-Wâlden?
Ga er altijd 100% voor. Wanneer je dit blijft doen kan je alles bereiken. Blijf in 
jezelf geloven. Doe je best op elke training en bij elke wedstrijd, maar blijf vooral 
plezier hebben in het voetbal. 



3000 m  Wonen & Slapen
2
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COMPETITIE:

Datum: Wedstrijd:     Tijd: 
21 sept. Leeuwarder Zwaluwen - Broekster Boys 14:30 uur

28 sept. Broekster Boys – Balk   14:30 uur

5 okt. Zeerobben – Broekster Boys   15:00 uur

12 okt. Broekster Boys – Blauw Wit ‘34  14:30 uur

19 okt. Pelikaan S. - Broekster Boys  15:00 uur

26 okt. Broekster Boys - Noordscheschut 14:30 uur

2 nov. d’Olde Veste’54 - Broekster Boys  15:00 uur

9 nov. Broekster Boys - PKC’83   14:30 uur

23 nov. Broekster Boys – Groningen  14:30 uur

30 nov. SVI – Broekster Boys   15:00 uur

7 dec. Drachtster Boys - Broekster Boys 14:30 uur

14 dec. Broekster Boys – Oranje Nassau  14:30 uur

25 jan. v.v. Winsum – Broekster Boys  14:30 uur

1 febr. Broekster Boys – Zeerobben  14:30 uur

8 febr. Balk - Broekster Boys   14:45 uur

15 febr. Broekster Boys – Leeuwarder Zwaluwen 14:30 uur

7 mrt. Noordscheschut - Broekster Boys 14:30 uur

14 mrt. PKC’83 - Broekster Boys   14:30 uur

21 mrt. Broekster Boys – d’Olde Veste’54 14:30 uur

28 mrt. Groningen - Broekster Boys  14:30 uur

4 april Broekster Boys – SVI   14:30 uur

18 april Broekster Boys – v.v. Winsum  14:30 uur

25 april Blauw Wit ‘34 – Broekster Boys  15:00 uur

9 mei Broekster Boys – Pelikaan S.  14:30 uur

16 mei Oranje Nassau – Broekster Boys  15:00 uur

23 mei Broekster Boys – Drachtster Boys 14:30 uur

COMPETITIE:

Datum: Wedstrijd:     Tijd: 

21 sept. C.V.V.O. - Broekster Boys 2  14:30 uur

28 sept. Broekster Boys 2 - F.C. Burgum 2 12:00 uur

5 okt. Broekster Boys 2 - Balk 2  12:00 uur

12 okt. Be Quick D 2 - Broekster Boys 2  12:45 uur

19 okt. Broekster Boys 2 - Groen Geel 2  12:00 uur

26 okt. Zeerobben 2 - Broekster Boys 2  12:15 uur

2 nov. Broekster Boys 2 - Buitenpost 2  12:00 uur

9 nov. The Knickerbockers 3 - Broekster Boys 2 14:30 uur

23 nov. Broekster Boys 2 - Leeuwarder Zwaluwen 2  12:00 uur

30 nov. Heerenveense Boys 2 - Broekster Boys 2 12:30 uur

7 dec. Broekster Boys 2 - SC Joure 2  12:00 uur

14 dec. Blauw Wit ‘34 2 - Broekster Boys 2 12:30 uur

25 jan. Urk 3 - Broekster Boys 2   14:30 uur

1 febr. Broekster Boys 2 -  C.V.V.O.  12:00 uur

8 febr. Buitenpost 2 - Broekster Boys 2  11:45 uur

15 febr. Broekster Boys 2 - Zeerobben 2  12:00 uur

7 mrt. Balk 2 - Broekster Boys 2  14:30 uur

14 mrt. Broekster Boys 2 - The Knickerbockers 3 12:00 uur

21 mrt. F.C. Burgum 2 - Broekster Boys 2 12:15 uur

28 mrt. Broekster Boys 2 - Urk 3   12:00 uur

4 april Broekster Boys 2 - Blauw Wit ‘34 2 12:00 uur

18 april SC Joure 2 - Broekster Boys 2  12:45 uur

25 april Broekster Boys 2 - Heerenveense Boys 2 12:00 uur

9 mei Groen Geel 2 - Broekster Boys 2  12:45 uur

16 mei Broekster Boys 2 - Be Quick D 2  12:00 uur

23 mei Leeuwarder Zwaluwen 2 - Broekster Boys 2 12:00 uur

Wedstrijdschema’s
SEIZOEN 2019 – 2020

BROEKSTER BOYS 1
SEIZOEN 2019 – 2020

BROEKSTER BOYS 2

28 sept.  Albert Heijn Van der Veen, Damwald
12 okt.  Ale de Boer Hovenier, Readtsjerk en Van Mossel   
 Autolease, Leeuwarden
26 okt.  Jilderda’s Bloemen, Damwâld
9 nov.  Auto- en Touringcarbedrijf De Jong, Damwâld
23 nov.  K.F.O. Tegelwerken, Ternaard 
14 dec.  Kamstra van der Meulen bouw en montage, 
 Twijzelerheide

1 febr.  Ge-Wo, Feanwâlden en Autobedrijf Lijzenga, Damwâld
15 febr.  Autobedrijf Eriton, Leeuwarden
21 mrt.  Hoogstra Autoschade, Dokkum en Pointer Rijwielen,  
 Boelenslaan
4 april  Birwa Taxi- en Autoverhuur, Damwâld
18 april Bosgraaf Installaties, Damwâld
9 mei  V.O.F. Scherjon Service en Montage, Broeksterwald
23 mei Van der Hoop Installaties, Damwâld

WEDSTRIJDSPONSORS BIJ BROEKSTER BOYS 1:

Z
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Damwâld

raambekleding
gordijnen
vloeren
(krijt)verf
behang
woonaccessoires

Ook voor vakkundig
binnen- en

buitenschilderwerk

Vraag vrijblijvend offerte aan

TOT ZIENS BIJ WENWINKEL 4JOUWER

Voor een eigentijdse
interieuraankleding

Haadwei 4
Damwâld

Tel.: 0511 - 42 37 97
www.wenwinkel.nl  info@eintevisser.nl
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• Belastingzaken voor ondernemer en particulier 

• Samenstellen jaarstukken 

• Salarisadministraties 

• Bedrijfsadvisering 

Ds. Feitsmawei 1a • 9108 NE Broeksterwâld • Tel (0511) 421297 

 www.rosieradministraties.nl • info@rosieradministraties.nl 

 

 



In de 4e en 3e klasse werden we glansrijk kampioen waardoor 
we daarna heel wat mooie jaren hebben gehad in de 2e klasse. 
Tot onze verrassing werden we daar op een gegeven moment 
ook kampioen waardoor we nu alweer voor het derde jaar 1e 
klasse spelen. Deze klasse is eigenlijk net een maatje te groot 
voor ons  waardoor we altijd onderin voetballen. Maar goed tot 
op heden zijn we nog niet gedegradeerd en ook dit jaar is de 
doelstelling dus weer om degradatie te ontlopen. De derde helft 
wordt nog steeds glansrijk gewonnen, maar misschien is dat 
ook wel de reden dat we onderin voetballen. 

Inmiddels voetballen we als team  al 12 jaar lang samen. Dat 
betekent dat we ergens halverwege dit 13e seizoen 12.5 jaar 
bestaan. Dat betekent dat hoe de stand er ook uit ziet, we toch 
een reden voor een feestje hebben.

Langs de lijn worden we bijgestaan door Klaas Kooistra, onze 
coach. Hij zorgt er altijd voor dat alles tip top in orde is. Tijdens 

de derde helft laat Klaas ons ook nooit in de steek. Sinds onze 
promotie naar de eerste klasse zijn we één supporter kwijt ge-
raakt. Normaal gesproken zou promotie extra supporters moe-
ten opleveren, maar onze Kees Bakker veranderde van fanatiek 
supporter tot lijnrechter, wat verplicht is in de eerste klasse. Hij 
doet dit met verve en hij schijnt zelfs alweer in training te zijn. 

Er werd ons gevraagd om komend seizoen af en toe een ver-
haaltje te schrijven om jullie op de hoogte te houden. Dit gaan 
we zeker doen maar nog leuker zou het zijn wanneer jullie eens 
een wedstrijdje komen kijken. We spelen onze thuiswedstrijden 
in de Sikkemahal in de Westereen omdat de Boppeslach wordt 
verbouwd.

Veel voetbalplezier gewenst komend seizoen!
 
Nico Zwart

Zaalvoetbal
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Wij zijn Broekster Boys zaalvoetbal heren 1. Ooit begonnen als 7e team in de 4e klasse. Toen nog spelend op vrijdagavond in de Sikke-
mahal in de Westereen.



Teamfoto 4e 
elftal

Hogedijken 20, Dokkum  |  Do t/m za: 16:00 uur, zo: 14:00 uur 
(groepen buiten openingstijden op aanvraag)

KIJK, RUIK 
PROEF
& GENIET
IN ONS PROEFLOKAAL

WWW.BROUWERIJDOCKUM.NL

UNIEKE LOCATIE
VOOR EEN FEEST, EVENT OF VERGADERING

DIJKSTRA
SCHROOT     METALEN
Beurtvaart 10
9101 RB Dokkum
Mobiel 06 53 980 987

Opruimen was nog nooit
zo leuk!
Wij betalen u
klinkende munt
voor al uw
oud ijzer en metalen!

Ook handig...
bestel online een container
op maat bij u thuis!
www.dijkstraschrootenmetalen.nl 

&



;



BROEKSTER BOYS  n  Presentatiegids 2019 - 2020

Bestuur Broekster Boys
Voorzitter  Piet Raap 06-53454905
Penningmeester  Wytze Hoekstra 06-46761963
Technische zaken Anton Buwalda 06-34330202
Accommodatie & materiaal  Vacant
Vrijwilligerscoördinator Gerwin Peterson 06-46611213
Bestuursmedewerker Hans van der Hoef 06-57702375

Ledenadministratie  
Durk van Assen  06-22150867 / 0511-421003

Wedstrijdsecretariaat
Veld  Jacob van Hielkema 06-83657463
Veld  Marouan Achammachi  06-24961932
Zaal  Durk van Assen     06-22150867 
Consul  Gosse Wijbenga  06-20458242

Kantinezaken               
Sonja Bruining  kantinezaken@broeksterboys.nl 
Jellie Peterson

Nieuwsbrief “BB-Indruk” 
Klaas Fokkinga bbindruk@broeksterboys.nl 0519-589267

Sponsorcommissie  
Voorzitter Erik van der Zwaag 06-53930416
Lid  Mark van der Meulen 06-81171291

Supportersvereniging 
Voorzitter  Fré Douma  06-25410175 
Penningmeester  Jarich van der Veen 0511-423137
Secretaris  Rudy Kooistra  0511-424529

Voor mailadressen bestuursleden en diverse commissies zie: 
www.broeksterboys.nl 

Accommodatie Us Halehonk
  Lytse Loane 124, Damwâld 0511-424460

Bestuur Broekster-Wâlden  
Voorzitter: (aansturen jeugdbestuur & sponsoring & PR) 
bestuur@broekster-walden.nl
Piet Raap en Richard van der Lei
Penningmeester: (financiële beheer & verantwoording) 
bestuur@broekster-walden.nl 
Sietse Kingma
Secretaris: (correspondentie, secretariaat & archivering, bezoeken nieuwe 
leden) 
secretaris@broekster-walden.nl
José van der Bij
Technische zaken: (aansturen commissie Technische zaken) 
technischezaken@broekster-walden.nl 
René Peterson
Accommodatie en materiaalbeheer: (aansturen commissie A&M) 
a&m@broekster-walden.nl 
Geertje Kempenaar en Hennie Bruning
Algemene en wedstrijdzaken: (aansturen commissies AZ & WZ)
algemenezaken@broekster-walden.nl
Marouan Achammachi

Clubgegevens

ERELEDEN
Minne Tamminga    1994 († 2001)
Binne Huizenga    2008
Durk van Assen    2015
Kees de Haan    2015
Rense Wijnsma                                    2016

LEDEN VAN VERDIENSTE
Siebren van der Lei    1976 († 2017)
Durk van Assen    1991
Joop Risselada    1991
Kees de Haan    1994
Binne Huizenga    2001
Dirk de Jong    2002
Jan Kooistra Szn.    2002
Binny van der Veen- van der Boon  2005
Jarich van der Veen    2005
Klaas Fokkinga    2005
Johan van Dijk    2008
Roel Buwalda    2008
Antje de Lange    2010
Mientje van Dijk    2010
Rense Wijnsma    2010
Thea Wijnsma-Bloem   2010
Dedde van der Heide   2013 (postuum †2012)
Jan Hoekstra    2014
Kees Postma    2018

Eregalerij v.v. Broekster Boys

<
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HOOFDSPONSORS

CO SPONSORS:

Sponsors seizoen 2019 - 2020

Kooistra’s Kledinghuizen, Leeuwarden

Bouwgroep Dijkstra-Draisma, Dokkum

Sponsors:

Auto Bourguignon Dokkum BV  
De Brêge 4, 9101 PW Dokkum
Kooistra Bouwbedrijf  
Hegewâl  15, 9109 NW De Falom
Bosgraaf Installaties  
Conradi Veenlandstraat 88, 9104 BN Damwoude
Autobedrijf Lijzenga  
Conradi Veenlandstrjitte 120, 9104 BN Damwâld
Pointer Rijwielen  
Boelenswei 40, 9233 KD Boelenslaan
Albert Heyn Van der Veen  
Conradi Veenlandstrjitte 4, 9104 BN Damwâld
Installatiebedrijf Van der Hoop  
Conradi Veenlandstrjitte 114, 9104 BN Damwâld
Schildersbedrijf Visser  
Haadwei 4, 9104 BG Damwâld
De Jong Auto- en Touringcarbedrijf  
Haadwei 58, 9104 BH Damwâld
Fries Aannemersbedrijf  
Willemstrjitte 5, 9104 EL Damwâld
Hekstra’s Rietdekkersbedrijf  
Willemstrjitte 5, 9104 EL Damwâld
Raadsma IJzerhandel BV  
Pier Prinslaan 15, 9101 PX Dokkum
Van Mossel Autolease  
Francois Haversmidtwei 5, 8914 BC Leeuwarden
Dijkstra’s Tanken en Wassen v.o.f.  
Haadwei 40, 9108 MA Broeksterwâld
Fysiotherapie Bakker  
Haadwei 10, 9104 BG Damwâld
Damstra Service & Onderhoud  
Castorweg 25, 8938 BE Leeuwarden

Fouragebedrijf P.G. Wolters   Pieter Durksstrjitte 1a, 9108 MK Broeksterwâld
Auto Algra   Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk
Visser-Assen Bouwmateriaal   Koperslagerstraat 1, 9403 VM Assen
Metselbedrijf “De Wouden”   Auke Jansstrjitte 23, 9108 NB Broeksterwâld
Motorrijschool Frielink   Atewei 2, 9108 NA Broeksterwâld
Dorpshuis De Pipegael   Ds.Feitsmawei 1, 9108 NE Broeksterwâld  
Timmer- en Onderhoudsbedrijf B. Visser Haeijehoeke 22, 9108 MR Broeksterwâld
Autorijschool “Argus”   Kavelwei 27, 9108 MC Broeksterwâld
Boor- en Freesbedrijf I.L. Venema Kavelwei 35, 9108 MC Broeksterwâld
Installatiebedrijf Joh. van der Zwaag  Pieter Durksstrjitte 18, 9108 ML Broeksterwâld
Handelsonderneming De Draei Pieter Durksstrjitte 46, 9108 ML Broeksterwâld
A.Woudstra Bouwmaterialen  Pieter Durksstrjitte 46, 9108 ML Broeksterwâld
Metselwerken Minne van Meekeren  Skutterswei 7, 9108 LA Broeksterwâld
Venema Betonboringen  Westerloane 1, 9108 LC Broeksterwâld
Kapenga Wonen   Voorstraat 6, 9285 NS Buitenpost
Frisia Bergum (t.a.v. de heer W.Douma)Postbus 14, 9250 AA, Burgum
Notarispraktijk Leegstra  Blauhûsstrjitte 2, 9104 EV Damwâld
Fokkinga Mode   Conradi Veenlandstrjitte 2, 9104 BN Damwâld
Fokkinga Schoenen   Conradi Veenlandstrjitte 10, 9104 BN Damwâld
Birwa Taxi- en Autoverhuur  Conradi Veenlandstrjitte 100a, 9104 BN Damwâld
Fitness Centrum Way of Life  De Moarrewei 6, 9104 LA Damwâld
Gereel BV Reparatie en Constructie De Moarrewei 18, 9104 LA Damwâld
Schildersbedrijf W.J. Smits  De Moarrewei 22, 9104 LA Damwâld
Jilderda’s Bloemen   Doniawei 1, 9104 GG Damwâld
Maatschap Fysiotherapie Damwâld-Dokkum Doniawei 77, 9104 GJ Damwâld
Autobedrijf Van Seggeren  Dwarsloane 2, 9104 AE Damwâld
Bakkerij Van Eck   Foarwei 96, 9104 CA Damwâld
V.O.F. Schaafsma Rijwielen  Foarwei 94, 9104 CA Damwâld
Rabobank   Haadwei 51, 9104 BC Damwâld
Regiomakelaardij   Keppelstraat 11, 9101 MT Dokkum
Schildersbedrijf De Zwart  Hearewei 2, 9104 CT Damwâld
Schildersbedrijf Harry Kempenaar Hoeksterloane 30, 9104 GZ Damwâld
Bert Adema Makelaar-Taxateur Notaris Hellemastrjitte 6, 9104 JS Damwâld
Snackbar “De Nieuwe Weg”  Nijewei 6, 9104 DL Damwâld
Autorijschool Damstra   Nijewei 14, 9104 DL Damwâld
Uniek Geveltechniek  De Moarreweg 4, 9104 LA Damwoude
Emperor Audio Car Entertainment Willemstrjitte 26, 9104 EM Damwâld
Combi Service Klussenbedrijf  Wyger Martensstrjitte 51, 9104 JP Damwâld
Wijbenga’s Tentoonstellingsbouw BV Haadwei 22, 9109 NS De Falom
Montagebedrijf Marinus  Jagerswei 1, 9108 MX Broeksterwâld
Installatiebedrijf Wielinga  Mûnewei 7, 9109 NX De Falom
Postma Constructiebedrijf  Foarstrjitte 63, 9271 KG De Westereen
Van der Wal Auto’s   Beurtvaart 5, 9101 RB Dokkum
Autowasserette De Wasbeer  Beurtvaart 8, 9101 RB Dokkum
Lijstenmakerij Dockum  Bevrijdingslaan 15, 9102 DC Dokkum
PD Automaterialen   Doorvaart 2, 9101 RE Dokkum
Glashandel Nicolai   Doorvaart 5, 9101 RE Dokkum
Slagerij Bauke Talsma  Grote Breedstraat 42, 9101 KJ Dokkum
Keukenbedrijf Wouter van der Heide Hendoweg 2, 9101 PC Dokkum
Slagerij Weidenaar   Hoogstraat 5, 9101 LH Dokkum
Expert Dokkum   Kleine Breedstraat 6/8, 9101 LB Dokkum
Kapsalon Bloemhof   Legeweg 35, 9101 MB Dokkum
Autobedrijf Stellema   Rondweg West 160, 9101 BG Dokkum
Talsma Elektronica   Zuiderschans 3b, 9101 PZ Dokkum
Van Wieren en Vellinga Accountants  Zuiderschans 4, 9101 PZ Dokkum
Van Braak Accountants  Kraalheide 15, 9202 PC Drachten
J.H.D. Intermediair   Schwartzenberglaan 37, 9201 JZ Drachten
Leffel Sportswear    Splitting 66, 9202 LG Drachten
Chinees Restaurant Lotus  Stationswei 1, 9269 PG Feanwâlden
Rekladruk BV   Koartedyk 3, 9061 KA Gytsjerk
Autoschade Soldaat  Nieuwe Straatweg 67, 9061 CM Gytsjerk
Kompas Vlaggen en Masten  Rinia van Nautaweg 2, 9061 AE Gytsjerk
J.Weidenaar Transport en Handel Singel 30, 9001 XP Grou
Van der Meulen De Meesterbakkers  Mounebuorren 24/32, 9074 CK Hallum
Bouwbedrijf Postma  Smidstraat 6, 9147 BK  Hantum
Lodewijk Assurantiekantoor  K.R. Poststraat 11, 8441 EL Heerenveen
Autobedrijf Eriton   Brandemeer 2, 8918 GG  Leeuwarden
Restaurant De Grote Wielen  Bûtlan 1, 8926 XH  Leeuwarden
Muta Sport   Postbus 6015, 8902 HA  Leeuwarden
Nutma’s Schildersbedrijf  Roptawei 5,9123 JA  Metslawier
De Haan Keukencentrum  Woudweg 3a, 9257 RM  Noardburgum
Bouwbedrijf Terpstra  De Fintsjes 14, 9105 KK  Rinsumageast
W.M.R. Rinsumageest BV  Van Aylvawei 42, 9105 KT  Rinsumageast
D.E.M.  BV   Van Aylvawei 42, 9105 KT  Rinsumageast
HZ Bouwservice   Achterwei 11, 9104 CL Damwâld
Van der Wal hout   Woudweg 19, 9257 RM Noardburgum
JFK brothers- gebroeders Adema  
Rijschool Jacob Raap  Blauhuisstrjitte 23, 9104 EV Damwâld 
De Beddenkamer   Zuiderschans 1a, 9101 PZ Dokkum
K.F.O. Tegelwerken   Raadhuisstraat 27, 9145 SG  Ternaard
Kamstra van der Meulen bouw en montage Bjirkewei 78, 9287 LG  Twijzelerheide
Hoogstra autoschade  Hogedyken 42, 9101 WZ Dokkum
AB Postma Auto en Taxiverhuur Auke Jansstrjitte 3 9108 NB Broeksterwâld 
Autobedrijf Postma   Conradi Veenlandstrjitte 96, 9104 BN Damwâld
Eethuisje 'Het Centrum'  Conradi-Veenlandstrjitte 44, 9104 BN Damwâld
Multimate Bouwmarkt  Tolwei 22 a, 9271 HM De Westereen 
Present Sportprijzen en Gifts  Haadwei 70, 9104 BH Damwâld 
Primera Van der Weg  C. Veenlandstraat 34, 9104 BN Damwâld
Sake Store   Foarstrjitte 37,9271 KE De Westereen
V.O.F. Scherjon Service en Montage  Master Woudstrastrjitte 9, 9108 MJ Broeksterwâld
Ale de Boer Hoveniers  Sickamaweg 1, 9067 DP Roodkerk
Cambuursupporters   
Inventief IT B.V. (Shore teams)  
Talenbox    Wiesterwei 8, 9143 WJ NES
Fysiotherapie Dongeradeel  Suiderbaanstraat 1,9101 AM Dokkum
Heineken Brouwerijen  
Intersport Dokkum   Zuiderschans 1a, 9101 PZ Dokkum
Hoveniersbedrijf Kooistra  Kooilaan 5, 9113 AM, Wouterswoude
Interprimair   Wiesterwei 8, 9143 WJ NES
Audiocom   Keppelstraat 1, 9101 MT Dokkum
 



Altijd dichtbij


