Slotfeest VV Beetgum seizoen 2005-2006.
Zaterdag 10 juni 2006
Het is ondertussen een traditie geworden, in de maand juni van ieder jaar wordt het voetbalseizoen
afgesloten met een groot slotfeest.
Ook dit jaar waren de Feestcommissie en Jeugdcommissie verantwoordelijk voor de organisatie. De
Feestcommissie is maandenlang bezig met de voorbereidingen en zorgt ieder jaar weer voor een
gevarieerd programma. Onderaan deze pagina zijn de vele sponsors genoemd die deze dag mogelijk
maken door een bijdrage.
Uiteraard alle sponsors hartelijk dank voor hun steun.

4 tegen 4 toernooi voor leden en niet-leden.
Onder zomerse omstandigheden was zaterdag 10 juni een 4 tegen 4 voetbaltoernooi het eerste
onderdeel. Ruim 70 jongens en meisjes werden verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën.
Op totaal 10 speelveldjes streden de voetballers en voetbalsters om de punten, er was een aparte
poule voor 5- en 6-jarigen en voor meisjes.
De scheidsrechters deze morgen waren 10 jeugdleden, op deze manier dragen ze als vrijwilliger hun
steentje bij.
de
Het wedstrijdsecretariaat was voor de 2 keer in successie in handen van Theo de Jager, hierdoor
was de organisatie weer verzekerd van een perfecte wedstrijdleiding.
Na 5 wedstrijden van elk 10 minuten kwamen de volgende eindstanden uit de computer van Theo:
5 en 6 jarigen poule:
ste

1 prijs:
de
2 prijs:
de
3 prijs:

Paul Dijkstra
Jan Ids vd Beek
Jelmer de Jager

E-pupillen:
ste

1 prijs:
de
2 prijs:
de
3 prijs:

F-pupillen:
ste

1 prijs:
de
2 prijs:
de
3 prijs:

Rick van Maanen
Jesse de Jager
Christian Kamminga

D-pupillen:
Jannick vd Wal
Hanno Dijkstra
Ramon Mook

ste

1 prijs:
de
2 prijs:
de
3 prijs:

Yoshua de Jong
Remco vd Vlugt
Bauke Reitsma

Meisjes:
ste

1 prijs:
de
2 prijs:
de
3 prijs:

Mariëlle de Vries
Mirre vd Meer
Michelle Huizinga

Na afloop van het toernooi werd de E1 van de VV Beetgum nog gehuldigd met het behaalde KNVB
Kampioenschap.
ste
Een bijzonder knappe prestatie gezien het feit dat het team in de 1 klasse was ingedeeld.
Gezien zijn grote verdienste voor de vereniging in het algemeen en in het bijzonder voor de
jeugdafdeling ontving oud-voorzitter van de Jeugdcommissie Johannes Buursma een erepenning als
grote blijk van waardering.
Johannes is de grondlegger van het jeugdbeleidsplan en stond aan de basis van de huidige
Jeugdcommissie. Alhoewel hij om gezondheidsredenen het wat rustiger aan moet doen zullen we
hem zeker nog regelmatig op het sportcomplex tegenkomen.

Penaltybokaal VV Beetgum 2006
Nadat het meisjesteam van Gea Postma en Jan Bakker waren uitgezwaaid bij het vertrek richting
Heerenveen, kon een begin worden gemaakt met de VV Beetgum penaltybokaal. Ondertussen waren
er al heel wat ritjes gemaakt op de aanwezige paarden, ook nu weer een onderdeel tijdens het
programma dat altijd weer de nodige belangstelling trekt.
Ook dit jaar waren er weer twee keepers gecontracteerd die konden proberen om de honderden
penalty’s tegen te houden.
Keeper van Beetgum Zat.1 Marcus Elzinga en Erwin Geerdink, keeper van Cambuur B1 en
Nederlands elftal onder 16 en oud jeugdspeler VV Beetgum hadden het zwaar deze dag.
De jongste deelnemer was 5 jaar en de oudste jeugdspelers 15. Iedere deelnemer kreeg in de eerste
ronde twee pogingen om de keepers te passeren. Hierna traden de Knock-out rondes in werking.
In 4 verschillende leeftijdscategorieën waren totaal meer dan 50 deelnemers, na 1 ½ uur waren de
winnaars bekend. Dit vaak na een bloedstollende strijd.
F-pupillen:

E-Pupillen:

ste

ste

1 prijs: Rick van Maanen (5 benutte penalty’s)
de
2 prijs: Christian Kamminga
de
3 prijs: Marc Sander Reitsma

1 prijs: Ayrton Zittema (4 benutte penalty’s)
de
2 prijs: Arno Geerdink
de
3 prijs: Hessel Ulbe Dijkstra

D-pupillen:

C-junioren:

ste

1 prijs: Robbin Huijser (4 benutte penalty’s)
de
2 prijs: Krijn Dijkstra
de
3 prijs: Yoshua de Jong

ste

1 prijs:Robin Bruinsma ( 8 benutte penalty’s)
de
2 prijs: Remco vd Plaats
de
3 prijs: Jort Dijkstra

Waterspellen in en rond het water.
De hele dag was de verleiding groot, het enorme zwembad van de Feestcommissie lonkte voor de
jeugdleden. Eindelijk kon onder leiding van organisator Marten Johannes een begin worden gemaakt
met het “waterballet”.
Er was een spellencircuit opgesteld met allerlei verschillende spelvormen, uiteraard was het grote
zwembad letterlijk en figuurlijk het middelpunt.
Vol enthousiasme en ondersteund door 13 spelleiders was de jeugd ruim een uur bezig.
Onderdelen als zeepvoetbal, matenlopen over het water en met een rubberboot van de waterhelling af
stonden onder andere op het programma.
Hierna was het de beurt aan de senioren om zich uit te leven in een heuse watersurvival.

Groot nieuws uit Heerenveen!
De hele middag was er intensief telefonisch contact met Heerenveen waar het meisjesteam de
finalewedstrijden om de KNVB beker speelden. Na iedere wedstrijd kwam er weer een tussenstand
binnen.
Enkele in Beetgum achtergebleven ouders waren de hele middag amper aanspreekbaar en waren
meer met hun gedachten in Heerenveen.
Eindelijk rond half vijf ontving jeugdcommissielid Joke Brandsma het verlossende telefoontje van
leider Jan Bakker, het meisjesteam van Beetgum had de strijd om de KNVB beker gewonnen. Op zo’n
moment is gepaste trost niet meer op zijn plaats en waren alle betrokkenen in zowel Heerenveen als
in Beetgum door het dolle heen.
Het bereiken van de bekerfinale was op zich al een uniek feit, dat deze finale met 3 andere
verenigingen ook nog als winnaar werd afgesloten maakte het feest compleet.
Bij terugkomst in Beetgum werd het team met begeleiding enthousiast ontvangen en uiteraard in het
zonnetje en bloemen gezet. Marten Sjoerds de Vries was present voor een meer dan verdiende
rondrit door de dorpen.
Al met al een gebeurtenis die met hoofdletters wordt bijgeschreven in de analen van de
voetbalvereniging Beetgum. (redactie www.engelum.com bedankt voor de fotoreportage)

Vervolg slotfeest
Ondertussen was de barbecue aangestoken door slager Bart en was het tijd om op een ontspannen
manier lekker te eten en bij te praten.
De jeugd kon zich nog uren vermaken op de aanwezige springkussens en voor de ouderen was het
tijd om het vochtgehalte op peil te brengen.
Ondertussen was de verkoop van kaarten voor de feestavond en voor de loterij in volle gang.
De shirtsponsor van alle jeugdteams CARe Schadeservice was vertegenwoordigd om de uitslag
bekend te maken van de winnaar van de prijsvraag betreffende de autoschade.
Later op de avond was Rob Faber van CARe Schadeservice nog aanwezig in de feesttent.
Rob Faber heeft het contract als jeugdsponsor met nog een jaar verlengd, dit wordt enorm
gewaardeerd door de VV Beetgum.
Tot diep in de nacht was het nog gezellig in de feesttent waar de topband Special Treatment hun
kunsten op het muzikale vlak liet horen.

Sponsors Slotfeest VV Beetgum
Het is al eerder genoemd dat deze dag mede een succes is geworden door een groot aantal
sponsors.
Hieronder alle sponsors die een bijdrage hebben geleverd aan deze dag:
CARe Schadeservice, Leeuwarden
Autobedrijf Spanjer, Beetgumermolen
In-Ro Dierbenodigheden
Artiestenburo R.Kas, Beetgum
Sietse Reitsma Reklame en Zeefdruk, Beetgum
Deco-Plus VOF (L.Atsma), Menaldum
Marklus, Beetgumermolen
Taxi-Autoverhuur Klaas Abe Kamstra, Beetgum
Marvista (Marten Roorda), Beetgumermolen
Klaas de Jong Grondwerken, Beetgum
FBS Franeker Bouwglas Service (Jan en Paul de
Groot), Beetgum
Bouw- en Doe Het Zelf Bedrijf P. Kooistra,
Beetgumermolen
De Mobiele Fietsmaker (Bouke van Dijk),
Beetgum

Theo de Vries Transport, Beetgum
Slagerij Bart Schuurer, Beetgumermolen
Helmi’s Bakkerswinkeltje, Beetgum
Bakkerij Friso, Beetgumermolen
Sloopwerken en Asbestsanering J de Jager BV,
Beetgumermolen
Rob’s Tuincentrum, Menaldum
Kapsalon ‘Nea Tocht’, Beetgum
Timmer- en onderhoudsbedrijf S.A. de Vries,
Beetgumermolen
Ganzinga Schilderwerken, Dronrijp
Autobedrijf Henk van der Sluis, Beetgum
De Ald Garage (Bouke Krijger), Beetgumermolen
Engelman Technische Handelsonderneming,
Beetgum
Mr. O.A. van Oorschot Advocaten,
Beetgumermolen

16 nieuwe jeugdleden voetbalvereniging Beetgum!
De week voor en tijdens het slotfeest stroomden de aanmeldingsformulieren binnen. Uiteindelijk kwam
de teller van het totaal aantal nieuwe jeugdleden uit op 16.
Dit is voor de voetbalvereniging een enorm aantal en hierdoor komen er voor volgend seizoen maar
liefst twee extra team bij.
Bij het start van de competitie worden zowel een E3 als en F2 team actief. Hierdoor komt het totaal
aantal jeugdteams uit op 9.
Zeer verheugend was dat er onder de 16 nieuwe leden maar liefst 8 meisjes waren.
Voor de Jeugdcommissie weer een uitdaging om leiders en trainers bij de verschillende teams aan te
stellen.

Feestcommissie
Een feest van een dergelijke omvang vergt veel voorbereiding en hierbij zijn veel vrijwilligers
betrokken. We willen de feestcommissie dan ook een groot compliment geven en waardering
uitspreken voor de inzet om deze dag tot een groot succes te maken. Howard Brandsma, Jan de
Groot, Paul de Groot, Wybe Laverman, Paul Roos en Laurens Braaksma hartstikke bedankt!

