
Buitenpost door naar 2e kwalificatieronde nationaal KNVB-bekertoernooi 
 
BUITENPOST – Afgelopen zaterdag stond het eerste duel in het nationaal KNVB-bekertoernooi op het programma. 
Om 14.30 uur betraden de Blauwkes en de Zeilbergse Sport Vereniging – kortweg ZSV uit het Brabantse Deurne - het 
hoofdveld op het Buitenposter sportpark De Swadde. De grasmat lag er uitstekend bij, net als in Deurne volgens een 
ZSV- supporter. Daar kon het vandaag niet aan liggen … Buitenpost, de ploeg van trainer René van der Weij, begon 
met keeper Kevin van der Meulen onder de lat. Hij kwam over van zondag hoofdklasser SWZ BOSO Sneek. In de 
verdediging ontbrak – in tegenstelling tot vorige week - de van Leeuwarder Zwaluwen overgekomen Joost Jesse 
Visser (geschorst). Daarnaast bleek Robin Huisman de Jong (gekomen van Hark. Boys - AdeH) in de warming-up niet 
fit genoeg om te starten. Voor hem begon Berend Jan Schootstra, die onlangs weer van vakantie terugkeerde. Op de 
bank zaten – naast Huisman de Jong, verder Rolf Dijk (overgekomen van VV Oerterp - AdeH), Durk de Haan (eigen 
jeugd – AdeH) en reservekeeper Richard Zwaagstra (eigen jeugd - AdeH). Saillant detail: Buitenpost komt uit in de 
Eerste Klasse E op zaterdag en ZSV in de Eerste klasse D op zondag. Arbiter vandaag was de heer T.R. Winkel uit 
Leermens (Gr.) en hij werd geassisteerd door de heren E. Vogelzang uit Burgum en K. Tardy uit Leeuwarden. 
 
(door Anne de Haan) 
 
Opkomst met veel vuurwerk 
In één woord: GEWELDIG! Sfeeracties van zowel de thuisclub als de Brabantse gasten uit Deurne bezorgden 
supporters van beide kampen absoluut kippenvel, prachtig! De spelers moeten dat waarschijnlijk ook hebben gehad. 
Er was veel rook in de kleuren geel en zwart van ZSV en blauw en wit van thuisclub Buitenpost. Dat de 
supportersgroepen het uitstekend met elkaar konden vinden, zou ook na de wedstrijd nog blijken. Nadat de 
kruitdampen waren vervlogen, gaf arbiter Winter het startsein. Na het afhaken van nieuweling Robin Huisman de 
Jong, had Van der Weij middenvelder Rob Dijkstra naar achteren gedirigeerd. Het eerste deel van de wedstrijd oogde 
wat onrustig. Van der Weij een dag later: “Ons tempo lag vooral bij balbezit te laag. We kregen de bal moeilijk, óf te 
laat bij onze aanvallers. We wisten dat ZSV ging inzakken en het veld klein zou maken. De genoemde 
positiewisselingen kwamen daar nog eens bij en het leek inderdaad wat onrustig van onze zijde.” De eerste 
mogelijkheid kwam in de tweede minuut van de Deurnese gasten. Het schot van middenvelder Erwin van den Broek 
smoorde in de Buitenposter defensie. Diezelfde Van den Broek, verdiende in de tiende minuut een corner. Aanvaller 
Ruud van der Vrande nam de corner, verdediger Rik Wiersema kopte naast. Hierna kwam Buitenpost beter in de 
wedstrijd, zo leverde een mooie actie van Martijn van Roeden helaas slechts een corner op. Verdedigende 
middenvelder Berend Jan Schootstra probeerde het na bijna twintig minuten maar eens van afstand, maar hij had 
zijn vizier nog niet scherp gesteld. Zijn poging vloog over. 
 
Buitenpost krijgt strafschop 
Buitenpost leek door tegenstander ZSV zelf in het zadel te worden geholpen. Na een voorzet van Van Roeden, werd 
aanvaller Rik Weening binnen de beruchte lijnen in de rug geduwd. Arbiter Winter stond er vlakbij en wees resoluut 
naar de stip. Strafschop, oordeelde de leidsman! Schootstra belastte zich met dit buitenkansje. Vorig seizoen knalde 
de uitblinkende Buitenposter de meeste strafschoppen onberispelijk raak, vandaag lag de Deurnese goalie Leon Thijs 
in de weg. Hij koos de juiste hoek, zodat een gelijke stand op het scorebord bleef. Buitenpost was hierna kort van 
slag en verdediger Wim de Vries accepteerde gelaten een gele kaart na een charge op tegenstander Van der Vrande. 
Met nog vier minuten te gaan mocht Joran Olijve aanleggen voor een vrije trap. Zijn schot smoorde in de muur, 
waarna Weening met een prachtige volley keihard op het aluminium boven ZSV-keeper Thijs knalde. Zo bleef de 
eerste helft ook de laatste minuten doelpuntloos, ruststand 0-0. 
 
Thuisclub tóch op voorsprong 
Onder het genot van een kop thee, predikte Buitenpost-trainer Van der Weij rust, tempo omhoog en vertrouwen 
houden. “Dat bleek aardig te lukken”, glimlachte Van der Weij later. Hij zag vijf minuten na rust een vrije trap van 
Schootstra nog hoog over vliegen, maar twee minuten daarna was het wél raak. En hoe. De behendige 
middenvelder/ aanvaller Jorrit Terpstra, ronde een prima voorzet van de uitstekend spelende Van Roeden evenzo 
mooi af, 1-0. Buitenpost leek hierna direct de wedstrijd te willen beslissen, maar Joran Olijve produceerde slechts 
een afzwaaier. Maar bij zo’n snelle beslissing raak je de bal óf fantastisch óf de bal doet helemaal niet wat de 
schutter zo graag wil …. Een vrije trap van Olijve smoorde in de muur, waarna De Vries de bal opnieuw in de 
doelmond bracht. Rudmer Loonstra schoot via een ZSV-verdediger over, maar arbiter Winter – die overigens 
uitstekend floot – zag er een doeltrap in. ZSV-er Maarten Kuunders kreeg hierna geel, waarna trainer Van der Weij 
wisselde. “Ik wilde met Dijk meer snelheid creëeren en fysiek met Van Roeden wat meer body voorin”. Weening 
mocht naar de kant en zijn vervanger was dus nieuwkomer Rolf Dijk. Een gouden wissel heet zoiets. Dijk was 



nauwelijks binnen de lijnen toen hij een geweldige combinatie met Rudmer Loonstra geweldig binnenschoot. Keeper 
Thijs was kansloos, 2-0. Hierna mocht Schootstra moegestreden naar de kant en talent Durk de Haan kwam hem 
vervangen. 
 
Meer vuurwerk in slotfase 
Ook ZSV-trainer Bas Gösgens wisselde hierna. Ron Verlijsdonk werd vervangen door Thijs Meulendijks en Davy 
Althuizen kwam Maarten Kuunders vervangen. De eerste actie van ZSV-invaller Althuizen leverde hem direct een 
gele kaart op. Buitenpost schakelde nogmaals en met nog twintig minuten te gaan strafte Van Roeden een slippertje 
van ZSV genadeloos af. Hij veroverde de bal, speelde zijn tegenstander zoek en knalde uitstekend binnen, 3-0. Nu 
zou het wel klaar zijn, dacht iedereen …. Maar twee minuten later stond het zomaar 3-2. Buitenpost-keeper Kevin 
van der Meulen had twee slippertjes. Eerst profiteerde Koen Kuunders en een minuut later Dirk Verlijsdonk. “Het 
zou toch niet?”, dacht iedereen langs de lijn? Met nog ruim tien minuten te gaan vloog de vlam in de pan. Nadat de 
gemoederen waren gesust, gaf de leidsman geel aan aanvoerder Aaron Boekhout van Buitenpost en aan Dirk 
Verlijsdonk van ZSV. Buitenpost wisselde, trainer Van der Weij bracht toch Robin Huisman de Jong binnen de lijnen 
voor Danny Boersma. Dit om vooral een stukje rust en ervaring in de Buitenposter defensie te brengen. Zo was daar 
een voorzet van Koen Kuunders, maar keeper Van der Meulen redde moeizaam. Hierna zorgde uitblinker Van 
Roeden voor nieuwe feestvreugde aan Buitenpost-zijde. Met een uitstekende passeerbeweging kon hij door op de 
ZSV-keeper en rondde hij bekeken af, 4-2. Wederom een geweldig doelpunt! Hierna mocht ZSV-schutter Dirk 
Verlijsdonk naar de kant en kwam Joep Claassen hem vervangen. Met officieel nog een minuut op de klok raakte 
Buitenpost-keeper Van der Meulen nog aangeslagen na een ongelukkige actie, maar fysiotherapeute Tamara Pater 
lapte Van der Meulen weer op, waardoor hij verder kon. In de extra tijd aangekomen, kwam ZSV nogmaals terug. 
Een vrije trap van Rik Wiersema werd onderweg van richting veranderd, waardoor Van der Meulen kansloos werd, 4-
3. Hierna kwam er nog een mogelijkheid via diezelfde Wiersema van ZSV (naast) en een uitstekende aanval met 
hoofdrollen voor Dijk, Van Roeden en Terpstra leverde geen doelpunt meer op. Hierna vond arbiter Winter het 
welletjes en blies voor het einde na een hectische slotfase. Eindstand 4-3. 
 
Van der Weij:  “Terecht gewonnen“ 
“We hebben terecht gewonnen van een mooie club. Ik heb in de rust aangegeven, dat we rustig moesten blijven. Het 
tempo moest omhoog en daarbij vertrouwen houden. Dat is aardig gelukt, volgens mij. Maar alle lof voor ZSV uit 
Deurne. Wàt een sfeer, wàt een supporters! Daar kan ik als trainer enorm van genieten. Zelfs na de wedstrijd één en 
al vriendelijkheid, een groot voetbalfeest!” En zo was het inderdaad, supergezellig met een zachte g. Absoluut een 
groot compliment voor ZSV en zijn supporters. Het bleef nog lang onrustig, maar beregezellig op het Buitenposter 
sportpark ….  
 
In de tweede kwalificatieronde van het KNVB-bekertoernooi ontvangen de Blauwhemden dus SC Genemuiden op het 
eigen sportpark De Swadde (Jeltingalaan 80, 9285 WL  BUITENPOST). Ook absoluut een prachtig affiche en dus 
moeten Van der Weij en zijn mannen komende week opnieuw aan de bak. Goed trainen en dan zaterdag al weer een 
kraker. Erg benieuwd of onze Blauwkes zich al kunnen meten met tegenstanders als SC Genemuiden, want vergist u 
niet: Genemuiden is van een ander kaliber! Waar de thuisploeg uitkomt in de Zaterdag Eerste Klasse E, komen de 
gasten van SC Genemuiden uit in de Zaterdag Hoofdklasse B. Zoals al eerder aangegeven, een tegenstander van 
naam! Ik zeg dan ook wederom: KOMT ALLEN! FORZA BLAUWKES! 
 
Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen, Wim de Vries, Danny Boersma (81/Robin Huisman de Jong), Rob 
Dijkstra, Aaron Boekhout, Berend Jan Schootstra (63/Durk de Haan), Jorrit Terpstra, Joran Olijve, Rik Weening 
(60/Rolf Dijk), Rudmer Loonstra, Martijn van Roeden. 
Opstelling ZSV: Leon Thijs, Marco Manders, Kevin van der Broek, Rik Wiersema, Niek van den Berg, Dirk Verlijsdonk 
(86/Joep Claassen), Erwin van den Broek, Koen Kuunders, Ron Verlijsdonk (66/Thijs Meulendijks), Maarten Kuunders 
(66/Davy Althuizen), Ruud van der Vrande. 
 
Aantal toeschouwers: 450 
Gele kaart: Wim de Vries (Buitenpost), Maarten Kuunders (ZSV), Davy Althuizen (ZSV), Aaron Boekhout (Buitenpost), 
Dirk Verlijsdonk (ZSV). 
Rode kaart: - 
 
Scoreverloop: 52. Jorrit Terpstra (1-0), 61. Rolf Dijk (2-0), 72. Martijn van Roeden (3-0), 73. Koen Kuunders (3-1), 74. 
Dirk Verlijsdonk (3-2), 83. Martijn van Roeden (4-2), 90+1. Rik Wiersema (4-3). 
  



Foto’s van Hans Zwamborn, zie ook www.kiepie.nl! 
 

http://www.kiepie.nl/

