
Buitenpost en SWZ BOSO Sneek delen punten in oefenduel 
 
BUITENPOST – Afgelopen zaterdag stond het tweede duel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op het 
programma. Om 18.00 uur betraden de Blauwkes en Sneek Wit Zwart BOSO Sneek het hoofdveld op het 
Buitenposter sportpark De Swadde. Zoals ook aangegeven door trainer René van der Weij, lag de grasmat er 
uitstekend bij. Een groot compliment aan gemeente Achtkarspelen en de vrijwilligers (de freedsploech – AdeH). De 
ploeg van trainer René van der Weij begon vanavond met vier ‘nieuwelingen’ in de basisopstelling. In het doel begon 
– van Sneek Wit Zwart BOSO Sneek overgekomen – Kevin van der Meulen. In de verdediging startten Robin Huisman 
de Jong (gekomen van Harkemase Boys) en Joost Jesse Visser (van Leeuwarder Zwaluwen). Daarnaast mocht ook 
Durk de Haan (vorig seizoen Buitenpost O19). Op de bank zaten Joran Olijve, Martijn Douma (vorig seizoen 
Buitenpost O19), Chiel de Jong (vorig seizoen Buitenpost O19) en Richard Zwaagstra (vorig seizoen keeper 
Buitenpost O19-2). De tegenstander - dit seizoen opnieuw in de hoofdklasse uitkomen – Sneek Wit Zwart BOSO 
Sneek was met achttien spelers naar Buitenpost gekomen. Arbiter vanavond was de heer Marco Oosting uit Niekerk. 
 
(door Anne de Haan) 
 
Prima start voor Buitenpost 
Buitenpost kende een prima start, zo zag ook trainer Van der Weij. “We leggen vijfendertig minuten onze wil op aan 
tegenstander SWZ Boso Sneek en moeten eigenlijk vier doelpunten maken.” En daarvan was ook werkelijk niks 
gelogen. Met fris, zo nu en dan sprankelend en zeer aanvallend voetbal, deelde de thuisploeg de lakens uit. Zo 
werden ‘de Snitsers’ al in de vierde minuut gewaarschuwd, toen Martijn van Roeden uitstekend over links doorkwam 
en prima voorgaf. Jorrit Terpstra miste maar ternauwernood toen hij middels een technisch hoogstandje, de bal 
achter het standbeen langs binnen wilde tikken. Tóch kwam de voorsprong voor de thuisploeg. Nieuweling Joost 
Jesse Visser passte prima op Van Roeden, die met een even zo mooie voorzet maatje Terpstra bereikte. Deze 
twijfelde niet en tikte keurig binnen, 1-0. Twee minuten later had het al 2-0 kunnen (óf moeten?) zijn, toen de 
Sneker keeper redde na een geweldige combinatie tussen Durk de Haan, Rudmer Loonstra en wederom De Haan. 
Ook Van Roeden had even later SWZ Boso Sneek meer pijn kunnen doen, maar de scherpte ontbrak nog. 
  
Blauwkes lijken simpel te gaan winnen 
In deze fase van de eerste helft waren de Blauwkes oppermachtig. Oók Loonstra werd nogmaals in stelling gebracht, 
maar hij kopte in glansrijke positie voorlangs. Toch was het diezelfde Loonstra, die na geweldig voorbereidend werk 
van Van Roeden, de 2-0 op het scorebord bracht. Een fantastische aanval! Pas na ruim een half uur werd Sneek Wit 
Zwart écht gevaarlijk, maar een poging van Gerben Visser belandde in het zijnet. Oók een poging van afstand van 
nota bene een Sneker verdediger, kon door zijn collega-keeper Kevin van der Meulen eenvoudig worden gered. Vlak 
voor rust moest diezelfde Buitenposter keeper Van der Meulen toch capituleren. Een schot van opnieuw Visser, 
vloog door een mêlee van spelers plotseling binnen, 2-1. 
 
Tweede helft minder 
Na de thee werd het allemaal een stuk minder. Uiteraard kwam dat ook mede door de invallers. Niet door hun 
kwaliteiten, maar door de onrust die het met zich mee bracht. Daarnaast – en dat is niet zo verwonderlijk in dit 
stadium van de voorbereiding – vloeiden ook de krachten langzaam weg. Van der Weij bracht na rust Joran Olijve 
voor Durk de Haan. Na twintig minuten spelen mocht ook Rik Weening naar de kant en kwam nieuweling Martijn 
Douma hem vervangen. Na deze wissel, met nog bijna twintig minuten te gaan, werd de stand ineens gelijk 
getrokken. Wederom was het Visser die de trekker overhaalde, 2-2. De thuisploeg wisselde nogmaals en Chiel de 
Jong kwam in het veld voor Aaron Boekhout.  Buitenpost probeerde het nog eens middels een vrije trap van Robin 
Huisman de Jong, die ontstond na een overtreding op Rob Dijkstra. De knal van Huisman de Jong werd door de 
Sneker sluitpost onschadelijk gemaakt en zo bleef er een gelijke stand op het scorebord staan. Eindstand 2-2. 
 
Van der Weij tevreden 
“Ik zie aanvallend voetbal met een goede opbouw van achteruit. Wel namen we vandaag zo nu en dan te veel risico 
en werden we op een gegeven moment iets te nonchalant. Maar ik ben blij, dat we het blijven proberen, ook al is 
het risicovol. Ik hou daar wel van, alleen moeten we het niet overdrijven! Deze week gaan we nog hard trainen met 
z’n allen en ons klaarmaken voor een prachtig duel thuis tegen ZSV!” 
 
Volgende week zaterdag komt Buitenpost voor het eerst in zijn voetbalgeschiedenis uit in het nationaal 
bekertoernooi. In de Eerste Kwalificatieronde van het KNVB-bekertoernooi is ZSV uit Deurne de tegenstander op 
sportpark De Swadde (Jeltingalaan 80, 9285 WL  BUITENPOST). Waar de thuisploeg uitkomt in de Zaterdag Eerste 



Klasse E, komen de gasten van ZSV uit in de Zondag Eerste Klasse D. De winnaar ontvangt een week later SC 
Genemuiden op het eigen sportpark …. Dus nog vóór de start van de competitie, staat er voor staf en selectie al 
een ‘wedstrijd-om-het-echie’ op het programma. Een geweldige uitdaging! Laten we ons eerst allemaal maar 
focussen op ZSV uit Deurne! Ik zeg dan ook: KOMT ALLEN! FORZA BLAUWKES! 
 
Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen, Wim de Vries, Joost Jesse Visser, Robin Huisman de Jong, Aaron 
Boekhout (71/Chiel de Jong), Rudmer Loonstra, Rob Dijkstra, Durk de Haan (46/ Joran Olijve), Martijn van Roeden, 
Rik Weening (65/Martijn Douma), Jorrit Terpstra. 
 
Gele kaart: - 
Rode kaart: - 
 
Scoreverloop: 18. Jorrit Terpstra (1-0), 30. Rudmer Loonstra (2-0), 43. Gerwin Visser (2-1), 69. Gerwin Visser (2-2). 


