
Jaarverslag senioren seizoen 2019-2020 

Algemeen 
In maart 2020 brak in Nederland het coronavirus uit. Helaas moest de regering maatregelen treffen om het 
coronavirus niet verder uit te breiden, en daarom werd besloten dat het amateurvoetbal kwam stil te liggen. 
De KNVB besloot dat er geen kampioenen benoemd gingen worden en dat er geen clubs gingen degraderen. 
Ook deze regels gelden voor voetbalvereniging Buitenpost, en daarom werd het na maart heel erg stil op De 
Swadde. 
Daarom een geheel ander jaarverslag van de senioren van VV Buitenpost. Ik neem u daarom even mee van 
het begin van de competitie tot de laatste wedstrijden in maart 2020. 
 
Buitenpost 1 
Ons eerste elftal stond het seizoen 2019 – 2020 onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Jasper Bouma 
uit Burgum en nieuwe assistent trainer Wietse van der Veen uit Triemen. De andere (nieuwe) stafleden 
waren Sjouke Kingma keeperstrainer, Allert Pol fysiotherapeut, Wendy Albada verzorgster/fysiotherapeut en 
Joop de Haan teammanager. Ook gingen er een aantal spelers weg bij Buitenpost aan het einde van het 
vorige seizoen, dat waren Rob Dijkstra, Rudmer Loonstra, Hessel Huisman, Jelmer Vos en Jesse Joost Visser. 
Maar we kregen ook weer versterking terug aan het begin van het nieuwe seizoen, te weten Erolind Derguti, 
Wessel van der Galiën en drie spelers van eigen jeugd: Bernd Douma, David Kazimier en Mark van der Meer.  
Na een goed begin, gelijk bij ACV en winst op DETO, werden er helaas veel wedstrijden verloren. En stonden 
we mee onderaan op de ranglijst van de Hoofdklasse B. Na het geslaagde traingingskamp in Benidorm werd 
de competitie in januari weer hervat. Na de winterstop werden er nog maar een paar punten 
binnengehaald. Er waren nog overwinningen op DETO uit en thuis tegen Putten. Toen in maart 2020 het 
coronavirus zich aandiende in Nederland en de competitie werd stopgezet, stond Buitenpost onderaan de 
ranglijst. Maar in de wetenschap dat het tweede seizoen altijd het moeilijkste was in de hoofdklasse besloot 
staf en bestuur van Buitenpost dat ze het nieuwe seizoen 2020-2021 wederom zullen uitkomen in de 
hoofdklasse B. 
Ook kwam Buitenpost 1 uit in de bekercompetitie. Buitenpost was voor de poulefase vrijgeloot, in de knock-
out fase werd er onder meer van Drachtster Boys 1, Read Swart 1 en Leeuwarder Zwaluwen 1 gewonnen. In 
de kwartfinale zouden we uit spelen bij Hoogezand 1, maar helaas werd deze wedstrijd door het coronavirus 
ook niet meer gespeeld. Wel werd Buitenpost 1 door de goede prestaties uitgeloot door de KNVB om in het 
seizoen 2020-2021 deel te gaan nemen in de voorronde van de landelijke TOTO KNVB Beker. Toch een 
prestatie om trots op te zijn. Tevens werd er bekend gemaakt door het bestuur dat Jasper Bouma en Wietse 
van der Veen ook het volgende seizoen weer voor de groep bleven staan, ook de andere stafleden gaven aan 
om ook nog een jaar door te zullen gaan. 
 
Buitenpost 2 
Ons tweede elftal kwam dit seizoen uit in de reserve eerste klasse, onder leiding van de nieuwe trainer 
Wietse Cuperus uit Opende en leider Wiebe Tabak uit Buitenpost. De doelstelling was handhaving in de 
reserve eerste klasse. Buitenpost 2 wisselde goede met slechte wedstrijden af. Dit resulteerde in een 
zevende plek op de ranglijst. Een beetje tegenvallend seizoen dat ook in maart 2020 stil werd gezet. Na dit 
afgebroken seizoen namen spelers en bestuur afscheid van trainer Wietse Cuperus. Het bestuur wil 
nogmaals Wietse bedanken voor al zijn inzet voor de club. Als nieuwe trainer werd Bauke Jan Stuursma 
aangesteld. Bauke Jan komt over van de JO 19-1. Ook wensen wij als bestuur Bauke Jan veel succes toe als 
trainer van Buitenpost 2.  
 
Buitenpost 3 
Het derde, onder bezielende leiding van trainer en leider Floyd Tjeerdsma, deed het in de reserve derde klas 
redelijk. Het bleek dit jaar een volwaardige elftal dat zich goed staande hield in de reserve derde klas. 
Buitenpost 3 eindigde in maart 2020 op een 7 de plek. Er waren in deze korte afgesloten seizoen niet veel 
bijzonderheden. Maar één bijzonderheid wil ik u niet ontnemen. Bij de wedstrijd Harkema Opeinde 2 tegen 



Buitenpost 3 speelde de clubscheidsrechter van Harkema Opeinde een negatieve hoofdrol, wat bij trainer en 
spelers nog niet is verwerkt, namelijk bij deze wedstrijd werd er een doelpunt van Harkema Opeinde 2 
goedgekeurd ondanks buitenspel, en een doelpunt van Buitenpost 3 werd wegens buitenspel afgekeurd. Er 
was nog tijd om gelijk te maken, maar daar dacht deze scheidsrechter anders over en floot voor het einde 
van de wedstrijd. Maar er was toch nog wel een hoogtepunt te benoemen, en dat is dat Floyd een jaar 
bijtekende als trainer van ons derde elftal. 
 
Buitenpost 4 
Buitenpost 4, onder leiding van Daan Zorgdrager, kwam in het seizoen 2019-2020 uit in de reserve vierde 
klasse. Een elftal dat bestond uit jonge spelers. Omdat Buitenpost 3 veel spelers had, dat ook nog werd 
aangevuld door spelers van de selectie van Buitenpost 2, konden de spelers die niet meegingen met 
Buitenpost 3 op niveau blijven spelen in Buitenpost 4. Af en toe moesten er nog wat spelers van Buitenpost 
5 mee om met een voltallig elftal te gaan voetballen. In het begin van de competitie ging het nog redelijk 
goed. Maar toen kwam de klad er een beetje in. Er waren wedstrijden bij die heel dik werden verloren, 
daardoor was in deze tijd moeilijk om nog van plezier te spreken. Maar elke keer kon Daan ze nog motiveren 
om toch maar door te blijven gaan. In maart 2020 stond men jammer genoeg op de laatste plaats. Er is voor 
het vierde een verzoek gedaan naar de KNVB om ik het seizoen 20020-2021 een trede terug te doen, zodat 
ze dan uitkomen in de reserve vijfde klasse. Maar dat houd wel in dat ze dan niet het vierde zijn maar 
Buitenpost 5. 
 
Buitenpost 5 
Ons vijfde elftal kwam dit seizoen uit in de reserve vierde klasse. Het elftal van de leiders Kees van Dijk en 
Rein Spoelstra deden het zeer goed in deze klasse. Er werden verhitte duels uitgevochten in deze mooie 
competitie. Toen de competitie in maart 2020 werd stilgelegd stonden ze op een verdienstelijke 3e plek, met 
kans op meer. Een prima resultaat. Buitenpost 5 deed ook mee met de noordelijke bekercompetitie. 
Buitenpost 5 deed daar, trouwens ook al een jaar er voor, weer volop mee. Ze kwamen, net als ons eerste 
elftal, tot aan de kwartfinale. Maar helaas door de coronavirus werd ook deze wedstrijd geschrapt. Leider 
Kees van Dijk vond dat zeer jammer en zei met overtuiging tegen mij “deze keer hadden we de beker zeker 
gewonnen.” 
 
Buitenpost zondag 1 
Buitenpost zondag 1 kwam uit in de reserve vijfde klasse. Over het resterende seizoen verzamelde 
Buitenpost zondag 1 mooi wat punten en deed weer me om het kampioenschap. Ze eindigden op een mooie 
2e plek. Een prima resultaat. Op één ding waren alle spelers er wel over eens, dat men in deze competitie 3 
keer naar de eilanden moesten. Wel een beetje te veel van het goede. Maar afwachten wat volgend seizoen 
ze gaat brengen. 
 
Vrouwen zevental 
In het derde jaar na oprichting van Buitenpost vrouwen zevental werd er op de vrijdagavonden goed 
gepresteerd. Hoe ze zijn geëindigd in de najaar- en voorjaarreeksen weet ik niet, omdat er geen eindstanden 
bekend waren.  Maar ze hadden op de vrijdagen heel veel plezier met elkaar. Volgend seizoen is er helaas 
geen vrouwen zevental voetbal meer op de vrijdagen te bewonderen. Er bleven nog maar een paar 
speelsters over, te weinig om door te kunnen gaan.  
 
Joop de Haan 
Wedstrijdsecretaris senioren VV Buitenpost 


