
Jaarverslag senioren seizoen 2020-2021 

 

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 

K.N.V.B. besloot dat er geen kampioenen benoemd gingen worden en dat er geen clubs gingen degraderen.  Ook 

deze regels gelden voor de voetbalvereniging Buitenpost, en daarom werd het na maart heel erg stil op de Swadde. 

Dit waren de eerste regels van mijn jaarverslag 2019-2020. 

In dit jaarverslag mochten we weer voetballen in het nieuwe seizoen 2020-2021, maar na een paar bekerwedstrijden 

en competitiewedstrijden was het alweer over na het weekend van 10-11 oktober.Daarom een geheel ander 

jaarverslag van de senioren van V.V. Buitenpost. Ik neem u even mee van het begin van de competitie tot de laatste 

wedstrijden in oktober 2020. 

 

Buitenpost 1 

Ons eerste elftal stond het seizoen 2020 – 2021 onder leiding van onze hoofdtrainer Jasper Bouma uit Burgum en 

assistent-trainer Wietse van der Veen uit de Triemen. De andere (nieuwe) stafleden waren: Sjouke Kingma 

keeperstrainer, Allert Pol fysiotherapeut, Wendy Albada fysiotherapeut en Joop de Haan Teammanager. Er zijn geen 

spelers vertrokken aan het eind van het seizoen. 

Wij waren al heel erg ver gekomen in de noordelijke KNVB-beker, we zaten al in de kwartfinales, maar door de 

corona-uitbraak werd deze wedstrijd niet meer gespeeld. Doordat we zo ver waren gekomen is besloten dat we aan 

het begin van het nieuwe seizoen op basis van de goede prestaties in de noordelijke beker ook voor de Landelijke 

TOTO KNVB mochten uitkomen. In de eerste voorronde werden wij gekoppeld aan D.W.O.W uit Wieringerwerf. Een 

derdeklasser. Het was geen goede wedstrijd, maar we wonnen wel met 2-5, zodat we naar de tweede en laatste 

voorronde kwamen. Deze tweede voorronde in oktober 2020 werd thuis gespeeld tegen Hoofdklasser Capelle. Een 

geweldige wedstrijd van Buitenpost. Na 90 minuten stond er 1-1 eindstand op het scorebord. Dit bleef ook zo na de 

verlenging. Capelle nam de strafschoppen beter dan Buitenpost. Zodat we waren uitgeschakeld en niet in het 

hoofdtoernooi van de landelijke TOTO KNVB beker kwamen. Jammer, want Buitenpost had zeker meer verdiend. 

De competitie in de Hoofdklasse begon met een uitwedstrijd naar Genemuiden. We speelden een goede wedstrijd, 

maar verloren daar nipt met 1-0. De tweede wedstrijd was thuis tegen O.N.S. Sneek. Na een boeiend spektakel werd 

er met 2-0 gewonnen. De week daarop kregen we Flevo Boys uit Emmeloord op bezoek. Dit werd een pijnlijke 0-4 

nederlaag. Daarna reisden we naar Hoogeveen om het op te nemen tegen H.Z.V.V. Na een goede wedstrijd werd 

daar ook verloren met 1-3. NSC Nijkerk was onze volgende tegenstander thuis. Helaas werd deze wedstrijd ook 

verloren met 1-5. De laatste wedstrijd voor de coronastop was uit bij AVV Swift uit Amsterdam. Deze wedstrijd werd 

roemloos verloren met 6-0. Na deze uitslagen stond Buitenpost op een 14e plaats op de ranglijst. 

Buitenpost heeft daarna op zaterdagen nog door kunnen trainen, zolang als het mocht tot eind van het seizoen. We 

mochten ook aan het eind van het seizoen nog wat onderlinge wedstrijden spelen, om ons weer een beetje op te 

laden voor het nieuwe seizoen. 

Tevens werd er bekend gemaakt door Jasper Bouma dat hij zijn contract na dit seizoen niet meer zou verlengen, dat 

was voor het bestuur wel een grote verrassing. Daarna is het bestuur ook in gesprek gegaan met Wietse van der 

Veen, na een goed gesprek zijn ze overeengekomen dat Wietse na het seizoen geen assistent-trainer meer is. 

Namens deze weg wil het bestuur nogmaals Jasper Bouma en Wietse van der Veen bedanken voor hun geweldige 

inzet bij het eerste elftal in de afgelopen 2 seizoenen. 

Daarnaast moest het bestuur haastig op zoek naar nieuwe trainers. En na een paar gesprekken te hebben gevoerd 

werd uiteindelijk besloten dat Willem Brouwer uit Drachten de nieuwe trainer wordt. Als assistent-trainer werd 

Marcel Hiemstra uit Opende aangesteld. Later kwam er nog een nieuwe trainer bij, namelijk Jan Faber uit 

Leeuwarden die stage gaat lopen bij Buitenpost om zijn licentie UEFA A te halen.  Het bestuur wenst alle 3 trainers in 

het nieuwe seizoen veel succes toe. 

Buitenpost 2 

Ons tweede elftal kwam dit seizoen uit in de reserve eerste klasse, onder leiding van de nieuwe trainer Bauke Jan 



Stuursma. Aan het begin van het nieuwe seizoen werden er 3 bekerwedstrijden gespeeld, dit ter voorbereiding op 

het nieuwe seizoen. Helaas zijn ze de poule niet doorgekomen. In de competitie werden er 4 wedstrijden gespeeld 

voordat de coronaregels werden aangescherpt en er niet langer meer gevoetbald werd. Van deze 4 wedstrijden 

werden er 3 gewonnen en deed Buitenpost 2 mee om de eerste plaatsen op de ranglijst. Bauke Jan beschikt over 

een jonge groep waar heel veel potentie in zit.  

Buitenpost 3 

Het derde, onder bezielende leiding van trainer en leider Floyd Tjeerdsma, deed het in de reserve derde klas redelijk.  

In de poulewedstrijden voor de beker ging het zeer goed. Er moest worden gespeeld met elftallen uit de reserve 1e 

en 2e klas.  Na deze wedstrijden werden ze toch uitgeschakeld door het doelsaldo. Heel erg jammer. Maar het bleek 

dit jaar een volwaardig elftal wat zich goed staande hield in de reserve 3e klas. Buitenpost 3 eindigde in oktober 

2020 na vier wedstrijden op een 5 de plek.  

Buitenpost 4 

Ons vierde elftal kwam dit seizoen uit in de reserve 4e 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 oktober 2020 werd stil gelegd na 4 wedstrijden stonden ze bovenaan op de ranglijst. Een prima 

resultaat. Buitenpost 4 deed ook mee met de noordelijke bekercompetitie. Buitenpost 4 was echt een goede 

cupfighter, maar helaas vloog men dit jaar na 1 wedstrijd te hebben gespeeld er al uit. 

Buitenpost 5 

Buitenpost 5, onder leiding van Daan Zorgdrager, kwam in het seizoen 2020-2021 uit in de reserve 5e klasse. Een 

elftal dat bestond uit jonge spelers. De poulewedstrijden voor de beker waren ook ter voorbereiding op het nieuwe 

seizoen, maar gingen wel jammer genoeg verloren. De 4 wedstrijden in de competitie gingen ook niet al te goed, 

zodat ze onder in de ranglijst waren te vinden. Ze geven de moed in ieder geval niet op. Er wordt elke donderdag 

hard getraind om in het nieuwe seizoen beter voor de dag te komen. Buitenpost 5 is een ploeg met jonge spelers die 

samen veel plezier hebben. 

Zondag 1 

Buitenpost zondag 1 kwam uit in de reserve vijfde klasse. Na vier wedstrijden te hebben gespeeld waren ze nog 

ongeslagen en stonden ze mee bovenin op de ranglijst. Toch jammer dat men in oktober moest stoppen door 

corona. Laten we hopen dat ze in het nieuwe seizoen deze status kunnen volhouden en misschien dan de 

kampioensvlag mogen gaan hijsen. Ook speelden ze 1 wedstrijd voor de noordelijke beker. Deze werd gewonnen en 

men ging door in de beker. Maar helaas is daar geen vervolg aan gegeven. 

Vrouwen 1 

Voor ik verder ga met het jaarverslag wil ik graag mijn excuus aanbieden aan de voetballende vrouwen van 

Buitenpost, omdat ik de afgelopen 2 jaar vergeten ben om Buitenpost Vrouwen 1 te benoemen in het jaarverslag 

van de senioren.  En in een mooie club als Buitenpost horen de vrouwen er gewoon bij. Kijk maar naar de 

zaterdagen, dan is er heel veel sfeer in de kantine. Na dit te hebben gezegd wil ik nu overgaan naar hun jaarverslag. 

Bij de vrouwen zijn er twee leidsters te weten Els Kazimier en Jeannette Meijer die zoals voorgaande jaren de zaken 

behartigen bij de Vrouwen. Net als alle andere elftallen hadden ze als voorbereiding twee bekerwedstrijden. De 

eerste beker wedstrijd speelden ze gelijk en de tweede werd jammer genoeg verloren. De vrouwen kampten voor 

aanvang van de competitie  met veel vrouwen die spierblessures opliepen. Met als gevolg in de competitie te weinig 

speelsters en ook raakte de keepster nog geblesseerd. Maar de 3 gespeelde wedstrijden in de competitie gingen alle 

drie maar nipt verloren, namelijk met 3-2, 5-6 en 4-2. Na deze drie wedstrijden bivakkeerden de dames onderaan de 

ranglijst. Gelukkig begonnen ze nu goed aan de nieuwe competitie. 

Joop de Haan 

Wedstrijdsecretaris Senioren V.V. Buitenpost 


