
JAARVERSLAG SENIOREN VV BUITENPOST SEIZOEN 2021-2022 

 

Na jaren van corona te hebben gehad en daarom het niet uitspelen van de competitie, konden we eindelijk wel 

starten met de competitie 2021-2022. 

 

3 nieuwe trainers 

We begonnen als eerste elftal met 3 nieuwe trainers. Willem Brouwer uit Drachten werd hooftrainer, Marcel 

Hiemstra uit Opende werd de assistent trainer en Jan Faber uit Leeuwarden werd ook assistent trainer. 

Laatstgenoemde kwam stage lopen bij Buitenpost om zijn licentie UEFA A te halen.  Tjeerd Douma werd aan de staf 

toegevoegd als teammanager.  De andere stafleden zijn  Allert Pol en Wendy Albada als fysiotherapeuten  en Joop 

de Haan als teammanager. Ook kwamen er nieuwe spelers de selectie versterken, namelijk Rob Schokker uit 

Heerenveen en Max Huiskamp uit Leeuwarden. Er kwamen ook nog 4 eigen jeugdspelers bij de selectie, namelijk 

Mike Visser, Eelze Spinder, Jorn Jongsma en Hans Beute. 

Competitie 

Na een paar nuttige oefenwedstrijden tegen onder andere Harkemase Boys en Pelikaan S. was de start van de 

hoofdklasse B competitie op zaterdag 28 augustus thuis tegen De Dijk uit Amsterdam. Na een goede wedstrijd met 

veel kansen, werd er toch met 0-1 verloren , door een uitbraak van de Dijk. De 2e wedstrijd uit bij Noordscheschut 

werd met 1-3 gewonnen, en de eerste  punten stonden op papier. Na winst op DETO thuis, AZSV thuis, ONS uit, Swift 

uit en met gelijke spelen tegen Putten uit en HZVV thuis had Buitenpost voor de winterstop 17 punten uit 12 

wedstrijden.  Ook werd er nog 1 bekerwedstrijd gespeeld op een dinsdagavond in oktober 2021  tegen ODV 1. Deze 

wedstrijd werd gemakkelijk gewonnen met 5-0.                                                                                                                

Corona 

Een echte winterstop was het eigenlijk ook niet want na de laatste competitie wedstrijd op zaterdag 27 november 

thuis tegen HZVV  werd het voetbal door de KNVB weer stopgezet doordat er weer veel mensen 

coronabesmettingen kregen en door ingrijpen van de regering het voetballen stop werd gelegd. Na bijna 3 maanden 

werd de competitie weer gestart. De bekercompetitie werd voor deze jaargang ook door de KNVB stopgezet. 

Overlijden Tjeerd Douma 

Maar in de periode van corona kregen we het vreselijke bericht dat onze teammanager Tjeerd Douma door een 

hartstilstand was overleden op zondag 23 januari 2022. Dit was voor zijn  gezin en  familie, bestuur, selectie, alle  

leden en supporters van de club een onbeschrijfelijke harde klap. De selectie en diverse andere elftallen zijn de 

eerste weken vaak bijeen gekomen om hierover te praten. Het had een geweldige impact binnen de club. Op vrijdag 

28 januari 2022 is Tjeerd Douma naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er waren dan ook veel leden die langs de kant 

van de weg witte ballonnen oplieten voor Tjeerd om op gepaste manier afscheid te nemen . Het was een 

onvergetelijk dag voor iedereen.  Rust zacht Tjeerd en we zullen aan jou blijven denken. 

11e plek 

De competitie werd weer hervat op zaterdag 19 februari 2022 tegen Eemdijk. Hier werd er een verdienstelijk gelijk 

gespeeld met 1-1. Zaterdag 26 februari 2022 werd ook nog een onvergetelijke dag. Op deze dag was er 1 minuut 

stilte voor de wedstrijd vanwege het overlijden van Tjeerd Douma. In deze wedstrijd kwam Buitenpost 1 met 0-1 

achter, maar de tweede helft werd dit omgezet in een verdiende 2-1 overwinning. Na overwinningen op 

Noordscheschut, Flevo Boys  thuis, ONS thuis , HZVV uit , en met gelijke spelen tegen Berkum thuis, Nijkerk uit en 

Eemdijk thuis, werden er na de winterstop nog eens 19 punten aan het totaal toegevoegd. Buitenpost eindigde in de 

competitie met 26 punten uit 30 wedstrijden op een verdienstelijke 11e plek op de ranglijst, met een doelsaldo van 

33 doelpunten voor en 44 doelpunten tegen. 

Inmiddels was Jan Faber geslaagd voor zijn licentie UEFA A. Jan Faber verlaat ons na 1 jaar en wordt hoofdtrainer bij 

Be Quick Dokkum 1. Het bestuur wenst Jan heel veel succes toe bij zijn nieuwe uitdaging. Verder blijft de staf intact 

voor het nieuwe seizoen.  

Buitenpost 2 

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

In het begin van het nieuwe seizoen werden er 3 bekerwedstrijden gespeeld, dit ter voorbereiding op het nieuwe 



seizoen. Er zaten in deze competitie 12 ploegen die gingen strijden om het kampioenschap.                                     

Bauke Jan beschikt over een jonge groep waar heel veel potentie in zit.  Na 22 wedstrijden te hebben gespeeld in de 

reserve eerste klasse stonden ze op een 3de plek. Leeuwarder Zwaluwen 2 was in deze competitie de kampioen, die 

er met kop en schouders boven uit steeg. Buitenpost  2 behaalde 46 punten uit 22 wedstrijden en met een doelsaldo 

van 66 voor en 29 tegen. Door dit resultaat kwamen ze in de nacompetitie voor een plek in de reserve hoofdklasse.  

De eerste wedstrijd in de nacompetitie werd er gespeeld tegen Meppel 2 uit, door een 3-0 nederlaag werd 

Buitenpost 2 uitgeschakeld voor promotie. 

Buitenpost 3 

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

Ook Buitenpost 3 had drie poulewedstrijden voor de beker als voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de 

winterstop stopte Floyd Tjeerdsma met zijn werkzaamheden bij Buitenpost 3. Zijn vrouw werd ernstig ziek, en Floyd 

wilde hierom graag meer bij haar zijn om haar behulpzaam te zijn. Doeke Henstra, speler van het derde, werd bereid 

gevonden om het trainer/leiderschap op zich te nemen tot het einde van het seizoen.                                                      

Buitenpost deed het niet onverdienstelijk en eindigde op een 4de plek in de competitie. Ze moesten                

Harkemase Boys 3, Zwaagwesteinde 2 en de uiteindelijke kampioen Burgum 3 voor zich dulden.  Ze speelden 35 

punten in 22 wedstrijden bijeen, en met een doelsaldo van 61 doelpunten voor en 40 doelpunten tegen.                   

Voor het nieuwe seizoen is er door het bestuur haastig gezocht na een nieuwe trainer en leider voor het nieuwe 

seizoen. En dat is dan gelukkig ook gelukt. Oene Douwe Koopmans wordt de nieuwe trainer en Daan Zorgdrager 

wordt de nieuwe leider. Het bestuur wil vanaf deze plek Floyd Tjeerdsma bedanken  voor zijn inzet in de vele jaren 

dat hij bij Buitenpost trainer is geweest. Ook wil het bestuur Doeke Henstra bedanken dat hij bereid was om de 

taken van Floyd over te nemen tot het eind van de competitie. En als laatste wenst het bestuur Oene Douwe en 

Daan veel succes volgend jaar bij Buitenpost 3. 

Buitenpost 4 

Ons vierde 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.  Ook 

ons vierde had 3 bekerwedstrijden als voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Zoals bijna elk jaar draait Buitenpost 4 

weer goed mee bovenin. Ook dit seizoen werd er weer gestreden om het kampioenschap in de reserve vierde klasse.  

Uiteindelijk moesten ze Kootstertille 2  voor laten gaan, die tevens ook kampioen werden.  Buitenpost 4 werd dan 

ook 2de in de competitie, in 20 wedstrijden werden 42 punten behaald. Met een positief doelsaldo van 33.                 

Er werd dit seizoen 64 doelpunten gemaakt en ze kregen er 31 doelpunten tegen.                                                               

Aan het eind van het seizoen gaf Kees van Dijk aan te stoppen als leider van Buitenpost. We hebben het even 

nagekeken maar Kees is 24 jaar leider geweest bij Buitenpost 4. Joop de Haan bedankte namens het bestuur Kees 

van Dijk voor zijn geweldige inzet bij de voetbalvereniging Buitenpost en overhandigede Kees een bos bloemen en 

een tegoedbon. Omdat Buitenpost er volgend jaar een senioren elftal er bij krijgt, wordt Buitenpost 4 volgend jaar  

Buitenpost 5. Ook is het bestuur er in geslaagd voor volgend jaar een nieuwe leider te zoeken, en dat is Melle 

Hamstra. Het bestuur wenst Melle Hamstra veel succes toe als leider van dan Buitenpost 5.                                

   

Buitenpost 5 

Buitenpost 5 onder leiding van Daan Zorgdrager, kwam in het seizoen 2021-2022 uit in de reserve vijfde klasse.      

Een elftal dat bestond uit jonge spelers die veel plezier onderling hadden . De poulewedstrijden voor de beker waren 

ook ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar gingen wel jammer genoeg verloren.                                                

Er werden in hun competitie  20 wedstrijden gespeeld en ze behaalden 14 punten. Ze eindigden  van de 11 ploegen 

op een 9de plek. Er werd dan ook 24 keer gescoord maar ze kregen wel 61 doelpunten tegen.   ‘T Fean ´58 5 werd 

kampioen in hun klasse. Buitenpost 5 is volgend jaar Buitenpost 6. Ook werd er afscheid genomen van hun leider 

Daan Zorgdrager, zoals u al had gelezen wordt hij  leider van Buitenpost 3 .  Ook namens het bestuur bedankt Daan, 

voor je geweldige inzet al die jaren als leider van Buitenpost 5. En we  wensen jou heel veel succes als leider van 

Buitenpost 3. 

Zondag 1 

Buitenpost zondag 1 kwam uit in de reserve vijfde klasse. Na ook 3 bekerwedstrijden als voorbereiding te hebben 

gespeeld voor het nieuwe seizoen begon Buitenpost ZO in de nieuwe competitie. Dit was wel een competitie waarbij 



ze veel moesten reizen naar de provincie´s Groningen en Drenthe. En na lange reizen te hebben doorstaan werd 

Buitenpost ZO KAMPIOEN! Na 22 wedstrijden te hebben gespeeld werden er 19 gewonnen, 2 gelijk gespeeld en 

maar 1 keer verloren. De nummer 2 van de ranglijst Gomos 4 kwam 6 punten te kort.  Er werd maar liefst 150 keer 

gescoord en ze kregen maar 20 doelpunten tegen. Een geweldige prestatie van Buitenpost ZO. Buitenpost ZO zal dan 

ook volgend seizoen uitkomen in de reserve 4de klasse, en laten we hopen dat ze worden ingedeeld bij Friese 

ploegen, dan is de reistijd ook veel korter. 

Vrouwen 1 

Buitenpost Vrouwen 1 kwamen het vorige competitie uit in de 3de klasse, waar ze al jaren in bivakkeren.                      

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

behartigen als leidsters bij de vrouwen.  Ook kreeg Buitenpost Vrouwen een nieuwe trainer. Na jaren zoeken naar 

een geschikte trainer werd er een nieuwe trainer gevonden. Het is Herman Alberts geworden, afkomstig uit 

Zwaagwesteinde. Het werd een moeizaam seizoen, ook door blessures e.d., werd er een 9de plek bereikt als 

eindrangschikking met 22 punten.  Ze speelden 22 wedstrijden waar 6 van werden gewonnen, 4 gelijk werden 

gespeeld en 12 wedstrijden verloren. Ze scoorden 52 doelpunten en kregen 59 doelpunten tegen. Een mooi seizoen 

voor Buitenpost Vrouwen. Het is een enthousiaste en gezellige groep dames, zowel op het voetbalveld en tijdens de 

derde helft. En wat is het mooi dat de club een dames elftal heeft, ze zorgen voor veel plezier en sfeer op de 

zaterdagen in onze kantine. In goed overleg is voor volgend seizoen besloten om niet verder te gaan met de trainer. 

Het bestuur zal kijken voor een nieuwe trainer. 

Vrijdag damesteam 

En er werd op de vrijdagavonden weer een damesteam  7 tegen 7 opgericht. Het is een gezellige groep dames die op 

vrijdagavonden veel plezier beleven. Er wordt dan ook hard getraind en in hun wedstrijden gaan ze voor de winst. Ze 

hebben een competitie met  5 ploegen. Ze gaan dan ook spelen bij WTOC, Zwaagwesteinde, V en V ´68 en  SVO DKC . 

Dat doen ze op de vrijdagen waar ze onderling wedstijden spelen. Ze eindigden jammer genoeg als laatste in hun 

competitie. Van de 19 wedstrijden zijn er 3 gewonnen , 4 gelijk gespeeld en 12 verloren. Ze scoorden 9 doelpunten 

en kregen er 29 tegen.  Maar het was nog maar het eerste jaar, volgend seizoen gaat het zeker beter. 

Voor het nieuwe seizoen krijgt de vereniging er weer een heren 35+ 7 tal bij. U leest in het jaarverslag van volgend 

jaar hoe het hun vergaan is op de vrijdagavonden. 

 

Joop de Haan 

Wedstrijdsecretaris Senioren V.V. Buitenpost 


