
Zaalvoetbalteam scheidsrechtersvereniging Drachten zesde na strafschoppen op het Nederlands 

Kampioenschap te Terneuzen. 

Op zaterdag 20 januari 2018 werd in het Zeeuwse Terneuzen het Nederlands Zaalvoetbalkampioenschap zaalvoetbal voor 

scheidsrechters georganiseerd door de Zeeuwse scheidsrechtersvereniging Zeeuws Vlaanderen. In totaal acht teams hadden zich via 

diverse voorwedstrijden geplaatst voor dit kampioenschap en vanuit het Noorden werd hier aan deelgenomen door de lands 

kampioen van 2017 Groningen en Drachten. 

De organisatie had voor de twee poules keurig geloot en zodoende kwamen wij als Drachten uit in de poule met Alkmaar, Zeeuws 

Vlaanderen en Walcheren en in de andere poule zaten het team van Boxmeer, Groningen, Venlo en Tilburg. 

Het team van Drachten moest zaterdagochtend al vroeg uit de veren, want om exact 6.00 uur werd de reis met behulp van twee 

busjes aanvaard richting het verre Zeeuwse land. De weersomstandigheden waren op moment van vertrek niet echt hoopvol, want 

het had de avond/nacht flink gevroren, waardoor de wegen toch wel enigszins glad waren, maar desondanks konden onze 

chauffeurs Piet de Boer en Wieger Hoekstra de auto goed op de weg houden. In de loop van de rit werden de omstandigheden 

beter en na een kleine tussenpauze halverwege de reis, kwamen wij goed gemutst om 9.50 uur aan in het prachtige Terneuzen en 

de prachtige sporthal de Vaart. Alhier aangekomen werden wij keurig ontvangen door de gastvereniging en konden onze spelers de 

kleedkamer opzoeken om zich alvast voor te bereiden op de komende wedstrijden. Na een bespreking van het managementteam 

bestaande uit de heren Douwe Boonstra en zijn assistent Piet de Boer, werd de doelstelling die het team wilde behalen vastgelegd 

en werden er enkele tactische tips gegeven. Ondanks een prima inzet, met veel passie lukte het net niet om onze doelstelling de 

kruisfinales te halen en werden wij na 3 wedstrijden 3 punten te hebben behaald 3e in onze poule en dat betekende dat wij moest 

spelen om de vijfde en zesde plaats tegen de nummer 3 uit de andere poule. Dit bleek uiteindelijk de landskampioen van het vorig 

jaar te worden namelijk onze buur Groningen. In een werkelijke prachtige wedstrijd met de mooiste kansen in het begin voor onze 

vereniging, werden wij langzamerhand toen de tijd verstreek door Groningen onder druk gezet en was het aan inval doelman Jo 

Hoekstra te danken dat de eindstand uiteindelijk 0-0 werd, al hadden wij bijna op slinkse wijze de wedstrijd nog beslist toen Dennis 

Bosgraaf net te kort kwam op een voorzet van Melvin Schuurman en de uitmuntende doelman van Groningen goed in de baan van 

het schot lag. Deze uitslag was voor ons als team Drachten een zeer goed resultaat tegen een zeer sterke tegenstander. Hierna 

moesten dus strafschoppen de beslissing brengen en dit was beter besteed aan onze buur Groningen, zodat zij vijfde werden en wij 

zesde, waarbij dus moet worden aangetekend dat Drachten de morele winnaar was gezien het verwachtingspatroon bij Groningen. 

Na afloop van de finale die uiteindelijke werd gewonnen door het team van Venlo dat in de finale Tilburg versloeg werd ons team 

nog verrast toen bleek dat wij de gigantisch grote Fairplay bokaal ook nog eens door het team van Douwe en Piet was behaald en zo 

lieten wij in Terneuzen als groep Drachten een meer dan prima indruk achter. 

Na afloop nog even een aantal consumpties te hebben genoten werd de thuisreis aanvaard en werd deze leuke dag met veel 

enthousiaste spelers en begeleiders afgesloten met een heerlijk avondje WOKKEN in Drachten.  

Einduitslag NK Zaalvoetbal Scheidsrechter teams 

1. Venlo    5 Groningen (na strafschoppen) 

2. Tilburg    6 Drachten (na strafschoppen) 

3. Zeeuws Vlanderen  7 Walcheren 

4. Alkmaar    8 Boxmeer 

Winnaar Fairplayprijs   : Drachten. 

Het team van Drachten bestond uit de volgende spelers en begeleiding 

Sven Tjeerdsma (k), Jo Hoekstra (k), Wieger Hoekstra, Melvin Schuurman, Willem Pieter de Vries, Dennis Smit, Dennis Bosgraaf, 

Alwin Grondsma , Auke Sikke Broersma (viel geblesseerd in de eerste wedstrijd uit en kon niet verder spelen) en de team 

begeleiders Piet de Boer en Douwe Boonstra 

Namens het bestuur COVS Drachten wil ik alle spelers en begeleiders dank zeggen voor hun inzet voor onze vereniging. Het was een 

prachtige leuke maar lange dag. 

Uw reporter. 


