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D
e goede bedoelingen
van KNVB en clubs ten
spijt, gaat het coronavi-
rus ook in dit eerste
‘volle’ weekeinde het

competitieverloop bepalen. IJVC
baalt. De IJlsters waren er na twee ge-
wonnen inhaalduels klaar voor.

IJVC is na Leovardia de Friese
ploeg die het langst ongeslagen is.
Op 30 november 2019 werd voor het
laatst verloren, van Bakhuizen. Het
nu door corona geplaagde Heeren-
veen leed drie maanden later de laat-
ste nederlaag, 7-3 tegen Ens. Mo-
menteel voeren de rivalen de rang-
lijst aan met 24 punten uit 8 duels.

De mannen uit de stad gingen er
zaterdag met de eerste periodetitel
vandoor. Voor de tweede keer op rij
werd een inhaalwedstrijd (tegen
angstgegner Bakhuizen) met 4-1 ge-
wonnen. Dat leverde op doelsaldo
(+30 tegen +21) in elk geval een
plaats in de nacompetitie op, maar
daarmee neemt IJVC geen genoegen.
,,We gaan voor het kampioenschap’’,
zegt Pim Goeman (22).

De middenvelder maakt deel uit
van een jeugdig, met flair spelend
elftal, dat zonder coronacrisis de
vierde klasse vrijwel zeker al had be-
reikt. Dit seizoen moet het gaan ge-
beuren, waarbij IJVC als voordeel

heeft dat de zondagteams van zowel
Heerenveen als het al 8 punten ach-
terop geraakte FVC straks ‘horizon-
taal overstappen’ naar zaterdag. Dat
betekent dat de eerste elftallen van
die clubs in de eerste of tweede klas-
se belanden. Mochten Goeman c.s.
de titel mislopen, dan levert ook de
tweede plaats promotie op.

De Kypmantsjes willen er echter
uithalen wat erin zit. ,,We beschik-
ken over een brede selectie en zijn
een hecht vriendenteam met indivi-
duele kwaliteiten’’, vertelt Goeman.
,,Je moet elke training scherp zijn,
want de concurrentie is groot. De
meesten spelen al lang samen. Van-

uit de jeugd werden we eerst het der-
de elftal, zodat we ervaring in het se-
niorenvoetbal kregen. Dat betaalt
zich uit. We weten wat we aan elkaar
hebben en hebben plezier, al is de
sfeer vaak wel goed als je veel wint.’’

De student sociaal werk noemt
zich het manusje-van-alles van IJVC,
waar aanvoerder Rens Soenveld met
118 goals bijna alltime-clubtopscorer
is. ,,Ik speel het liefst links op het
middenveld, maar ik kan ook cen-
traal achterin uit de voeten en als
het moet in de aanval. Het team ‘die-
nen’ vind ik belangrijk, maar het is
eerlijk gezegd niet altijd leuk, omdat
ik dan niet altijd uit de verf kom.’’

Goeman scoorde in Bakhuizen
zijn tweede doelpunt van het sei-
zoen. ,,Daar was ik wel aan toe.’’ De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij
door balverlies de enige tegentreffer
inluidde. Opvallend: IJVC stond de
laatste twee duels bij rust comforta-
bel met 4-0 voor, maar ‘verloor’ bei-
de tweede helften. ,,Tegen Mulier
kwam het door concentratieverlies.
In de rust leek de kleedkamer wel
een kippenhok en speelden we ver-
volgens slap. Tegen Bakhuizen had-
den we wat pech in de afronding.’’

Het zijn ervaringen die de jonge
ploeg bij de les houden, weet Goe-
man. ,,Als het altijd van een leien

dakje gaat, kun je lichtzinnig wor-
den. Dat we al dik twee jaar niet ver-
loren hebben, geeft veel vertrou-
wen, maar we moeten waken voor
overmoed. Wat dat betreft kregen
we net voor de winterstop een waar-
schuwing. We oefenden tegen vier-
deklasser VHK en gingen flink op
onze plaat. 5-1. Dan besef je dat het je
nooit komt aanwaaien.’’

Als IJVC scherp is, worden goede
resultaten geboekt in oefen- en be-
kerwedstrijden tegen hoger spelen-
de clubs. Goeman: ,,We geven in de
meeste gevallen prima partij. Met al-
le respect voor deze klasse, maar we
zijn toe aan een nieuwe uitdaging.’’

PETER VAN DER MEEREN

Pim Goeman, middenvelder van IJVC, dat morgen graag de topper tegen het eveneens al lange tijd ongeslagen Heerenveen had gespeeld. FOTO NIELS DE VRIES

Voor Heerenveen-
IJVC is het woord
topper uitgevon-
den. Naast de kop-
positie in 5A zou-
den morgen fraaie
ongeslagen sta-
tussen op het spel
staan. Zouden ja,
want gisteren al
ging er een streep
door deze kraker.

Jonge IJlsters klaar om te oogsten
WARMING-UP AMATEURVOETBAL

‘Als versterkingen van De Wâlde opstaan, zit er zege in’

DUEL VAN DE WEEK

Wat is dit weekeinde het
leukste, spannendste en/of
meest aansprekende duel op
de Friese amateurvelden?
Vier insiders laten hier hun
licht over schijnen en
voorspellen de uitslagen.

Dit zijn voetbaldier Jan Faber,
assistent-trainer van Buitenpost;
Hessel Altenburg, oud-keeper
van Joure, Flevo Boys en Balk;
Line Atsma, al bijna twintig
jaar voetbalmedewerker van
deze krant en Klaas de Boer,
maker van zo’n 450 officiële
doelpunten en nu trainer
van Noordbergum.

Duel: NOK-De Wâlde
Klasse: Zaterdag 4A
Prognose: 1-2
,,Dit is niet alleen
een kelderduel, maar
ook een prachtige
derby die bij beide

clubs erg leeft. De strijd zal morgen
hevig zijn, omdat de ploegen niet
hadden verwacht dat ze op dit
moment nog maar 3 punten zou-
den hebben. De mannen van Herre
Gaastra (De Wâlde) ruiken weke-
lijks aan hun eerste zege, maar
steeds wordt nipt verloren. NOK-
trainer Simon Smink heeft daaren-
tegen een overwinning kunnen
vieren, maar daar bleef het voorals-
nog bij. De Wâlde heeft dit seizoen
een aantal versterkingen gekregen
en als die opstaan, zit er voor de
gasten een kleine zege in.’’

HESSEL ALTENBURG

Duel: Akkrum-Nieu-
weschoot
Klasse: Zondag 3A
Prognose: 2-0
,,Akkrum won de
laatste 4 officiële
duels en scoorde

daarin liefst 15 keer. Prachtig, maar
daar dat was in november. Hoe
staan de mannen van André de
Vries er nu voor? Twee oefenwed-
strijden tegen zaterdag-derdeklas-
sers verliepen prima, maar deze
week sloeg het coronavirus genade-
loos toe. De dinsdagtraining verviel
daardoor. Zondag zal blijken hoe-
veel spelers (voldoende) hersteld
zijn. Nieuweschoot bezorgde zich-
zelf afgelopen zondag een boost
door Dronrijp te verslaan. De rood-
witten zijn daarom vol goede moed
maar Akkrum blijkt tóch te sterk.’’

LINE ATSMA

Duel:Kollum-Nijland
Klasse: Zaterdag 2L
Prognose: 3-0
,,Yn dizze spannende
Frysk-Grinzer klasse
stiet Kollum tredde.
Nijland hat noch mar

2 punten. Kollum hat twa man dy’t
elk 5 kear skoard hawwe; Nijland
hat noch mar 5 goals makke yn 8
wedstriden. Dat moat oars om ek
oar jier yn de twadde klasse spylje
te kinnen. Nico Pieter Bonnema
stiet yn oefenwedstriden op 12
doelpunten, yn de kompetysje
hopet hy moarn syn totaal fan 1 op
syn minst te ferdûbeljen. Kollum
docht mei om de prizen, mar de
konkurrinsje is moardzjend. De
ploech is it oan harren stân fer-
plichte om de punten thús te hâl-
den. Ik sjoch dat ek wol gebeuren.’’

KLAAS DE BOER

Duel: ODV-V en V’68
Klasse: Zaterdag 4B
Prognose: 4-2
,,Dit is een wedstrijd
tussen twee zeer
ambitieuze trainers,
die volgend jaar bij

andere clubs werken. Bij de thuis-
ploeg staat Jeroen van Wijk aan het
roer. Deze tactisch sterke trainer
zwaait volgend seizoen de scepter
bij tweedeklasser Zuidhorn. De
trainer van de Garypsters, Albert
Wijbenga, gaat naar het ambitieuze
Opende. Het duel van morgen is
voor ODV van belang om koploper
RWF in het zicht te houden. Het
aanvallend ingestelde V en V ’68
zal de huid duur verkopen, maar
het surplus aan scorend vermogen
van de ploeg uit Wijnjewoude zal
andermaal doorslaggevend zijn.”

JAN FABER


