
 
 

Overzicht  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seizoen 2021-2022 
  



   

      | IJVCStats  
 

Inhoud 
Voorwoord ............................................................................................................... 4 

Selectie 2021-22 ..................................................................................................... 5 

Competitiewedstrijden 1e seizoenshelft .................................................................... 6 

Competitiewedstrijden 2e seizoenshelft .................................................................... 7 

Bekerwedstrijden .................................................................................................... 7 

Oefenwedstrijden .................................................................................................... 7 

Aanvoerderschap .................................................................................................... 8 

Oudste speler(s) competitie ..................................................................................... 8 

Jongste speler(s) competitie .................................................................................... 8 

Eindstand competitie .............................................................................................. 9 

Topscorers ............................................................................................................ 10 

Competitie ......................................................................................................... 10 

Beker ................................................................................................................. 10 

Oefen ................................................................................................................. 10 

Grootste overwinning (officiële wedstrijden) ........................................................... 11 

Grootste nederlaag (officiële wedstrijden) ............................................................... 11 

Kaarten ................................................................................................................. 11 

Gele kaarten competitie: 12 ............................................................................... 11 

Rode kaarten competitie: 0 ................................................................................ 11 

Competitiestatistieken ........................................................................................... 12 

Winst – Gelijk – Verlies ...................................................................................... 12 

Minuten per speler competitie............................................................................ 13 

Wedstrijden per speler ....................................................................................... 14 

Minuten per goal ............................................................................................... 15 

Speler Stats........................................................................................................... 16 

Debutanten in IJVC 1 in de competitie (5): ............................................................ 17 

Punten per trainer IJVC 1 ..................................................................................... 17 

Resultaten Johan Faber als trainer IJVC 1 ............................................................ 17 

Spelers met caps in 2021-22 op de Adelaarskalender ............................................ 18 

Mogelijke mijlpalen 2022-2023 ............................................................................. 18 

Aantal punten 5e klasse per Seizoen ...................................................................... 19 

  



   

      | IJVCStats  
 

IJVC in de media ................................................................................................... 20 

Wedstrijdverslagen ................................................................................................ 25 

IJVC begint bekeravontuur met overwinning op Birdaard. ................................. 25 

Moeilijjke wedstrijd omgezet in winst ................................................................. 27 

Veerkrachtig IJVC pakt overwinning .................................................................. 28 

Soenveld beslist topper vlak na rust .................................................................. 29 

Soenveld nestelt zich naast Meijer en beslist duel tegen Arum ........................... 31 

IJVC wint na comeback ook van Udiros ............................................................. 33 

Winst in niet al te denderende wedstrijd voor IJVC ............................................ 35 

IJVC maakt het zichzelf onnodig moeilijk tegen FVC .......................................... 37 

Ongeslagen reeks vindt zijn Waterloo in Irnsum ................................................ 38 

IJVC zet grote stap richting promotie met overwinning op WWS ........................ 40 

IJVC weer vierdeklasser na winst in Hielpen. (achteraf toch niet) ...................... 42 

Ontlading groot na winst op Heerenveen ............................................................ 44 

IJVC kroont zich tot kampioen in Woudsend ..................................................... 47 

IJVC voldoet aan plicht en wint in Boonbergum ................................................ 49 

The last dance van Nijdam en Dijkstra .............................................................. 51 

 
  



   

      | IJVCStats  
 

Voorwoord 
 
Na twee seizoenen die voortijdig afgebroken zijn door corona heeft de ploeg van 
trainer Johan Faber dit prima afgesloten met een kampioenschap in de vijfde 
klasse. Eindelijk zijn we weer uit de kelder van het amateurvoetbal. Zes 
achtereenvolgende jaren in de vijfde klasse is IJVC onwaardig, maar met de huidige 
selectie is het vertrouwen er dat de blik omhoog kan. In oefenwedstrijden tegen 
hoger geklasseerde teams is gebleken dat er een goede basis is om mee te kunnen 
draaien in de vierde klasse.  
 
Achteraf is het een uniek seizoen geworden, meer overwinningen en punten als ooit 
tevoren. Weinig tegendoelpunten wat ook al twintig jaar niet meer voorgekomen 
was. Destijds in het seizoen 2000/2001 kreeg de ploeg 24 tegen. Het record staat 
nog op veertien in het seizoen 1977/79 en vijftien in 1974/75 toen de ploeg 
ongeslagen kampioen werd. Ook werd Rens Soenveld de nieuwe topscorer aller 
tijden van onze vereniging. Daarnaast zijn we nu de enige vereniging met drie 
kampioenschappen in 5A. De doelpuntenreeks in de competitie staat nu op 34 
wedstrijden, en de laatste 23 thuiswedstrijden werd er niet verloren. Genoeg om 
voor te strijden komend seizoen.  
 
Weinig blessures hebben er mede aan bijgedragen dat Faber het gehele seizoen wat 
te kiezen had. Zestien spelers kwamen tot tien of meer wedstrijden. Wel hebben 
stages en vakanties invloed gehad, want in de huidige maatschappij kiezen spelers 
toch eerder voor een weekendje weg of een buitenlandse stage. Deze ontwikkeling 
speelt op alle niveaus en niet alleen binnen onze vereniging.  
 
Dit seizoen kenmerkte zich ook door de miscommunicatie met de KNVB. Wanneer je 
zelf met de bond belt ga je ervan uit dat deze informatie kloppend is. Hierdoor ga je 
zelf niet meer op zoek naar informatie welke tegenstrijdig is aan wat de bond zegt. 
Ook sneu voor de verenigingen die dachten nog een kans te maken op een 
nacompetitieticket. Pas na de wedstrijd tegen Hielpen kwam de bond met informatie 
dat Heerenveen en FVC wel ‘gewoon’ meededen om de prijzen. Terwijl in aanloop 
naar de eerste ontmoeting met Heerenveen in februari het gesprek met de KNVB al 
plaats had. In deze tussenliggende maanden dachten Arum, Irnsum en 
Boornbergum kans te maken op twee tickets in plaats van dus maar één. 
 
Mocht er een onvolkomenheid in dit overzicht staan, meld het maar. We zijn ook 
maar een vijfdeklasser en geen Eredivisie club. Alles gebeurt met de goodwill van de 
technische staf en spelers.  
 
 

Veel leesplezier, 

 

Reinier 

https://twitter.com/IJVCstats 

  

https://twitter.com/IJVCstats
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Selectie 2021-22 
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Competitiewedstrijden 1e seizoenshelft 
  

25-09 IJVC 7 - 1 Hielpen 

32’ 1-0 Melle Kramer, 36’ 1-1,  

43’ 2-1 Reinder Reitsma,  
45’ 3-1 Melle Kramer,  

64’ 4-1 Pim Goeman,  

71’ 5-1 Reinder Reitsma,  

76’ 6-1 Wouter de Leeuw,  

79’ 7-1 Melle Kramer 

02-10 UDIROS 1 - 4 IJVC 

19’ 0-1 Reinder Reitsma, 
37’ 1-1, 49’ 1-2 Pieter Kor 

Spoelstra, 58’ 1-3 Patrick 

Veenstra, 86’ 1-4 e.d. 

09-10 IJVC 5 - 1 Arum 

5’ 1-0 Reinder Reitsma,  

7’ 2-0 Timo Stienstra,  

19’ 3-0 Patrick Veenstra,  
35’ 4-0 Reinder Reitsma, 84’ 4-1, 

86’ 5-1 Reimer Hogeling 

23-10 WWS 0 - 7 IJVC 

8’ 0-1  Pieter Kor Spoelstra,  

15’ 0-2 e.d., 17’ 0-3 Patrick 

Veenstra, 24’ 31’ 0-4 en 0-5 

Reinder Reitsma, 63’ 0-6 Bart 
Zijlsing, 88’ 0-7 e.d. 

30-10 IJVC 2 - 0 Woudsend 
45’ 90’ 1-0 en 2-0 Rens Soenveld 

(2) 

06-11 FVC 1 - 3 IJVC 

11’ 0-1 Rens Soenveld,  

79’ 1-1,  87’ 1-2 Ezra Sybrandy, 

92’ 1-3 Pieter Kor Spoelstra 

05-02 IJVC 4 - 1 Mulier 

18’ 1-0 Reinder Reitsma,  
21’ 2-0  Bart Zijsling,  

32’ 3-0 Rens Soenveld,  

40’ 4-0 Melle Kramer, 48’ 4-1 

12-02 Bakhuizen 1 - 4 IJVC 

27’ 0-1 Reinder Reitsma,  

30’ 0-2 Bart Zijsling,  

34’ 0-3 Pim Goeman,  
42’ 0-4 Rens Soenveld, 58’ 1-4 (p) 

26-02 Heerenveen 0 - 1 IJVC 46’ Rens Soenveld 

05-03 IJVC 3 - 2 Boornbergum 

4’ 0-1 (p), 55’ 1-1 Pim Goeman,  

56’ 2-1 Reinder Reitsma,  

68’ 3-1 Reinder Reitsma, 83’ 3-2 

12-03 IJVC 2 - 0 Irnsum 
45’ 1-0 Reimer Hogeling,  

57’ 2-0 Pim Goeman 
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Competitiewedstrijden 2e seizoenshelft 

 

 

Bekerwedstrijden 
 

04-09 IJVC 4 - 1 Birdaard 

44’ 1-0 Reinder Reitsma, 

46’ 2-0 Reimer Hogeling, 51’ 

89’ 3-0 en 4-0 Timo 
Stienstra 

11-09 HJSC 1 - 1 IJVC 
65’ 1-0, 79’ 1-1 Patrick 

Veenstra 

18-09 Heeg 0 - 0 IJVC  

 

Oefenwedstrijden 
 
14-08 IJVC 4 - 1 Hielpen Melle Kramer (p), Wouter de 

Leeuw, Jelmer van der Zee (2) 

21-08 TOP ‘63 1 - 3 IJVC Rens Soenveld (2), Wouter de 

Leeuw 

31-08 IJVC 5 - 2 Tzummarum Reinder Reitsma (4), Bart Zijsling 

20-11 IJVC 5 - 2 Minnertsga Rens Soenveld (2), Bart Zijsling, 
Jelmer van der Zee, e.d. 

27-11 IJVC 1 - 5 VHK Pim Goeman 

29-01 IJVC 4 - 0 Delfstrahuizen Reinder Reitsma, Timo Stienstra, 

Johannes Zijlstra, e.d. 

 

19-03 Arum 0 - 1 IJVC 31’0-1 Rens Soenveld 

26-03 IJVC 4 - 3 UDIROS 

5’ 1-0 Reinder Reitsma, 18’ 1-1, 

22’ 1-2, 35’ 1-3, 36’ 53’ 2-3 en 3-3 
Melle Kramer, 85’ 4-3 Rens 

Soenveld 

02-04 Mulier 0 - 2 IJVC 
49’ 0-1 Reinder Reitsma, 65’ 0-2 

Bart Zijsling 

09-04 IJVC 2 - 1 FVC 
37’ 1-0 Jan Hottinga, 67’ 2-0 

Reinder Reitsma, 85’ 2-1 

23-04 Irnsum 2 - 1 IJVC 
43’ 0-1 Reinder Reitsma,  
53’ 1-1, 57’ 2-1 

30-04 IJVC 4 - 1 WWS 

21’ 1-0 Reinder Reitsma, 66’ 2-0 

Rens Soenveld, 68’ 3-0 Johannes 

Zijlstra, 72’ 3-1 (pen), 77’ 4-1 

Reinder Reitsma 

07-05 Hielpen 0 - 2 IJVC 
66’ 0-1 Rens Soenveld, 74’ 0-2 
Patrick Veenstra) 

14-05 IJVC 2 - 1 Heerenveen 
27’ 0-1, 29’ 1-1 Reinder Reitsma, 

80’ 2-1 e.d. 

21-05 Woudsend 0 - 1 IJVC 14’  0-1 Rens Soenveld 

28-05 Boornbergum 0 - 2 IJVC 
7’ 0-1 Johannes Zijlstra,  

84’ 0-2 Rens Soenveld 

04-06 IJVC 1 - 0 Bakhuizen 71’ 1-0 Rens Soenveld 
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Aanvoerderschap 
 
Beker 
 
Rens Soenveld (3) 
 
Competitie 
 
Rens Soenveld (20) 
Melle Kramer (3) 

Reimer Hogeling (1) 
Pieter Nijdam (1) 
 

• Rens Soenveld nam de band over in de wedstrijd tegen Arum 

• Rens Soenveld afwezig in de wedstrijd tegen Boornbergum ’80 (t) 

• Melle Kramer nam de band over in de wedstrijd tegen Woudsend 

• Pieter Nijdam droeg de band in zijn afscheidswedstrijd (Bakhuizen), deze 
werd overgenomen door Rens Soenveld na zijn wissel. 

 
Oefen 
 
Rens Soenveld (6 
Pieter Nijdam (1) 
 

• Pieter Nijdam nam de band over in de wedstrijd tegen Hielpen 
 
 
 

Oudste speler(s) competitie 
 
Pieter Nijdam (4-6-22 | IJVC 1 – Bakhuizen 1) 43 jaar, 6 dgn 
Patrick Veenstra (21-5-22  | Woudsend 1 - IJVC 1) 37 jaar, 3 mnd, 25 dgn 
Jeroen Dijkstra (4-6-22  | IJVC 1 – Bakhuizen 1) 31 jaar, 3 mnd, 27 dgn 
Reimer Hogeling (7-3-20 | IJVC 1 Bakhuizen 1) 30 jaar, 6 mnd, 17 dgn 
Rens Soenveld (7-3-20 | IJVC 1 – Bakhuizen 1) 30 jaar, 3 mnd, 5 dgn 
 
 

Jongste speler(s) competitie 
 
Thijs Modderman (30-4-22 | IJVC – WWS) 17 jaar, 3 mnd, 24 dgn 
Joppe Kramer (30-4-22 | IJVC – WWS) 17 jaar, 7 mnd, 3 dgn 
Sven Haringa (2-10-21 | UDIROS – IJVC) 17 jaar, 9 mnd, 3 dgn 
Timo Stienstra (25-9-21 | IJVC – Hielpen) 18 jaar, 8 mnd, 18 dgn 
Wouter de Leeuw (25-9-21 | IJVC – Hielpen) 19 jaar, 11 dgn 
Jelmer van der Zee (2-10-21 | UDIROS – IJVC) 19 jaar, 2 mnd, 22 dgn 
Rutger Wouda (28-5-22 | Boornbergum – IJVC) 19 jaar, 7 mnd 
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Eindstand competitie  
 

# Club Wed W G V Pnt DPV DPT 

1 IJVC  22 21 0 1 63 64 16 

2 VV Heerenveen  22 17 0 5 51 66 35 

3 Irnsum  22 14 2 6 44 69 29 

4 SC Boornbergum '80  22 13 3 6 42 67 36 

5 UDIROS  22 12 3 7 39 69 47 

6 FVC  22 12 2 8 38 68 40 

7 VV Arum  22 8 6 8 30 41 41 

8 Bakhuizen  22 8 4 10 28 54 55 

9 VV Woudsend  22 5 4 13 19 23 60 

10 SV Hielpen  22 4 4 14 16 30 81 

11 SV Mulier  22 2 3 17 9 25 61 

12 VV WWS  22 0 1 21 1 18 93 

 
 
 
 

  

https://www.hollandsevelden.nl/clubs/i/ijvc/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/h/heerenveen-vv/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/i/irnsum/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/b/boornbergum-80-sc/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/u/udiros/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/f/fvc/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/a/arum/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/b/bakhuizen/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/w/woudsend/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/h/hielpen/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/m/mulier/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/w/wws/
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Topscorers 
 

Competitie 
 
Reinder Reitsma    18 
Rens Soenveld   13 
Melle Kramer   6 
Pim Goeman    4 
Patrick Veenstra   4 
Bart Zijsling    4 
Pieter Kor Spoelstra  3 
Reimer Hogeling   2 
Johannes Zijlstra   2 
Jan Hottinga    1 
Wouter de Leeuw   1 
Timo Stienstra   1 
Ezra Sybrandy   1 
 
 

Beker 
  
Timo Stienstra    2 
Reimer Hogeling   1 
Reinder Reitsma   1 
Patrick Veenstra   1 
 

Oefen 
 
Reinder Reitsma   5 
Rens Soenveld   4 
Jelmer van der Zee   3 
Wouter de Leeuw   3 
Bart Zijsling    2 
Pim Goeman    1 
Melle Kramer   1 
Timo Stienstra   1 
Johannes Zijlstra   1 
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Grootste overwinning (officiële wedstrijden) 
 
25-09-21 IJVC 1 – Hielpen 1   7-1 [competitie] 
23-10-21 WWS 1 – IJVC 1   0-7 [competitie] 
 
 

Grootste nederlaag (officiële wedstrijden) 
 
23-04-22 Irnsum 1 – IJVC 1   2-1 [competitie] 
 

Kaarten 

 

Gele kaarten competitie: 12 
 
Bart Zijsling, Reinder Reitsma en Johannes Zijlstra (2), Sieger Zijlstra, Pim Goeman, 

Riemer de Boer, Reimer Hogeling, Jan Hottinga en Brian Bruggenkamp (1) 

Rode kaarten competitie: 0 
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Competitiestatistieken 

 

Winst – Gelijk – Verlies 
 

 W G V Tot 

Brian Bruggenkamp 21 0 1 22 

Reimer Hogeling 21 0 1 22 

Reinder Reitsma 21 0 1 22 

Johannes Zijlstra 20 0 1 21 

Rens Soenveld 19 0 1 20 

Jorrit Hoekstra 18 0 1 19 

Melle Kramer 18 0 1 19 

Jan Hottinga 17 0 1 18 

Sieger Zijlstra 17 0 1 18 

Riemer de Boer 16 0 1 17 

Timo Stienstra 15 0 1 16 

Reinold Nooitgedagt 14 0 1 15 

Pieter Kor Spoelstra 14 0 0 14 

Bart Zijsling 11 0 0 11 

Patrick Veenstra 11 0 0 11 

Pim Goeman 11 0 0 11 

Jelmer van der Zee 9 0 1 10 

Ezra Sjoerd Sybrandy 6 0 0 6 

Wouter de Leeuw 5 0 0 5 

Jari Osinga 4 0 0 4 

Pieter Nijdam 4 0 0 4 

Jordin Broekhuis 2 0 0 2 

Jeroen Dijkstra 1 0 0 1 

Joppe Kramer 1 0 0 1 

Rutger Wouda 1 0 0 1 

Sven Haringa 1 0 0 1 

Thijs Modderman 1 0 0 1 
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Minuten per speler competitie 
 
Naam Competitie  

(22) 

Beker  

(3) 

Oefen  

(6) 

Totaal  

(31) 

% speeltijd 

(2790) 

  
Riemer de Boer 1070 243 465 1778 63,7 

Jordin Broekhuis 20 0 60 80 2,9 

Brian Bruggenkamp 1515 245 337 2097 75,2 

Jeroen Dijkstra 66 0 0 66 2,4 

Pim Goeman 846 198 405 1449 51,9 

Joel de Groot 0 0 13 13 0,5 

Jorrit Hoekstra 1644 180 405 2229 79,9 

Sven Haringa 2 0 0 2 0,1 

Reimer Hogeling 1875 245 285 2405 86,2 

Jan Hottinga 1359 240 318 1917 68,7 

Joppe Kramer 8 0 13 21 0,8 

Melle Kramer 1669 270 305 2244 80,4 

Wouter de Leeuw 99 0 123 222 8,0 

Thijs Modderman 8 0 0 8 0,3 

Pieter Nijdam 336 90 135 561 20,1 

Reinold Nooitgedagt 971 55 165 1191 42,7 

Jari Osinga 128 0 0 128 4,6 

Reinder Reitsma 1822 198 407 2427 87,0 

Rens Soenveld 1732 270 510 2512 90,0 

Pieter Kor Spoelstra 1143 253 402 1798 64,4 

Timo Stienstra 1095 270 340 1705 61,1 

Ezra Sjoerd Sybrandy 93 0 105 198 7,1 

Patrick Veenstra 556 17 0 573 20,5 

Rutger Wouda 6 45 105 156 5,6 

Jelmer van der Zee 159 55 195 409 14,7 

Johannes Zijlstra 1774 52 285 2111 75,7 

Sieger Zijlstra 1315 27 305 1647 59,0 

Bart Zijsling 477 17 257 751 26,9 
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Wedstrijden per speler  
 
Naam Competitie  

(22) 

Beker  

(3) 

Oefen  

(6) 

Totaal  

(31) 

  
Brian Bruggenkamp 22 3 6 31 

Reinder Reitsma 22 3 6 31 

Reimer Hogeling 22 3 4 29 

Rens Soenveld 20 3 6 29 

Johannes Zijlstra 21 2 4 27 

Melle Kramer 19 3 4 26 

Jorrit Hoekstra 19 2 5 26 

Jan Hottinga 18 3 5 26 

Riemer de Boer 17 3 6 26 

Sieger Zijlstra 18 1 6 25 

Timo Stienstra 16 3 5 24 

Pieter Kor Spoelstra 14 3 5 22 

Reinold Nooitgedagt 15 0 4 19 

Pim Goeman 11 3 5 19 

Bart Zijsling 11 1 4 16 

Jelmer van der Zee 10 2 4 16 

Patrick Veenstra 11 1 0 12 

Ezra Sjoerd Sybrandy 6 0 2 8 

Wouter de Leeuw 5 0 3 8 

Pieter Nijdam 4 1 2 7 

Jari Osinga 4 0 0 4 

Rutger Wouda 1 1 2 4 

Jordin Broekhuis 2 0 1 3 

Jeroen Dijkstra 1 0 0 1 

Joppe Kramer 1 0 0 1 

Sven Haringa 1 0 0 1 

Thijs Modderman 1 0 0 1 
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Minuten per goal 

 
Naam Totaal minuten Totaal goals Minuten per goal 

Reinder Reitsma 2427 24 101,1 

Patrick Veenstra 573 5 114,6 

Bart Zijsling 751 6 125,2 

Jelmer van der Zee 409 3 136,3 

Rens Soenveld 2512 17 147,8 

Ezra Sjoerd Sybrandy 198 1 198,0 

Pim Goeman 1449 5 289,8 

Melle Kramer 2244 7 320,6 

Timo Stienstra 1705 4 426,3 

Pieter Kor Spoelstra 1798 3 599,3 

Johannes Zijlstra 2111 3 703,7 

Reimer Hogeling 2405 3 801,7 

Jan Hottinga 1917 1 1917,0 
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Speler Stats 
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Debutanten in IJVC 1 in de competitie (5): 
 
Wouter de Leeuw (25-09-2021 vs Hielpen) 
Jelmer van der Zee (02-10-2021 vs UDIROS) 
Sven Haringa (02-10-2021 vs UDIROS) 
Thijs Modderman (22-04-2022 vs WWS)  
Joppe Kramer (22-04-2022 vs WWS) 
 

 

 

Punten per trainer IJVC 1 
 

 

 Resultaten Johan Faber als trainer IJVC 1 
 
Seizoen 2019-20:  14 wedstrijden 27 punten 1,9 punt / wedstrijd 

Seizoen 2020-21: 4 wedstrijden 10 punten 2,5 punt / wedstrijd 

Seizoen 2021-22 22 wedstrijden 63 punten 2,86 punt / wedstrijd  
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Spelers met caps in 2021-22 op de Adelaarskalender 
 

 2008 -- 2021         
# Naam W G V   tot.   21/22    

1 Jeroen Dijkstra 102 29 93   224   1   

2 Rens Soenveld 115 31 73   219   20   

3 Reimer Hogeling 102 24 64   190   22   

15 Reinder Reitsma 50 14 29   93   22   

19 Jan Hottinga 44 12 24   80   18   

13 Jordin Broekhuis 31 12 37   80   2   

17 Jari Osinga 33 12 25   70   4   

29 Melle Kramer 41 9 11   61   19   

31 Pim Goeman 32 6 14   52   11   

27 Pieter Nijdam (k) 20 11 16   47   4   

51 Brian Bruggenkamp 31 4 7   42   22   

46 Sieger Zijlstra 28 3 9   40   18   

57 Reinold Nooitgedagt 24 4 4   32   15   

67 Johannes Zijlstra 26 2 3   31   21   

66 Riemer de Boer 21 2 5   28   17   

97 Jorrit Hoekstra (k) 22 2 1   25   19   

75 Pieter Kor Spoelstra 19 2 3   24   14   

106 Timo Stienstra 16 0 1   17   16   

104 Bart Zijsling 11 0 1   12   11   

107 Patrick Veenstra 12 0 0   12   11   

84 Ezra Sybrandy 8 1 2   11   6   

109 Jelmer van der Zee 9 0 1   10   10   

108 Wouter de Leeuw 5 0 0   5   5   

110 Sven Haringa 1 0 0   1   1   

111 Joppe Kramer 1 0 0   1   1   

112 Rutger Wouda 1 0 0   1   1   

113 Thijs Modderman 1 0 0   1   1   

 
 
 

Mogelijke mijlpalen 2022-2023 
200e competitiewedstrijd Reimer Hogeling 
300e wedstrijd in IJVC 1 Reimer Hogeling 
100e officiële wedstrijd Jan Hottinga 
100e competitiewedstrijd Reinder Reitsma 
25e competitiewedstrijd Pieter Kor Spoelstra 
50e officiële wedstrijd Sieger Zijlstra 
 
En veel meer. 
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Aantal punten 5e klasse per Seizoen 
 

# Seizoen Punten wed Gem Positie 

1 2021/22 63 22 2,86 1 

2 2014/15 58 22 2,64 1 

3 2011/12 45 22 2,05 4 

4 2000/01 45 22 2,05 3 

5 1998/99 43 22 1,95 3 

6 2012/13 42 22 1,90 1 

7 2018/19 29 20 1,45 7 

8 2017/18 26 20 1,30 5 

9 2016/17 28 24 1,17 9 

10 1999/00 24 22 1,09 8 

 
2019/20 en 2020/21 niet meegerekend i.v.m. Corona 
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IJVC in de media 
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Wedstrijdverslagen 
 

IJVC begint bekeravontuur met overwinning op Birdaard.  
 
IJLST – na een geslaagde voorbereiding stond na 11 maanden weer eens een 
officieel affiche op het programma. IJVC zit in de poule bij Heeg, HJSC en Birdaard. 
Twee heerlijke derby’s die de komende weken worden afgewerkt, maar het begon 
dus thuis tegen FC Birdaard.  
 
Met een fitte selectie werd rond half 3 afgetrapt. ‘It Twadde’ had het goede voorbeeld 
gegeven door met 3-0 te winnen van SC Joure 6 en met een heerlijk zonnetje en het 
feest wat aan de gang was bij de kaatsvereniging (100-jarige bestaan) werd er veel 
verwacht van de “Kypmantsjes”.  Toch was het eerste half uur redelijk in evenwicht. 
Birdaard speelde een soort 1-3-1-2-3-1 (ik moet er wat van maken..) en dat bleek 
lastig te zijn voor de thuisploeg. Met aanspeelpunt Kingma en bewegelijk 
middenvelders kwam Birdaard er zo af en toe dreigend en voetballend uit. De 
grootste kansen waren echter voor IJVC, maar te lang wachten of net een voetje 
ervoor zorgden er voor dat er brilstand bleef staan. Aan de andere kant werd de lat 
geteisterd en een pegel vanaf de 16-meter ging rakelings over de goal van Hoekstra.  
 
Naarmate de wedstrijd vorderde, zag je dat IJVC conditioneel ook dit seizoen weer 
sterk is. Steeds meer werden de gasten achteruit gedrukt en helemaal toen Kingma 
het veld geblesseerd moest verlaten, was al voor rust de puf er redelijk uit bij de 
gasten. En daar werd een paar minuten voor rust goed gebruikt van gemaakt. Een 
combinatie tussen Goeman en Bruggenkamp zorgde er voor dat de laatstgenoemde 
een strakke voorzet kon geven, waarbij Reitsma de bal bij de tweede paal voor het 
intikken had, 1-0. Zo kon IJVC alsnog met een voorsprong de rust in.  
 
Heerlijk begin van de tweede helft.  
 
Waar de toeschouwers (en dat waren er een flink aantal) nog bij de feesttent een 
versnapering aan het halen waren, stond de 2-0 al op het scorebord. Vanaf de 
aftrap werd meteen de bal veroverd. Reitsma bereikte Soenveld, die op zijn beurt 
Hogeling een niet te missen kans bod, 2-0. Niet veel later stond de teller op drie. 
Stienstra, wellicht de kleinste op het veld, mocht vrij inkoppen en via een speler van 
Birdaard rolde de bal bij de tweede paal er in. Hierna kon Faber dus wat jongens 
rust geven en uiteraard wat jongens speelminuten gunnen. Hottinga, de Boer, 
Goeman en Reitsma werden vervangen door Nooitgedagt, S. Zijlstra, J. Zijlstra en 
van der Zee. Het spel werd er echter niet beter op. IJVC nam wat gas terug en 
Birdaard (wat al uitgewisseld was voor rust) kon niet echt een vuist maken. Toch uit 
het niets is zowaar raak. Een afgeslagen corner komt terecht bij de Groot, die 
Hoekstra kansloos laat met een schot in het dak van het doel, 3-1.  
 
Of het hierna nog spannend werd? Niet echt. Birdaard probeerde het nog wel en 
wist voornamelijk door foutjes achterin van IJVC nog wel wat gevaarlijk te worden, 
maar het slotakkoord was voor de “Kypmantsjes”. Uit een goed lopende aanval komt 
de bal bij Stienstra, die geen twijfel kent en de bal in de kruising pegelt, 4-1. Zo gaf 
de 18-jarige Stienstra meteen zijn visitekaartje af en beloofd dit nog wat voor de 
toekomst.  
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IJVC wist dus ook de vierde wedstrijd van dit nog prille seizoen te winnen en door 
de winst Heeg op HJSC (2-0) staan de “Kypmantsjes” dus bovenaan qua doelsaldo. 
Volgende week staat de tweede bekerwedstrijd op het programma, dan speelt het uit 
in Hommerts (15:00). Winst daar betekent een grote stap richting de tweede ronde 
en uiteraard winst op buurman HJSC. Wat wellicht nog belangrijker is.  
 
Karakteristieken: 
 
IJVC – Birdaard 4-1 (1-0). 
 
’44 Reitsma 1-0, ’46 Hogeling 2-0, ’51 Stienstra 3-0, ’65 de Groot 3-1, ’89 Stienstra 
4-1.   
 
Gele kaarten: Kramer (IJVC) 
 
Opstelling: 
Hoekstra, Hottinga (’60 Nooitgedagt), Spoelstra, de Boer (’63 S. Zijlstra), 
Bruggenkamp, Kramer, Goeman (’63 J. Zijlstra), Hogeling, Reitsma (’60 van der 
Zee), Stienstra, Soenveld © 
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Moeilijjke wedstrijd omgezet in winst  
 
Ook wedstrijd nummer vijf van dit seizoen werd in winst omgezet, gemakkelijk ging 
het deze middag niet. Door de eerste twee doelpunten van aanvoerder Rens 
Soenveld bleven de drie punten in IJlst. In de slotminuut van de eerste en de 
tweede helft wist Soenveld te scoren.  
 
Al voor rust had Patrick Veenstra de stand op 1-0 moeten brengen, hij was echter 
niet egotistisch genoeg en gaf verkeerde breedtepass op de meegelopen Soenveld. 
Deze kans ging dus heimelijk voorbij. De thuis ploeg ging mee in het spel van de 
tegenstander en kwam moeilijk aan voetballen toe.  
 
De bezoekers hadden ook niet veel in de melk te brokkelen, voorin mist de ploeg 
stootkracht om echt gevaarlijk te worden. De tweede helft werd het spel niet beter. 
Gelukkig voor trainer Johan Faber viel de 1-1 niet en wist Soenveld in de 
slotminuten nog te scoren. 
 
Volgende week om 16.00 uur staat de volgende wedstrijd op het programma. Uit op 
Sportcomplex Wiarda is FVC de tegenstander. Hoewel ze niet meedoen om de 
prijzen, gaat het wel gewoon om de drie punten. Dit weekend kwamen ze tot 1-1 
tegen Irnsum en staan met 10 uit 5 in het linkerrijtje. 
 
oant dan. 
 
Jorrit Hoekstra - Jan Hottinga, Pieter Kor Spoelstra, Riemer de Boer (67' Sieger 
Zijlstra), Brian Bruggenkamp - Johannes Zijlstra, Pim Goeman, Reimer Hogeling - 
Reinder Reitsma (80' Wouter de Leeuw), Patrick Veenstra, Rens Soenveld (c) 
 
45 Rens Soenveld 1-0 
90 Rens Soenveld 1-1 
 
Geel: Zijlstra (IJVC), Sijbesma, van de Belt (Woudsend)  
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Veerkrachtig IJVC pakt overwinning 
 
Leeuwarden - De eerste en voorlopig laatste ontmoeting in Leeuwarden tegen FVC is 
in een 1-3 overwinning geëindigd. De bezoekers speelden niet goed en hadden ook 
te maken met enkele wijzigingen op het veld. Middenvelders Pim Goeman en Melle 
Kramer werden vervangen door Johannes Zijlstra (tegen Woudsend idem) en Riemer 
de Boer. Laatstgenoemde schoof een linie door waardoor Sieger Zijlstra een 
basisplaats op de back kreeg. Voorin was er weer een plek voor Timo Stienstra 
ingeruimd. 
 
Waar hij afgelopen week twee keer scoorde tegen Woudsend daar brak hij vandaag 
ook de ban. In de elfde minuut was het aanvoerder Rens Soenveld met zijn 116e 
competitiegoal die de 0-1 betekende. Nog vier heeft hij nodig om Elmar Meijer te 
achterhalen. De alltime topscorer heeft er één meer, al sluiten we niet uit dat hier 
nog iets bijkomen kan. Inmiddels heeft hij de schoenen weer aangetrokken en heeft 
het net bij IJVC 2 alweer gevonden. Twee goals in evenveel helften. Dus mocht de 
nood hoog zijn met blessures en schorsingen dan heeft trainer Faber alternatieven. 
Want ook Feenstra scoort er weer lustig op los in het tweede. 
 
Spits Patrick Veenstra deed negen minuten mee, hij verving in de rust Stienstra 
maar moest zich snel laten vervangen met een hamstring blessure. 
 
Pas in de slotfase werd de wedstrijd interessant. In de 79e minuut kwam FVC 
verdiend op 1-1, maar voetbal is niet altijd eerlijk. Trainer Faber bracht Ezra 
Sybrandy voor de laatste vijf minuten in het veld. Het laat zich raden dat hij enkele 
minuten later de 1-2 binnen kopte uit een hoekschop. Pieter Kor Spoelstra bracht 
in de extra tijd de stand op 1-3 waardoor de punten in de tas naar IJlst gingen. 
 
Volgende week geen competitie, de 20e op bezoek naar Bakhuizen; daar waar we in 
november 2019 onze laatste nederlaag leden. 
 
We zijn gewaarschuwd maar ook gretig!!! 
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Soenveld beslist topper vlak na rust 
 
 
Heerenveen - Waar de ontmoeting afgelopen weekend vanwege de C* niet doorging 
stond deze vanmiddag onder een doorbrekend lentezonnetje wel op het programma. 
Hoewel doorbrekend, met het aanvangstijdstip van vijf uur was deze alweer bezig 
om te dalen. De wedstrijd die bestempeld was als topper werd goed bezocht door 
supporters van beide verenigingen. De thuisploeg wist de laatste 12 wedstrijden 
winnend af te sluiten, voor de bezoekers stond die teller op 10 wedstrijden. Beide 
ook de maximale score op de ranglijst waren ingrediënten voor een spannende pot 
voetbal. 
 
Doordat enkele spelers (je ziet het momenteel meer) op wintersport waren geweest 
had trainer Faber keuzes gemaakt door spelers te passeren. Spoelstra, Zijsling en 
de Boer begonnen op de bank. Hierdoor stond er een centraal duo in de persoon 
van Kramer (linie gezakt) en Bruggenkamp. De bank was verder nog gevuld met van 
der Zee, Nooitgedagt en Nijdam (wk). De thuisploeg had het betere van het spel in 
de eerste helft, een vrije trap op een meter of twintig werd door Hoekstra uit de 
bovenhoek geranseld. De sluitpost van de 'Kypmantsjes' zou deze wedstrijd een 
onneembare vestiging zijn voor de thuisploeg. Al in de eerste helft had Heerenveen 
met tien moeten komen te staan na een aanslag op Kramer (eerder ook al tegen 
WWS). Dit werd later ook toegegeven maar de desbetreffende speler mocht blijven 
staan. Zo nu en dan kwam IJVC er ook gevaarlijk uit, maar tot echt sprankelend 
voetbal kwamen beide ploegen niet. 
 
Er waren nog toeschouwers in de kantine toen aanvoerder Soenveld de 0-1 
binnenschoot. Zijn 119e alweer en met zijn verjaardag op komst deze week, kan hij 
zich tegen Boornbergum '80 een mooi cadeau geven. Bouwe de Boer is namelijk 
topscorer allertijden met 121 treffers. De som leert dus dat een 'doppelpack' genoeg 
is. Hij zal zelf zeggen: "De drie punten zijn belangrijker". Terug naar de wedstrijd 
waar de wedstrijd opleefde na de treffer. Heerenveen wilde niet verliezen dus ging 
optimistischer voetballen en ook IJVC wilde laten zien dat zij terecht bovenaan 
staan. Af en toe sloeg de vlam in de pan met wat hardere overtredingen.  
 
Onder toeziend oog van het LC en de verlichting ging het vlak voor tijd ook even 
mis. Linksback Jasper Brouwer kreeg zijn tweede gele kaart ter hoogte van de beide 
dug-outs. Na was duw en trekwerk over en weer sloeg de vlam in de pan en vlogen 
beide 'banken' er bovenop. Al snel was het uitelkaar getrokken en dienden beide 
aanvoerders zich binnen bij de scheidsrechter te melden.  
 
Na een kleine 4 minuten onderbreking werden de laatste minuten uitgespeeld, vlak 
voor het einde kreeg Heerenveen nog een vrije trap. Ook keeper van der Valk ging 
mee naar voren. Maar uiteraard was dit een prooi voor Hoekstra. Eindstand 
derhalve 0-1 waardoor de 100% score intact blijft. 
 
Komende week komt Boornbergum (Bombats) op bezoek. Zij verloren vanmiddag 
met 2-5 van Udiros en zagen trainer Blaakmeer en Cornelis Bosma een rode kaart. 
Zij zijn er in IJlst dus zeker niet bij. De ploeg had ook enkele spelers die op 
wintersport/vakantie waren.  
Gezien het spelbeeld deze middag in Boornbergum moet deze wedstrijd ook door 
IJVC gewonnen worden.  
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Heerenveen 1 - IJVC 1 0-1 (0-0) 
 
46’ Rens Soenveld 0-1 
 
Scheidsrechter: Haarsma 
 
IJVC: Hoekstra - Hottinga (72' Spoelstra), Kramer, Bruggenkamp (90' de Boer), S. 
Zijlstra - J. Zijlstra, Hogeling (68' Nooitgedagt), Goeman - Reitsma (72' van der Zee), 
Stienstra, Soenveld (c) 
 
Geel: Jasper Brouwer, Jesper Wagenaar (Heerenveen), Reinder Reitsma, Reimer 
Hogeling, Johannes Zijlstra (IJVC 
 
Rood: Laurens Kuiper (2x geel) 
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Soenveld nestelt zich naast Meijer en beslist duel tegen Arum  

 
Arum - Onder een mooi lentezonnetje stond de wedstrijd tegen Arum op het 
programma. De thuisploeg heeft zoals in de voorbeschouwing geschreven nog niet 
verloren op eigen veld. Sinds oktober werd er helemaal niet meer verloren door 
Arum. Na twee lastige wedstrijden tegen Boornbergum '80 en Irnsum stond 
tegenstander drie van deze maand op het programma. 
 
Met weer wat afwezigen en de zieke Sieger Zijlstra moest er weer wat gesleuteld 
worden aan de opstelling. Reimer Hogeling en Brian Bruggenkamp waren 
vanmiddag de beide backs. Ook de bank was ditmaal wat dunnetjes met alleen 
Sybrandy en van der Zee. Het derde kon niet genoeg op papier krijgen, want ook zij 
moesten enkele spelers bij het tweede inleveren. 
 
Gelukkig beschikt IJVC over een breed collectief dat enkele wijzigingen wel 
opvangen kan. De komende tijd zal dat ook moeten blijken wanneer Pim Goeman 
niet meer beschikbaar is. Hij keert pas in de laatste twee wedstrijden terug.  
 
In de eerste helft was IJVC heer en meester maar van echt grote kansen kwam het 
niet. Gelukkig was er wel een goede voorzet van Reitsma dit binnen geknikt werd 
door aanvoerder Soenveld. Zijn 120e competitiedoelpunt en dus nestelt hij zich 
naast Elmar Meijer op de topscorerslijst. De vele hoekschoppen (15) deze wedstrijd 
leverden weinig tot geen gevaar op. De tweede helft kwam Arum beter voor de dag 
en besloot ook om wat fysieker op de bal te spelen. Met een 1-0 achterstand waren 
er ook nog genoeg kansen om de wedstrijd te kantelen. Maar het geringe aantal 
kansen c.q. schoten op goal zou al verraden dat er geen hoge uitslag zou komen.  
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Enkele gevaarlijke uitbraken aan de kant van IJVC werden niet in een goal omgezet 
zodat het deksel op de neus nog op de loer lag. Uiteindelijk was ook Arum vandaag 
een tandeloze leeuw die nooit echt gevaarlijk werd. Hoewel de uitslag doet 
vermoeden heeft vooral IJVC het zichzelf moeilijk gemaakt door niet de 0-2 te 
scoren. 
 
Komende week komt Udiros op bezoek in IJlst. Zij doen dat met een heel goed 
gevoel, ze wonnen vandaag met 10-1 van Woudsend en zagen Heerenveen wederom 
verliezen. Maar zoals Kramer vanmiddag al zei: "Voor zulke wedstrijden leven wij" 
zullen we hopelijk weer een mooie wedstrijd zien. 
 
Arum 1 - IJVC 1  0-1 
31' Rens Soenveld 0-1 
 
Gele kaart: Dani van Eijk (Arum) 
 
Opstelling: 
 
Jorrit Hoekstra; Reimer Hogeling, PK Spoelstra, Riemer de Boer, Brian 
Bruggenkamp; Johannes Zijlstra, Melle Kramer, Pim Goeman (82' Sybrandy); 
Reitsma, Stienstra (78' van der Zee), Soenveld (c) 
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IJVC wint na comeback ook van Udiros  
 
IJlst – Alle ingrediënten voor een heerlijke pot voetbal waren afgelopen zaterdag 
aanwezig. Twee teams in vorm, genoeg scorend vermogen, een heerlijk zonnetje en 
uiteraard de belangen voor beide elftallen. Het publiek wat (in grote getalen) was 
gekomen kreeg hier geen spijt van en zag uiteindelijk de “Kypmantsjes” aan het 
langste eind trekken, ten koste van Udiros.  
 
Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat beide teams er zin in hadden. Al in 
minuut twee had Leenstra de openingstreffer op zijn schoen maar zijn te slappe 
inzet wordt gekeerd door Hoekstra. Nog niet een minuut later was het aan de 
andere kant wél raak. Hoewel zijn eerste inzet nog wel gepareerd, was keeper 
Steunenbrink kansloos op de rebound van Reitsma, 1-0. Hoewel dit normaal een 
startteken is om door te drukken, kwam Udiros gaandeweg beter in haar spel. Het 
duo Leenstra/Schokker was veel aan de bal en dat wilde men juist voorkomen. Uit 
een goedlopende aanval draait Leenstra goed weg bij zijn directe man de Boer en 
schiet nu wél raak, 1-1. IJVC heeft het lastig en voornamelijk het middenveld heeft 
het zwaar. In 21e minuut zien dan ook de klasse van Schokker. Vanaf randje ‘16’ 
streept hij de bal heerlijk in de verre bovenhoek (al werd de bal nog licht 
getoucheerd door Spoelstra) om zo de gasten op een 1-2 voorsprong te zetten.  Op 
achterstand in eigen huis, dat is even wennen en hoewel de thuisploeg het wel 
probeert, Udiros domineert en is simpelweg beter.  IJVC is te slordig aan de bal en 
maakt het zichzelf behoorlijk lastig. Na een dik halfuur voetballen is wederom raak. 
Een lange bal wordt op waarde geschat door Leenstra, omspeelt de uitkomende 
Hoekstra en prikt de 1-3 binnen. Een afstraffing dreigt, maar nog geen twee 
minuten later vindt IJVC de aansluiting. Een goed indraaiende vrije trap van de 
Boer wordt binnen geknikt door Kramer en zo biedt hij IJVC weer hoop zo vlak voor 
rust. 
 
Na rust zien we een ander spelbeeld. De goal van Kramer heeft er voor gezorgd dat 
IJVC weer in haar eigen spelletje komt en het balletje gaat makkelijker rond. Udiros 
wordt achteruit gedrukt en loert voornamelijk op de counter. Hoewel de verdediging 
het de eerste helft lastig had, is de organisatie beter op orde en kan men aan 
aanvallen denken. In de 53e minuut wordt een afgeslagen bal opnieuw ingebracht 
door Soenveld. Stienstra kan controleren en weet Kramer te bereiken. Kramer blijft 
koel en schuift beheerst binnen, 3-3. Zo staat het weer gelijk en gaat het pubiek er 
maar eens goed achterstaan. IJVC heeft het betere van het spel, maar heeft het 
geluk wanneer de bal niet op de stip gaat als Leenstra wordt geblokt. Udiros begint 
zich daarna telkens meer aan alles en iedereen te irriteren en ziet ook Brouwer geel 
krijgen voor commentaar op de leiding. De wedstrijd gaat zijn laatste fase in en 
lijken de twee teams de punten te moeten gaan delen. Tot in de 85e minuut. J. 
Zijlstra weet de bal af te snoepen op het middenveld en weet Soenveld diep te 
sturen. Met snelheid omzeilt hij de laatste man en schiet hij met links beheerst 
raak, 4-3. Dolle vreugde en met nog dik 5 minuten op de klok, kan het niet meer 
mis. Udiros dringt nog aan en blijft het oppassen voor één bevlieging, maar de 
“Kypmantsjes” houden stand. Na 93 minuten intens voetballen fluit de leidsman 
voor het laatst en kunnen de handen voor de 13(!) keer de lucht in.  
 
IJVC kende een moeilijke eerste helft, waarin Udiros absoluut de betere was. De 
ploeg uit Nieuwehorne liet zien dat zij ook zeker thuis horen in de 4e klasse, maar 
zal daarvoor hoogst waarschijnlijk de nacompetitie in moeten. IJVC heeft namelijk 
een gat geslagen van 14 punten als het gaat om directe promotie en dus is de ploeg 
van Faber hard op weg om de doelstelling te behalen. Aankomende zaterdag kan 
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wederom een stap worden gezet, als het moet aantreden tegen Mulier. De wedstrijd 
begint om 14:30 op Sportpark “It Fliet” te Witmarsum. Tot dan! 
 
 
 
IJVC 1 - UDIROS 1    4-3 
 
5' Reinder Reitsma 1-0, 18' Bas Leenstra 1-1, 22' Oebele Schokker 1-2, 35' Leenstra 
1-3, 36' Melle Kramer 2-3, 53' Kramer 3-3, 85' Rens Soenveld 4-3 
 
Gele kaart: Brouwer (Udiros) 
 
Opstelling: 
 
Hoekstra - Hottinga (70' Zijsling), Spoelstra, de Boer, S. Zijlstra - Hogeling, Kramer, 
J. Zjlstra - Reitsma (87' Bruggenkamp), Stienstra (82' Veenstra), Soenveld (c)  
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Winst in niet al te denderende wedstrijd voor IJVC  
 
Witmarsum – In een niet al te beste wedstrijd heeft IJVC wederom 3 punten gepakt. 
In de thuishaven van trainer Faber werd Mulier met 0-2 verslagen. Normaliter 
duurt een wedstrijd 90 minuten, maar deze had prima in 45 minuten gekund 
aangezien er in de eerste helft (bijna) niets gebeurde. 
 
En waar het aan lag? Op een redelijke grasmat (Mulier kiest er voor om niet op het 
nieuwe kunstgras te voetballen) mocht IJVC het spel bepalen maar slaagde daar 
totaal niet in. Het grossierde in balverlies, aannames waren niet goed, veel de lange 
bal en wellicht het belangrijkste; er was geen inzet. Het leek allemaal heel 
plichtmatig wat de “Kypmantsjes” lieten zien en daar worden in deze klasse geen 
wedstrijden mee gewonnen. Mulier loerde voornamelijk op de foutjes en kwam er af 
en toe dreigend uit maar tot grote kansen leidde het niet. IJVC kon qua kansen er 
niet veel tegenover zetten. Het zegt dan ook genoeg dat een kopbal van Mulier, die 
net over de eigen goal ging, het gevaarlijkste moment was. Het zal u wellicht dan 
ook niet verbazen dat de kleedkamers werden opgezocht met de brilstand.  
 
In de tweede helft zien we dan toch eindelijk een ploeg die wil winnen. Het tempo 
wordt omhoog geschroefd en bij de eerste best kans is het dan ook meteen raak. 
Een goede opening van Kramer wordt op waarde geschat door Reitsma die 
uiteindelijk laag en beheerst het netje doet bollen, 1-0. Als IJVC op iemand kan 
rekenen dit seizoen, is het “Mister 1-0”. Al de 13e keer dat hij zijn ploeg op 
voorsprong zet en in een wedstrijd als deze kan dat soms ontzettend belangrijk zijn. 
Want na de openingstreffer is het vrij snel 2-0. Zijsling en Reitsma weten elkaar in 
een 1-2 te vinden, waarbij de eerstgenoemde hard en hoog raak schiet,2-0. 
Overigens speelde Zijsling als één van de weinige op zijn kunnen en ook mag 
Johannes Zijlstra niet ontbreken. De stofzuiger kent een prima seizoen maar weet 
hij zich nog niet te belonen met een doelpunt. Ook deze wedstrijd niet, als hij een 
lage voorzet van Soenveld niet goed genoeg de hoek weet in te plaatsen. Prima 
redding van de keeper, dat mag ook gezegd worden. Naarmate de wedstrijd vordert 
verzuimt IJVC de score te vergroten. Zo ziet Reitsma zijn inzet op de paal te 
belanden en schiet Nooitgedagt net over. Mulier probeert nog wel de 
aansluitingstreffer te forceren, maar kan het Hoekstra nooit écht aan het werk 
zetten. Zodoende houdt IJVC weer eens de 0 en wordt ook wedstrijd numero 14 
omgezet in winst.  
 
IJVC heeft er blijkbaar patent op om wedstrijden in een helft te beslissen. Soms 
walst het in de eerste helft er overheen en soms moet er simpelweg een schepje 
bovenop in de tweede helft. Aanstaande zaterdag zal het hoogst waarschijnlijk niet 
aan één helft genoeg hebben, als FVC op bezoekt komt. De heenwedstrijd werd 
wellicht met 1-3 gewonnen (bedankt Ezra Airlines), maar zeker in de tweede helft 
was de ploeg uit Leeuwarden veruit de betere. Twee voetballende ploegen tegenover 
elkaar in IJlst, daar wilt u toch bij zijn? Kick-off: 14:30! 
 
Karakteristieken 
 
Mulier 1 - IJVC 1 0-2 
49' Reinder Reitsma 0-1, 65' Bart Zijsling 0-2 
 
Scheidsrechter: Steven Korf 
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Opstelling: Hoekstra - Hogeling, Spoelstra, de Boer, Bruggenkamp (75' S. Zijlstra) - 
J. Zijlstra, Kramer, Stienstra (70' Hottinga) - Reitsma (75' Nooitgedagt), Zijsling, 
Soenveld (c)  
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IJVC maakt het zichzelf onnodig moeilijk tegen FVC  
 
 
IJVC – Vooraf zei leider Reitsma, het wordt vandaag ons eerste puntverlies (2-2, 
red). In de slotfase van de wedstrijd het zomaar zo kunnen zijn dat hij gelijk 
gekregen had. De kansen zijn er wel, maar de doelpunten die in het begin van het 
seizoen makkelijk vielen zijn een beetje opgedroogd. Het waren ook deze 
argumenten die Reitsma vooraf gebruikte. 
 
Wederom weer een paar wisselingen in de basis, Nooitgedagt mocht op de plek van 
de Boer starten en zo zijn 25e cap als basisspeler beleven. De Boer was een week 
naar Barcelona geweest en werd derhalve dus gepasseerd. Voor Spoelstra was het 
zaterdag de laatste wedstrijd, hij gaat op stage naar Curaçao. Waar hij niet meer 
terugkeert aan het einde van seizoen zien we Goeman wellicht nog wel terug op de 
velden.  
 
De aanwezigen op het sportpark zagen een beter IJVC, maar zoals eerder al 
geschreven blijven goals wel eens uit. Ook nu was het keeper de Jong, de lat of de 
paal die een treffer in de weg stond. Gelukkig wist IJVC voor rust nog wel op een 
verdiende voorsprong te komen middels rechtsback Jan Hottinga, hij schoot de bal 
prima binnen.  
 
Na rust hetzelfde spelbeeld met een beter IJVC maar geen goals aan beide kanten. 
En zolang de marge maar één doelpunt is kan de wedstrijd ook nog kantelen bij een 
uitbraak van de bezoekers. Gelukkig wist IJVC op een 2-0 voorsprong te komen. 
Reinder Reitsma tekende voor zijn veertiende treffer  van het seizoen. Het zal niet 
zijn mooiste zijn dit seizoen, maar hij pingelde uit een scrimmage de bal wel tegen 
de touwen.  
 
Lang leek er geen vuiltje aan de hand maar ook de topscorer van FVC deed een duit 
in het zakje door de 2-1 aan te tekenen (fraaie goal vanaf héél ver, red). Vlak voor 
tijd kregen de bezoekers ook nog een vrije trap op een meter of twintig van de goal 
te nemen. Gelukkig werd hier niet zorgvuldig mee omgegaan waardoor de vijftiende 
overwinning van het seizoen binnen was. 
Komend weekend kan de ploeg genieten van een vrij weekend. Op 23 april trekt de 
kermis naar Irnsum. 
 
Karakteristieken 
 
IJVC 1 – FVC 1 2-0 
 
37’ Jan Hottinga 1-0, 67’ Reinder Reitsma 2-0, 85’ Jeffrey van der Galiën 2-1 
 
Opstelling: Hoekstra – Hottinga, Nooitgedagt, Spoelstra, S. Zijlstra – Hogeling, 
Kramer (79’ Bruggenkamp), J. Zijlstra – Reitsma, Stienstra (79’ Zijsling), Soenveld ©  
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Ongeslagen reeks vindt zijn Waterloo in Irnsum  
 
Irnsum - De eerste ontmoeting op sportcomplex de Bining is er gelijk een geweest 
voor in de boeken. Na 874 dagen eindigt de ongeslagen reeks van IJVC abrupt in 
Irnsum. Niet voorzichtig een gelijkspelletje om de 100% score te eindigen maar 
gelijk de pleister eraf scheuren met een 2-1 nederlaag. Waar we zelf in de 
voorbeschouwing al schreven dat er enkel overwinningen behaald werden tegen de 
mindere goden uit 5A daar hadden ze in het voorwoord zelf ook aandacht voor. Ze 
waren op zoek naar de eerste volwassen uitslag van deze competitie.  
 
Over het veld waaide weer een fris windje, het lentezonnetje scheen, en het veld was 
hard en droog dus een echte wedstrijd voor de tweeëntwintig acteurs deze middag. 
Waar Irnsum in de thuiswedstrijd al had laten zien prima te kunnen voetballen 
lieten ze in het eerste kwartier ook vandaag zien dat ze niet onderdeden voor de 
koploper. Sterker nog de grootste kansen c.q. gevaar kwam van de thuisploeg. 
Linksback Zijlstra had zijn handen vol aan Sander van der Velde en ook Julius 
Huistra was in de punt een sterk aanspeelpunt. De bezoekers zetten er weinig 
tegenover met veelal balverlies en hoge ballen. Dat IJVC op slag van rust op 
voorsprong kwam was te danken aan Reitsma die weer een 'pielgoal' maakte die uit 
het niet viel. Voor hem een emotionele treffer maar niet minder belangrijk. Want we 
kennen de statistiek inmiddels; scoort Reitsma de 1-0 dan verloor IJVC nog nooit 
(14 keer). Na vijfennegentig minuten voetbal kon ook die statistiek de prullenbak in. 
 
De overwinning kreeg gestalte in de eerste tien minuten na rust toen eerst Marco 
van der Ley de bal achter Hoekstra schoot. Had hij zijn eerste bal nog tegen de paal 
geschoten, de tweede voorzet ging wel achter Hoekstra. Niet veel later verloor IJVC 
de bal op het middenvel en hierdoor gaf Hottinga zijn man te veel ruimte en moest 
in de achtervolging. Dit kon hij niet meer repareren Redmer Veldhuis kreeg de bal 
op een presenteerblaadje van Huistra om zo de 2-1 aan te tekenen. In het vervolg 
van de tweede helft wisten beide ploegen weinig meer te produceren, al had Rens 
Soenveld dicht bij zijn 122e treffer geweest, echter lag Stefan van der Ley in de weg. 
Nog voor de grootste kans van de thuisploeg kwam had ook Irnsum nog enkele 
goede mogelijkheden maar deze waren wel voor keeper Hoekstra. Die grote kans 
kwam op naam van Jitze Miedema, hij had de wedstrijd op slot moeten gooien door 
de derde treffer van de thuisploeg te scoren. Hij zal nog wel eens wakker schrikken 
als hij aan deze kans terug denkt (helemaal vrij voor de keeper schoof hij de bal 
naast). In de absolute slotfase dacht Riemer de Boer (naar eigen zeggen) de 
gelijkmaker binnen te koppen echter waren er meer spelers in de buurt die daar 
anders over dachten. De Boer en keeper van der Ley hadden beide verzorging nodig 
waarbij eerstgenoemde de strijd ook moest staken. Zijn vervanger was Jelmer van 
der Zee die zodoende nog twee minuten speeltijd kreeg maar logischerwijs ook niets 
meer uitrichten kon. 
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Doordat UDIROS van Heerenveen verloor is het gat nu drie punten (wedstrijd 
minder gespeeld door IJVC) en Boornbergum is de nieuwe nummer drie van de 
competitie geworden. Zij staan op een achterstand van dertien punten. 
 
Zo krijgt de statistiekenmeneer weer wat rust nu het volgende gestopt is: de 
ongeslagen reeks, de Reitsma-reeks en de uit-reeks (eindigt op 10). Wel scoorde 
Reitsma voor de 4e keer op rij dus die loopt door. Ook de thuisreeks van 20 
wedstrijden is intact als komend weekend WWS op bezoek komt. Hopelijk de ideale 
tegenstander om deze nederlaag weg te spelen, om zo voor de 29e keer op rij in een 
competitieduel tot scoren te komen. Of een ideaal cadeautje want komende week 
bestaat onze mooie vereniging namelijk 97 jaar. Na QVC en Leeuwarder Zwaluwen 
de oudste zaterdagvereniging van Friesland. 
 
 
Karakteristieken 
 
Irnsum 1 - IJVC 1  2-1 
43' Reinder Reitsma 0-1, 53' Marco van der Ley 1-1, 55' Redmer Veldhuis 2-1 
 
Geel: Fokke Bergsma (Irnsum) 
 
Opstelling: Hoekstra - Hottinga, De Boer (91' van der Zee), Nooitgedagt (80' 
Bruggenkamp), S. Zijlstra - Hogeling, Kramer, J. Zijlstra - Reitsma, Stienstra, 
Soenveld © 
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IJVC zet grote stap richting promotie met overwinning op WWS 
 
Hoewel het niet groots was werd er toch gemakkelijk van de nummer laatst in de 

competitie gewonnen. De bezoekende ploeg WWS werd met een 4-1 nederlaag naar 

huis gestuurd. Omdat alle drie de seniorenelftallen in de wei kwamen koos trainer 

Faber ervoor om Thijs Modderman en Joppe Kramer op de bank te posteren. Zij 

zouden vandaag hun debuut maken. 

Al  vanaf minuut één was duidelijk dat er weinig te halen zou zijn voor de 

bezoekers, de druk van IJVC was groot, het spel helaas nog niet. Het resulteerde 

niet in echt grote kansen voor de thuisploeg. De aanvallen liepen niet altijd 

vlekkeloos en ook de verdedigers Vellinga en Schuurman hadden niet te veel moeite 

met de voorste linie van IJVC.  

Het duurde dan ook tot de 21e minuut dat Reinder Reitsma (weer hij, de zestiende 

keer in zevendertig treffers) de score openende met een geplaatst schot. De 

bezoekers kwamen er sporadisch uit en dit leidde een enkele keer toch tot gevaar. 

Maar steeds was daar weer Jorrit Hoekstra die zijn doel schoon hield. Deze stand 

ging ook mee de kleedkamers in. Op weg daar naartoe werden ze ook op de hoogte 

gesteld dat Irnsum al een 3-0 voorsprong genomen had bij UDIROS. En met de 

stand van 1-1 bij Boornbergum – FVC (1-1) zou promotie ook nog wel eens een 

waarheid kunnen worden. De laatste wedstrijd werd echter in de slotminuten door 

de thuisploeg gewonnen waardoor promotie minimaal een week uitgesteld moet 

worden. 

Na rust was het weer vooral IJVC dat de aanval zocht en de wedstrijd werd in een 

tijdsbestek van enkele minuten beslist. Eerst was het aanvoerder Rens Soenveld die 

op mooie wijze de 2-0 binnen krulde. Zijn 122e treffer in dienst van IJVC 1 als het 

gaat om competitiedoelpunten, en waarmee hij Bouwe de Boer (121) voorbij ging. 

Enkele minuten later was het Johannes Zijlstra die de 3-0 op het bord zette.  
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De bezoekers kregen zowaar nog een grote kans, omdat de bal op de stip ging na 

een overtreding van Jari Osinga. Aanvoerder Scheepsma schoot de bal achter 

Hoekstra 3-1. Enkele minuten later was de marge alweer drie toen de nieuwe 

linksback Bruggenkamp (na de wissel van Sieger Zijlstra ging hij naar diens positie) 

opstoomde en de bal in het vijfmeter gebied pal klaar legde voor Reinder Reitsma 4-

1. Het was alweer zijn zeventiende treffer dit seizoen.  

Met deze stand gunde trainer Faber de twee jongelingen ook hun debuut en 

eindigde de wedstrijd in een 4-1 overwinning. 

Karakteristieken 

IJVC 1  - WWS 1 

21’ Reinder Reitsma 1-0, 66’ Rens Soenveld 2-0, 68’ Johannes Zijlstra 3-0, 72’ 

Sytse Scheepsma (pen) 3-1, 77’ Reinder Reitsma 4-1 

Opstelling: Hoekstra – Hottinga,  Bruggenkamp, Nooitgedagt (82’ Modderman), S. 

Zijlstra (69’ Osinga) – Hogeling, M. Kramer, J. Zijlstra (82’ J. Kramer) – Reitsma, 

Stienstra, (69’ Veenstra) Soenveld ©  
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IJVC weer vierdeklasser na winst in Hielpen. (achteraf toch niet) 
 
Hindeloopen – IJVC heeft eindelijk haar promotie te pakken. 7 jaar nadat IJVC (ook 
in Hindeloopen) kampioen werd, wist men zaterdag 7 mei direct te promoveren.  
Daarvoor moest het dus eerst nog Hielpen verslaan. Dat lukte, en dus kunnen de 
“Kypmantsjes” zich opmaken voor de 4e klasse.  
 
Met fakkels en vuurwerk betreden beide teams het veld op. IJVC had er alles 
aangedaan om klaar te zijn voor deze wedstrijd. Er was op dinsdag en donderdag op 
‘normaal’ gras getraind, om alvast te wennen aan het veld in Hindeloopen. Het 
laken lag er redelijk bij, al maakte het lange gras het soms wat stroef. Zo had IJVC 
in de eerste helft veel te bal, maar tot echt grote kansen kwam het in de beginfase 
niet. Soenveld was ongelukkig in zijn acties en ook topscorer Reitsma had zijn dag 
niet. Toch had de laatst genoemde de score moeten opnemen. Een diepe bal werd 
op waarde geschat, maar met links weet hij keeper Kuipers niet te passeren. 
Hielpen speelt op haar kunnen en probeert via topscorer Remco Kuipers er 
gevaarlijk uit te komen. En dat lukt, als Kramer te lang wacht en de spits van 
Hielpen kan onderscheppen. Zijn schot van ver kan echter Hoekstra niet verrassen. 
Aan de andere kant zijn Nooitgedagt en Kramer dicht bij een goal, maar de 
scrimmage levert niets meer dan wat gevaar op. Na de winterstop gaat het allemaal 
wat moeizamer en ook in deze wedstrijd mist de overtuiging. De eerste helft eindigt 
dan ook waarmee het begon: 0-0. 
 
Ongewijzigd begint IJVC aan de tweede helft en de intenties blijven onveranderd. 
Zowel Soenveld als Reitsma krijgen kansen, maar wederom wordt er gemist. Ook 
Hielpen begint niet ongevaarlijk aan de tweede helft. Joon Yke Hoekstra kan 
uithalen na een prima actie, maar zijn schot vliegt ver over de goal. Naarmate de 
wedstrijd vordert vloeien de krachten langzaam weg bij de thuisploeg en begint IJVC 
meer aan te dringen. En als je koploper staat, heb je soms het geluk aan je zijde en 
dat nou precies wat IJVC kan gebruiken. Een corner (één van de vele) wordt voor 
het eerst kort genomen. Soenveld knijpt naar binnen en stuurt de bal richting de 
verre hoek. De bal gaat langs alles en iedereen en uiteindelijk is ook keeper Kuipers 
verslagen, 0-1. De voorsprong is daar en dat zorgt voor opluchting. Faber haalt dan 
Stienstra en Hogeling naar de kant. Zij worden vervangen door van der Zee en 
Veenstra. Na deze wissel wordt meteen een goedlopende aanval opgezet via van der 
Zee en Reitsma. Reitsma geeft de bal hard voor en met zijn eerste balcontact schiet 
Veenstra raak, 0-2. Dan komt langzaam het besef dat het daadwerkelijk gaat 
lukken. IJVC verzuimt in het vervolg van de wedstrijd verder afstand te nemen en 
Hielpen komt er aanvallend niet meer aan te pas. Na iets meer dan 90 minuten fluit 
de prima leidende scheidsrechter voor laatst en kon het feest beginnen!  
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Toen Johan Faber 3 jaar terug werd aangesteld, was er maar één doel en dat was 
promoveren. De eerste tweede seizoenen onder zijn leiding deed IJVC ook mee voor 
promotie, maar het welbekende virus gooide roet in het eten. Wel was duidelijk dat 
dit IJVC niet lang meer in de 5e klasse zou acteren. Er wordt bij vlagen goed 
gevoetbald en teams van klasse (of twee) hoger werden dan ook met regelmaat 
verslagen.  Met een mix van jong en oud groeide de groep langzaam naar elkaar toe 
en staat er gewoon een team. Niet alleen de spelers op het veld, maar de gehele 
selectie en staf zorgde er voor dat dit doel dan eindelijk werd bereikt. En wees 
eerlijk, als je van de 18 wedstrijden er 17 weet te winnen, dan is het meer dan 
verdiend. De derde helft was trouwens één voor in de boeken. Zowel Hielpen als 
IJVC maakte er een mooi feest van en we bedanken Arriva voor de veilige terugreis. 
Het seizoen kan nog een gouden randje krijgen, als de titel ook nog wordt behaald. 
Aanstaande zaterdag valt wellicht al de beslissing, als Heerenveen op bezoekt komt. 
Bij winst groeit het verschil naar 9 punten (met nog 3 wedstrijden te gaan), maar bij 
verliest wordt het nog zeer spannend slot.   
 
Karakteristieken 
 
Hielpen 1 - IJVC 1 0-2 (0-0) 
 
’66 Soenveld 0-1, ’74 Veenstra 0-2.  
 
Opstelling: Hoekstra – Hottinga, Bruggenkamp, Nooitgedagt, S. Zijlstra - Hogeling 
(’73 van der Zee), Kramer, J. Zijlstra (‘84 de Boer) – Reitsma, Stienstra (73’ 
Veenstra), Soenveld © 
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Ontlading groot na winst op Heerenveen 
 
Na een hectische week moest de equipe van Faber zich weer oprichten om de 
belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen te spelen. Een week waarin het in een 
rollercoaster kwam waarbij uiteindelijk duidelijk werd dat IJVC na de winst op 
Hielpen toch niet gepromoveerd was. In oktober kopte het Friesch Dagblad al: De 
titel als motivatie tijdens afscheidstournee. In het artikel stond ook de zin: "Van 
promotie is bij een eventueel kampioenschap geen sprake". Na de winst in 
Heerenveen schreef het LC: Zege biedt IJVC mooi perspectief. Met daarin ook 
vermeld: "Promotie is voor Heerenveen niet aan de orde".  Een gesprek met een 
verenigingsadviseur van de KNVB had in een telefonisch gesprek de regeling 
uitgelegd die voor de horizontale overstappers zouden gelden.  
 
Alles bij elkaar komen de clubs in 5A er achter dat er een periode minder te 
verdelen is voor de welwillenden, en dat IJVC toch echt kampioen moet worden wil 
het rechtstreeks promoveren. Heerenveen gaat de nacompetitie in met een team dat 
niet van het huidige kaliber is. Tegenstander MSC of Nagele lijkt zich voorzichtig op 
te kunnen maken voor een tweede ronde. Boornbergum en Irnsum strijden met zijn 
tweeën nog om het laatste ticket dat recht geeft op het seizoenstoetje. Irnsum staat 
bovenaan in de 3e periode en zo kan Boornbergum aan het einde van het seizoen 
met lege handen komen te staan. 
 
Genoeg over de randzaken waar de ploeg zelf geen invloed op heeft, waar ze dat wel 
hebben is op het veld. De kraker van de vijfde klasse A tegen Heerenveen stond al 
een tijdje in de agenda gemarkeerd met een rode stift. Met de hierboven beschreven 
materie kwam er ook nog een portie extra druk op de wedstrijd te staan. Verlies zou 
namelijk betekenen dat het gat zou slinken naar drie punten met nog drie 
wedstrijden op het programma. Winst zou de ploeg officieus kampioen maken, 
hoewel het doelsaldo van +10 ook weer niet onoverbrugbaar is.  
 
Na negentig enerverende minuten stond er 2-1 op het scorebord en kon er gejuicht 
worden in IJlst. In de eerste twintig minuten leek het daar niet naar. De bezoekers 
waren voetballend beter en hadden in de tiende minuut op voorsprong moeten 
komen na een miscommunicatie tussen Hoekstra en Hottinga. Gelukkig zag 
iedereen die IJVC een warm hart toedraagt de bal net over de lat gaan. Tijdens de 
eerste drinkpauze na vierentwintig minuten stond de brilstand nog op het 
scorebord. Enkele minuten na de hervatting maakte Nooitgedagt een onnodige 
overtreding wat de bezoekers de vrije trap opleverden. Luuk Janssen (komend 
seizoen The Knickerbockers) ontfermde zich over de bal en schoot hem achter 
Hoekstra 0-1. Het gejuich was tot in Sneek te horen, want ze hadden hun gewenste 
voorsprong.  
 
De 'Kypmantjes' raakten hier niet van in de war en gingen op zoek naar de 
gelijkmaker, deze viel gelukkig voor IJVC al binnen enkele minuten. Soenveld gaf 
een strakke voorzet welke binnenschoten werd door Reinder Reitsma. Dat één van 
deze twee namen op het wedstrijdformulier komt als doelpuntenmaker lijkt een 
vanzelfsprekendheid dit seizoen. In achttien van de negentien gespeelde wedstrijden 
was dit het geval. Tien minuten voor rust kreeg Heerenveen weer een vrije trap, deze 
was meer richting de zijkant en was uiteindelijk een prooi voor Hoekstra. Vlak voor 
rust moest scheidsrechter Stel voor het eerst naar zijn borstzak grijpen om 
aanvoerder Klapwijk te bestraffen. Hij maakte ter hoogte van de dug-out een 
overtreding, echter kwam er uit het gegeven voordeel niets. Ook IJVC kreeg in de 
persoon van Brian Bruggenkamp nog een gele prent voorgeschoteld. In de extra tijd 
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van de eerste helft was IJVC nog van plan om een counter op te zetten, echter floot 
Stel in de aanval voor rust  (na afloop heeft hij daar nog zijn excuses voor 
aangeboden, red). 
 
Na rust was van beide kanten niet hoogstaand en creëerden beide ploegen tot de 
vijandelijke zestien weinig. De bezoekers voetbalden makkelijker maar konden dat 
niet in de score uitdrukken. Enkele overtredingen zorgden voor 
blessurebehandelingen bij Heerenveen. Na wat wisselmomenten ging de klok ook 
alweer richting de laatste tien minuten. Toen die de tachtig aantikte was het 
Reitsma die over rechts de bal hard en laag voorgaf. Een verdediger van Heerenveen 
moest wel ingrijpen, want een Soenveld in de rug zou hij dat klusje wel klaren. 
Helaas voor de bezoekers ging de bal wel achter eigen doelman Tristan van der Valk 
(gaat mee naar de 1e klasse, red). De ontlading die daarop volgde was gigantisch. 
De bank stroomde leeg en de ploeg vierde het met de supporters.  
 

 
 
Over de laatste minuut waarin veel misging hoeft niet veel geschreven te worden. 
Scheidsrechter Stel maakte een verkeerde inschatting nadat Jan Hielkema in een 
botsing aan het hoofd geraakt werd, Stel sommeerde om verder te gaan daar 
Hielkema toch al buiten de lijnen lag. Echter zag iedereen dat het niet goed met 
hem ging. In de commotie die daarna ontstond ontvingen aanvoerder Klapwijk en 
Janssen hun tweede gele kaart. Waar de scheidsrechter eerst voornemens was om 
de wedstrijd te staken is in goed overleg besloten om de 2-1 op papier als eindstand 
te noteren.  
 
De selectie vierde na de wedstrijd een bescheiden feestje, en ook de bezoekers 
hadden een geslaagde avond gezien foto's op hun socials. Nog een paar wedstrijden 
speelt deze ploeg in deze samenstelling waarna ze uitwaaien over The 
Knickerbockers, Heerenveense Boys, het eerste in de 1e klasse, en het tweede elftal.  
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Komende week kan IJVC officieel kampioen worden bij Woudsend, een punt 
volstaat. Het tweede van Woudsend kan in de wedstrijd ervoor ook kampioen 
worden dus het kan een gezellige middag worden op de Spil.  
 
 
 
Karakteristieken 
 
IJVC 1 - Heerenveen 1 2-1 
 
27' Luuk Janssen 0-1, 29' Reinder Reitsma 1-1, 80' eigen doelpunt 2-1 
 
Geel: Bruggenkamp (IJVC) Bouma (Heerenveen) 
Rood: Klapwijk (2x geel), Janssen (2x geel) 
 
Hoekstra - Hottinga, Nooitgedagt, Bruggenkamp (74' de Boer), S. Zijlstra - Hogeling, 
Kramer, J. Zijlstra - Reitsma (84' van der Zee), Veenstra (68' Zijsling), Soenveld (c)  
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IJVC kroont zich tot kampioen in Woudsend 
 
Waar vorige week de belangrijke wedstrijd tegen runner-up Heerenveen met 2-1 
gewonnen werd, daar moest de equipe van Johan Faber zaterdag naar Woudsend. 
Met dien verstande dat één punt genoeg zou zijn om het kampioenschap veilig te 
stellen. Leider Reitsma zei na afloop:” Niemand zal zich deze slechte wedstrijd over 
vijf jaar nog herinneren, we zijn kampioen daar gaat het om”. De 0-1 eindstand 
kwam binnen het kwartier op het bord door het onmisbare duo Reitsma-Soenveld. 
Zodoende kon IJVC zich kronen tot kampioen van de 5e klasse A. 
 
Men kon bij het inrijden van Woudsend wel denken dat er een kampioenschap in de 
hoofdklasse op het spel stond. Uiteraard kwamen al deze bezoekers niet voor de 
kelderklasse wedstrijd Woudsend – IJVC maar voor de Friese Sleepbootdagen. 
Zodoende was er nog genoeg plek langs de lijn voor de veelal meegereisde 
supporters uit Ijlst. De jeugd had weer een prima sfeeractie door middel van 
rookfakkels aan te steken. Ze zijn dit seizoen op dubbele kosten gejaagd omdat ook 
in Hielpen de rook rijkelijk aanwezig was. Achteraf weten we allemaal wat daar niet 
doorging.  
 
De wedstrijd kende bij aanvang weer één wijziging in de basis doordat Brian 
Bruggenkamp de plek op linksback kreeg boven Sieger Zijlstra. Als je ruim in de 
selectie zit dan kunnen persoonlijke keuzes vervelend voor een speler uitpakken. 
Dat de technische staf zichzelf even misrekende qua wisselmomenten zal wel zuur 
voor hem geweest zijn. Want dit seizoen mag er misschien vijf keer gewisseld 
worden, echter zijn er wel drie wisselmomenten (uitgezonderd rust). Na drie keer 
wisselen stond Zijlstra in eerste instantie klaar om in te vallen. Het kwartje viel snel 
bij de staf en Zijlstra kon weer plaatsnemen naast leider Reitsma. 
 
Beide topscorers Youri Aukes en Joeri Sijbesma stonden als afwezig in het 
programmaboekje. Samen maakten ze zeven doelpunten en dat is toch een derde 
van de gehele productie. Daar zit voor Woudsend ook de crux, het leidt aanvallend 
tot vrijwel niets. Hoekschoppen, vrije trappen en lange ballen zijn er wel, maar het 
ontbeerd de ploeg aan een aanvalsleider. De overwinning kwam ook eigenlijk de 
gehele wedstrijd niet in gevaaar. Qua spelbeeld leek het op de wedstrijd eerder tegen 
Arum. Wel de kansen, maar geen doelpunten en uiteindelijk met 0-1 winnen. 
 
Dat de ploeg op voorsprong kwam had het wederom te danken aan het duo Reitsma 
en Soenveld. De eerste stuurde vanaf eigen helft aanvoerder Soenveld weg en deze 
verzilverde deze kans. Een voorsprong in de kampioenswedstrijd was daar. In de 
loop van de eerste helft waren er wel spaarzame kansen maar daar werd niet 
zorgvuldig mee omgegaan of het ontbrak aan de juiste scherpte. Achterin werd af en 
toe door het te vaak voetballend op te willen lossen soms uit het niets een kans voor 
Woudsend. Na negentig minuten verliet keeper Hoekstra wel weer met de ‘0’ het 
speelveld en daar hoefde hij deze wedstrijd niet zijn uiterste best voor  te doen. 
 
Na rust was het speelbeeld ongeveer hetzelfde, wel kansen maar geen doelpunten. 
De gehele voorhoede werd vervangen voor verse krachten maar ook zij konden geen 
potten breken. Met kunst en vliegwerk werd er verdedigt en de bal wilde er maar 
niet in. Zijlstra, Stienstra en van der Zee toonden goede wil en arbeid maar de 
finesse ontbrak. De laatste had misschien wel vrije doorgang moeten krijgen, echter 
besloot de assistent scheidsrechter te vlaggen voor buitenspel.  
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Toen het eindsignaal klonk was iedereen de wedstrijd alweer vergeten en vielen de 
spelers elkaar in de armen om het kampioenschap te vieren. Voorzitter Doting 
sprak na afloop trots te zijn op de groep en het feit dat er na een periode van corona 
de ploeg dit ook verdient had. Van een bondsofficial ontving aanvoerder Soenveld 
het bijbehorende certificaat wat bij het kampioenschap hoort. 
 
Komend seizoen mag de ploeg laten zien wat het waard is in de vierde klasse. Met 
enkele derby’s in het vooruitzicht wordt het weer een mooi seizoen. Maar eerst moet 
het seizoen waardig afgesloten worden tegen Boornbergum en Bakhuizen. 
 
Karakteristieken: 
 
Woudsend 1 – IJVC 1 0-1 
14’ Rens Soenveld 0-1 
Opstelling: 
Hoekstra – Hottinga, de Boer, Nooitgedagt, Bruggenkamp – Hogeling, Kramer, 
Zijlstra – Reitsma (73’ Stienstra), Veenstra (66’ Zijsling), Soenveld © (82’ van der 
Zee) 
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IJVC voldoet aan plicht en wint in Boonbergum 
 
Boornbergum – IJVC heeft na het behaalde kampioenschap van vorige week, 
gedaan was het moest doen. In een soort van topper (nummer 1 vs. nummer 3) 
waren de “Kypmantsjes” met 0-2 te sterk. De thuisploeg moest eigenlijk winnen, 
wilde het nog kans maken op de nacompetitie. Echter bleek het vandaag tandeloos 
tegen een degelijk spelend IJVC.  
 
De wedstrijd begon met een erehaag voor de kampioen (waarvoor hulde) en een bos 
bloemen voor het behaalde kampioenschap. Nadat de pupil van de week het juiste 
voorbeeld had gegeven, begon de wedstrijd gelijk met een mogelijkheid voor 
topscoorder Lindeboom, echter vliegt de bal langs de goal. Daarna neemt IJVC het 
heft in handen en is het voornamelijk Soenveld die zich laat zien. De aanvaller, 
straks wonend in het mooie Boornbergum, gunt Reitsma de eerste grote kans maar 
met links wordt de bal van de lijn gehaald. Niet veel later is wél raak. Soenveld weet 
nu na een actie Zijlstra te bereiken op de ‘16’ en zijn schot is de doelman te 
machtig, 0-1. Boornbergum zal dus in de achtervolging moeten, want alleen bij 
winst zou het nog mee kunnen doen om promotie. Het is echter IJVC wat de bal 
mag hebben. Tot aan de ‘16’ wordt er soms goed gevoetbald, maar ontbreekt het 
aan scherpte als het gaat om het laatste zetje.  Aan de andere kant moet Hoekstra 
zo af en toe optreden bij een voorzet of lange bal, maar echt grote kansen weet 
“Bombats” niet te creëren.  IJVC nog wel zo vlak voor rust. Wederom is het Soenveld 
die met een prima steekbal Reitsma alleen voor de keeper zet. Normaliter zijn deze 
kans wel Reitsma besteed, maar dit keer mist de bal precisie en dus gaan de teams 
de rust in met een 0-1 stand.  
 
Na rust (met Sybrandy er ingekomen voor de Boer) gooit Boornbergum de schroom 
wat van zich af. IJVC loert op de counter maar weet in het begin vrijwel niks te 
creëren. Via Lindeboom en Jorrit de Boer komen de kansjes voor de thuisploeg, 
maar de grootste is er voor Jesse de Boer. Hij kan vrij inschieten maar schiet recht 
op Hoekstra af. IJVC ontsnapt aan de gelijkmaker en brengt met Osinga (voor 
Reitsma) een verse kracht binnen de lijnen. De tijd begint langzamerhand wat de 
dringen en Boornbergum begint mensen naar voren te sturen. IJVC schakelt om na 
een 4-2-31 systeem om zo via de ruimtes gevaarlijk te worden, maar niet iedereen 
lijkt dit te begrijpen. Verdedigend staat het echter wel goed en voornamelijk 
sloopbedrijf Nooitgedagt heeft Lindeboom in de tang. IJVC komt door de ontstaande 
ruimtes weer aan voetballend toe en slaat zo 10 minuten voor tijd toe. Een bal vanaf 
eigen helft schiet door en Soenveld kan er mee van door. Met een droge schuiver in 
de verre hoek schiet hij de 0-2 binnen en tevens ook zijn 125e in competitieverband. 
De koppies van Boornbergum gaan omlaag en de wedstrijd is gespeeld. Reden voor 
Faber om zowel de Leeuw (voor J. Zijlstra), Wouda (voor Hogeling) en Goeman (voor 
Stienstra) in te brengen. Dit was voor Wouda zijn officiële debuut, en voor Goeman 
dus zijn rentree, nadat hij in april vertrok richting Nepal. Nog niet een minuut later 
heeft Goeman de 0-3 op de schoen, maar helaas heeft hij zijn kwaliteiten daar nog 
gelaten. Met nog wat voorzetten en vrije trappen probeert Boornbergum nog een 
treffer te maken, maar het zat er deze middag niet in. Zodoende wint IJVC dus haar 
laatste uitwedstrijd van dit seizoen en ziet de thuisploeg het seizoen als een 
nachtkaars uitgaan.  
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De 20e overwinning is dus een feit dit seizoen en wederom werd een record 
verbroken. 60 punten is het meest aantal behaalde punten ooit in het seizoen en 
ook dat kan weer in het grote boek van het seizoen 2021/22. Aankomende zaterdag 
staat er nog één wedstrijd op programma en dat is thuis tegen Bakhuizen. Het zal 
in het teken staan van spelers die afscheid nemen van de A-selectie na dit seizoen 
en ook is het slotweekend. Kortom, een boel gezelligheid en dus een reden om even 
te komen kijken. Tot dan! 
 
Karakteristieken: 
Boornbergum 1 – IJVC 1 0-2 (0-1) 
Gele kaarten: J. Zijlstra (IJVC) 
Opstelling: Hoekstra, Hogeling (84' Wouda), Bruggenkamp, R. Nooitgedagt, 
S.Zijlstra, J. Zijlstra (’84 De Leeuw) Kramer, R. de Boer (’45 Sybrandy), Reitsma (’66 
Osinga), Stienstra (’84 Goeman), Soenveld ©. 
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The last dance van Nijdam en Dijkstra 
 

IJlst – De laatste wedstrijd van het seizoen was die thuis tegen Bakhuizen, 

eromheen was een slotweekend gepland. Ook zou de wedstrijd in het teken staan 

van het afscheid van Pieter Nijdam en Jeroen Dijkstra. Met een schuin oog gekeken 

naar het weervooruitzicht wat ook gunstig bleek te zijn. Hoofdsponsor Soprema 

deed een mooie geste en bracht de selectie een kampioensshirt. Zodoende kon het 

weer een mooie voetbalzaterdag worden.  

De twee afscheidnemende spelers zijn binnen de club bij iedereen wel bekend. 

Keeper Nijdam (43) kwam in het seizoen 2015/16 bij de selectie. Behoudens de twee 

seizoenen als basisspeler was hij de tweede man onder de lat. Na zevenveertig 

competitiewedstrijden houdt hij het voor gezien. De schoenen gaan in de tas, maar 

hij blijft behouden voor de club in diverse andere functies. Dijkstra (31) was eerder 

al gestopt bij IJVC 1 maar had door Corona nog geen afscheid kunnen krijgen. 

Middenvelder Dijkstra debuteerde op 16-jarige leeftijd en kwam tot 225 

competitiewedstrijden, en in de laatste hiervan liet hij zien nog prima mee te 

kunnen op dit niveau.  

De wedstrijd was er een die we wel vaker gezien hebben dit seizoen, veel balbezit 

maar weinig echte kansen. De eerste twintig tot vijfentwintig minuten had IJVC het 

overwicht maar verloor dat in het verdere verloop van de eerste helft wat. De 

hoekschoppen van de voet van Dijkstra leverden wel een kop kans op maar deze 

gingen ook niet achter doelman Vogelzang. Aan de andere kant was het ook aan 

Landolf en Witteveen niet besteed om de score te openen.  

Één keer brak Reitsma door maar deze werd terug gefloten wegens (vermeend) 

buitenspel. Ook spits Stienstra had het moeilijk en werd samen met back Sieger 

Zijlstra vervangen voor Bart Zijsling en Riemer de Boer. Na rust creëerden beide 

teams af en toe een kans waarbij de grootste voor IJVC was toen Melle Kramer de 

bal inkopte, echter was Vogelzang alert en pareerde ook deze kans.  

In de 66e minuut was het tijd voor de publiekswissels van Nijdam en Dijkstra die 

vervangen werden door Hoekstra en van der Zee. De aanvoerdersband ging weer om 

de arm van Soenveld en dat deed hem blijkbaar goed want nog geen vijf minuten 

later maakte hij de 1-0 op aangeven van Reitsma. Dit duo was dus weer belangrijk 

voor trainer Faber in de jacht op overwinning eenentwintig dit seizoen.  
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Ook de laatste wissel kreeg speeltijd en zo mocht Sybrandy nog een klein kwartier 

spelen toen hij Nooitgedagt verving. De klok ging richting de negentig minuten en zo 

werd wel duidelijk dat IJVC wederom geen thuiswedstrijd verloor. De laatste keer 

was in maart 2019 en die reeks loopt nu 23 wedstrijden. Trainer Faber neemt met 

100 punten afscheid van de vijfde klasse en hoopt nu te gaan oogsten in de vierde 

klasse.  

Na afloop was er nog livemuziek en bleef het lang gezellig in Ijlst. Ook de selectie 

van Bakhuizen deed vrolijk mee aan deze verlengde derde helft.  

 

Karakteristieken 

IJVC 1 – Bakhuizen 1  1-0 

71’ Rens Soenveld 1-0 

Gele kaarten: Bruinsma, Witteveen (Bakhuizen) 

Opstelling: Nijdam © (66’ Hoekstra) - Hogeling, Nooitgedagt (76’ Sybrandy), 

Bruggenkamp, S. Zijlstra (45’ de Boer) – J. Zijlstra, Kramer, Dijkstra (66’ van der 

Zee) – Reitsma, Stienstra (45’ Zijsling), Soenveld 
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