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Vooruitblik naar de 4e klasse A seizoen 2022 – 2023 
 

Na tweeëneenhalf seizoen met Corona perikelen en zonder promoties c.q. 

degradaties mag IJVC het dit seizoen in de 4e klasse proberen. Een seizoen 

met 26 wedstrijden tegen bekenden en een voor ons vrij onbekend team. 

SVN ’69 kennen we alleen nog van de nacompetitie in het seizoen 

1997/1998 toen Bouwe de Boer alle drie de doelpunten maakte in de finale 

(3-2 winst, red) waardoor IJVC promoveerde. 

Doelstelling zal zijn om niet weer na een kampioenschap te degraderen zoals 

de laatste twee keer gebeurde. Met het spelersmateriaal dat Johan Faber 

voor handen heeft moet dit toch slagen? 

IJVC is ingedeeld in de 4e klasse A met daarbij nog dertien andere ploegen. 

In deze vooruitblik geven we aandacht aan alle tegenstanders en de 

historische balans. Vanuit de derde klasse komen het eerder genoemde SVN 

69, Willemsoord en Tonego. Uit 5G komt het tevens gepromoveerde Nagele.  

Hoeveel punten IJVC komend seizoen nodig heeft om zich veilig te spelen?? 

Wij gokken dat je met 30 punten een heel eind komt. 

 

 

* de balans is opgemaakt over de periode 1931 – 2022 (deze periode is 

gedigitaliseerd en voor 99% compleet) 
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AVC  
 

De Algemene Voetbal Club komt dit seizoen alweer voor het zesde seizoen op 

rij uit in de vierde klasse. Na de degradatie in het seizoen 2016/17 eindigde 

de ploeg de afgelopen seizoenen in de top-5. In de corona seizoenen stond de 

ploeg bij het beëindigen twee keer 1e. De ploeg leek voorbestemd om richting 

de derde klasse te gaan, echter eindigde het afgelopen seizoen als tiende in 

de vierde klasse.  

Topscorer Durk Ennema (18 doelpunten) zoekt het dit seizoen hogerop bij 

buurman Zeerobben in de tweede klasse. Echter heeft het wel toegeslagen op 

de transfermarkt door Tim Grond tot een overgang te verleiden. De man die 

ruim 250 competitietreffers maakte voor Tzummarum en acht keer het net 

vond tegen IJVC is een garantie voor doelpunten. Wat meehielp in de 

beslissing was dat Tzummarum naar de reserve klasse gaat. Afgelopen 

seizoen wist de ploeg vijf keer te winnen en kreeg het 122 tegentreffers te 

verwerken. In zijn kielzog komen ook Siebren Geertsma en Simon Houtsma 

mee naar De Lytse Trije. Van Willemsoord komt Justin Reitsma terug op het 

oude nest. 

Jarenlang kon IJVC teren op een goede balans tegen AVC, echter in de 

laatste twee ontmoetingen moest het een 3-1 en 4-1 nederlaag slikken. 

Leider Reitsma zal vooral terugdenken aan de heroïsche ontmoeting op 19 

maart 2011 in Ijlst. Oudgedienden Reitsma, Boorsma en Krauweel werden 

uit noodzakelijk kwaad bij de selectie gehaald en wat volgde was een 4-3 

overwinning met de winnende treffer van debutant Krauweel op 43-jarige 

leeftijd. 

 
 

 
 

 
 

De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  
 

12 gespeeld | 5 winst | 4 gelijk | 3 verlies | 27 dpv | 28 dpt 
 

Topscorer tegen AVC:  Bouwe de Boer (4 doelpunten)  
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Creil-Bant  
 

Voor IJVC een onbekende tegenstander als nieuwe vereniging. Tegen Creil en 

Bant werden in het verleden wel wedstrijden gespeeld. De laatste keer tegen 

Creil was in de nacompetitie en verloor het 5-0 waardoor degradatie een feit 

was. Ook Bant was in de laatste ontmoeting te sterk, destijds in de 4e klasse 

werd het 2-5. 

Afgelopen jaar besloten Creil en Bant een permanente samenwerking aan te 

gaan als nieuwe vereniging nadat de vereniging sinds 2019 in een 

samenwerking senioren afdeling speelde. De toevoeging SSA kwam dus te 

vervallen en er kwam een nieuw logo en tenue.  

Afgelopen seizoen eindigde de ploeg op een zesde plek met veertig punten. De 

pas 16-jarige Jur Boonen werd topscorer met dertien treffers. Komend 

seizoen komen we een bekende tegen bij de polderploeg. Keeper Bert 

Boddema komt over van Kraggenburg. Boddema was onderdeel van de 

succesvolle ploeg die in 2007-2008 de nacompetitie haalde die recht gaf voor 

een plek in de tweede klasse. Daarna versleet de inmiddels 49-jarige 

verschillende clubs als DIO Oosterwolde, LAC Frisia, Nieuweschoot, LSC 

1890, Zwaagwesteinde en Surhuisterveen. 

 
 

De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  
 

Creil: 
 

12 gespeeld | 5 winst | 3 gelijk | 4 verlies | 35 dpv | 28 dpt 
 

Bant: 
 

8 gespeeld | 2 winst | 0 gelijk | 6 verlies | 7 dpv | 26 dpt 
 

 

Topscorer tegen Creil: Bouwe de Boer (6 doelpunten) 

Topscorer tegen Bant:  Bouwe de Boer, Jan Zaagmans, Nolke Posthuma 

Rudmer Bootsma, Rens Soenveld en Jordin Broekhuis 

(1 doelpunt)  



[VOORUITBLIK NAAR DE 4E KLASSE A SEIZOEN 2022 – 2023] Door:IJVC Stats 

 
 

 

 Page 
6 

 
  

Delfstrahuizen  
 

Een vereniging waar we een lange historie tegen hebben is Delfstrahuizen. Al 

sinds de jaren 50 komen we de ploeg langs de boorden van de Tjeukemeer 

tegen. Van de 2e klasse FVB tot in de 3e klasse speelden ze tegen elkaar.  

Sinds het in 2002 uit de vijfde klasse promoveerde acteerde de ploeg steevast 

op 3e en 4e klasse niveau. De laastste zes seizoenen in de vierde klasse. 

Uitgezonderd het korte seizoen in 2020-21 eindigde de ploeg bij de eerste 

zeven. Met 44 punten leidde Jonne Boonstra de ploeg naar de vijfde plek. In 

de winterstop oefende de witzwarten nog in Ijlst en kregen een 4-0 nederlaag 

te verwerken. 

Drie jeugdige spelers maakte de meeste treffers afgelopen seizoen. Kean 

Bakker (20) werd topscorer met dertien treffers. Yoran Kortstra (21) en 

Ditmer Slump (17) scoorden beide acht maal. Eize Jan Slump is vertrokken 

naar Drachtster Boys.  

Bij de oude garde kunnen de namen Lukie Jetten en Pieter Braaksma nog 

wel eens het zweet doen uitbreken. Het aanvalsduo was namelijk een plaag 

voor de IJlster ploeg.  

In het seizoen 1976-77 stond de wedstrijd in de laatste speelrond op het 

programma. Delfstrahuizen was al gedegradeerd en IJVC was afhankelijk 

van het resultaat Meppel – ’t Fean ’58. IJVC won met 6-0 door Arie Hoekstra 

(4), Joop Langhorst en Geert de Leeuw. Helaas eindigde eerder genoemde 

wedstrijd in een gelijkspel waardoor ook IJVC degradeerde naar de 4e klasse. 

 

 

 
 

 
 

 
De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  

 
36 gespeeld | 14 winst | 7 gelijk | 15 verlies | 62 dpv | 60 dpt 

 

Topscorer tegen Delfstrahuizen:  Arie Hoekstra (7 doelpunten)   
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Foarut  
 

De nummer zeven van afgelopen seizoen. En dat is lager dan de ploeg zelf 

gehoopt had gezien de goede serie voor de winterstop. Echter na de 

overwinning op Nok eind maart kwam de klad erin. Slechts twee keer winst 

en maar liefst negen nederlagen volgden.  

Komend seizoen zal het vijfde achtereenvolgende seizoen in de vierde klasse 

zijn voor de ploeg uit Menaldum. Handhaving dit seizoen zorgt ervoor dat de 

reeks van zes seizoenen tussen 1997 – 2003 geëvenaard wordt.  

Een uitgesproken topscorer was er afgelopen seizoen niet, maar liefst vijftien 

verschillende spelers troffen doel. Gerke Jurjen Wassenaar mocht zich tot 

topscorer kronen met acht treffers.  

In het seizoen 1995-1996 werd de ploeg kampioen in de 2e klasse van de 

FVB en werd een lange periode op dat niveau afgesloten. In dat seizoen trof 

het ook IJVC twee keer.  

Wellicht dat Ellen Fokkema ook meedoet tegen IJVC, voor de mannen zal dat 

even wennen zijn.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  

 
18 gespeeld | 5 winst | 7 gelijk | 6 verlies | 30 dpv | 33 dpt 

 

Topscorer tegen Foarut:  Douwe Reitsma (5 doelpunten) 

  

https://www.foarut.nl/1/77/vv-foarut-en-knvb-starten-pilot-met-vrouw-in-categorie-a-mannen/
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Nagele  
 

We gaan weer richting Nagele komend seizoen. Na twee corona seizoenen in 

5A ging de ploeg afgelopen seizoen naar de 5e klasse G waar het tweede 

achter kampioen MSC werd. Via de nacompetitie waar het in de eerste ronde 

een buy kreeg via Heerenveen (kwamen niet opdagen, red) werd het 

afgemaakt tegen SETA middels een 5-1 overwinning.  

Zo zijn ze na de degradatie in 2019 weer vierdeklasser en dat is het niveau 

waar ze de laatste decennia ook op acteerden. Gezien de resultaten in de 

twee afgebroken seizoenen ervoor kon het ook niet uitblijven dat de ploeg de 

stap omhoog weer zou maken.  

Topscorers afgelopen seizoen waren Sander Koene en Jeroen de Vijgh met 

respectievelijk 18 en 14 treffers in een vrij productief seizoen. In totaal werd 

en namelijk 72 keer het net van de tegenstander gevonden. En dat gebeurde 

sinds 1996 nog maar twee keer eerder. 

De laatste twee ontmoetingen eindigden beide in 2-2. De eerste wedstrijd 

poetste IJVC een 0-2 nederlaag (Reimer Hogeling 2 doelpunten, red) weg en 

in de tweede wedstrijd kwam Nagele in de laatste minuut op gelijke hoogte.  

 

De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  
 

12 gespeeld | 4 winst | 3 gelijk | 5 verlies | 25 dpv | 35 dpt 
 

Topscorer tegen Nagele:  Bouwe de Boer, Elmar Meijer en Freerk Bergstra  

(3 doelpunten) 

  

https://www.vvnagele.nl/241/337/nagele-promoveert-na-prachtige-zege-in-ruinen/
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QVC  
De oudste zaterdagvereniging van Friesland staat na dertien jaar weer op het 

programma. De Quick (Stavoren) Warns Combinatie uit 1916 kent een rijke 

geschiedenis. Al in de jaren 40-50 speelde het in de vierde klasse en in de 

jaren zestig kwam het uit in de 3e klasse.  

Tussen 1996 en 2017 was het actief in de tweede en derde klasse en nu voor 

het vijfde seizoen in de vierde klasse. Naast de twee bekende corona 

seizoenen gin het twee keer mis in de nacompetitie voor QVC. Makkum en 

Dokkum waren te sterk. 

Topscorer werd Wieger Zwaan met twintig treffers en dus een speler om in de 

gaten te houden. Ook Edwin Pluister (14) en Hidde Bajema (12) scoorden 

meer dan tien treffers. QVC eindigde afgelopen seizoen als derde. 

Een overwinning in Stavoren zou een historische mijlpaal betekenen. In de 

vijftien eerder gespeelde ontmoetingen aldaar werd er nooit gewonnen. De 

laatste treffer is bijna twintig jaar geleden gemaakt door Reinder Steenbeek. 

In Ijlst is de balans beter en werd de laatste ontmoeting met 4-2 gewonnen. 

Tegen Quick heeft IJVC ook een historie opgebouwd in de Onderlinge Bond 

Zuidwesthoek begin jaren dertig. In totaal kwamen beide ploegen acht keer 

tegen elkaar te staan in het veld. De ‘Kypmantjes’ wisten destijds wel in 

Stavoren te winnen. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  

 
30 gespeeld | 5 winst | 12 gelijk | 13 verlies | 32 dpv | 49 dpt 

 

Topscorer tegen QVC:  Geert de Leeuw en Jan van der Woude (4 doelpunten) 
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SC Franeker  
 

Met evenveel punten als QVC eindigde SC Franeker op een vierde plek achter 

de gepromoveerde ploegen Bolsward en Waterpoort Boys. Het legde beslag op 

de derde periode waardoor het de nacompetitie in mocht. Hierin was SJS 

met 3-2 te sterk waardoor Franeker weer een seizoen in 4A speelt.  

In 2015-16 kwam er een herstart van de zaterdagafdeling die eerder in 2007 

gestopt was. Begin jaren zeventig speelde het op de zaterdag ook al in de 

vierde klasse. De zondagtak hield na het seizoen 2018-2019 op. Gezien de 

grootte van Franeker en het niveau zal er gehoopt worden te promoveren. 

Nieuwe trainer Johannes Veenema kent IJVC nog als trainer van Grootegast 

toen ze in een oefenduel tegen elkaar speelden (3-1 voor IJVC, red) 

Maar al in de jaren vijftig ging IJVC als naar Franeker om daar te spelen 
tegen Froonacker. In 1970 fuseerde deze ploeg met Freno tot het huidige 
Franeker.  

 
Gerlof Dijkstra schoot negentien keer raak en werd topscorer, de voormalig 
topschutter van Tijnje kwam naar de zondagafdeling van Franeker maar ging 

mee naar de zaterdagafdeling. Ook Sander Hoekstra jarenlang scorend voor 
de zondag speelt sinds afgelopen seizoen in de zaterdag ploeg en scoorde 

gelijk zestien maal.  
 

De laatste ontmoetingen dateren uit het voor IJVC dramatische seizoen 1994 

– 1995 in de 1e klasse FVB. Thuis werd verloren en uit werd en nog een punt 
gepakt. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  
 

10 gespeeld | 4 winst | 4 gelijk | 2 verlies | 14 dpv | 11 dpt 
 

Topscorer tegen SC Franeker:  Gabe Plantinga (6 doelpunten) 
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SVN ‘69  
 

Na drie kwartier rijden komen we aan bij een onbekende vereniging in 

Nijeveen. Slechts eenmaal kwamen we binnen de lijnen tegen deze vereniging 

en wel op 30 mei 1998 in de nacompetitie om een plek in de vijfde klasse. 

Beide verenigingen waren de sterkste in de eerste ronde gebleken, waardoor 

ze in Nieuwehorne de degens met elkaar mochten kruisen. Na 120 slopende 

minuten voetbal kroonde Bouwe de Boer zich als matchwinnaar. Hij maakte 

alle drie de doelpunten in de 3-2 overwinning.  

Afgelopen seizoen viel het doek na veertien seizoenen in de derde klasse, met 

tussendoor nog twee jaar in de tweede klasse. Het is dus terug op het niveau 

waarop het in 2006 kampioen werd.  

Voor veel verenigingen zal dit een grote onbekende zijn maar toch kwam het 

in competitieverband al wel uit tegen Nagele, Bant, Tollebeek, TOP ‘63 en 

Delfstrahuizen in de zesde klasse. 

De vraag is of de 47-jarige Anton Bijker er nog een seizoen aan vastplakt. Hij 

speelde begin jaren negentig bij Meppel om vervolgens bij Genemuiden in de 

hoofdklasse te spelen. Na weer Meppel en Staphorst was afgelopen seizoen 

alweer het zestiende bij SVN ’69. Hij was nog nooit actief op 4e klasse niveau. 

Wie er sowieso niet meer bij is is Farbod Feizi hij gaat naar DESZ. 

 

 
 

 
 

 
 

 
De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  

 
0 gespeeld | 0 winst | 0 gelijk | 0 verlies | 0 dpv | 0 dpt 

 

Topscorer tegen SVN ‘69:  x 

  

https://youtu.be/XyMux1HpQZQ
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Tollebeek  
 

Sinds het kampioenschap in het seizoen 2010-2011 in de vijfde klasse speelt 

Tollebeek in de vierde klasse. En het moet gezegd worden, de ploeg presteert 

prima met als hoogtepunten verschillende periodes. In 2016 – 2017 leek het 

even mis te gaan toen het als elfde eindigde en de nacompetitie in moest. In 

het tweeluik met Noordbergum wist het vege lijf te redden middels een 3-0 en 

4-0 overwinning.  

Afgelopen seizoen eindigde het op een veilige negende plek. Met negen keer 

winst en ook negen keer verlies. Met een voorsprong van tien punten op de 

Wâlde handhaafde de ploeg zich dus vrij moeiteloos.  

Sinds de laatste ontmoeting is er weinig verandert voorin. Marijn Brandsema 

en Rik Loman maken nog steeds de doelpunten, met uitzondering dat ook 

Willem Hulsebosch ze sinds afgelopen seizoen ook scoort. Hij kwam in zijn 

eerste volledige seizoen tot elf treffers.  

Jan Jonkers is de nieuwe trainer die voor de selectie staat. Na uitstapjes bij 

Flevo Boys, Urk en Ens keert hij terug nadat hij de selectie tussen 2006 en 

2010 ook al onder zijn hoede had.  

In het seizoen 2013-2014 kreeg IJVC de eerste competitienederlaag tegen 

Tollebeek te verwerken. Juist op het moment dat IJVC de punten nodig had 

in de strijd tegen degradatie was het concurrent Tollebeek die de punten mee 

terug nam naar de polder (2-4). De uitwedstrijd eindigde in 2-2 nadat een 

week eerder er geen scheidsrechter opkwam dagen zodat IJVC binnen een 

week twee keer naar Tollebeek afreizen mocht. 

 

 

De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  
 

6 gespeeld | 2 winst | 1 gelijk | 3 verlies | 14 dpv | 14 dpt 
 

Topscorer tegen Tollebeek:  Nolke Posthuma (3 doelpunten in één wedstrijd) 
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TOP ’63  
 

De topscorer van TOP ’63 speelt komend seizoen in het blauwwit van IJVC. 

Met tien treffers was Lars Bos belangrijk voor de ploeg van Arjen Hoekstra. 

Niet TOP ’63 ging op de laatste speelronde de nacompetitie in maar de Wâlde 

en dat was op doelsaldo. Hierdoor handhaafden de Oppenhuisters zich in de 

vierde klasse. Verder ziet het Marco Ahmed (Scharnegoutum), Remco 

Regeling en Timo Breukelaar (LSC 1890) vertrekken. Afgelopen seizoen 

moest het al een elftal terugtrekken en ziet ook TOP ’63 dus de gevolgen van 

een veranderend sportlandschap.   

 

Sinds het kampioenschap in 2016 – 2017 speelde het dus één seizoen in de 

3e klasse en de afgelopen seizoenen stond het steevast in het rechterrijtje. 

Pas de laatste twintig jaar timmert TOP ’63 aan de weg als het gaat om 

spelen op niveau. Want tussen oprichting en 2010 kwam het voornamelijk 

uit in de 2e of 3e klasse FVB, de 5e, 6e en 7e klasse.  

 

De laatste jaren fungeerde TOP ’63 vier keer als oefenpartner want de laatste 

ontmoeting in de competitie was in het seizoen 2015 – 2016. Met drie 

overwinningen en een nederlaag is die balans in ieder geval in het voordeel 

van de ‘Kypmantsjes’ 

 

 
De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  

 
8 gespeeld | 5 winst | 0 gelijk | 3 verlies | 12 dpv | 9 dpt 

 

Topscorer tegen TOP ‘63:  Klaas Westerbeek (4 doelpunten)  
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Tonego  
 

Tonego is na tien jaar weer vierdeklasser nadat het in de nacompetitie het 

onderspit dolf tegen Waterpoort Boys. Met vijftien punten was het een 

troosteloos seizoen voor de mannen van Henk Sleurink.  

Het lijkt het ideale moment om de ploeg te verjongen, meer dan een handvol 

dertigplussers en nog enkele speler die eind twintig zijn. Met de nieuwe 

trainer Klaas Jongsma is daar een ideale man voor gevonden. Hij leidde in 

zes seizoenen Oldeholtpade van de vijfde klasse naar de tweede klasse.  

Omdat Tonego afgelopen seizoen geen JO-19 had zal de eventuele aanvulling 

van de JO-17 moeten komen. Een uitdagende klus om mee te komen in de 

vierde klasse komend seizoen. 

Hoewel op een ander niveau deed Tonego hetzelfde als IJVC, kampioen 

worden en het seizoen erop degraderen. In 2015 – 2016 kampioen en 2017 – 

2018 kampioen in de derde klasse, maar het seizoen erop via de 

nacompetitie weer gedegradeerd. In het laatste kampioensjaar had het Allan 

Bakker (ex Flevo Boys) in de gelederen die dertig keer scoorde. Inmiddels is 

hij actief bij DOS Kampen in de 1e klasse. 

Misschien dat het voor IJVC dit seizoen het ideale moment is om ze te 

treffen. Want het verleden tegen de ploeg uit Luttelgeest is niet om naar 

huist te schrijven. Pas één keer werd er gewonnen in 12 ontmoetingen, en 

omdat deze uit was is er thuis dus nog nooit gewonnen van Tonego. 

 

 

 

 

De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  

 
12 gespeeld | 1 winst | 3 gelijk | 8 verlies | 18 dpv | 28 dpt 

 

Topscorer tegen Tonego:   Elmar Meijer (5 doelpunten)   
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Sleat  
 

Op naar weer een seizoen in de vierde klasse. Het lijkt alweer heel normaal 

in de stad Sloten, maar dat is het niet. Het wordt alweer het zesde 

achtereenvolgende seizoen. Niet eerder in de historie kwam dan voor. Tussen 

1989 en 1994 speelde het vijf seizoenen in de vierde klasse.  

En in die seizoenen kwam het behoudens het eerste seizoen nooit echt in de 

problemen. Alleen in het seizoen 2017 – 2018 moest het na het 

kampioenschap ervoor zich via de nacompetitie proberen te handhaven. Via 

Boornbergum en Tzummarum slaagde het daarin. Afgelopen seizoen werd de 

achtste plek in de eindstand behaald. Kleine nederlagen, een gelijkspel of 

nipt winnen was wekelijkse kost. Pas in de laatste speelronde tegen het al 

gedegradeerde NOK schoot het uit de slof (0-8, red) waarbij de naar Balk 

vertrekkende Durk Lyklema vijf keer scoorde. 

Nog vier treffers voor Maurits Flapper en dan komt hij op 250 

competitietreffers. Niemand die er aan twijfelt dat hij dit imposante aantal 

komend seizoen haalt. 

De laatste twee ontmoetingen gingen verloren in het seizoen 2016 – 2017. 

Sleat werd kampioen en gunde IJVC geen tegentreffer.  

 

 

De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  

 

12 gespeeld | 6 winst | 2 gelijk | 4 verlies | 31 dpv | 28 dpt 
 

Topscorer tegen Sleat:  Patrick de Jong (6 doelpunten) 
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Willemsoord  
 

Het is afwachten hoe Willemsoord na de degradatie voor de dag komt in de 

vierde klasse. Onder andere corona zorgde ervoor dat de club in zwaar weer 

kwam. Dieptepunt was het afbellen van de laatste competitiewedstrijd tegen 

DWP, het leverde de ploeg nog vier minpunten op. Het seizoen totaal was 

hierdoor niet acht maar dus vier punten. De grens van 100 tegendoelpunten 

werd beslecht en het kreeg enkele forse nederlagen te verwerken. 

Met het vertrek van o.a: Jordy Dekker, Danny Bijlsma, Daniel Siemonsma, 

Ruben Siemonsma, Mike Siemonsma, Wesley Brandsma, Abdoul Aboulghazi 

(FC Wolvega) Justin Reitsma (AVC), Christian Weijs (Oldeholtpade), Nick 

Jansen (Steenwijk) verdwijnt het geraamte van de vereniging.  

De vereniging herbergt geen oudste jeugd waardoor de selectie ook op leeftijd 

begint te raken. Ook het feit dat er weinig inkomende overschrijvingen zijn 

lijkt het bij voorbaat een moeilijk seizoen te worden voor de groenwitten. 

Maar de mannen zijn zelf altijd positief en weten dit varkentje ook wel weer 

te wassen.  

Pas twee keer stonden beide elftallen tegen elkaar aan de aftrap, in het 

kampioenseizoen 2012 – 2013 trof IJVC de net opgerichte zaterdagtak van 

Willemsoord. Thuis werd ruim met 6-1 gewonnen, uit werd helaas met 2-4 

verloren.  

 

 

 

 

 

De balans van gespeelde competitiewedstrijden:  

 
2 gespeeld | 1 winst | 0 gelijk | 1 verlies |8 dpv | 5 dpt 

 

Topscorer tegen Willemsoord:  Patrick Jagroep en Rens Soenveld (2 doelpunten) 
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IJVC  
 

Dan de eigen vereniging onder de loep. Afgelopen seizoen werd de ploeg 

terecht kampioen in de vijfde klasse onder trainer Johan Faber. Komend 

seizoen staat hij ook weer voor de ploeg en kan dat doen met dezelfde selectie 

als afgelopen seizoen. Sterker nog hij heeft de beschikking over enkele 

nieuwkomers in de persoon van Lars Bos (TOP ’63), Niels Albertsma 

(Oeverzwaluwen) en Erik Wijnja (SWZ-jeugd) ook Dennis Damstra (ONS O-

21) keert terug. Zo is de club beter voorzien in de keepers dan afgelopen 

seizoen. Niet het eerste elftal had hier last van maar wel de lagere senioren 

die ook spelers op moesten stellen.  

Afgelopen seizoen was een seizoen voor in de boeken, 21 overwinningen, 63 

punten, Rens werd topscorer, en een lange doelpuntenreeks van 35 

wedstrijden die nog steeds loopt. Thuis is de ploeg al sinds maart 2019 

ongeslagen.  

De selectie is op elkaar ingespeeld en heeft afgelopen seizoen laten zien over 

meerder belangrijke facetten te beschikken. Mentale weerbaarheid bij een 

achterstand, strijden voor elkaar als team en elkaar een kans gunnen. Met 

het terugkeren van Pieter Kor Spoelstra en Pim Goeman heeft Faber weer de 

beschikking over twee spelers die de eerste seizoenshelft bassispelers waren. 

Het lijkt een voorbode voor een mooi seizoen in de 4e klasse waar 

handhaving een minimale eis moet zijn. Mocht het seizoen naar wens 

verlopen dan kan men altijd strijden voor een periodetitel. Maar er zijn meer 

kapers op de kust.  

 

 

Topscorer seizoen 2021/202: Reinder Reitsma (18 doelpunten)  
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Een sportief seizoen gewenst!  
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