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STEENWĲKER BOYS ZATERDAG STAAT ONGESLAGEN AAN KOP, MAAR NIEMAND
GEBRUIKT HET WOORD 'KAMPIOEN'

‘Dat spreken wĳ echt niet uit’

George Huisman

Steenwijker Boys zaterdag. Ze staan ongeslagen bovenaan, 1 gelijk, overige 10 wedstrijden gewonnen.
Kampioen van de eerste periode, ‘Herbstmeister’, won de plaatselijke klassieker tegen vv Steenwijk. Staat 5
punten los.

LUCAS KLOETEN (LINKS) EN TIM FLOBBE: 'OF WE WINNEN OF VERLIEZEN MERK JE EIGENLIJK NIET AAN DE SFEER. WIJ BLIJVEN EEN VRIENDENTEAM, DOOR
DIK EN DUN.'
FOTO GEORGE HUISMAN



‘Ik durf nu nog niet te zeggen dat we kampioen worden”, zegt speler Lucas Kloeten. Tim Flobbe vult aan:
„Dat spreken wij echt niet keihard uit, gewoon van week tot week bekijken enne: plezier houden.”
Halverwege de competitie is een mooi moment om terug- en vooruit te blikken. Kloeten en Flobbe: „Op 15
mei is de allerlaatste wedstrijd, tegen Steenwijk, thuis op de Koperberg. Zou mooi zijn als we dan nóg 1 en 2
staan, zoals nu, en hier de finale om het kampioenschap spelen. We hebben alle concurrentie gezien en dat
zijn geen ploegen waar we van hoeven te verliezen. We verwachten bovenin mee te blijven draaien. We
hebben de promotie/degradatieduels al binnen, dus we spelen sowieso voor promotie. Zou maar zo kunnen
dat we volgend jaar vierde klasse spelen.”

En dan? „We hebben in de beker tegen vierdeklassers gevoetbald en daar wonnen we van. In de vierde klasse
zitten we denk ik op gelijkwaardiger niveau met de andere clubs. Het verschil is nu zo groot; MSC of Blokzijl.
Blokzijl is een lief cluppie, daar komen we graag. Maar als je uit bij het eens zo grote MSC voetbalt, staan er
150 man te kijken, moeten mensen entree betalen, dan kom je in de krant. Dat is wel grappig.”

Verwachting
De twee voetballers vinden dat ze boven hun eigen kunnen presteren. „Dat we nu bovenin staan is eigenlijk
wel boven onze eigen verwachting, maar niet boven van wat mensen verwachten. We hebben aan kwaliteit
gewonnen, dit seizoen in de transfermarkt. Drie nieuwe spelers erbij waarvan twee op hoger niveau
voetbalden: Justin Torn (2e klasse), Daan Flobbe (reserve hoofdklasse Olde Veste 2) en Lars Rijke, komt van
Steenwijker Boys 4 zondag en daarvoor Willemsoord en FDS. Vorig jaar deden we ook bovenin mee, we zijn er
dus niet op achteruitgegaan, maar we zijn en blijven een vriendenteam. De ambitie blijft vooral plezier
maken met zijn allen. Vanuit dat oogpunt hadden wij misschien niet helemaal verwacht dat het dit resultaat
zou opleveren maar ja”, klinkt het glimlachend.

Lucas en Tim: „Wij zijn 4,5 jaar geleden met ons vriendenteam bij Steenwijker Boys neergestreken. Hier
konden wij het eerste zaterdagelftal worden. Met een man of vijftien hebben we de overstap gemaakt.”
September 2018 speelde Steenwijker Boys zaterdag zijn historische eerste wedstrijd. „Thuis op de Koperberg
tegen SVBS, we scoorden binnen 10 minuten de allereerste zaterdaggoal bij de Boys, uiteindelijk verloren we
wel met 1-2. Het was een rare periode waarbij van beide kanten -ook van ons als elftal- op het gebied van
communicatie wel wat bleef liggen. We zijn blij dat die storm is gaan liggen. Op zaterdag komen ze hier heen
als hun kantine dicht is en als zij een feestje hebben gaan we daarnaartoe. En als we de derby spelen juichen
ze voor ons.

Juiste stap



„Achteraf gezien was het de juiste stap. Zoals we hier zijn ontvangen, hadden we nooit durven dromen. We
krijgen heel veel vrijheid van de club, het vertrouwen is er wederzijds. Wij regelen heel veel zelf. Onze
intentie is het om een vriendenteam te blijven, ondanks de ambitie, al is die balans soms best wel lastig te
zoeken. We hebben op dit moment 24, 25 spelers. Maar je weet hoe het gaat. We zijn vorig seizoen best wel
vaak op pad gegaan met 11 of 12 man… En wat die nieuwelingen betreft: we maken als team altijd
gezamenlijk de beslissing van: komt iemand erbij ja of nee? Hij moet wel in de groep passen.” Een positieve
kant van de goede resultaten is de trainingsopkomst. Die is nu erg goed. „Je merkt dat mensen fanatieker
worden en niet meer zo gauw afzeggen. Daaraan inherent is dat er soms meer spelers een weekje niet
voetballen. Je kunt er geen 25 opstellen. Op de verplichte donderdagse trainingsavond staan we
tegenwoordig met 18 man-plus. Dinsdag is een meer vrijblijvende trainingsavond. Een wel of geen goed
resultaat merk je eigenlijk niet aan de sfeer. Als we verliezen, praten we even een kwartiertje, half uurtje, en
dan naar de kantine, daar pakt iedereen een biertje en klaar. Het is niet zo dat de sfeer door de goede
prestaties nóg beter is. De sfeer is onveranderlijk goed.”

In het begin fungeerden Teun Grasmeijer en Barry Bakker als trainer terwijl speler Wouter Esselink in het
bezit is van de benodigde trainingsdiploma’s. Nu staat de ervaren rot Klaas van Veen voor en boven de groep.
Het trio zal er alles aan doen om dit waarachtige vriendenteam volgend seizoen een klasse hoger te laten
voetballen.

 


