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JOERI WIETSMA EN BEN VAN DAM BLĲ MET
STEENWĲKER BOYS

‘Top vĳf lĳkt ons toch echt wel
haalbaar’

Steenwijk De stemming is opperbest in het clubhuis op de
Koperberg. Even dollen met Steenwijker Boys bestuurslid
technische zaken Klaas van der Veen. Hij is voormalig trainer van
DVSV. „Klaas heeft heel wat spelers mee gejat vanuit Steenwijk
naar Darp, toen hij daar nog trainer was. Die zaten in zijn
bestelbus. Nou eigenlijk was hij daarvoor een touringcar nodig”,
zo wordt er lachend geroepen. Klaas hoort het met een vrolijke
snuit aan. Hoe dan ook, twee spelers van DVSV, Joeri Wietsma en
Ben van Dam, hebben de keuze gemaakt om voor komend seizoen
DVSV te verruilen voor Steenwijker Boys.

De nieuwe aanwinsten trainen al mee bij de geel-zwarten. „Ik
woon in Steenwijk en reed met Klaas mee naar Darp. DVSV is een
gezellige club, maar om nou steeds heen en weer te fietsen van en
naar Darp daar heb ik niet zoveel trek in”, zegt Ben van Dam. Hij
heeft net als Joeri Wietsma een ‘lang’ verleden bij Olde Veste.
Wietsma woont wel in Darp. „Och ik rijd nu met de auto naar
Steenwijk. Bij Olde Veste werd het me wat te serieus”, merkt
Wietsma op.

STEENWIJKER BOYS IS AL DRUK MET DE VOORBEREIDINGEN OP HET NIEUWE VOETBALSEIZOEN.
SIEB VAN DER LAAN



Gesprek met Vv Steenwijk
Joeri had ook een gesprek met Vv Steenwijk. „Daar gaven ze aan
dat ze naar het zaterdagvoetbal willen. Ik werk op zaterdag, dus
dat is voor mij geen optie. Och, en de Boys is een leuke club.
Voetbal, en gezellig een biertje drinken. Dit is een mooie
uitdaging. Top vijf lijkt me best haalbaar.” Wietsma en Van Dam
werden samen met DVSV kampioen, promotie naar de vierde
klasse. De Darpers zijn op eigen verzoek echter terug in de vijfde
klasse. „De mentaliteit bij DVSV beviel me niet zo afgelopen
seizoen. Kijk, dat we van de top vijf in de vierde klasse verliezen is
niet zo erg. Maar het was wel heel erg zo van lang leve de
gezelligheid. We brachten ook tegen de andere tegenstanders vrij
weinig”, zegt Ben van Dam. „Terug naar Olde Veste hoefde voor
mij niet en met Vv Steenwijk heb ik niks, dus is het de Boys
geworden. En we gaan hier ook samen voetballen met vrienden
Jordie van Hien en Klaas Jan van der Beek. Het familietoernooi bij
de Boys is ook altijd leuk”, zo voegt hij nog toe.

Appjes

Ze kregen wat appjes over hun overgang van Darp naar Steenwijk.
„Heel positief hoor. Zo van jammer, maar begrijpelijk en succes.”
Klaas van der Veen zegt dat de geel-zwarten 34 spelers hebben
voor twee elftallen. „Die heb je ook wel nodig, zeker als je tegen
schorsingen en blessures aanloopt.”

Oude bekende terug
Janco van der Voort meldt zich ook op de training. Hij is weer fit.
„Vorig seizoen ben ik overgestapt van de Boys naar Steenwijk. Dat
heb ik vooral gedaan, omdat mijn vriend Jarno Muis naar
Steenwijk ging. Daar komt bij dat de Boys was gedegradeerd naar
de vierde en Steenwijk gepromoveerd naar de derde.” Jarno is
terug, dus ook Janco. „Door een gescheurde meniscus heb ik tot de
winterstop niet gevoetbald bij Steenwijk. Tijdens het
Kersttoernooi heb ik wel gespeeld en in de wedstrijd tegen
Oldemarkt, en daarna brak het coronavirus uit. Och, ik maak
straks mijn vijftiende jaar mee in het eerste van de Boys. Ik hoor
bij deze club. Daarom was een jaar bij Steenwijk wel genoeg. Ik
denk dat top drie wel mogelijk is met dit elftal en wie weet doen
we echt mee om het kampioenschap…”

Don van der Veen



 


