aftrap
De editie 2018/2019 van onze Presentatiegids won de tweede prijs in de landelijke verkiezing van mooiste presentatiegidsen door de
Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. En dus lag de lat hoog voor de vormgever/samensteller, fotografen en redactie.
Met de editie voor het seizoen 2019/2020 die nu voor u ligt, streven we natuurlijk naar een stapje hoger. De mooiste foto’s van onze
huisfotograaf Frans Bode, nog aantrekkelijker bewerkt en uitgelicht door onze vormgever Willem Heemskerk, die en passant ook
ons logo nog even op subtiele wijze heeft aangescherpt. Kortom, nog mooier, nog opvallender. Nog meer Zeerobben,
maar dat alles wel met behoud van het doel van deze gids: onszelf presenteren zoals we zijn.

Zodat de lezer na doorbladeren of lezen weet:
dat is Zeerobben; mooie club!
Of dat gelukt is? Het is aan u. Laat het ons gerust weten als u dat vindt.
En laat het ons ook weten als u dat niet vindt en betere ideeën voor ons heeft.
Daar staan we ook altijd voor open, want ook dat is Zeerobben dan weer.
Voor een groot deel vallen we terug op de vertrouwde thema’s. Een overzicht over het
afgelopen seizoen hoort er natuurlijk in. Net zo als alle informatie over bestuurders,
vrijwilligers, sponsoren, de Businessclub, de jaarlijkse column van Anthoon Elsinga
en het wedstrijdprogramma voor ons Vlaggenschip. Ons Vlaggenschip, logischerwijs
zijn we blij en trots dat het weer gelukt is om eersteklasser te blijven. We hadden
gehoopt met wat minder spanning en stress, maar ach, als het succes daar is, zijn
we ook weer snel geneigd dat dan maar te vergeten. Op naar een nieuw seizoen met
wederom een grote uitdaging voor de boeg. Met de komst van Pelikaan S, SVI en de
beide Leeuwarder clubs Zwaluwen en Blauw Wit ‘34 is het weer een sterke competitie
waarin geen enkele ploeg zich zomaar even kan handhaven. We hebben er nu al zin in!
En in het kielzog van ons Vlaggenschip volgt ons Beloftenteam Zeerobben 2.
Zij werden kampioen, vierden dat een keer of drie, maar moeten nu aan de bak in de
reserve eerste klasse. Ook een mooie competitie met genoeg uitdaging. Uitdagingen
zijn er ook genoeg voor onze jeugdteams.

Zorgeloos genieten
van de kunststof kozijnen
van Alkuplus

Onze standaardteams komen alle uit in de Hoofdklassen en daar zouden we wel wat
stapjes willen maken. Niet eenvoudig, maar we blijven er naar streven. In het kader
van dat streven naar vooruitgang gaan we dit seizoen vanuit ons Sportief Partnership
met sc Heerenveen ook werken met de ondersteuning van VTON. (Voetbaltechnische
ontwikkeling Nederland). We hopen dat onze jeugdtrainers, maar uiteindelijk natuurlijk vooral onze spelers en speelsters, daar veel vruchten van zullen plukken.
Vanuit de onderbouw steeds voor nieuwe, talentvolle lichtingen zorgen, dat is cruciaal
voor de toekomst van onze bloeiende vereniging. We prijzen ons in dat verband gelukkig met een jeugdcommissie die zoveel energie steekt in het jaarlijkse Kleutervoetbalfeest en in de Waddenrobkes, onze interne competitie voor jongens en meisjes
Onder 7. Het succes daarvan vervult ons met trots.
Op het moment dat deze gids uitkomt, hebben we een van de belangrijkste
bijeenkomsten van onze vereniging alweer achter de rug: de Vrijwilligersavond.
Een avondje voor die grote groep van enthousiastelingen waar onze vereniging op
draait. Ze vormen bijna een vereniging op zich, al die commissieleden, bestuurders,
leiders, trainers, kantinemedewerkers, schoonmakers en ga zo nog maar even door.
En weet u wat nou het leukste daaraan is? Ze hebben er allemaal ook zoveel plezier in,
het is een hobby op zich. Energie leveren, geeft ook energie. Ervaar het zelf maar eens
en sluit je ook aan. Er is altijd plaats voor mensen die iets van zichzelf kwijt willen in
onze club.
Ik hoop dat onze leden en vrijwilligers zichzelf herkennen in deze gids,
dat buitenstaanders Zeerobben er in herkennen en dat onze sponsoren
er trots op zijn met Zeerobben geïdentificeerd te worden.
Dan is ons doel bereikt.
Veel leesplezier en graag tot ziens op het Oostersportpark voor een eerste,
tweede en/of derde helft…

Bouwvisie Friesland
Oudetrekweg 81-3, Harlingen
Tel: 0517 - 434 633
www.bouwvisiefriesland.nl

Johannes Woudstra, voorzitter
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Voor Zeerobben 1 was het net als vorig seizoen weer razend spannend in de
1e klasse E tot aan de laatste competitieronde. Zeerobben speelde zich echter
dit seizoen de voorlaatste wedstrijddag al veilig waar een jaar eerder gewacht
moest worden tot de laatste speeldag. Met een 8e plaats mag je spreken van
een goede middenmoter.

18/19

Het 2e werd kampioen van de 2e klasse-A en mag het komend seizoen gaan
proberen in de 1e klasse. Met de aanstormende talenten vanuit de jeugd is
dat een mooie uitdaging voor de staf van de beloftes.

Net als het seizoen ervoor begon het afgelopen seizoen pas
eind september. Om precies te zijn, 22 september. Het geeft
met name de jeugdafdeling iets meer tijd om alles voor
aanvang van de competitie op orde te hebben.
En het seizoen bracht ook dit jaar weer hoogte- en dieptepunten
want zo gaat dat in de sport. Maar als je je maximaal hebt ingezet en
met elkaar veel plezier hebt gehad is een seizoen sowieso geslaagd.
Zowel voor de senioren, als de junioren en ook de pupillen.

De bekercompetitie
Zeerobben 15-1 was moeiteloos door de
voorrondes gekomen aan het begin van het
seizoen. Vervolgens werd er in de knock-out
fase afgerekend met Heerenveense Boys,
ONS Sneek en Oerterp. Na de winst op 3e
divisionist ONS trof Zeerobben 2e divisionist
Blauw Wit uit Leeuwarden. Maar dit keer kon
Zeerobben niet voor een stunt zorgen. In een
gelijkopgaande wedstrijd werd er uiteindelijk met 4-2 verloren was het bekeravontuur
voorbij.
Zeerobben JO9-1 trof in de voorronde SWZ
Boso Sneek, Franeker en LSC maar dat leverde
geen problemen op en vrij eenvoudig plaatste
de ploeg zich voor de knock-out fase. Daar trof
men achtereen Nicator en Urk.

Maar ook deze ploegen werden verslagen door
de jonge talenten van Zeerobben. Inmiddels
had Zeerobben zich geplaatst bij de laatste
acht en door winst op Heerenveense Boys
plaatste men zich voor de finale in Zuidwolde.
Daar werd uiteindelijk door overwinningen op
Heerenveen, Assen en Lewenborg de KNVB
beker district Noord gewonnen.
JO12-1 was ver in het toernooi gekomen door
achtereenvolgens FVC, LAC Frisia, Leovardia,
Irnsum en Drachtster Boys uit te schakelen.
Thuis tegen Heerenveen ging het na een
ware thriller mis. Zeerobben kwam met 3-0
voor maar het sterke Heerenveen kwam in
de blessuretijd terug tot 3-3.

Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Na 5 strafschoppen was de stand gelijk
maar daarna ging het mis voor Zeerobben en
ging Heerenveen verder in het bekertoernooi.
De teleurstelling was groot maar een ieder had
intens genoten van prachtig jeugdvoetbal in al
zijn facetten.
JO11-2 kwam ver in de beker. Zij waren ook
de groepsfase doorgekomen door ST. IJVC/
Blauwhuis, sc Bolsward en Workum uit te
schakelen. Vervolgens werd er gewonnen in
de knockout fase van Blauw Wit. Dat bracht dit
team tot de laatste 8. Daar troffen ze Franeker
JO11-1. Helaas werd die wedstrijd verloren.

Het 3e deed geen gekke dingen en won eens een wedstrijd en verloor er
wel eens een. En dan kom je uiteindelijk op een keurige 5e plaats uit in
de competitie.
Voor het 4e was het een stabiel seizoen. Geen uitschieters naar boven of
beneden maar gewoon solide aansturend op een 6e plek in de 6e klasse H.
En dat lukte. Leuk detail is nog dat de openingswedstrijd van het seizoen
door Zeerobben met 2-1 werd gewonnen van Dronrijp 2.
De uiteindelijke kampioen in deze klasse.
En op de vrijdagavond speelden natuurlijk de mannen van 45+ ook
weer hun partijtjes. Niks moet en alles mag. Voor de winterstop
een 2e en na de winterstop een 4e plaats. Meedoen is belangrijker dan winnen lijkt het bij deze groep alhoewel het
fanatisme er bij sommigen nog steeds is.

Junioren
JO19-1 heeft een uitstekend seizoen achter de rug door
af te sluiten met een 2e plaats in de hoofdklasse. Er werd
zelfs nog een periodetitel behaald maar daarin konden ze
geen rol van betekenis spelen zodat promotie naar de 4e
divisie niet doorging maar de hoofdklasse blijft ook voor
deze groep jongens een mooie uitdaging.
JO19-2 speelde een uitstekend seizoen. Voor de winterstop een 4e plaats en na de winterstop (na samenvoeging
met JO19-3) een keurige 2e plaats.
JO17-1 kende een lastig seizoen. Het begon sterk aan
de competitie maar het venijn zat hem in de staart dit
jaar. Uiteindelijk toch nog een 9e plaats en speelt ook
volgend seizoen weer hoofdklassevoetbal.

Pupillen
JO12-2 werd kampioen in het najaar en 4e in het voorjaar.
Voor JO12-3 was het het net niet dit jaar.
Toch een mooie 3e en 2e plaats voor hen.
Voor JO12-4 dus ook een wel verdiend kampioenschap.
JO11-1 pakte dit voorjaar dus de titel in de hoofdklasse.
JO11-2 eindigde op een 5e plaats in het najaar maar
speelde dit voorjaar aanzienlijk beter en werd 2e.
Voor JO11-3 was het alles of niets. met een
3e plaats dit najaar maar een 7e plaats
in het voorjaar en een 6e plaats in
de voorjaarscompetitie.

Het belang van de Waddenrobkes
is ook dit jaar weer gebleken.
Daar wordt een bijzonder goede
basis gelegd voor de verdere
“carriere” van deze talentjes.

JO17-2 werd kampioen in haar klasse.
JO15-1 is een gatalenteerde groep voetballers.
Zij moesten echter SJO Broekster Walden en
Be Quick Dokkum voor laten gaan waardoor
ze op de 3e plaats eindigden.
Voor de JO15-2 t/m de JO15-4 was het een
seizoen wat zich kenmerkte door een keer
winnen en een keer verliezen. Zowel in de
najaars- als in de voorjaarsreeks vonden
we deze teams terug in de middenmoot.

Door de nieuwe spelvormen van de KNVB voor de
jongste spelers ook dit seizoen andere regels voor
de groepen JO10, JO9 en JO8.
Zeerobben nam met liefst 10 teams mee binnen
deze groepen. Zij spelen op een veld met aangepaste
afmetingen hetgeen voor meer plezier moet zorgen.
Daarom worden er bij deze groepen geen standen bijgehouden. De competitie moet geen doel maar een middel
zijn dat bijdraagt aan het spelplezier en de individuele
ontwikkeling. Binnen deze groep heeft Zeerobben het
uitstekend gedaan met de bekerwinst voor JO9-1.

@zeerobben1953

Wa d d e n
robkes
K l e u te r
voetbal
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Springplank
“Wie goed doet goed ontmoet”. Het is ook van toepassing op de jeugdopleiding van
Zeerobben. Voetballen bij Zeerobben is niet alleen plezier hebben met je vriendjes
maar kan ook een springplank zijn naar voetballen op een nog hoger niveau.
Ook na dit seizoen maken weer vier jeugdspelers de overstap naar
de BVO’s Heerenveen en Cambuur. Zij (en de trainers) zien hun inzet
beloond met de kans om op een nog hoger niveau te gaan spelen.
Daarnaast trainen er spelers uit de JO8 en JO9 bij de voetbalschool
van Cambuur mee en levert Zeerobben elk jaar weer spelers
aan Jeugdplan Nederland van de KNVB.

De Waddenrobkes speelden ook dit seizoen weer een onderlinge competitie in de Froonackerarena.
Elke zaterdagochtend spelen ze op kleine veldjes tegen leeftijdgenootjes onder gelijke omstandigheden.
Daar leer je veel van en is sinds de start van 2011 een goede basis voor de toekomst.
Eén van de hoogtepunten is ongetwijfeld de huldiging met aansluitend meelopen in de line-up
van Zeerobben 1. Want later wil je uiteindelijk daar zelf ook lopen als eerste elftalspeler.
Maar de eerste kennismaking met voetbal is er al tijdens het kleutervoetbalfeest.

&

Dames
meisjes

Richting het einde van de competitie begon het steeds beter te lopen bij
het team maar het einde van de competitie kwam te snel. De vrouwen
eindigden op de 11e plaats. Vrouwen 2 deed het uitstekend door alle
wedstrijden te winnen en kampioen te worden.
Bij de meisjesafdeling moest in de winterstop
helaas afscheid worden genomen van het
MO17 team. De speelsters werden verdeeld
over de overige teams en dat pakte goed uit.
Ook MO15-1 werd kampioen in de voorjaarscompetitie en datzelfde deed ook MO13.
MO11 deed het in het najaar zo goed dat ze
uiteindelijk op een 2e plaats eindigden in de
1e klasse 04 en dat betekende promotie naar
de hoofdklasse. Dat bleek nog een treetje
te hoog voor de meisjes. Er werd slechts 1
wedstrijd gewonnen. Thuis werd NOK met
4-0 verslagen.

Zowel de dames- als de
meisjesafdeling kenden
beide een uitstekend seizoen.

Elk jaar weer komen er honderden kleuters van de basisscholen naar Zeerobben om
op speelse manier kennis te maken met de voetbalsport. Leerlingen en leerkrachten
zijn dol enthousiast. Het is voor velen de eerste kennismaking met een voetbalclub.
Zeerobben steekt daar veel tijd en energie in.

NU GEVESTIGD
IN HARLINGEN!
LANGE
LIJNBAAN
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Voorstraat 54
8860 AB Harlingen
Tel: 0517 - 41 67 25
www.fotowimsmits.nl

Zuiderhaven 17
0517-412224
info@pkvh.nl
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www.vertom.nl

Iedere dag weer!
Flynth adviseurs & accountants
Hegedyk 1, 8601 ZR Sneek,
T. (0515) 43 57 00, www.flynth.nl

SHIPPING • AGENCIES

Om uw kamer te stylen tot
een persoonlijke leefruimte
kunt u bij ons terecht voor
zowel verf, behang,
vloeren, gordijnen en
zonwering.
pietkarsten-harlingen.nl

Ondernemen inspireert.

Blijf op de hoogte via: E @karstenwonen Q @karstenwonen

T 0517 57 94 44
www.kieftenburg.nl

Café 'T Noordeke
zonne-energie en bespaar
op uw energierekening

Noorderhaven 17-19
8861 AJ HARLINGEN
tel: 0517-415043 / 413561

Wij zoeken
collega’s
mensonides.nl/
vacatures

Meer dan 100 soorten drop en
snoep!
U kunt bij ons uw kado laten
inblikken.
Tot ziens!
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M.G. van der Wal
Simon Stijlstraat 1
8861 CH Harlingen
Tel: 0517 - 430084

Mensonides adviseert Full-Black Zonnepanelen voor een prachtige uitstraling op uw woning enMicro-omvormers
voor maximale opbrengst uit elk afzonderlijk paneel. Vraag nu vrijblijvend een offerte en geniet ook van
100% groene stroom, een lagere energierekening en extra voordeel door BTW-teruggave.
Vrijblijvend advies en een offerte ontvangen?
Neem contact met ons op 0517 – 41 26 58 of kijk op www.mensonides.nl/zonnepanelen
Eerlijk advies • Vakkundig & veilige installatie • Uitstekende garanties • A++ kwaliteit

Technisch zeker. Persoonlijk warm.

www.mensonides.nl

VAN ERITREA

NA A R ZUI DWOLDE
De ontvangst bij de familie Teklay is zeer gastvrij en
bijzonder tegelijkertijd. Milkyas en Milion keurig in
smetteloos witte shirts met een Zeerobben trainingsbroek aan, helemaal klaar voor een fotosessie.
Vader Degol ontvangt ons, terwijl moeder de laatste
hand legt aan de voorbereidingen, zo blijkt later.
We voelen ons als hoog bezoek, terwijl we misschien
maar gewoon getuige zijn van gastvrijheid zoals die
in Eritrea gebruik is. Voor hen niks bijzonders, maar
wij voelen ons vereerd.

Het is zaterdag 1 juni 2019; Zuidwolde. Zeerobben JO9-1 is doorgedrongen tot de finales van de KNVB beker en neemt het op deze zonovergoten
dag in de finaleronde op tegen FC Assen, FC Lewenborg (Groningen) en vv Heerenveen. Nieuwsgierig ben ik naar Zuidwolde getogen. Vorig jaar
won dit team de beker al eens, toen uiteraard als JO8-1 en zouden ze dat Huzarenstukje nu kunnen herhalen? En passant kan ik via Twitter
verslag doen van de ontwikkelingen en het thuisfront in Harlingen op de hoogte houden. Naarmate de dag vordert, komen er steeds meer
volgers bij en als Zeerobben uiteindelijk daadwerkelijk de beker wint, maken bijna 3.000 mensen dat live mee via Twitter.

Ik ken niet alle namen van onze spelers, maar weet me omringd door
leiders, meegereisde ouders, broertjes, zusjes en andere supporters.
Als Zeerobben op een gegeven moment op fraaie wijze een 3-0 voorsprong neemt in de belangrijke tweede wedstrijd tegen Heerenveen,
vraag ik wie de doelpuntenmaker was. “Milion”, hoor ik en ik vraag
“Milion hoe?” Dat wist eigenlijk niemand, maar:
“Daar staan z’n ouders,
vraag die maar even”.
Dus stap ik er op af. Het is overduidelijk een gezin van Afrikaanse komaf. “Ik begrijp dat u de moeder bent van Milion? Kunt u mij zijn achternaam geven, dan kan ik het correct op Twitter zetten”, zo vraag ik. Het
antwoord volgt, er zijn wat complicaties met betrekking tot de schrijfwijze, maar we komen er uiteindelijk uit en ik verstuur m’n Tweet.
Onze volgers weten nu dat Zeerobben met 3-0 leidt middels een
doelpunt van Milion Degol. Ik bedank zijn moeder, geef haar een
compliment over haar Nederlands en vraag hoe lang ze al in Nederland
wonen. “Sinds 2017”, zegt ze. 2017? denk ik, da’s nog maar 2 jaar dus.
“We zijn toen uit Eritrea naar Nederland gekomen”, vervolgt ze.

Een gezin uit Eritrea, geboortegrond en familie achtergelaten en naar
Europa getrokken, komt terecht in Harlingen, staat 2 jaar later aan
de lijn bij de bekerfinale in Zuidwolde en ziet zoon Milion een doelpunt
scoren tegen Heerenveen. Daar zit een verhaal in, denk ik onmiddellijk.
Als ik later tijdens de Familiedag een afspraak voor een interview maak
met de vader van Milion ontstaat enige verwarring over de achternaam. ‘Teklay’ zegt hij. Hoe zat dat dan met de naam Degol die ik van
moeder had doorgekregen? Hij legt het uit. In Eritrea volgt na de naam,
de voornaam van de vader. Hij heet Degol, vandaar Milion Degol. De
familienaam is echter Teklay en zo staan ze in Nederland dan ook ingeschreven. Daar houden we ons dus maar aan, we gaan in gesprek met
de familie Teklay.
En we, dat zijn Frans Bode en ik en we melden ons volgens afspraak in
de Loggerstraat, benieuwd naar het verhaal achter dit gezin, dat naast
vader Degol bestaat uit moeder Barka, broer Milkyas (12) en natuurlijk
Milion (9).

Er komt een traditioneel gebakken brood op tafel. Geheel volgens
traditie dient die te worden aangebroken door de oudste aanwezigen en geserveerd door de jongste. Milion en ik kwijten ons van deze
belangrijke taak, terwijl moeder is gestart met het op traditionele wijze
bereiden van de koffie. Het begint met koffiebonen, geroosterd in een
pannetje en eindigt met een werkelijk heerlijke kop verse koffie. Deze
koffie omschrijven met “een bakkie” zou een belediging zijn. We slaan
later een tweede kopje dan ook niet af.
Hoewel nog maar 2 jaar in Nederland beheersen Milion en Milkyas de
taal al bijzonder goed. Ze zitten op de Prins Johan Frisoschool, krijgen
nog extra taalles, maar lijken zich al zonder beperkingen te kunnen
redden. Af en toe springen ze vader en moeder nog bij voor vertalingen,
maar het moet gezegd dat ook die zich al behoorlijk redden in het Nederlands. Op al onze vragen komen hoe dan ook duidelijke antwoorden.
En er ontstaat een beeld van het verhaal waar we naar op zoek waren.
Anders dan we misschien hadden verwacht, maar ja, daarvoor waren
we er immers ook. Daar waar je geneigd bent om in een situatie als deze
te denken aan een dramatische vlucht uit Eritrea naar Europa, is hier
meer sprake van sprong vooruit naar een gedachte betere toekomst
voor de kinderen.
Relatief gezien hadden ze het niet slecht in Shambuko een streek ten
noorden van de hoofdstad Asmara in Eritrea, een in 1991 weer zelfstandig geworden land nadat het lang een provincie was van Ethiopië.
Vader was er militair en moeder runde een winkeltje o.a. in levensmiddelen. Maar ze wilden meer, ze hadden een droom: de armoede van
Afrika ontvluchten, een betere toekomst voor hun gezin, specifiek voor
de beide jongens Milkyas en Milion. Beter onderwijs, meer mogelijkheden om zich misschien als sporters te ontwikkelen.
In 2015 sprong vader Degol in het diepe en toog naar Nederland, waar
hij terechtkwam in het Asielzoekerscentrum in Budel, ten zuiden van
Eindhoven. Na omzwervingen via Groningen belandde hij als statushouder uiteindelijk in Harlingen en kon hij zijn gezin laten overkomen.

Op 23 maart 2017 vond de hereniging plaats en kon worden gebouwd
aan het verwezenlijken van hun droom. Sporten vinden ze belangrijk
voor de kinderen en dat begon in Nederland al snel met zwemmen. Via
de begeleiding van de Frisoschool kwamen ze vervolgens bij Zeerobben
terecht. “The rest is history”, zou je bijna kunnen zeggen.
Het hele gezin leeft inmiddels voor het voetballen. Milkyas gaat
komend seizoen spelen in de O13 en Milion in de O10. Hun droom is
natuurlijk profvoetballer worden. Gevraagd naar hun favoriete spelers
vallen namen als Tadic, Van de Beek, Ziyech en Onana. Ajax is overduidelijk hun club, maar dan wel na Zeerobben natuurlijk. Want ze
hebben het erg naar hun zin op het Oostersportpark en voelen zich
goed opgenomen in de samenleving. Ze komen dan ook graag in het
clubhuis. De zaterdagen zijn best druk. Als de één een uitwedstrijd
heeft en de ander speelt thuis, dan verdelen vader en moeder de
aandacht. Elk een kant op, onderweg voor hun droom, hun missie,
hun levensdoel?
Van Shambuko in Eritrea helemaal naar Zuidwolde in Nederland. En
daar dan binnen 2 jaar de KNVB beker winnen met Zeerobben JO9-1.
Het klonk als een ongelofelijk sprookje, het blijkt dus het begin van een
heuse jongensdroom. Die dag in Zuidwolde zullen ze niet snel vergeten.
Eerst al met het hele team in de heuse spelersbus van de A-selectie.
Een belevenis op zich. Dan 3x winnen van aansprekende tegenstanders
en Milion ook nog eens meerdere keren scoren, wat dan vervolgens terecht komt op social media. Inclusief een filmpje van de prijsuitreiking,
waarbij Milion ook nog geïnterviewd wordt. Weer met de bus terug
naar Harlingen, waar bij aankomst in de kantine patat en ranja volgt.
En om het feest helemaal compleet te maken ’s avonds een afsluitende
barbecue bij de familie Sibma van teamgenoot Wiard. Een dag om nooit
te vergeten. En voor dit prachtige gezin het gevoel dat ze erbij horen en
dat ze opgenomen zijn in de Zeerobben-familie. Zoals het hoort.
Als Frans het gezin even netjes op de foto wil zetten komt toch ook
de trots op hun land en afkomst naar boven. De vlag van Eritrea
komt tevoorschijn en daarmee willen ze zich laten vereeuwigen.
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Ga naar photogifts.nl en
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zeerobben25
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Kranten

Presentatiemappen
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Briefpapier
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Zeerobben
familie De Groot
De ontvangst bij de familie de Groot, aan de Havenweg was allerhartelijkst. Koffie met gebak, lekkere drankjes en hartige hapjes op tafel.
Een (h)echte Zeerobben familie. Het werd een heerlijk avondje. En al snel zaten we met opa Herke de Groot te praten. Wat oude foto’s erbij,
de 11 houtschuren van Meinesz, het Balkland-brugje en wie we allemaal nog herkenden op de eerste kampioensfoto. Herke bleek aardig
te kunnen voetballen en hij was van harte welkom bij HZC. “Maar dat was op zondag, dus dat kon ik wel vergeten” aldus Herke.
Toen Zeerobben in 1953 werd opgericht werd hij Zeerob en dat zou hij ook blijven. Oma Hennie glundert bij al deze verhalen.
Een kamer vol ‘de Groot-en’ en allemaal enthousiast.

‘Prachtig vind ik dat, zo gezellig,
allemaal bij elkaar en dan die verhalen!’

Oomzegger Herke had het virus wel, hij begon in 5E met Henk Amels
als leider en Willy Griek als trainer. Hij schopte het nooit hoger dan
de lagere elftallen en besloot rond z’n 15e het om een andere boeg te
gooien. Hij ging roeien en later badmintonnen. Toen zijn zoon Mark
op 5- jarige leeftijd ging voetballen keerde Herke als leider terug bij de
vereniging. Allemaal moeders en één vader, en dat was ik dan. En dat
doet hij tot op de dag van vandaag nog altijd met veel plezier.

“Gezien mijn eigen jeugdervaring, ben ik van mening dat iedereen in
de lagere elftallen een gelijk aantal speelminuten verdient. We sluiten
het seizoen af met een BBQ, organiseren uitstapjes en zijn zelfs al
twee keer bij Heracles in Almelo geweest”.
Ondanks dat de hele familie de Groot fanatiek Heerenveen supporter
is, hebben ze ook al eens een uitstapje naar Cambuur gemaakt. Dochter
Anna heeft onder leiding van Hendrik van der Pol van 2009 t.e.m. 2018
bij de meiden gevoetbald, maar moest helaas wegens een steeds terugkerende vervelende blessure stoppen.

Zoals dat bij de familie De Groot hoort, staan gezelligheid en sociale
contacten ook bij zoon Mark voorop. Hij is niet zo fanatiek maar op
de familiedagen bijvoorbeeld behoort hij zeker tot de uitblinkers.

De zonen van Herke en Hennie, KP (Klaas-Pieter voor intimi), en Geertjan hebben in hun
jeugd bij Zeerobben gevoetbald. Een langdurige carrière in het eerste elftal zat er helaas
niet in maar ze stonden hun mannetje wel. Ondanks het leeftijdsverschil van vijf jaar is
het opmerkelijk, dat de broers bijna gelijktijdig zijn gestopt. KP omdat er voor zijn elftal
geen leider meer was en Geertjan, omdat hij de overgang naar de senioren, niet kon
bijsloffen.
Geertjan werd leider bij zijn zoon Brent en is dat tot op de dag van vandaag. Ook KP
is, samen met Frans Bode, 10 seizoenen leider geweest van zijn zoon Herke. Ondertussen speelt Herke in de senioren waar hij afgelopen seizoen kampioen werd met
Zeerobben 2. Ook hij is een liefhebber pur sang en zijn wens voor komend seizoen
is om samen met z’n maatjes wekelijks te voetballen.
Brent, de zoon van Geertjan, is het grootste talent van de familie. Komend seizoen zit hij alweer voor het 3e jaar bij de A-selectie waar de concurrentie heviger
is dan ooit. Brent doorliep alle standaardteams, en ging vervroegd over naar
de A-junioren, maar kampioen, zoals neef Herke, is hij tot op heden nog niet
geworden! Wat zou het mooi zijn om dat met Zeerobben 1 te gaan beleven!
Zoals het groen-witte Zeerobben met de familie De Groot verweven is,
neemt ook de sc Heerenveen een belangrijke plaats in. “In het begin, ging
ik ook met Herke en ome Koos mee ”, vertelt Oma de Groot. Dan stond er
een “taske” klaar met koffie, broodjes, kokosmacronen en een stevige
droge worst, die zo rond de 70-ste minuut werd aangesneden.
Neef Herke mocht vanaf z’n 13e af en toe mee met ome Herke en z’n
neven KP en Geertjan en werd ook een fanatieke supporter. Zo erg
zelfs dat hij tijdens de bekerfinale-Heerenveen-Roda JC in 1997
Bengaals vuurwerk afstak en prompt door de stewards van de tribune werd gehaald. Onderin de Kuip, in een soort politiebureautje
mocht hij gelukkig nog wel, de wedstrijd op een tv volgen.
Inmiddels hebben Klaas Pieter en Geertjan het Heerenveen
stokje van hun vader overgenomen. Het “taske” wordt nog
steeds trouw opgehaald. Mede door het leiderschap van
Geertjan bij Zeerobben 1 staat de familie De Groot regelmatig
voor een keuze tussen Zeerobben en Heerenveen.Wij hopen
natuurlijk dat die keuze tot in lengte van dagen in het
voordeel van Zeerobben zal uitvallen.

Sinds de oprichting in 1997 is ook ‘De Boer & De Groot
civiele werken’ sponsor van onze vereniging.
Een reclamebord langs het hoofdveld en bij de
opgang naar de Froonacker-Arena, een advertentie in
de presentatiegids, kledingsponsor en lid van de business
club dragen bij aan een gezonde samenwerking tussen
club en bedrijf.

Bij de start van het afgelopen seizoen sloeg
‘De Boer & de Groot’ een mooie brug tussen
het Oostersportpark en het openbare trapveldje
waarvan Zeerobben, wegens ruimtegebrek,
op zaterdagochtend gebruik van maakt.
En welke Zeerob ruikt niet de geur van
meerpalen op ons prachtige terras.

MUTASPORT
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‘De naam is veranderd...’

HO OFD JEUGDSP ONSOR
U VINDT ONS AAN DE:
Poolsterweg 5
8938 AN Leeuwarden

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00
Woensdagavond van 17.00 - 20.30
Zaterdag van 9.00 - 12.30

‘...maar we blijven investeren
in de toekomst.’

Bovenste rij v.l.n.r. Stijn Schakenbos • Tim Oosterbaan • Drewes Janssen • Arjen Postma • Piet Roos • Higor da Silva • Nick Hoogeveen
Middelste rij v.l.n.r. Geert-Jan de Groot • Marcel Visser • Patrick Amels • Jordy Torenbeek • David van der Pol • Pieter Westra • Pim Bleichrodt • Yander Zandbergen • Koen Attema • Marijn Helfferich • Kristian Feenstra • Lars Borgman • Paulien Broekhuizen
Onderste rij v.l.n.r. Julian Zeinstra • Dylan Drent • Reinier vd Stap • Ane Schaap • Theo Nota • Anthoon Elsinga • Jacob de Vries • Adnan Jarjour • Willem Gaastra • Godert Attema • Brent de Groot

Het vierde bestaat uit excentrieke spelers, wat oudere spelers en een
paar jonge honden. Cees J is zo’n jonge hond, vreselijk fanatiek en het
lukt hem altijd om eerst zijn tegenstander neer te krijgen en dan pas
de bal te ontfutselen.

Comeback
Na jaren als coach, trainer, haptonoom en maatschappelijk
werker actief te zijn geweest bij het respectievelijke tweede
en derde elftal van Zeerobben leek het mij weer eens leuk
om mijn keepershandschoenen uit de wilgen te halen.
Ook speelde het mee dat wij als derde elftal vaak veel
commentaar kregen omdat we een vereniging waren
binnenin een vereniging. Zelf vond ik dat altijd zwaar
overtrokken.
Wij waren vrienden van elkaar en maakten elke week
gewoon veel plezier samen. Dat mensen daar wel eens
jaloers op waren, dat snap ik. Het liefst zouden ze zelf
ook net zoveel plezier hebben.

Cees gooide mij de eerste wedstrijd de aanvoerdersband toe maar die gooide ik snel
weer terug. Vanaf dat moment werd Cees de aanvoerder! Trots als een pauw liep hij
na de wedstrijd met de aanvoerdersband om door de kantine. Dat het een goeie keuze
was om hem aanvoerder te maken bleek wel in de rest van het seizoen. Zodra er een
opstootje was dan wist Cees altijd wel de scheidsechter zo te manipuleren dat hij
bijna niet meer durfde te fluiten.

Pascal P is gewoon een leuk kereltje maar ontploft nog als er een onterechte penalty wordt gegeven op het veld ernaast. Doet ook vreselijk
veel voor de club wat naar mijn idee wel eens wat wordt vergeten.
Hij is altijd bereid om te vlaggen bij het tweede of een jeugdwedstrijd
te fluiten! Net als zijn vader trouwens, uitbater van Café Parasol,
waar ik elke middag na mijn werk al toeterend langsrij en binnenkort
even een klein biertje ga halen! “Klein? Ich habe allein maar grosse!”
is zijn weerwoord!
Tijdens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Blauw-Wit 9
kwamen we flink onder druk en toen we in blessuretijd 5 corners tegen
kregen, riep ik naar Pascal dat hij bij de eerste paal moest gaan staan
maar in geen velden of wegen was Pascal te bekennen... “Ik had even

dust seun, dus ik hew langs de kant even wat te drinken haalt”.
Later in het seizoen viel er in de eerste helft een speler uit en moesten
we wisselen. Pascal was wissel maar nu ook in geen velden en wegen te
bekennen. Doodop en met moeite de 0-0 verdedigd vroeg ik in de rust
waar hij was gebleven... “Ik had honger seun, dus ik hew even een

De trainingsopkomst was wat te hoog, we waren vrijwel elk jaar succesvol, de derde helft was wat te luidruchtig en de slotavonden net te extreem.
Maar als er een team geadopteerd moest worden omdat er geen trainers waren, dan was ons team de eerste die zich daarvoor aanmeldde. Meestal
haalde onze selectie de hoogste opbrengst met loterijen binnen voor de club. We regelden zelf shirts, maakten kalenders voor goede doelen en
als onze hoofdmacht kampioen kon worden dan regelden we zoveel vuurwerk dat het visserijdagen-comité er jaloers op was! Al met al waren
wij echte liefhebbers die zich op alle vlakken binnen de vereniging inzetbaar maakten. Bestuursleden, jeugdtrainers, grensrechters,
sponsors en zelfs de presentatiegids wordt elk jaar ontworpen door een oud derde elftal speler! Op zich jammer dat dat team
is verdwenen. Maar van die discussies ben ik nu verlost. Wat blijft zijn de onuitwisbare herinneringen.

Na mijn beslissing om mijn handschoenen uit de wilgen te halen
moest ik nauurlijk wel een ploegje hebben. Vroeger waren er zat
ploegen waar ik uit kon kiezen maar tegenwoordig is dat een stuk
minder. Er zijn weinig ploegen die zitten te wachten op een bijna
vijftigjarige keeper met afnemende kwaliteiten. Voorzichtig vroeg
ik aan toenmalige leider Dirk van D (ook een voormalig keeper die tot
zijn 72ste heeft gekeept) van het vierde of er een plekje vrij was in zijn
selectie. Na het spelen van een testwedstrijd werd ik gecontracteerd,
enige voorwaarde was wel dat ik mijzelf moest inkopen met een
kratje bier. Dat was voor mij geen probleem!

Al na de eerste wedstrijd voelde ik mij thuis in dit team. Jongens
die meestal in de wat lagere teams hadden gespeeld maar nog altijd
spelen met het hart! Het voelde alsof de cirkel rond was. Voorheen
werd alles voor mij geregeld; shirts, trainingpakken, voetbalschoenen,
handschoenen, auto’s, contributies, vergoedingen.. En nu moest ik na
de eerste wedstrijd gelijk de tas met shirts wassen! Heerlijk vond ik
het toen ik de shirts na 4 dagen in de wasmachine stopte.
Voorheen als ik 14:30 uur moest spelen zat ik 8:00 uur al in de auto om
even later een lange busreis te maken, terwijl we nu 14:00 uur aanwezig
moeten zijn.

balletje mayo haalt”.
Siep R is onze oudste speler maar nog steeds een doelpuntenmachine,
speelt onder nummer 69 en dat is niet zijn leeftijd... Houdt ook niet
echt van intikkertjes maar scoort het liefst met een omhaal. Toen we
een uitwedstrijd hadden vroeg hij of ik eerst even langs de Plus wilde
rijden om wat kleine versnaperingen te halen voor de terugweg. Om de
versnaperingen op de terugreis op te kunnen maken moeten we als we
in Arum spelen wel via Leeuwarden naar Harlingen rijden. En lachen
om de geweldige verhalen van Siep.
Raymon de R is de entertainer en de enige Zwarte Piet in Nederland die
alle actievoerders te slim af is. Speelt in musicals en treed vaak op als
zanger in een uitverkocht Ziggodome... op de parkeerplaats. Raymon
lacht altijd en is overal inzetbaar, heeft mij al 2 keer moeten vervangen
omdat ik mijn geest en lichaam heb overschat.
Henk V kregen we ook weer zover dat hij zijn lange jas uit de wilgen
haalde en nam samen met Walter de honneurs van leider/coach waar.
Henk is een excentrike Rotterdammer met een Harlinger tongval.
Deze Rotterdammer heeft zoveel beleefd dat Netflix er een serie over
wil maken. Hij was ook de winnaar van de afsluitende BBQ/viswedstrijd, Henk had de meeste, grootste en kleinste vis... Hij was dan ook
de enige die een vis had gevangen.

De Lemstra’s zijn ook goed vertegenwoordigt. Walter was/is de hardste
speler van Zeerbben en speelt daarom maar weinig wedstrijden. Elk
jaar lukt het hem weer om zijn kruisbanden af te scheuren. Pieter is
de jongste telg van de familie en een prima voetballer en vader Arjen
is een alleskunner! Arjen ken ik nu al zo’n 12 jaar en over hem kan ik
wel een apart hoofdstuk schrijven.. Prachtige momenten heb ik met
deze niet grijs te krijgen rooie krullebol beleefd. Zwemt, kaatst, fietst,
loopt, keept, vlagt, fluit en doet er alles aan om jong te blijven wat hem
ook geweldig lukt! Met Arjen erbij is het altijd lachen. Ooit tijdens een
trainingskamp met het 2de elftal belandden wij in een duister en druk
café met in het midden een klein podium met een paal. Iedereen zat
met smacht te wachten welke dame het podium zou betreden... toen de
muziek begon hoorden wij een kreet en vloog onze grensrechter met
een enorme zwaai om de paal heen... iedereen was stomverbaasd en
het hele café lag blauw van het lachen maar onze grens werd dringend
verzocht om het pand te verlaten! Arjen is zo’n type die je in je team
moet hebben. Altijd lachen en overal toe bereid!
Al met al een mooie groep spelers en staf bij elkaar waar ik mij prima
thuis voel. Ongedwongen, relaxt en niet te moeiljk doen. Veel spelers
hebben hun hele leven in de lagere selecties bij Zeerobben gespeeld
en zijn dus totaal niet verwend met trainingspakken of andere luxe.
Hun inzet is een voorbeeld voor veel spelers die het in de jeugd wat te
gemakkelijk hebben gehad. Als we weer eens een uitgestelde wedstrijd moesten inhalen en de tegenstander had 6 spelers van het eerste
opgesteld, hoorde je niemand zeuren.. “Ach, laat ze maar juh.. ff lekker
voetballe” Door deze inzet en spelvreugde zijn wij best moeilijk te
verslaan, ook als we verliezen stappen wij als winnaars van het veld!
Aankomend seizoen zijn er weer wat nieuwe spelers gecontracteerd
en is het afwachten of we de middenmoot positie van vorig jaar kunnen
verbeteren. Dat het weer een mooie uitdaging gaat worden is wel
duidelijk!
Voor iedereen die eens wil komen kijken; we zijn te vinden op het verste
veld waar de minste supporters staan maar waar het mooist wordt
gestreden om de punten!
Vorige presentatiegids schreef ik een brief aan mijn overleden vriend
Jan B. Hoe mooi is het dat ik nu samenspeel met zijn beide zoons! J.J
en K.P.. beide knapen met het goeie gen van hun vader! Ik denk dat
zijn woorden geweest zouden zijn;
		
Toni

‘Thoon seun, dou past daar prima thuus’.

• Docentcoach
• Leerlingcoach
• Projectbegeleiding

Harmen Sytstrastraat 4
8602 TM Sneek
06 47 57 41 41 / 06 52 04 10 33
info@ricacoaching.nl

Blikschade?
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Groot of klein?
zal er voor u zijn!

Wij ontwerpen samen met jouw je nieuwe
Wij ontwerpen
met jou
je perfecte
droomhuis,samen
je perfecte
nieuwe
droomhuis,
werkplek,
hotel
restaurant!
nieuwe werkplek,
hotel
of of
restaurant!
www.stuvr.nl | info@STUVR.nl

Harlingen
0517 413600

Andries
Attema
8 0 jaar
Enige tijd geleden werd ik op de Robbenplaat aangesproken
door Hilda Posthumus, de moeder van Godert en Koen Attema,
beiden komend seizoen deel uitmakend van de A-selectie van
onze vereniging. Ze stelde me voor aan de heer Andries Attema
en vertelde dat hij een broer is van de opa van bovengenoemde
tweeling en dat zijn naam prijkt op de eerste ledenlijst van onze
vereniging in 1953 die al enige jaren een mooi plaatsje heeft in
de hal van onze Robbenplaat. “En ik sta zelfs bovenaan”
vertelde de heer Attema trots. “Maar dat komt alleen maar
omdat de lijst op alfabetisch volgorde staat hoor”. Samen liepen
we de lijst nog maar een keer door, op zoek naar oude bekenden.
Inmiddels is het Zeerobben-virus weer helemaal terug bij
Attema en als het maar even kan is hij van de partij om te
genieten bij wedstrijden van Godert en Koen en natuurlijk de
3e helft. Enige tijd later kreeg ik een mailtje van moeder Attema
met de vraag of ik een donateurkaart voor het seizoen 20192020 kon regelen zodat de familie hem die op z’n verjaardag
kon geven. ‘Als lid van het eerste uur en oud-oom van een paar
veel belovende Zeerobben spelers moeten we er toch in slagen
hem even in het zonnetje te zetten’, was m’n reactie.
De vriendenclub stond uiteraard volledig achter het idee en zo
kon Andries op z’n 80e verjaardag het bewijs van lidmaatschap
uit handen van Godert en Koen in ontvangst nemen.

Ontwerp, productie en montage van jouw
binnen & buiten reclame op maat.
Beste Andries,
Namens alle Zeerobben vrienden van harte gefeliciteerd
met je tachtigste verjaardag!
Ons cadeau betref t een jaar lidmaatschap van de Vriendenclub
Zeerobben.Je ontvangt voor aanvang van het voetbalseizoen
2019-2020 een vriendenclubkaart die recht geef t op gratis
toegang tot alle competitie - thuiswedstrijden en uiteraard de
presentatiegids van Zeerobben voor het komende voetbalseizoen.
Op vertoon van de vriendenclubkaart heb je tijdens de rust van
e
thuiswedstrijden van ons 1 elf tal recht op een gratis kopje kof fie.

Wij leveren uniek maatwerk
In-house productie
Regionale specialist
Wij monteren op locatie

Zeerobben en Rozengracht 24.
Fysiotherapie Rozengracht verzorgt sinds 2010
de fysiotherapie voor de spelers van Zeerobben.
Elke donderdagavond van 19:30 tot 20:30 is er een
fysiotherapeut van Fysiotherapie Rozengracht 24
aanwezig in de fysioruimte.
In overleg met de trainer en leider kan gebruik
worden gemaakt van de deskundigheid op het
gebied van bewegend functioneren. Ook kan
advies worden gegeven over training en/of
revalidatie na een blessure.
Door de betrokkenheid en samenwerking van de
fysiotherapeuten met de voetbalclub Zeerobben
is afgesproken dat Zeerobbenleden indien nodig
binnen 24 tot 48 uur gezien kunnen worden bij de
praktijk op Rozengracht nummer 24 in het geval van
blessures of klachten aan het bewegingsapparaat.
Op de Rozengracht wordt samengewerkt met
verschillende
medische
en
paramedische
specialisten. Zo kan naast fysiotherapie advies en
behandeling worden gegeven door een ervaren
osteopaat, (Jeanine Koning),een haptotherapeut
(Wieneke van den Berg) en een oefentherapeut
Mensendieck (Martine Homminga).
Tijdens de voetballoopbaan kunnen er ook vragen
zijn over motoriek en motorische ontwikkeling, de
kinderfysiotherapeut en kinder-oefentherapeut
kunnen hier een waardevolle aanvulling in geven.
Alinda Bootsma geeft training in weerbaarheid.

Naast deze individuele begeleiding is het mogelijk
om in een groep te fitnessen onder begeleiding van
een fysiotherapeut. Trainen van kracht, conditie en
coördinatie alsmede fit blijven tijdens de zomeren winterstop is onderdeel van wat Fysiotherapie
Rozengracht 24 kan bieden voor de spelers van
Zeerobben.
De medische en paramedische testen ondersteunen de trainers van Zeerobben om tot een zo
optimaal mogelijk sportresultaat te komen.
U kunt rechtstreeks een afspraak maken voor
fysiotherapie, manuele therapie of een van de
andere disciplines. Als het nodig is, zal met de
huisarts of sportarts worden overlegd. In de meeste
gevallen worden de kosten voor fysiotherapie
vergoed uit het aanvullende pakket van je
zorgverzekering.
Anke Mollema
Peter Baard
Nico Mollema
Fysiotherapie Rozengracht 24
Rozengracht 24
8861 XZ Harlingen
tel 0517-418100
info@fysiotherapie-rozengracht.nl
www.fysiotherapie-rozengracht.nl

K a m pio e n e n
Zeerobben mocht er ook dit seizoen weer heel wat verwelkomen.
En het blijft iets speciaals als je de schaal uitgereikt krijgt in
de kantine en door een erehaag van familie en supporters
je medaille in ontvangst mag nemen.

JO12-2
In het najaar van 2018 werd JO12-2 kampioen van de 2e klasse 08.
Er werd maar 1 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld en dus met 25
punten uit 10 wedstrijden de terechte kampioen. De kinderen waren
zichtbaar trots met de schaal.
JO12-4
Ook in het najaar en met ook 25 punten uit 10 wedstrijden werd JO12-4
kampioen. Zij speelden gelijk tegen en verloren van Blauw Wit maar de
rest werd gewonnen en dus ook de schaal voor deze jonge enthousiaste
groep van spelers en leiders.

JO 17-2
Een van de laatste kampioenen werd JO17-2. Voor de winterstop werden er slechts 3 punten bij elkaar gespeeld maar spelers en staf hielden
vertrouwen in het team en de sfeer bleef goed. En dat resulteerde in het
voorjaar in een prachtig kampioenschap. Voor velen de 1e keer en dat
maakte dit feestje voor velen wel heel bijzonder. (Foto: Frans Bode)
MO15-1
Wat voor de winterstop net niet lukte, lukte na de winterstop wel.
Voor de winterstop bleken Stiens en Bolsward nog iets te sterk maar
de ontwikkeling gaat door en in het voorjaar kon met 5 punten op de
nummer 2 de kampioensvlag in top.

MO13-1
Naast MO15-1 werd ook MO13-1 kampioen. Voor de winterstop maar
3 keer winst maar na de winterstop alle 10 wedstrijden gewonnen en
dus de maximale score. Groot feest dus voor de meisjes.
JO11-1
Een bijzonder verhaal is de competitie van JO11-1. Met 5 jongens die
vervroegd over kwamen uit de JO10 werd het najaar in de 1e klasse
afgesloten met een 2e plaats. Op zich al een knap resultaat. Maar
uiteindelijk zie je waar training toe kan leiden. In het voorjaar mocht
de ploeg in de hoofdklasse uitkomen en ondanks een stroeve start
werd het kampioenschap binnen gehaald. Een prachtige prestatie
van deze jonge ploeg.

VR-2
Vrouwen 2 was heer en meester in de 6e klasse 2. Er werden 16
wedstrijden gespeeld en alle 16 wedstrijden werden winnend
afgesloten met als grootste uitslag een 13-0 overwinning.
Ook hier een gezellig feestje dat tot in de late (vroege) uurtjes
gevierd werd.
2e
Een lang gekoesterde wens van de seniorenafdeling ging in vervulling.
Promotie van de beloftes om zo het gat tussen 1e en 2e te verkleinen.
En dat lukte. Het ging niet altijd even makkelijk maar in Idskenhuizen
was het kampioenschap een feit en dus op de kar door de stad.

A nto n

Lo p e s
Misschien wel de
meest bekende
Harlinger.
Iedereen is hem wel eens tegen gekomen. Vaak zie je hem hardlopend
in en rond Harlingen. En of je nou wilt of niet: hij groet je altijd! De
hand gaat dan omhoog ongeacht hij iemand kent of niet en er is altijd
een praatje voor diegenen die dat graag willen. Jong en oud.
Hij is wekelijks op onze velden te vinden als scheidsrechter bij de
jeugdwedstrijden en soms bij de senioren. Het is hoognodig tijd om
eens nader kennis te maken met deze vriendelijke sportman: Anton Lopes.

Hij probeerde nog even om zelf te gaan voetballen bij de rest senioren
maar toen bleek dat voor velen de derde helft belangrijker was dan de
twee helften op het veld. Daar had hij snel genoeg van en ging op zoek
naar iets anders. Hij kwam in contact met Teatse Tichelaar die hem uiteindelijk overhaalde om een paar loopschoenen te kopen. Anton moet
er nog steeds om lachen als hij aan het woord is.

“Loopschoenen? Wij waren gewend om op blote voeten te lopen”.
Vertelt hij met een grote smile op zijn gezicht. Hij kocht zijn eerste
loopschoenen en sindsdien is hij als hardloper niet meer weg te denken
uit het straatbeeld van Harlingen. Anton loopt sowieso 5 keer per week.
Een marathon heeft hij nooit gelopen. Dat durfde hij niet aan. Maar een
halve marathon ging hem altijd goed af en was de max. En onder het
lopen natuurlijk altijd een ieder groetend. “Ach... één moet de eerste

Als de spelers echt niet wil luisteren praat ik even met de leider en laat
ze even afkoelen buiten het veld. Daarna krijgen ze een tweede kans.
Het lijkt allemaal zo eenvoudig als je Anton hoort praten. De uitstraling
die hij heeft zal ongetwijfeld ook een belangrijke bijdrage leveren aan
de acceptatie door leiders en spelers. Anton straalt plezier uit. Hij zegt
dan ook: ‘als de kinderen plezier hebben, heb ik plezier.’ Duidelijker kan
het niet. Natuurlijk hoort hij ook wel vervelende opmerkingen die een
wedstrijd volledig uit de hand kunnen laten lopen. “Er was eens een

speler die vertelde zijn medespelers dat ik niet kon fluiten omdat
ik uit de rimboe kwam.’ Dat klopt vertelde ik hem. ‘Ik heb het van de
aapjes geleerd’. De speler was stil en Anton heeft hem de hele wedstrijd
niet meer gehoord.

zijn dus dan ben ik dat maar.”

‘En je moet altijd eerlijk en objectief zijn’.

Naast het hardlopen mag hij graag jeugdwestrijdjes fluiten en dat doet
hij inmiddels al ruim 19 jaar bij Zeerobben. Het maakt hem niet uit
welke wedstrijden hij toegewezen krijgt. Jongens, meisjes, junioren,
pupillen? Anton maakt er graag tijd voor vrij.

Want als hij dat niet is slaapt hij ’s avonds niet. ‘En… iedereen maakt
fouten dus kinderen ook’ voegt hij toe. Als scheidsrechter probeer ik de
kinderen in het veld te corrigeren. Niet met een gele of rode kaart maar
door met ze te praten. En daarmee is ook wel alles gezegd.

Zijn weekend staat dan ook in het teken van fluiten bij Zeerobben en
als hij ingedeeld is als scheidsrechter voor de zaterdagmorgen/middag
wordt zijn schema daarop aangepast. Nagenoeg nooit wordt er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Anton is een man van de afspraak en
houdt zich daaraan zo blijkt al ruim 19 jaar. En in die 19 jaar is er nog
nooit een wedstrijd onder zijn leiding uit de hand gelopen.
Hoe dat komt?

Een man als Anton is een vrijwilliger waarvan je wenst dat je er veel
meer van hebt binnen je club. Altijd vrolijk, altijd positief, altijd plezier
uitstralend maar ook altijd aandacht voor de medemens in de vorm
van een praatje of gewoon een groet. Zowel op het veld als daar buiten.
Oprechte aandacht voor de medemens. Daar wordt een ieder vrolijk
van. We hopen dan ook Anton nog lang aan het werk te zien op de
velden van Zeerobben. Wat Anton betreft ook want aan het eind van het
gesprek laat hij weten dat Zeerobben inmiddels zijn clubje is geworden.

‘Ik praat veel met de spelers en voorafgaand aan de wedstrijd
altijd even met de leiders. Als het gemeen wordt praat ik even
met de betreffende speler en zeg: niet meer doen hoor.’

Anton Lopes: een mooi mens!

Het verhaal gaat terug naar Kaapverdië (Kaapverdische Eilanden). Daar is
Anton geboren en liggen zijn roots. In die tijd maakte de Kaapverdische
Eilanden nog deel uit van het Portugese Rijk. Dat betekende eind jaren ’60
dienstplicht. Ook voor Anton. En iedereen die Anton een beetje kent weet
ook dat militaire dienst en Anton Lopes niet samengaan. En dus was er
maar één oplossing: alles achterlaten in Kaapverdië en een nieuw bestaan
opbouwen in West-Europa. En zo geschiedde.
Anton nam afscheid van zijn ouders, liet alles achter en streek uiteindelijk
begin jaren ’70 neer in Rotterdam waar reeds een oom van hem woonde
die een pension runde en hem onderdak kon bieden. Na verschillende
baantjes ontving hij in 1972 zijn eerste monsterboekje en ging hij de grote
vaart op. Anton herinnert zich zijn eerste reis nog heel goed. Van Hamburg
naar Bremen naar Londen naar Le Havre in Frankrijk om vervolgens de
oversteek naar Amerika te maken. Na vele reizen en avonturen op de grote
vaart maakte hij in 1976 de overstap naar de kustvaart en dat bracht hem
af en toe in Harlingen.
Inmiddels had hij zijn huidige vrouw, Irene van Windt, ontmoet. Ze trouwden en gingen in de Oosterparkwijk wonen. Anton had een baan gevonden
bij Oostwoud in Franeker en al vrij snel kwam er gezinsuitbreiding met
een dochter en een zoon. Nathalie en Jorge. Jorge bleek een getalenteerde
voetballer. Hij was snel en een had goede techniek en dus werd hij lid van
Zeerobben. Vader Anton ging mee naar het voetbal en omdat hij er toch
altijd was werd hij assistent/ leider, zo vertelt hij. Dat bleef zo totdat Jorge
zichzelf in de kijker had gespeeld bij SC Cambuur. Hij maakt de overstap
naar de jeugd van Cambuur en dat was ook de enige periode dat we Anton
niet meer bij Zeerobben zagen. Toen het avontuur eindigde bij Cambuur
en Jorge terugkeerde naar Zeerobben kwam ook Anton weer in beeld en
is sindsdien eigenlijk niet meer weg geweest bij Zeerobben.

Grafısch ontwerper
Illustrator

Willem Heemskerk
06 15 650 347

info@ontwerpburowillem.nl
www.ontwerpburowillem.nl

ZEEROBBEN

J O9-1

pakt KNVB beker
district Noord
Wie kan er nou zeggen dat hij of zij in zijn of haar carrière de Noordelijke KNVB Beker gewonnen heeft?
Niet zo heel veel voetballers toch? Laat staan dat je kunt zeggen dat je hem 2x op rij gewonnen hebt.
En toch is er een stel Zeerobkes dat dit kan zeggen; een goed stel! Die unieke prestatie leverde
Zeerobben JO9-1 op zaterdag 1 juni 2019 in het Drentse Zuidwolde. Na vorig jaar als JO8-1
al de beker te hebben gewonnen, deden ze het opnieuw, nu als JO9-1.

En hoe!
Voor de finale bij de JO9-1 A-categorie hadden zich geplaatst FC Assen, SC Lewenborg (Groningen), vv Heerenveen en
Zeerobben. Voorwaar een mooi en aansprekend deelnemersveld. Zeerobben begon sterk tegen FC Assen en liet onmiddellijk
zien met welke missie ze naar deze finaleronde gekomen waren. Een 5-1 overwinning was het resultaat. De tweede wedstrijd
tegen Heerenveen leek op voorhand al beslissend. Zeerobben speelde heel sterk deze wedstrijd. Geen plankenkoorts, gewoon
vol d’r op, goed voetballen en ook nog effectief en met fraaie goals. Halverwege al 2-0 en de eindstand 4-0 liet niets aan
duidelijkheid te wensen over. Een gelijkspel in de laatste wedstrijd tegen Lewenborg zou volstaan voor de bekerzege.
Zeerobben was de favoriet maar moest echt aan de bak. Gelukkig deden ze dat ook en na een moeizame 2-0 ruststand
liepen ze in de tweede helft verder uit naar een overtuigende 5-0 overwinning.

De beker was binnen!
Het feest barstte al los op het veld en dat werd later nog een dunnetjes over gedaan bij de prijsuitreiking op het podium.
Zeerobben JO9-1, het is een goed stel, dat zichzelf en daarmee ook Zeerobben als club op fraaie wijze op de kaart zetten. Hulde
aan het team met de spelers Jort Faasse, Quinten de Boer, Toine Siccama, Maurice Bakker, Wiard Sibma,Lanvin Warmerdam,
Milion Degol en Stijn Sybesma. De leiding van het team is in handen van Jeffrey Siccama, Erik de Boer en Willem Faasse.

Studie, werk &

voetbal

Je ziet het bij veel verenigingen. De jeugdafdeling lijkt op een soort piramide. Een hele brede onderbouw en een steeds smaller wordende bovenbouw. Vanaf de JO17 zie je steeds minder teams terwijl het aantal teams vanaf JO8 alleen maar groeit. Als je de verhalen moet
geloven is dat een landelijke trend en heeft dat alles te maken met andere interesses die de jeugd krijgt maar ook werk en studeren doet
velen besluiten om te stoppen met voetballen. Maar er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Ook bij Zeerobben. Wij gingen in gesprek
met 3 spelers die allen studeren, werken maar nog steeds voetballen bij onze club. Het kan dus wel.
Mark de Groot is de eerste jeugdspeler die we spreken. Mark voetbalt
al sinds de F-jes (tegenwoordig JO8) bij onze jeugdafdeling. Nooit in de
standaardteams maar altijd net daaronder. Hij hecht veel waarde aan
‘vriendenteams’. Zo komt hij tijdens dit gesprek net terug van Mallorca
waar hij op vakantie was geweest met… voetbalvrienden. Mark studeert
aan de Friese Poort te Leeuwarden en volgt de opleiding tot vestigingsmanager groothandel. Of dat de juiste keuze is weet hij nog niet.
Het bekende ‘probleem’, waar velen van zijn leeftijd mee worstelen.
Naast zijn studie werkt Mark ook nog bij de Hema. Begonnen op de
donderdagavond maar inmiddels ook op de zaterdag mits het voetbal
dat toelaat. Mark: “Er valt altijd iets te regelen. Je kunt een hele dag
werken maar als ik ’s middags moet voetballen kan ik kiezen om een
dagdeel te werken. Daarnaast hebben we een groepsapp waarin je
diensten met elkaar kunt ruilen”. Volgens Mark valt dat prima te regelen
met zowel de werkgever als met de collega’s. Hij voetbalt dan ook dit
seizoen weer gewoon in JO19-2 ondanks werk en studie.
Dennis Riem voetbalt inmiddels bij de senioren. Hij is al sinds zijn
5e lid van Zeerobben. Op 15-jarige leeftijd kreeg hij een baantje bij
supermarkt Jumbo en tot op de dag van vandaag is hij daar nog steeds
werkzaam. Inmiddels als vulploegleider. Dennis begint aan zijn 4e jaar
bedrijfseconomie aan de NHL te Leeuwarden. Naast het werken en
studeren moet hij ook dit jaar een plaatsje zien te veroveren bij de
beloftes van Zeerobben 2. Volgens Dennis is studeren, werken en daarnaast nog sporten prima te doen. “Goed, het is wel eens druk maar wat
is daar mis mee.” Bovendien, zo geeft hij aan, valt er veel te regelen
met de werkgever als je het op tijd aangeeft. “Ik heb daar nog nooit
problemen mee gehad”. En ook voor hem geldt dat voetballen meer is
dan alleen maar trainen en een wedstrijdje spelen. De vriendschappen
die door voetbal ontstaan zijn voor hem zeer waardevol.

Tot slot spreken we met Connor Bosman. Connor voetbalt ook al
sinds zijn 5e maar deed dat tot de JO17 bij v.v. Harlingen en later bij
de fc. Kwam vier jaar geleden over en speelde vanaf die tijd in JO17-1
en JO19-1. Dit seizoen moet hij een plaatsje zien te veroveren bij de
beloftes van het 2e. Connor studeerde bedrijfskunde aan de NHL maar
kwam tot de ontdekking dat dat niet de juiste keuze voor hem was. Hij
is inmiddels op zoek naar een alternatief. Naast zijn studie werkt hij bij
Albert Heijn. Hij doet daar alle voorkomende werkzaamheden. Naast de
studie en het werken is voetbal ook nooit een probleem geweest voor
hem. “Het ligt natuurlijk ook wel aan je eigen instelling. Ik wil heel graag
voetballen en heb er alles voor over dus dan kan ook heel veel.” Dat is
ook een belangrijke drijfveer. Bij zijn werkgever kun je ook aangeven
wanneer je wel of niet ingeroosterd wil worden. “Op zaterdag kun je een
dagdeel aangeven waarop je wel of niet wil werken en als het al niet lukt
kun je altijd een vervanger vinden.” En ook voor hem geldt dat hij gek
is van voetbal. Niet alleen door de trainingen of de wedstrijden maar
zeker ook vanwege het sociale gebeuren rond teamsport.
Mooie verhalen van drie voetballers op zowel prestatief als recreatief
niveau, die ondanks hun studie en werk nog steeds voetballen bij onze
club. Niet alleen omdat ze voetbal heel leuk vinden en er alles voor over
hebben maar mede omdat teamsport meer is dan alleen een potje
voetbal op de zaterdagmiddag. De sociale contacten/ vrienden die je
overhoudt aan de sport zijn belangrijk. We hopen dat het een voorbeeld
mag zijn voor veel spelers die straks ook voor dezelfde keuzes komen
te staan. Maar één ding is wel duidelijk geworden: voetballen, studeren
en werken kunnen heel goed samen gaan!

programma
Zeerobben 1

Bestuurlijke
vrijwilligers
Functie

Naam

Hoofdbestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdvoorzitter
Sponsorzaken
Accommodatiezaken
Technische Commissie
Kantine & Activiteiten

Johannes Woudstra
06 53 867 574
Evelyn Soolsma
06 53 388 076
Peter Jaspers
06 53 626 229
Vacant		
Dirk Arends
06 51 279 603
Geert Jan de Groot
06 46 745 224
Henk Zegel
06 27 525 299
Gerrit Bos
06 12 554 837

voorzitter@zeerobben.nl
secretaris@zeerobben.nl
penningmeester@zeerobben.nl
jeugdvoorzitter@zeerobben.nl
sponsors@zeerobben.nl
gj.de.groot@ziggo.nl
henkzegel@gmail.com
bosgerrit.55@ziggo.nl

Jeugdbestuur
Voorzitter
Hoofd Jeugdopleiding
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid/PR
Meisjesvoetbal
Adm. medewerker
Adviseur

Vacant 		
Koos Heising
06 47 609 813
Wietse de Wit
06 27 832 598
Sasker Volbeda
06 12 100 569
Jeroen Pol
06 41 239 423
Lieuwe Wesselius
06 53 353 122
Frans Bode
06 21 952 413
Linda Brandsma
06 20 255 736
Tino de Jong
06 51 522 855
Gerrit Riem
06 16 455 820

jeugdvoorzitter@zeerobben.nl
heising@home.nl
wietse.de.wit@new-step.nl
svolbeda@icloud.com
poljeroen@hotmail.com
l.wesselius@hotmail.com
fransbode@home.nl
info@slimfitharlingen.nl
tino.de.jong@home.nl
gerritriem@home.nl

Wedstrijdsecretariaat
Secretaris
Wedstrijdzaken
Ledenadministratie

Sjoerd ten Hoeve
06 46 232 070
Arno Ewouds
06 19 149 092
Jacob Aartsma		

wedstrijden@zeerobben.nl
wedstrijden@zeerobben.nl
leden@zeerobben.nl

Coördinatoren
Senioren
JO19 & JO17
JO15
JO13
JO12 & JO11
JO10
JO9 & JO8
Waddenrobkes
Meisjes 11 t/m 17

Henk Zegel
Koos Heising
Lieuwe Wesselius
Romke v.d. Veen
Jeroen Pol
Fedde Jaap Tjalsma
Sasker Volbeda
Angela Amels
Linda Brandsma

tel.nr.

06 27 525 299
06 47 609 813
06 53 353 122
06 23 063 202
06 41 239 423
06 23 197 727
06 12 100 569
06 51 528 816
06 20 255 736

email

henkzegel@gmail.com
heising@home.nl
l.wesselius@hotmail.com
romkevdveen@hotmail.com
poljeroen@hotmail.com
feddejaap@tjalsma.com
svolbeda@outlook.com
aamels@icloud.com
info@slimfitharlingen.nl

Zie voor alle leiders, trainers en andere vrijwilligers,
alsmede de meest actuele adresgegevens onze website.

2019

2020

7 september
Zeerobben 1 - DTD 1
14:30 uur

25 januari
Zeerobben 1 - Blauw Wit ‘34 1
15:00 uur

14 september
FC Den Helder 1 - Zeerobben 1
17:00 uur

1 februari
Broekster Boys 1 - Zeerobben 1
14:30 uur

21 september
Zeerobben 1 - Groningen 1
15:00 uur

8 februari
Zeerobben 1 - Pelikaan S 1
15:00 uur

28 september
d’ Olde Veste’54 1 - Zeerobben 1
15:00 uur

15 februari
PKC’83 1 - Zeerobben 1
14:30 uur

5 oktober
Zeerobben 1 - Broekster Boys 1
15:00 uur

7 maart
Drachtster Boys 1 - Zeerobben 1
14:30 uur

12 oktober
Leeuwarder Zwaluwen 1 - Zeerobben 1
14:30 uur

14 maart
Zeerobben 1 - vv Winsum 1
15:00 uur

19 oktober
Zeerobben 1 - PKC’83 1
15:00 uur

21 maart
Zeerobben 1 - Noordscheschut 1
15:00 uur

26 oktober
Zeerobben 1 - Drachtster Boys 1
15:00 uur

28 maart
Blauw Wit ‘34 1 - Zeerobben 1
15:00

2 november
Pelikaan S 1 - Zeerobben 1
15:00 uur

4 april
Zeerobben 1 - Oranje Nassau 1
15:00 uur

9 november
vv Winsum 1 - Zeerobben 1
14:30 uur

18 april
Balk 1 - Zeerobben 1
14:45 uur

23 november
Zeerobben 1 - SVI 1
15:00 uur

25 april
Zeerobben 1 - Leeuwarder Zwaluwen 1
15:00 uur

30 november
Oranje Nassau 1 - Zeerobben 1
15:00 uur

9 mei
SVI 1 - Zeerobben 1
15:00

7 december
Zeerobben 1 - Balk 1
15:00 uur

16 mei
Zeerobben 1 - d’ Olde Veste’54 1
15:00 uur

14 december
Noordscheschut 1 - Zeerobben 1
14:30 uur

23 mei
Groningen 1 - Zeerobben 1
14:30 uur

RECLAMEBORDEN
De Boer & de Groot Civiele werken
Koninklijke Sjouke Dijkstra
Air Totaal Benelux
Koopmans & Zwart
Kuhlman Repko Shipping
Arends Scheepvaart
BHV First Aid
Bakkerij Overzet
Bouwbedrijf van Marrum
Bekkema Installatie
Boers Holding Harlingen b.v.
MeskenBouw
Muta Sport Leeuwarden
Businessclub Zeerobben
Ceress Foods
Nesta Shipping
Cornelis Vrolijk
C.L. International
PLUS Lunenborg
Copini Brillen
Het Huis Opticiens Peter Kuiper
International Paint b.v.
Damen Shiprepair Harlingen
Rondaan Carrosserie & Wagenbouw

De Witte Bouw2000
Schakenbos Schilders
Seaside Shipping
Koninklijke Oosterhof Holman
PA FA. Walinga
Parkeer Acc. Tsjerk Hiddes
R. de Jong Schilderspecialist
Rabobank NW Friesland
René van Eijk Metselwerken
Flevodruk Harlingen b.v.
Smeding Groenten & Fruit
Sisa Bouw
Transportbedrijf vd Veld Zandvoort
Froonacker Assurantiebedrijf
Tubantia b.v.
Hendrik van der Pol Autorijschool
Van der Ploeg Schilderwerken b.v.
Van der Pol Taxi & Autoverhuur
ING Group NV
Van der Weerd Installatietechniek
Jelsma Koelma Notarissen
Visser ATR b.v.
Vriendenclub Zeerobben
Mulder Decor

JR Shipping
Walinga Wooncentrum
JUMBO Olaf Hermus
Waterluxe Harlingen
JW van Stee b.v.
WERCKPOST
Kieftenburg bomenrooierij
Zijlstra Bouw b.v.
KIV-Noord
ZWF Ontwerp
EP:Mensonides
Mensonides Installatie
Fysiotherapie Rozengracht 24
Anna Casparii Hotel Restaurant
Osborne Technologies
Café Restaurant ’t Noorderke
Hoveniersbedrijf natuurlijk
Ronald Zwart auto’s
Megahout en Plaat
Yildiz
BoersBox Self-Storage
Wally’s
Yildiz Stucadoorsbedrijf

ZEEROBBEN BUSINESSCLUB

/ Verkoop
gestart
16 LUXE APPARTEMENTEN
IN HET HART VAN HARLINGEN
Wonen op een historische plek in de binnenstad
van Harlingen: het kan in plan Nieuw Trebol.
Op deze prachtige plek aan de Zuidoostersingel,
waar meer dan een eeuw de Skouburg van
Harlingen stond, verrijst binnenkort een markant
gebouw met 16 moderne appartementen.
Hier krijgt wonen op de eerste rang een heel
bijzondere, nieuwe dimensie.

SCHRIJF JE IN OP WWW.NIEUWTREBOL.NL

De Boer & de Groot Civiele werken
Koninklijke Sjouke Dijkstra
Koopmans & Zwart Elektrotechniek
Kuhlman Repko Shipping
Mega Hout & Plaat
Meskenbouw
Arends Scheepvaart
BHV First Aid
Muta Sport Leeuwarden
Ceress Foods b.v.
Nesta Shipping
Osborne Technologies
Cornelis Vrolijk
PLUS Lunenborg
Damen Shiprepair Harlingen
Rondaan Carrosserie & Wagenbouw
R. de Jong Schilderspecialist

Ronald Zwart Auto’s
De Witte Bouw2000
Schakenbos Schilders
Seaside Shipping
Flevodruk Harlingen b.v.
Smeding Groenten & Fruit
Froonacker Assurantiebedrijf
Tubantia b.v.
Hendrik van der Pol Autorijschool
Hoveniersbedrijf Natuurlijk
Van der Ploeg Schilderwerken
Van der Pol Taxi & Autoverhuur
ING Group NV
Van der Weerd Installatietechniek
Jelsma Koelma Notarissen
Visser ATR b.v.
JR Shipping

Walinga Wooncentrum
JUMBO Olaf Hermus
Waterluxe Harlingen
JW van Stee b.v.
Werckpost
Kieftenburg Boomsma B.V.
Zijlstra Bouw b.v.
KIV-Noord
ZWF Ontwerp
EP:Mensonides
Rozengracht 24
Megahout en Plaat
Wally’s
Yildiz Stucadoorsbedrijf
BoersBox Self-Storage

PLUS Lunenborg
Waterluxe Harlingen
De Boer & De Groot Civiele werken
Businessclub Zeerobben

Nesta Shipping
Boomsma Kieftenburg
Froonacker
Schakenbos Schilders

KLEDING
Smeding Groenten & Fruit
Walinga Wooncentrum
Arends &
Koninklijke Sjouke Dijkstra

PRESENTATIEGIDS
Bakkerij Overzet
Rotterdam Ship Repair BV
Shipko B.V.
Wave Shipping
Arends Scheepvaart
Fysiotherapie Rozengracht
Juwelier Bontekoe
Mensonides Installatie
Vriendenclub
Oosterhof Holman
Muta Sport Leeuwarden
Walinga scheepsbenodigdheden
Herman Nota Schildersbedrijf
Bouwvisie Friesland

ZWF
Smeding Groenten en Fruit
Peters Hout
Zensa Moda
Wiltjer & Offenga
Photogifts.nl
Flynth
New Step
Café t Noorderke &
Restaurant Noorderpoort
De Smulpot Harlingen
Taxi Harlingen
Walinga Wooncentrum
Wim Smits

Onboard Marine
Rica Coaching & Advies
Karsten Wonen
Stuvr - Sander Vredeveld
Boomsma Kieftenburg
Harns Invest
Osborne Technologies
Ontwerpburowillem.nl
Nieuw Trebol
Assurantiekantoor Froonacker Van de Witte
Flevodruk Harlingen
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