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FC EMMEN

FC EMMEN voor tiende 
keer naar de play offs

ROELOF LUINGE EN 
EVERT TEN NAPEL

MEER IN DEZE KRANT

FC EMMEN - 
FORTUNA SITTARD

MET NIEUWE PLOEG 
NAAR DE PLAY OFFS

TERUGBLIK OP 
GESLAAGDE ACTIES

hebben arbitrage in handenIn het teken van 
Het Vergeten kind

Acties voor het Goede Doel 
worden traditie

29-04-2016 | 16.00 UUR 
JENS VESTING - TOEGANG GRATIS

INTERLAND 
DRENTHE-GRONINGEN
INTERLAND 
DRENTHE-GRONINGEN
29-04-2016 | 16.00 UUR 
DE JENS VESTING - TOEGANG GRATIS*
*Oost- Noord- en Zuidtribune

FC EMMEN HEEFT ZICH VOOR DE 
TIENDE KEER GEPLAATST VOOR DE 
PLAY OFFS OM PROMOTIE NAAR DE 
EREDIVISIE.

Het begon in het seizoen 1989/90 toen het 
natoetje nog gewoon nacompetitie heette 
en Emmen de promotie op een haar na 
miste. In de finale won het in een heroïsche 
strijd met 1-0 van Heerenveen om daarna 
de uitwedstrijd met 2-0 te verliezen.  

De volgende deelname aan de na-
competitie was in 1996, het begin van 
vijf achtereenvolgende seizoenen 
nacompetitie waarin Emmen niet meer zo 
dicht bij promotie kwam dan in het eerste 
jaar. In 2002 en 2003 plaatste Emmen zich 
opnieuw waarna tot 2015 moest worden 
gewacht voor de volgende kwalificatie. 

Dit jaar is dus het tienjarig jubileum en 
hopelijk aanleiding voor een groot feest.
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FC Emmen-Fortuna Sittard in 
teken van Het Vergeten Kind
VRIJDAG 29 APRIL 2016 STAAT DE 
WEDSTRIJD FC EMMEN-FORTUNA 
SITTARD, AANVANG 20.00 UUR, 
GEHEEL IN HET TEKEN VAN HET 
VERGETEN KIND, HET GOEDE 
DOEL 2016 VAN FC EMMEN. EERST 
WORDT ER ’S MIDDAGS EEN HEUSE 
“INTERLAND” DRENTHE – GRONINGEN 
GESPEELD EN AANSLUITEND VOLGT 
EEN BENEFIET-DINER, WAARBIJ EEN 
AANTAL BEKENDE OUD-VOETBALLERS, 
TRAINERS EN SCHEIDSRECHTERS 
ALS GAST AANSCHUIVEN AAN DE 
SPONSORTAFELS. 

FC Emmen Horeca serveert een overheerlijk 
& luxe driegangendiner aan tafel en  
tussen de gangen door wordt het tv- 
programma Koning Voetbal gespeeld, 
met Johnny de Mol als één van de 
teamcaptains! John Carel de Mol (1979), 
wie kent hem niet? Zoon van John de 
Mol jr. en Willeke Alberti. Acteur, zanger, 

diskjockey, presentator en zakenman. Van 
Goede tijden, slechte tijden tot aan De 
Oesters van Nam Kee. En van SynDROOM 
tot aan Koning Voetbal. Hij is bestuurslid 
en ambassadeur voor Het Vergeten Kind. 
Met Johnny de Mol en voetbalcommentator 
Evert ten Napel als teamcaptains wordt het 
populaire tv-programma Koning Voetbal 
gespeeld. Met in beide teams twee oud-
voetballers of trainers.

Het Vergeten Kind, het Goede Doel 
2016 van FC Emmen. Niet thuis kunnen 
opgroeien. Dat wil geen enkel kind 
maar helaas verblijven er in Nederland 
jaarlijks ongeveer 38.000 kinderen in 
opvanglocaties. Het zijn vergeten kinderen 
tussen de 0 en 18 jaar die mishandeld, 
misbruikt, verwaarloosd, verstoten 
en gevlucht zijn en noodgedwongen 
opgroeien in opvanglocaties in een zeer 
sobere leefomgeving met vaak beperkte 
specialistische begeleiding en met minimale 

speelmogelijkheden. Dit is niet hoe een 
kinderleven moet beginnen, daarom zet 
Stichting Het Vergeten Kind zich in om het welzijn van deze kinderen te verbeteren.

Johnny de Mol zet zich in voor de vergeten 
kinderen.

‘We hebben een voor iedereen lastig te bespelen elftal’

GERT HEERKES verheugt 
zich op naderende play offs

VRIJDAG 12 FEBRUARI 2016: na afloop 
van RKC Waalwijk-FC Emmen houdt 
trainer Marcel Keizer zijn gebruikelijke 
perspraatje. Hij repte geen woord over 
een mogelijke tussentijdse overgang naar 
SC Cambuur. Het telefoonverkeer tijdens 
de terugreis naar Emmen werd echter 
steeds drukker waarop assistent-trainer 
Gert Heerkes de hoofdtrainer op de man 
af vroeg wat er aan de hand was. ,,Op de 
persconferentie wist ik nog van niets’’, 
benadrukt Gert Heerkes. ,,We hadden 
het er wel eens over gehad toen Henk 
de Jong zich terug trok. Ik heb Marcel 
destijds wel eens gevraagd of dat niet 
wat voor hem was. Maar na RKC ging het 
vervolgens snel, de zaterdag er op was de 
overgang naar SC Cambuur beklonken.’’

De eerste gedachte van Gert Heerkes 
bij het vertrek van de trainer was niet 
van ‘nu kom ik aan de beurt’ of iets in die 
geest. ,,Dat kwam niet in me op, ik vond 
het jammer dat hij wegging. We werkten 
in een uitstekende sfeer samen, maar zijn 
keuze was natuurlijk best begrijpelijk.’’ 
Gert Heerkes was uiteraard de eerst 

aangewezen man om als interim op te 
treden met steun van assistent René 
Grummel. ,,De interim situatie duurde wel 
een aantal weken voor dat er duidelijkheid 
over de opvolging kwam. FC Emmen gaf 
direct aan dat ze op zoek naar iemand 
van buitenaf gingen, wat voor mij geen 
probleem was. De duidelijkheid kwam er 
uiteindelijk.’’

De trainerswisseling bij FC Emmen voltrok 
zich tamelijk geruisloos. ,,Het was natuurlijk 
ook niet zo dat er een nare situatie aan ten 
grondslag lag. De spelers bleven gewoon 
hun werk doen. In dit soort situaties maakt 
het de helft van de spelers meestal niets 
uit wie er voor de groep staat’’, volgens 
Gert Heerkes. ,,De andere helft zal zich 
wat meer proberen aan te passen. Op de 
trainingen veranderde het ook weinig. We 
hadden dezelfde gedachten over voetbal 
als Marcel, alleen zijn René en ik wat 
andere types.’’

De eerste wedstrijd onder Gert Heerkes 
was een 1-0 thuiszege op NAC Breda, 
een aardige binnenkomer die echter 

werd gevolgd door twee punten uit vier 
wedstrijden. Daarna pakte de ploeg de 
draad weer op met als gevolg een toch wel 
probleemloze plaatsing voor de play offs. 
,,Dat wordt toch heel spannend’’, verheugt 
Gert Heerkes zich op het natoetje. ,,We 
kijken weer naar de eredivisie, het zou 
mooi zijn indien de dromen eindelijk waar 
worden. Hoe reageert iedereen dan in 
Emmen en omgeving als het echt gebeurt.’’

Tenslotte de vraag aan Gert Heerkes, die 
komend seizoen gewoon weer met de 
jeugd gaat werken en de nieuwe trainer 
gaat assisteren, wat de kracht van FC 

Emmen anno 2016 is. ,,Het is een goede 
mix wat leeftijden betreft en ervaring. 
We zijn niet van één doelpuntenmaker 
afhankelijk maar hebben er drie in de 
dubbele cijfers. Het is alles bij elkaar 
genomen een uitgebalanceerde selectie 
die alle speelstijlen onder de knie heeft. 
We zijn een voor iedereen lastig te 
bespelen ploeg die bijvoorbeeld ook heel 
lang de pot kan dicht houden. Genoeg om 
de grote stap te maken? We zullen zien, 
maar het wordt zoals eerder gezegd heel 
spannend.’’

Gert Heerkes: ,We hebben een lastig te bespelen ploeg.’

DIT IS EEN UITGAVE VAN
FC Emmen
Postbus 26
7800 AA Emmen
Tel.: 0591-670670
E-mail: info@fcemmen.nl

REDACTIE
Dirk van der Kaap

FOTOGRAFIE
Boudewijn Benting
Bennie Wolbers
Gerrit Rijkens

VERSPREIDING/DRUK
Frowein Huis aan Huis 
Bezorging

COLOFON 
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Opbouw
Het lot van een Jupiler League ploeg 
met veel talent is dat eredivisieclubs of 
ambitieuze eerste divisieclubs op de loer 
liggen. Dat kon FC Emmen dan ook aan 
den lijve onder vinden. Door de offensieve 
speelwijze was er ontzettend veel 
gescoord waardoor diverse spelers een 
aardige CV hadden opgebouwd. Toen de 
transferperiode voorbij was, waren er maar 
liefst zeven basisspelers vertrokken met 
Alexander Bannink, Saïd Bakkati, Roland 
Bergkamp, Luis Pedro, Cas Peters, Leandro 
Resida en Niek Vossebelt. Gezamenlijk 
waren ze goed voor 63 doelpunten 
terwijl Bakkati en Bergkamp ook nog 
verantwoordelijk waren voor respectievelijk 
negen en acht assists. De nieuwe trainer 
Marcel Keizer raakte echter niet van zijn 
stuk. ,,Het is Jupiler League eigen. Spelers 
gaan weg als ze een goed seizoen hebben 
gehad, dat geldt voor vrijwel elke club in 
de Jupiler League. Natuurlijk had ik die 
spelers graag willen houden maar als het 
budget het niet toelaat houdt het op.’’

Scorend vermogen
Met Rick ten Voorde, Marnix Kolder en 
Erixon Danso werd weer scorend vermogen 
in huis gehaald. Opvallend was tevens 
dat de spelers die langdurig geblesseerd 
zijn geweest allemaal waren gebleven. 

Marcel Keizer: ,,Clubs 

beoordelen spelers op mentaliteit, fysiek 
vermogen en tactisch inzicht, maar ook de 
fitheid is heel erg belangrijk.’’Ondanks de 
rigoureuze veranderingen in de selectie 
en technische staf werd uitgegaan van 
een plaats die recht op de nacompetitie 
zou geven. In de eerste twee wedstrijden 
verraste FC Emmen met een 3-0 uitzege 

bij FC Oss en een 1-0 overwinning op het 
gedegradeerde FC Dordrecht. Zes uit 
twee deed weer optimisme ontstaan dat 
echter snel verdween met drie nederlagen 
achter elkaar, deze negatieve reeks 
werd afgebroken met een daverende 6-1 
zege op het arme RKC Waalwijk. Begin 
november daalde FC Emmen echter af 
naar de elfde plek na een forse tik op de 
neus bij Almere City FC. Een week later 
zag de wereld er echter weer geheel 
anders uit na een fraaie 4-1 overwinning op 

het sterke Go Ahead Eagles. Dat bracht FC 
Emmen naar de achtste positie en nadien 
is de klassering nooit meer lager geweest.

Trainerswissel
Een tegenvaller was de uitschakeling voor 
de beker door VVSB dat later zelfs de 
halve finale haalde. In de competitie bleef 
FC Emmen echter redelijk constant. De 
eerste wedstrijd na de winterstop eindigde 
nog in een 2-0 thuisnederlaag tegen FC 
Oss. Een domper maar het herstel volgde 
snel met vervolgens drie overwinningen 
op rij. Hoewel de doelpuntenproductie 
in vergelijking met een jaar eerder terug 
was gelopen, maakte FC Emmen in 
verdedigend opzicht indruk. Zo werd er in 
de tweede competitiehelft een opvallende 
reeks van negen duels neergezet waarin 
de verdediging liefst zeven keer de nul 
hield. Midden in die fase vertrok trainer 
Marcel Keizer plotseling naar SC Cambuur 
dat zonder trainer zat. Na veel denkwerk 
en getouwtrek om de opvolging van 
Keizer bleef interim-trainer Gert Heerkes 
uiteindelijk gewoon aan tot het einde 
van de competitie. De als hoofdtrainer 
ervaren Heerkes begon met een 1-0 
overwinning op NAC Breda en hoewel er 
ook een tegenvaller was in de vorm van 
een sensationele 6-5 nederlaag tegen 
Almere City FC, bleef de ploeg constant 
in de bovenste regionen. Een periodetitel 
zat er niet in maar het aantal punten liep 

gestadig op waardoor plaatsing voor de 
play offs alleen in theorie nog mis kon 
gaan. 

Op maandagavond 11 april 2016 kon echter 
ook de theoretische kans dat het nog mis 
kon gaan de prullenbak in. FC Emmen 
kreeg bezoek van het al geplaatste FC 
Eindhoven en won overtuigend met 4-2. 
Voor het tweede achtereenvolgende 
seizoen was plaatsing voor de play offs 
een feit.

FC Emmen voor twee achtereenvolgende seizoen in het natoetje

Met NIEUWE PLOEG 
naar de PLAY OFFS

Op 11 april werd dankzij de 4-2 winst 
op FC Eindhoven de play offs bereikt.

Marcel Keizer vertrok op 12 februari

Rick ten Voorde en Erixon Danso 
(respectievelijk links en rechts op de 
voorgrond) voegden scorend vermogen toe.

FC EMMEN KENDE IN 2014/15 EEN GEWELDIG SLOT VAN DE COMPETITIE. ER WAS BIJNA EEN GENERATIE OVER HEEN GEGAAN 
DIE DEELNAME AAN DE PLAY OFFS ALLEEN MAAR VAN HOREN OF ZEGGEN HAD. NA ELF SEIZOENEN LUKTE HET EINDELIJK 
WEER EN IN DE PLAY OFFS BLEEK DE PLOEG GELIJKWAARDIG TE ZIJN AAN HET VEEL GROTER GEACHTE RODA JC DAT THUIS 
MET VEEL MOEITE OVEREIND BLEEF. DE UITSCHAKELING WAS SNEU, MAAR EEN FEIT WAARDOOR FC EMMEN AAN HET 
BOUWEN VAN EEN NIEUWE SELECTIE KON BEGINNEN.
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WELKE CLUBS UIT DE EREDIVISIE MOETEN DEELNEMEN AAN DE PLAY OFFS, WAARIN OVER PROMOTIE OF 
DEGRADATIE WORDT BESLIST, IS NOG NIET DUIDELIJK. DE CLUBS UIT DE JUPILER LEAGUE DIE ZICH HEBBEN 
GEPLAATST STAAN INMIDDELS WEL VAST. OP DEZE PAGINA WORDEN DE MOGELIJKE TEGENSTANDERS VAN 
FC EMMEN VOORGESTELD MET DE ONDERLINGE RESULTATEN IN DE REGULIERE COMPETITIE.

Trainer: Maurice Steijn. Voornaamste 
schutters: Ralf Seuntjes, Vito van 
Crooy, Torino Hunte en Leandro 
Resida.

De eerste competitiehelft was niet 
overtuigend maar vanaf begin 
december ging het opwaarts. De 
formatie uit Venlo belandde op 
de tweede plaats en stond die 
vervolgens niet meer af. De ploeg uit 
Noord-Limburg, met ex-Emmenaar 
Leandro Resida in de gelederen, 
plaatste zich al vroeg voor de halve 
finale van de play offs. In Emmen won 
VVV-Venlo met liefst 4-1.

VVV-Venlo

Erixon Danso de topscorer van FC Emmen 
in actie tegen FC Volendam.

Doelman Dennis Telgenkamp 
maakt een reusachtige indruk tegen 
VVV-Venlo.

Almere City FC 
grootste verrassing         
 in de PLAY OFFS

Trainer: Jack de Gier , hij volgde in 
het seizoen Maarten Stekelenburg op. 
Voornaamste schutters: Ricardo Kip, 
Pelle van Amersfoort en Jason Oost.

Almere City FC is de verrassing uit 
de slotfase van de competitie. Na 
de trainerswisseling kroop de ploeg 
langzaam van plaats negentien 
naar de top van het rechterrijtje. 
Almere City FC won twee maal in de 
competitie van FC Emmen. Thuis werd 
het 4-1 en in Emmen eindigde het 
sensationele duel in 5-6.

Trainer: Mitchell van der Gaag. Voor-
naamste schutters: Jinty Caenepeel, 
Anthony van den Hurk en Anil Koc.

FC Eindhoven speelde een constant 
seizoen in de top van de Jupiler 
League. Het behaalde de derde peri-
odetitel die het overnam van Sparta 
Rotterdam dat al een periode had 
gewonnen. De Eindhovenaren pakten 
in de reguliere competitie slechts een 
punt tegen FC Emmen. In de lichtstad 
werd het 1-1 en in De JENS Vesting 
won FC Emmen overtuigend met 4-2.

Almere City FC FC Eindhoven

Trainer: Marinus Dijkhuizen, volgde 
in het seizoen Robert Maaskant 
op. Voornaamste schutters: Sjoerd 
Ars, Joey Suk, Kevin Brands en Mat 
Seuntjes.

De Brabanders, met veruit het 
hoogste toeschouwers gemiddelde 
in de Jupiler League, kenden een 
turbulente seizoenstart, maar na de 
komst van Marinus Dijkhuizen heerste 
er weer rust in Breda. De degradant 
behaalde in de competitie slechts 
een puntje tegen FC Emmen. In Breda 
werd het 2-2 en in De JENS Vesting 
won FC Emmen met 1-0.

Trainer: Robert Molenaar. 
Voornaamste schutters: Bert 
Steltenpool, Jack Tuyp en Erik 
Schouten.

FC Volendam startte de competitie 
overweldigend door van de eerste 
acht wedstrijden er zeven te winnen 
en gemakkelijk de eerste periode te 
winnen. Daarna ging het moeizamer 
o.a. door blessureleed bij enkele 
steunpilaren. FC Emmen won in de 
competitie beide duels tegen FC 
Volendam. Aan het IJsselmeer won 
FC Emmen met 2-0 en in eigen huis 
trokken de Emmenaren met 1-0 aan 
het langste einde.

NAC Breda FC Volendam

Trainer: Hans de Koning, volgde in 
het seizoen Dennis Demmers op. 
Voornaamste schutters: Leon de 
Kogel, Randy Wolters, Jerry van Ewijk.

De hoge verwachtingen van het 
Deventer publiek, dat niets minder 
eiste dan onmiddellijk terugkeer 
naar de eredivisie, konden niet 
gemakkelijk worden waargemaakt. 
De ploeg verloor in Emmen met 4-1 in 
een van FC Emmen zijde uitstekende 
wedstrijd. In de Adelaarshorst 
eindigde het onderlinge duel in 0-0.

Trainer: Ron Elsen. Voornaamste 
schutters: Stef Peeters, Pieter Nys en 
Jordy Croux. 

De Zuidlimburgers plaatsten zich 
als laatste club bij de play off 
deelnemers. Na de winterstop begon 
MVV slecht maar herstelde zich in 
de maanden maart en april. MVV 
Maastricht verraste in de eerste 
competitie FC Emmen door in De 
JENS Vesting met 3-2 te winnen.

Go Ahead Eagles MVV Maastricht

SCHEMA PLAY OFF WEDSTRIJDEN 2015/16

In de eerste  ronde komen de vier laag-
geplaatste Jupiler League clubs, genum-
merd 5 tot en met 8, tegen elkaar uit in een 
thuis- en uitwedstrijd. De winnaars gaan 
naar de halve finales en krijgen de nummers 
zestien en zeventien uit de eredivisie als 
tegenstanders. De vier hoogst geklasseerde  
Jupiler League clubs, uitgezonderd kampioen 
Sparta, worden 1 tot en met 4 genummerd en 
vormen de twee andere halve finales om uit 
te maken wie tot de finale gaat doordringen. 
De finale wordt vervolgens gevormd door 
vier clubs en de winnaars, geen finale tussen 
twee clubs dus, promoveren of indien het 
een eredivisieclub betreft, blijft in de hoogste 
speelklasse.

EERSTE RONDE
Maandag 2 mei: wedstrijd A (8e J.L – 5e 
J.L), wedstrijd B (7e J.L.- 6e J.L). Returns 
vrijdag 6 mei.
HALVE FINALE
Vrijdag 13 mei: wedstrijd C (winnaar A-17e 
erediv), wedstrijd D (4e J.L-1e J.l), wedstrijd 
E (3e J.L-2e J.L), wedstrijd F (winnaar B-16e 
erediv). Returns maandag 16 mei.
FINALE
Donderdag 19 mei: winnaar C-winnaar D, 
winnaar E-winnaar F. Returns: zondag 22 
mei.
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Opvanglocatie HET KOPLAND 
aan opknapbeurt toe

Gemiddeld worden er op jaarbasis 108 
kinderen opgevangen. Dit zijn kinderen 
in alle leeftijdsgroepen, baby’s (ook die 
geboren worden in de opvang), peuters, 
kleuters, basisschool kinderen en pubers. 
De woonsituatie is schrikbarend ongezellig, 
onhuiselijk, rommelig en kil. Dat het in 
Nederland mogelijk is dat zoveel moeders 
en kinderen op zo’n manier opgevangen 
worden is niet te verantwoorden en te 
bevatten. De instelling schaamt zich ook 
ontzettend voor de staat van het pand – 
zie de foto’s op deze pagina - en zijn Het 
Vergeten Kind ontzettend dankbaar dat het 
de mogelijkheden wil bieden om te helpen.

Wens opvanglocatie 
De begane grond van de opvang van de 
vier woonhuizen is toe aan een intensieve 
opknapbeurt. Alles moet gesloopt 
verwijderd en vervangen worden. In de 
woonkamers leven veel vrouwen en 
kinderen en dat ervaren de vrouwen 
als onrustig en onprettig. Vrouwen 
verblijven daar met kinderen en het pand 
is nooit opnieuw ingedeeld bij gebrek 
aan financiële middelen. Vanuit deze 
vorm van opvang hebben vrouwen zes 
maanden de tijd om een volgend traject 
in te stromen. Het is dus belangrijk dat zij 

een eerste stap vanuit de crisis situatie 
kunnen zetten in een uitgebalanceerde 
ruimte die rust en geborgenheid uitstraalt. 

En de gemeenschappelijke ruimtes 
moeten opnieuw ingedeeld worden. Of de 
achtertuinen meegenomen kunnen worden, 

hangt af van de beschikbare financiën. Een 
grote wens is om ook alle slaapkamers 
op te knappen, maar of dat een logistieke 
en financieel haalbare mogelijkheid zou 
kunnen zijn, moet onderzocht worden, want 
voor zo’n omvangrijke klus is zeer veel 
geld voor nodig. 

DE VROUWENOPVANG BIEDT EEN 
VEILIG ONDERKOMEN AAN VROUWEN 
EN KINDEREN DIE SLACHTOFFER 
ZIJN VAN HUISELIJK GEWELD OF EER 
GERELATEERD GEWELD. DAARNAAST 
WORDT ONDERDAK GEBODEN AAN 
VROUWEN DIE SLACHTOFFER ZIJN VAN 
MENSENHANDEL EN VROUWEN DIE 
UIT DE (GEDWONGEN) PROSTITUTIE 
KOMEN. IN DE CRISISOPVANG 
WORDEN MENSEN OPGEVANGEN 
DIE TIJDELIJK ONDERSTEUNING 
NODIG HEBBEN BIJ HET OP ORDE 
BRENGEN VAN HUN LEVEN. VOOR 
ZOWEL DE VROUWENOPVANG 
ALS DE CRISISOPVANG GELDT DAT 
VOLWASSENEN EN KINDEREN, NAAST 
HUN THUIS EN HUN EIGENDOMMEN, 
OOK HUN NETWERK EN MET DIT ALLES 
HET VERTROUWEN IN ZICHZELF EN DE 
ANDER VERLIEZEN. 

De opbrengst van het benefiet diner rond 
FC Emmen-Fortuna Sittard wordt door Het Vergeten 

Kind ter beschikking aan Het Kopland gesteld.
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SELECTIE TEAM
DRENTHE

Henk Schokker (04-08-1960)
De Westerborker keepte zeven 
seizoenen bij Emmen van 1986 tot en 
met 1993. In 1989/90 stopte hij drie 
strafschoppen. 

Reinier de Vries (30-12-1963)
Hij verdedigde in 1985 het doel van 
Emmen tijdens de eerste wedstrijd in het 
betaalde voetbal tegen FC Den Haag. 
Een seizoen later vertrok hij naar WKE 
om later nog eens twee seizoenen terug 
te keren.

Bert Wiebing (23-09-1960)
Als voetballer opgegroeid bij ZBC, vertrok 
hij naar de toenmalige hoofdklasser 
Emmen. Een jaar later trok FC Groningen 
hem aan. De verdediger speelde echter 
het grootste deel van zijn loopbaan voor 
Veendam waarvoor hij 258 wedstrijden 
speelde. 

Jan Haak (17-09-1964)
Bikkelharde verdediger die van 185/86 tot 
en met 1991/92 174 officiële wedstrijden 
voor Emmen speelde en in totaal 22 
wedstrijden miste wegens schorsingen.

Frank Veldwijk (21-08-1964)
De verdediger kwam in 1989 van 
Zwolle naar Emmen en is nooit meer 
weggeweest. Moest na 1996/97 zijn 
betaalde loopbaan wegens een 
knieblessure beëindigen.

Jacob Heins (04-01-1964)
Speler van het eerste uur bij Emmen. 
Kwam in 1985 van KSC naar de Meerdijk 
maar speelde slechts vier wedstrijden 
in de hoofdmacht. Ging in de winter van 
1986 naar Achilles.

Marc Hegeman (24-04-1976)
De linkerverdediger afkomstig uit 
Weiteveen brak in 1998 door bij 

FC Emmen. Werd in 2001 door SC 
Heerenveen aangetrokken en beëindigde 
zijn betaalde loopbaan bij Heracles 
Almelo.

Ernst Söllner (31-01-1964)
In het jaar dat in Emmen het profvoetbal 
van start ging (1985) vertrok hij naar FC 
Groningen. Kwam na een seizoen terug bij 
Emmen. 

Ruud Jalving (13-08-1973)
De van ZBC afkomstige linkspoot 
speelde halverwege de jaren negentig 
drie seizoenen voor FC Emmen maar 
gaf uiteindelijk de voorkeur aan zijn 
maatschappelijke carrière.

Antoine van der Linden (17-03-1976)
De linker verdediger speelde drie 
seizoenen voor FC Emmen, speelde 
eredivisie voor Heracles, Sparta 
Rotterdam en FC Groningen en was ook 
succesvol in Portugal. 

Alfons Arts (29-08-1965)
Bikkelharde verdediger die zeven 
seizoenen bij Emmen speelde waarin de 
club zes keer de nacompetitie haalde. Nu 
trainer van Jong FC Groningen.

Guus de Vries (02-06-1982)
De linkervleugelverdediger kwam in 2008 
van BV Veendam naar FC Emmen. Ging 
later naar WKE en momenteel actief bij 
ACV. 

Theo ten Caat (08-12-1964)
De Hollandschevelder heeft een indruk-
wekkende prestatielijst met 412 competi-
tieduels in het profvoetbal. Speelde voor 
FC Twente, BV Veendam, Aberdeen FC 
en FC Groningen. 

René Grummel (06-06-1968)
Met 276 officiële wedstrijden voor Emmen 
tweede op de ranglijst met meest ge-
speelde wedstrijden voor Emmen. Is mo-
menteel assistent-trainers bij FC Emmen.

Marco de Haan (15-02-1966)
Kwam in 1988 vanuit Drachten naar 
Emmen. Speelde tot en met 1995/96 205 
officiële wedstrijden en ging daarna voor 
de amateur vereniging Emmen spelen.

Cees Spaans (27-09-1963)
De van Feyenoord gekomen midden-
velder scoorde de eerste treffer van 
Emmen in het betaalde voetbal. De his-
torische goal werd in 1985 in Roosendaal 
tegen RBC gescoord.

Joseph Oosting (29-01-1972)
De geboren Emmenaar en linkspoot 
speelde twaalf seizoenen in de hoofd-
macht van FC Emmen. Ging later het train-
ersvak in en is nu jeugdtrainer bij Vitesse. 

Jannes Wolters (22-06-1972)
De middenvelder speelde negen 
seizoenen voor FC Emmen. Een periode 
die werd onderbroken door een transfer 
naar AZ. 

Keepers VerdedigersMiddenvelders

Wim van den Heuvel (12-06-1936)
Gerenommeerd trainer in Zuidoost  
Drenthe met clubs als Emmen,  
Germanicus, Valthermond en SVBO op 
zijn lange staat van dienst.

John Koops (08-12-1954)
Was assistent trainer in de eerste jaren 
van het betaalde voetbal in Emmen. Ging 
later op eigen benen staan bij diverse 
clubs in de regio.

Ruud Kaiser (26-12-1960)
De geboren Amsterdammer ging als jeu-
gdspeler van Emmen naar Ajax. Speelde 
voor diverse clubs in binnen en buiten-
land en deed als trainer ook diverse 
stations aan. 

Jan Mennega (08-08-1952)
Was in 1978 als speler van ACV topscorer 
van het zaterdagvoetbal. Scoorde voor 
FC Groningen ooit tegen PSV. Jan Men-
nega is sportjournalist bij het Dagblad 
van het Noorden. 

Evert Bleuming (30-09-1959)
Afkomstig uit Dalen werd de snelle 
rechterspits door FC Twente ontdekt 
waarvoor hij 8,5 seizoenen speelde en 26 
keer scoorde. Daarna kwam hij nog korte 
tijd voor Go Ahead Eagles en Heracles ’74 
uit. 

Jan Hendrik Niemeijer (04-03-1965)
De Valthermonder werd in 1987/88 door 
Emmen aangetrokken. Hij was slechts in vijf 
competitieduels plus een bekerwedstrijd 
actief. 

Michel van Oostrum (22-08-1966)
De spits heeft 339 officiële wedstrijden 
voor Emmen gespeeld en daarin 186 maal 
gescoord. Clubrecords die waarschijnlijk 
nooit meer worden overtroffen. 

Roy Stroeve (15-05-1977)
De spits ging in 1999 voor 750.000 gulden 
van Emmen naar Sparta Rotterdam. 
Speelde later voor ADO Den Haag en 
Heracles. Nog steeds actief bij de amateurs 
van DZOH.

Ted Venema (13-12-1957)
Kopsterke spits die in het eerste seizoen 
1985/86 in de hoofdmacht stond. Hij kon 
echter geen contract krijgen wegens 
knieproblemen. Ging later naar SVBO en 
DZOH.

Paul Weerman (21-01-1977)
De spits maakte in het seizoen 2001/02 
indruk door 14 keer te scoren. Een seizoen 
later tekende hij voor BV Veendam om via 
Duitse en Oostenrijkse avonturen bij WKE 
te belanden.

Coaches

Aanvallers

FC EMMEN12

Doelman Henk Schokker

Rudy Metz kopt

Michel van Oostrum
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SELECTIE TEAM
GRONINGEN

Johan Tukker (18-01-1955)
De doelman heeft bij liefst zes profclubs 
onder contract gestaan waaronder 
bij FC Groningen en BV Veendam. In 
Veendam is hij later ook nog directeur 
geweest.

Richard Vennema (15-11-1967)
FC Groningen haalde hem bij Be Quick 
weg maar zijn succesvolste periode was 
bij Veendam waar hij in de tweede helft 
van de jaren negentig 134 duels keepte.

Barend Beltman (25-02-1968)
Begonnen bij Eems Boys speelde hij drie 
seizoenen voor FC Groningen. Daarna 
voetbalde hij voor Oranje Nassau en 
Oosterparkers. 

Harm Brouwer (09-01-1964)
Linkerverdediger die van 1983 tot en met 
1985 14 wedstrijden in de hoofdmacht van 
Veendam speelde.

Angelo Cijntje (09-11-1980)
Hij begon bij de jeugd van SC 
Heerenveen dat hem echter naar 
Veendam liet gaan. Uiteindelijk speelde 
hij 331 officiële wedstrijden voor de 
geelzwarten. Tegenwoordig speelt hij 
voor het Asser ACV.

Kurt Elshot (03-07-1977)
Verdediger die tien seizoenen voor 
FC Groningen en vijf voor NAC Breda 
speelde. Heeft een eigen kledinglabel.

Marcel Groninger (19-08-1970)
Hij speelde in de jeugd van FC Groningen 
maar maakte meer naam als trainer. 
In het huidige seizoen naast assistent-
trainer bij FC Groningen ook hoofdtrainer 
HHC Hardenberg.

Henk de Haan (02-11-1962)
Een hard werkende verdediger die zich 
zowel binnen als buiten het veld veel 
voor SC Veendam heeft ingezet. Zijn 
acties voor het behoud van SC Veendam 
zijn onvergetelijk

Dick Lukkien (28-03-1972)
Als linksback speelde hij 120 wedstrijden 
voor SC Veendam. Hij werd later 

assistent-trainer bij SC Veendam, trainer 
van Jong FC Groningen en assistent bij 
het eerste en staat het komende seizoen 
bij FC Emmen voor de groep.

Armand MacAndrew (30-10-1972)
In Paramaribo geboren groeide hij als 
voetballer op bij Noordster. De eigenaar 
van pizzaria’s in Oost Groningen viel 
dusdanig op dat SC Veendam hem 
aantrok waar hij vervolgens vijftien 
seizoenen speelde in 350 wedstrijden.

Lucien Sahetapy (11-09-1974)
De verdediger was aanvankelijk een 
talent in de jeugd van FC Groningen maar 
ging van daaruit naar ACV. Hij was al 
bijna dertig jaar toen SC Veendam aan 
de bel trok en speelde nog vier jaar aan 
de Langeleegte.

Melchior Schoenmakers  (22-10-1975)
Afkomstig uit Leiderdorp ging hij in 1995 
over naar de jeugd van SC Heerenveen 
waar de centrale verdediger niet 
doorbrak maar wel een vaste waarde 
werd bij FC Groningen. In 2004 vertrok hij 
naar SC Veendam en het seizoen daarna 
speelde hij nog een jaar voor FC Emmen. 

Jan Slor (20-07-1967)
Jan Slor is een vaste waarde in het 
elftal van Oud-FC Groningen zonder een 
officiële wedstrijd voor de Groningers 
te hebben gespeeld. Later actief bij 
Hoogezand als speler en jeugdtrainer.

Walter Waalderbos (21-07-1951)
Was er in de beginjaren van Emmen 
in het betaalde voetbal bij. Daarvoor 
speelde hij 228 duels voor FC Groningen 
dat hem bij Go Ahead Eagles had 
weggehaald.

Herman Dieterman (11-05-1961)
Hij speelde slechts één wedstrijd voor FC 
Groningen en vertrok naar SC Veendam 
waarvoor hij drie seizoenen speelde en 
de promotie naar de eredivisie in 1985 
meemaakte.

Hendrikus Huisman (12-02-1967)
De middenvelder werd als speler van 
Appingedam door FC Groningen aanget-
rokken. Hij speelde daar 14 duels doch de 
doorbraak bleef uit. In 1991/92 verhuisde hij 
naar Veendam, het seizoen daarop ging hij 
naar Oosterparkers.

Paul Matthijs (05-10-1976)
Na drie seizoenen FC Groningen trok AZ 
hem voor ruim een miljoen gulden aan 
maar het verblijf in Alkmaar bleef beneden 
verwachting. FC Groningen haalde hem 
voor negen ton terug. 

Hugo Alves Velame (23-07-1974)
De Braziliaan heeft op diverse plaatsen 
gespeeld maar is toch in Groningen blijven 
hangen. Liefst achttien jaar was hij als 
speler en later als jeugdtrainer aan de club 
verbonden. Het komende seizoen gaat hij 
op zoek naar een andere uitdaging.

Gerard Wiekens (25-02-1973)
De middenvelder maakte op zijn 24e de 
overstap naar Engeland. Manchester City 
had anderhalf miljoen gulden voor hem 
over. Wiekens maakte de opgang van Man-
chester City mee en speelde uiteindelijk 
zelfs nog 40 duels in de Premier League. 

Keepers Verdedigers Middenvelders

Azing Griever (21-07-1945)
De voormalige keeper van GVAV en 
FC Groningen was als trainer actief bij 
Heracles, SC Veendam en FC Emmen. 
Scoorde als keeper van Heerenveen 
een keer met een uittrap ineens tegen 
Veendam.

Jan Korte (04-11-1956)
Een Veendammer in hart en nieren die op 
tal van terreinen verdienstelijk voor de club 
is geweest. Is momenteel tijdelijk assistent 
bij FC Emmen.

Ben Haverkort (27-10-1961)
Van de jeugd van Ajax via Telstar en 
Cambuur naar Emmen. Na zijn actieve 
periode werd hij een zeer verdienstelijk 
scheidsrechter en floot zelfs internationaal.

Martin Drent (31-03-1970)
Een spits die aanvankelijk niet echt voor 
zijn sport leefde waardoor Veendam 
hem ooit naar FC Emmen liet gaan. 
Daar vormde hij een schotvaardig 
duo met Michel van Oostrum en bleef 
zes seizoenen aan de Meerdijk om 
vervolgens door FC Groningen te 
worden teruggehaald. 

Rudolf Metz (13-12-1958)
De Amelander speelde vier seizoenen 
voor SC Veendam. Na een tussenstop in 
Almelo belandde hij in 1986 in Emmen. 
Het jaar daarop trok Heerenveen hem 
aan maar in 1988 keerde hij bij Emmen 
terug om daar nog drie seizoenen vol te 
maken.

Bert Mooibroek (16-08-1959)
De aanvaller heeft de jeugdopleiding 
van FC Groningen doorlopen maar 
de doorbraak bleef uit. Kwam in het 
amateurvoetbal o.a. uit voor Oranje 
Nassau en DIO Groningen.

Coaches

Aanvallers

Angelo Cijntje Ben Haverkort

Gerard Wiekens
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Acties voor het GOEDE 
DOEL worden traditie

FC EMMEN HEEFT DE LAATSTE JAREN EEN TRADITIE INGEZET DOOR RONDOM DE LAATSTE THUISWEDSTRIJD VAN HET 
SEIZOEN GROOTS OPGEZETTE ACTIES VOOR HET GOEDE DOEL TE ORGANISEREN. IN 2015 STOND HET IN HET KADER VAN 
DE SAMENLOOP VOOR HOOP EN EEN JAAR EERDER STOND DE VRESELIJKE SPIERZIEKTE ALS OP DE VOORGROND. EEN 
TERUGBLIK OP TWEE ZEER GESLAAGDE ACTIES.

Samenloop voor Hoop
FC Emmen trok afgelopen seizoen ten 
strijde tegen kanker. Eén op de drie 
Nederlanders krijgt deze ziekte en 
daarmee raakt kanker ons allemaal. Op 
vrijdag 1 mei 2015 stond de wedstrijd FC 
Emmen – Telstar volledig in het teken van 
KWF Kankerbestrijding en Samenloop voor 
Hoop. De spelers van FC Emmen speelden 
deze wedstrijd in speciale jubileumshirts, 
ontworpen naar aanleiding van 30 jaar 
betaald voetbal in Emmen. Op de shirts 
prijkten de namen van de elf meest 
aardige, populaire of beste FC Emmen 
spelers ooit, gekozen door de supporters. 
De jubileumshirts werden na afloop van de 
wedstrijd geveild door veilingmeester Leo 
Oldenburger. En de opbrengst ging naar 
het FC Emmen team dat meedeed aan de 
Samenloop voor Hoop. 

In en om De JENS Vesting vond op 6 en 7 
juni Samenloop Voor Hoop Emmen 2015 
plaats, een 24 uurs wandelmarathon voor 
KWF Kankerbestrijding met duizenden 
wandelaars. De organisatie had FC Emmen 
gevraagd om gebruik te mogen maken 

van het stadion vanwege de benodigde 
faciliteiten en capaciteit. Vanwege de 
multifunctionaliteit van het stadion leent 
De Vesting zich uitstekend voor dergelijke 
evenementen. In totaal haalde FC Emmen 
€ 30.546,50 voor KWF Kankerbestrijding. 
De totale opbrengst van Samenloop 
voor Hoop bedraagt € 140.000,-. KWF 

Kankerbestrijding gelooft in de dag dat 
niemand meer hoeft te sterven aan kanker. 
FC Emmen hoopt met de acties in en 
rondom het stadion deze dag dichterbij te 
kunnen brengen. 

ALS Benefietavond
Ondanks de trieste aanleiding was 
het vrijdag 25 april 2014 een werkelijk 
fantastisch ALS Sportcafé geworden. 
Pé Daalemmer en Rooie Rinus waren 
ouderwets op dreef met nummers als 

o.a. Baukelien, Hoornse Plas en een FC 
Emmen-versie van Z-Side, presentator Leo 
Oldenburger was ook als veilingmeester 
onnavolgbaar, de verhalen van Martijn 
Doldersum en Fernando Ricksen waren 
zeer indrukwekkend en de smeuïge 
voetbalverhalen van Joseph Oosting en 
Paul Weerman zorgden voor de nodige 

komische noten .En met bijna 200 mensen 
in de zaal zat de Adbeco Business Corner 
ook nog eens afgeladen vol.

En niet geheel onbelangrijk: de veiling van 
alle aangeboden artikelen heeft enorm 
veel geld voor het Goede Doel opgeleverd. 
Gesigneerde shirts van Ajax en AZ, een 
bal met handtekeningen van PEC Zwolle, 
een gesigneerd shirt van Raymond van 
Barneveld, onze eigen FC Emmen ALS-
shirts, werkelijk alles verwisselde snel en 

voor veel geld van eigenaar. En dat alles 
voor het Goede Doel.

Even een greep uit de diverse veiling-
items :het schilderij van Marco van Basten, 
geschilderd door Paul Meijering, is voor 
liefst € 3.500,-- van de hand gegaan en 
het shirt van Alexander Bannink bracht het 
prachtige bedrag van € 1.850,-op. Al met al 
een geweldige avond met een fantastische 
opbrengst van maar liefst € 17.500,-- ! voor 
de Stichting ALS Nederland en Team Dollie 
15.

 IN TOTAAL HAALDE FC EMMEN 
€ 30.546,50 VOOR KWF 
KANKERBESTRIJDING.

 DE TOTALE OPBRENGST VAN 
SAMENLOOP VOOR HOOP 
BEDRAAGT € 140.000,-



STICHTING HET VERGETEN KIND
WIE ZIJN WIJ?

Stichting Het Vergeten Kind is in 2007 opgericht. 

De organisatie zet zich sinds 2009 volledig in  

om kinderen in opvanglocaties een zo normaal 

mogelijke jeugd te geven.

WAT DOEN WIJ?

Wij helpen deze kinderen door ze een kind- 

vriendelijke leef- en speelomgeving te geven.  

Een plek waar ze kunnen spelen, leren, bewegen 

en ontspannen. 

Daarnaast organiseren wij activiteiten in de op-

vang die een bijdrage leveren aan de sociale, 

persoonlijke en lichamelijke ontwikkeling van 

deze kinderen. Maar wij willen ook het kind 

weer even laten lachen en genieten. Dit doen wij 

door vrolijke activiteiten te organiseren buiten  

de opvang. Dit zijn dagen waarbij de kinderen 

even hun zorgen kunnen vergeten…

IS DAT ALLES?

Nee! Wij ondernemen initiatieven om deze schrij- 

nende politiek zoveel mogelijk onder aandacht 

te brengen in Nederland. En proberen hierbij  

verantwoordelijke instanties in actie te laten  

komen. Help jij ons ook? Want zonder hulp zullen  

deze kinderen nooit weten hoe een kinderleven 

eigenlijk hoort te zijn: zorgeloos, vrolijk en veilig. 

HOE DOEN WIJ DAT?

Dat doen wij door onze 4 pijlers te verankeren  

in al onze activiteiten:

Verbeteren van de speel- & leefomgeving

We creëren een vrolijke speel- & leefomgeving 

waar kinderen zich veilig, vrij en fijn kunnen 

voelen. Dit zorgt voor een positieve stimulans 

wat enorm bijdraagt aan de sociaal-emotionele  

en motorische ontwikkeling van het kind.

Activatie van kinderen

Na het verbeteren van de speel- & leefom- 

geving, moeten we ervoor zorgen dat kinderen 

in de opvang zich kunnen blijven ontplooien. 

Daarom bezoeken wij de opvanglocaties met  

een Activatietour. In de Activatietour bieden wij 

kinderen gedurende het hele jaar vrolijke, stoere, 

stimulerende en leerzame activiteiten aan. 

Kinderplezier buitenshuis

Door het organiseren van evenementen buiten  

de deur, geven we de kinderen de mogelijkheid 

zich ook buiten de opvanglocaties weer kind te 

kunnen voelen. Gedurende het jaar organiseren 

wij verschillende evenementen die aansluiten bij 

de normale kinderuitjes die honderdduizenden 

andere kinderen als vanzelfsprekend ervaren. 

Voorbeelden zijn een Sinterklaasviering (Sint Ex-

press Tour), een dagje naar een indoorspeeltuin, 

dierentuin of pretpark (slotfeest Week van het 

Vergeten Kind en de Zomertour), een minivakantie 

(Triple F) en het sportkamp dat dit jaar voor eerst 

wordt georganiseerd onder de naam Heroes & 

Champions. Stuk voor stuk evenementen die de 

kinderen een belevenis geven die zij voor altijd 

bij zich zullen dragen en waarover zij op school 

kunnen vertellen.

Bewustmaking & voorlichting

Om de schrijnende situatie van deze kinderen 

onder de aandacht te brengen én te houden,  

benaderen wij actief de politiek, de media en de 

verantwoordelijke instanties. Door voorlichting  

aan het Nederlands publiek zorgen wij voor  

bewustwording en daarmee een luide en dui- 

delijke oproep tot actie.

MEER WETEN?

Samen met iedereen die ons steunt, hopen wij 

zo snel mogelijk voor deze groep kinderen een 

toekomst te realiseren waarbij die lach geen uit- 

zondering meer is, maar een recht. Gewoon, zoals 

het hoort te zijn.

Wil jij ons helpen? Kijk op onze website:

www.hetvergetenkind.nl en volg onze activi- 

teiten op facebook: Facebook/hetvergetenkind

VERLATEN. VERJAAGD.
VERRADEN. VERGETEN.
38.000 VERGETEN KINDEREN IN NEDERLAND.
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ROELOF LUINGE en EVERT TEN NAPEL 
hebben arbitrage in handen
Om de interland tussen Drenthe en Groningen in goede banen te leiden, zijn uiteraard 
een internationaal ervaren scheidsrechters plus assistenten nodig. De organisatie heeft 
als scheidsrechters dan ook niemand minder dan Roelof Luinge en Evert ten Napel aan-
getrokken. Als assistenten zullen Berend Talens en Bram Souisa optreden.

COMMISSIE VAN VIJF 
verantwoordelijk voor Drentse selectie

Een leuk idee natuurlijk om een ‘ínterland’ 
tussen Drenthe en Groningen te 
organiseren voorafgaande aan de laatste 
competitiewedstrijd van het seizoen 
tegen Fortuna Sittard. Het moet dan nog 
wel even worden uitgewerkt, namen 
van spelers die in aanmerking komen 
bedenken en vervolgens benaderen of 
ze op 29 april aanstaande naar De JENS 
Vesting kunnen komen. Om dit voor Team 
Drenthe te realiseren, werd de opdracht 
aan een commissie van vijf oud-voetballers 
gegeven en het moet worden gezegd 

dat ze er in zijn geslaagd 

een zeer aantrekkelijke selectie te 
hebben samengesteld. Er waren wel 
enige beperkingen opgelegd, zo moesten 
de spelers in de provincie Drenthe zijn 
geboren of er na hun voetballoopbaan 
carrière zijn blijven wonen. Bert Bosman, 
Piet Pruim, Gienus Meijerink, Wim van den 
Heuvel en Jan Huizing hebben de taak 
volbracht de spelers en coaches bij elkaar 
te krijgen. 

BERT BOSMAN
Bert Bosman heeft een groot deel van de 
betaald voetbal periode bij Zwartemeer/

SC Drente meegemaakt. Daarna was 
hij actief voor de Club van Honderd van 
de v.v. Emmen en is momenteel aan de 
jeugdopleiding van FC Emmen verbonden. 
Hij is ook nog altijd bestuurslid van de 
VVON (Vereniging Van Oefenmeesters 
Nederland)

PIET PRUIM
De verdediger speelde bij SVBO toen 
hij in 1962 door het in de tweede divisie 
spelende Zwartemeer werd aangetrokken 
en bleef tot en met het einde van het 
semiprof voetbal in Klazienaveen bij de 
club. Na afloop van zijn carrière bleef hij 
actief in de voetballerij o.a. als voorzitter 
van Annen en maakte zes jaar lang deel 
uit van de raad van commissarissen van FC 
Emmen.

WIM VAN DEN HEUVEL 
Hij speelde in zijn geboortestad Dordrecht 
voor de toenmalige semiprofclubs DFC en 
EBOH en belandde per toeval in Emmen. 
Hij maakte op 15 april 1963 zijn debuut 
voor Emmen uit tegen KSC. Werd daar 
trainer, later van Germanicus, Valthermond 
(20 jaar!) en SVBO en haalde in die tijd ook 
het diploma Coach Betaald Voetbal. Was 
ook actief in de jeugd van v.v. Emmen en 
Germanicus. 

GIENUS MEIJERINK.
Begon als speler bij Vios (Oosterhesselen) 
en stapte in 1971 over naar eersteklasser 
Emmen en werd gelijk noordelijk topscorer. 

Na een seizoen aan de Kerkhoflaan 
trok Heerenveen hem aan waar hij twee 
jaar bleef. Terug bij Emmen in 1974/75 
maakte de amateurinternational het 
kampioenschap van Nederland mee. 
Momenteel is hij betrokken bij de 
jeugdopleiding van FC Emmen.

JAN HUIZING
Was in het begin van de jaren zestig 
talentvol jeugdspeler bij Emmen en was 
o.a. in 1962/63 met de A-jeugd noordelijk 
kampioen. Later vroeg hij overschrijving 
aan naar Drenthina. Hij deed redactioneel 
werk voor de Gezinsbode en clubblad 
Rood Wit. Momenteel is hij actief bij Be 
Quick 1887 als scheidsrechter bij de jeugd 
en de interne scoutingcommissie.

Een elftalfoto van SC Drente in het tenue zoals 
vrijdagavond ook zal worden gedragen. Staande 
uiterst rechts Bert Bosman, links naast hem Piet 
Pruim.

De commissie van vijf bijeen met v.l.n.r: 
Bert Bosman, Jan Huizing, Wim van den Heuvel, Gienus Meijerink en Piet Pruim.

Bram Souisa (21-08-1953)
Een markante verschijning op de 
velden. De in Hoogezand geboren 
Souisa is niet alleen bekend van het 
hanteren van de vlag, maar was ook in 
het amateurvoetbal scheidsrechter op 
vrijwel alle niveaus.

Berend Talens (19-12-1957)
De Eeldenaar heeft een lange loopbaan 
als assistent-scheidsrechter achter de 
rug. Hij vlagde op bijna op alle niveaus 
waaronder EK 1996, Champions League, 
Europa League en uiteraard in de Ned-
erlandse competitie.

Evert ten Napel (24-03-1944)
Iedereen kent de geboren Klazienaven-
er als TV verslaggever bij belangrijke 
sportevenementen maar hij is tevens 
gediplomeerd scheidsrechter en dat 
kunnen niet alle verslaggevers zeggen. 
Hij is nog steeds actief bij FOX.

Roelf Luinge (25-06-1953)
De meest ervaren scheidsrechter die 
Nederland ooit heeft gekend met maar 
liefst 845 duels in het betaalde voetbal. 
De in Eelde opgegroeide Roelof Luinge 
werd in zijn laatste wedstrijd in het 
profvoetbal (Feyenoord-Ajax) uitgeluid 
met een publiekswissel. 

Roelf Luinge in actie


