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Tijd van achteruitkijken is voorbij bij V.V. Zeester  

ZOUTKAMP – Achteruitkijken doen ze liever niet. Veel liever kijken ze vooruit, naar wat de toekomst hun kan 

brengen. Groei van de club, groei van het meidenvoetbal en wellicht ooit zelfs een promotie voor het eerste 

team? Het bestuur van V.V. Zeester in Zoutkamp is er maar wat mee bezig. Niet meer achteruitkijken naar alles 

wat mis is gegaan, maar werken naar een stevige vereniging en hoofdzakelijk bezig zijn met wat nou echt 

belangrijk is binnen een voetbalclub: voetballen.  

Het bestuur is trots op wat zij in korte tijd bereikt hebben. Nadat de club zich afgelopen april vanuit een fusie 

tussen S.V. Zeester en UVV’70 uit Ulrum, welke de naam V.V.S.V’09 droeg, lostrok en er een geheel nieuwe 

vereniging werd opgericht, was het aanpoten voor het bestuur. Met letterlijk niets moest de vereniging vanaf nul 

op worden gebouwd. De Zoutkampers kregen uiteindelijk het complex in Zoutkamp tot hun beschikking, waar 

inmiddels iedere week al met veel plezier getraind wordt, door jong en oud.  

‘Dat ging allemaal niet zomaar’, vertelt Andries Zuidersma. ‘We hadden niets om mee te beginnen. Nog geen 

doelpaal, nog geen bal om mee te spelen. Inmiddels zijn we een halfjaar verder en zijn we trots op wat we in die 

korte tijd bereikt hebben. In een paar maanden tijd hebben we twaalf teams geheel in de kleding gezet. Onze 

sponsorcommissie heeft het idee van Kloosterburen met hun Kloosterboeren overgenomen. Wij hebben 

inmiddels al vijfentwintig vissers van Zoutkamp die ons sponsoren. Vroeger hadden we op de top achtentwintig 

reclameborden langs de lijn, nu zitten we al op vierenveertig’, vertelt Zuidersma trots. ‘Ook hebben we onlangs 

een verrijdbaar doel gekregen, wat gefinancierd is uit de opbrengst van de Grote Club Actie. Zo’n verrijdbaar 

doel heeft geen hoogste prioriteit, wat wel aangeeft dat we al een heel eind op weg zijn. Alle eerste prioriteiten 

zijn inmiddels aanwezig’.  

De club startte met hun eerste team direct in de vijfde klasse. Als trainer werd Gezinus Oosterhuis uit Burgum 

aangetrokken. Oosterhuis werd het voorgaande seizoen met zijn toenamalige team nog kampioen. ‘Voor hem 

was dat ook wel spannend natuurlijk. Hij wist ook niet wat hij precies kon verwachten. Maar voetballend hebben 

we maar één doel dit eerste seizoen’, vertelt Edo Wiersum. ‘Niet onderaan eindigen. We willen niet laatste 

worden. In mijn ogen moeten we wel twee clubs onder ons kunnen laten. Het voetbalniveau van de club moet 

nog groeien. Maar dat heeft vooralsnog geen haast. Een volgende doel kan zijn om in de middenmoot te 

eindigen. Daarna kunnen we eens praten over promotie. Maar dat mag van ons ook nog wel een paar jaar duren’.  

V.V. Zeester heeft dan een roerige eerste tijd achter de rug, de bestuursleden staan allemaal met de neus dezelfde 

kant op. ‘We willen een vereniging zijn waar de leden het voor het zeggen hebben, waar men plezier heeft in het 

voetballen. We moeten eigenlijk de club worden die we vroeger al waren’, zegt Alfred Buitjes.  

Waar de bestuursleden in eerste instantie hoopten op zo’n honderd leden, is dat streefgetal allang gepasseerd. 

‘Momenteel zitten we op zo’n 185 leden en dat groeit nog steeds’, vertelt Buitjes. ‘Ook het vrouwenvoetbal 

groeit bij ons, net zoals in de rest van Nederland. We hadden vroeger altijd goede dames. In eerste instantie 

hadden we het idee om met een zevental te starten op vrijdagavond. Binnen twee weken zaten we echter al op 

achttien dames die wilden voetballen. Dat is heel hard gegaan. Met name dat men op vrijdagavond kon 

voetballen viel zeer in de smaak’.  

Waar de club zich echt in onderscheid ten opzichte van andere verenigingen is dat het een familievereniging is. 

Tijdens een thuiswedstrijd staan er met gemak honderd man langs de lijn, zelfs nadat de club al verschillende 

nederlagen geleden heeft. ‘Het gaat hier om meer dan alleen het voetbal. Dat je na de wedstrijd ook even een 

toastje met makreel of haring serveert, of iets ander lekkers op tafel zet, dat zorgt ervoor dat mensen hier graag 

mogen zijn’, aldus Wiersum. ‘Misschien is dat wel het geheim van de club’, voegt hij er lachend aan toe. ‘We 

hebben hier vrijwilligers die absoluut niets met voetbal hebben, maar met alle liefde een bekisting voor een 

stoepje willen metselen. Iedereen hoort er bij ons bij. Qua vrijwilligers hebben we sowieso niet te klagen. Op alle 

jeugdteams hebben we twee leiders en twee trainers. Er is zelfs een reservelijst waar nog eens vier trainers op 

staan. Toen we van start gingen hebben we direct geïnvesteerd in cursussen voor trainers. Op ieder team staat nu 

een gecertificeerde trainer’, vertelt Zuidersma. ‘We zijn echt blij met alles wat alle vrijwilligers doen. Je ziet echt 

dat Zeester leeft in Zoutkamp. Daar zijn we echt heel blij mee. Zonder al die vrijwilligers had het nooit wat 

kunnen worden.’  

Het fundament voor een lang verenigingsleven is gelegd in Zoutkamp. Dit vasthouden en uitbreiden, daar ligt 

voor het bestuur de komende jaren de uitdaging. Wiersum, Zuidersma en Buitjes zien het helemaal zitten. 

‘Zolang we met z’n allen als één man achter Zeester staan, komt het helemaal goed. Zeester moet in je hart 

zitten. En dat zit met onze mensen wel snor’, besluit Zuidersma.  
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