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GOMOS na winterstop 

goed uit startblokken
GOMOS heeft zondag de com-

petitie na de winterstop in de

1e klasse F hervat met een uit-

wedstrijd tegen mede-promo-

vendus SC Stadspark. Het werd

uiteindelijk 0-3 in Groningen,

nadat de tegenstander door

een rode kaart met tien man

kwam te staan. Dat biedt voor

de sportploeg van het jaar

2018 van de gemeente Noor-

denveld in ieder geval enig

soelaas voor de tweede compe-

titiehelft. De doelpunten van

GOMOS kwamen van Robert El-

singa, Ronald Sloots (penalty)

en Jannes Siegers. De laatste

goal viel in de slotminuten van

de wedstrijd.

Het is de laatste jaren een stan-

daard ritueel geworden… wed-

strijden die afgelast worden in de

maand januari. Anderhalf week

geleden zou GOMOS de competi-

tie hervatten met een uitwed-

strijd tegen SVBO, maar ook het

kunstgrasveld in Emmen was

door de sneeuwval onbespeel-

baar. 

Afgelopen zondag stond de thuis-

wedstrijd tegen FVC op het pro-

gramma, maar de KNVB maakte

echter donderdag al bekend een

algehele afgelasting in te voeren.

Een verstandig besluit van de

voetbalbond. GOMOS kwam on-

danks de afgelasting wel in actie.

De ploeg van trainer Wim Bake-

ring oefende tegen hoofdklasser

Hoogeveen. De Norgers waren in

Hoogeveen een maatje te klein en

gingen met 4-0 onderuit.

SC Stadspark komt net als

GOMOS dit seizoen voor het eerst

uit in de 1e klasse. De Groninger

club bestaat pas sinds 2014, na

een fusie tussen SC Gronitas en

De Vogels. SC Stadspark begon de

tweede seizoenshelft op de

tiende plaats. Het pakte voor de

winterstop net zoveel punten als

GOMOS. De Groningers speelden

echter wel twee duels meer.

GOMOS ging eerder dit seizoen

op eigen veld onderuit tegen SC

Stadspark. In een slechte wed-

strijd kwamen de gasten uit Gro-

ningen op 0-2 door goals van

Cedwin Tel en Boye Boonstra. De

aansluitingstreffer van Roy

Slachter kwam echter te laat,

waardoor GOMOS met lege han-

den bleef staan. Het werd 1-2. Af-

gelopen zondag trokken de

Norgers aan het langste eind.

Veenhuizen blijft meedoen 

aan de top derde klasse B
Veenhuizen heeft de thuiswedstrijd tegen subtopper Zwaagwe-

steinde kunnen omzetten in een mooie 4-1 overwinning. De uitwed-

strijd tegen de Friese club leverde nog een zwaarbevochten

gelijkspel op, maar nu was Veenhuizen duidelijk een maatje te

groot. Onder andere door twee strafschoppen won de thuisploeg

verdiend met 4-1.

Daar zag het in eerste instantie niet naar uit, want na een kwartier

kwamen de gasten op voorsprong, op dat moment niet onverdiend.

Uit een hoekschop scoorde Jan Venema de 0-1. Lang konden de Wes-

tereenders echter niet genieten van de voorsprong. Nadat eerst San-

der Ottens al een grote kans had gemist, kopte Sjoert Giezen de bal

precies in het hoekje: 1-1.

Inmiddels had Veenhuizen de wedstrijd volledig overgenomen en

kreeg men in de persoon van Bram Schmidt een dot van een kans op

de voorsprong. Doelman Gerrit Daleman redde uitstekend. Sander

Ottens kreeg vervolgens een nog grotere kans uit een hoekschop,

maar hij miste het doel terwijl hij op een meter afstand van de doel-

lijn stond. Vlak na rust kwam de thuisploeg toch aan de verdiende

voorsprong. Bram Schmidt scoorde uit een penalty de 2-1. Er ontston-

den gedurende de tweede helft de nodige irritaties en arbiter van

Tuinen had af en toe zijn handen vol. Dit kwam met name het spel

van de thuisploeg niet ten goede. 

Coen Schmidt mocht in de lop van d tweede helft op de rand van bui-

tenspel alleen richting het doel van Daleman gaan, was niet zelfzuch-

tig en stelde Brian Giezen in staat om het duel te beslissen. Even later

strooide Bram Schmidt nog wat extra zout in de wonden van de be-

zoekers toen hij opnieuw vanaf de strafschopstip doelpuntte: 4-1. 

Uitslagen 02-02-2019

Veenhuizen 1 Zwaagwesteinde 1 4-1

Programma 09-02-2019

14:30 uur Rijperkerk 1 - Veenhuizen 1

12:30 uur Veenhuizen 2 – Waskemeer 2

14:30 uur Veenhuizen 3 – Griffioen De 3

09.30 uur Veenhuizen JO8 – Gorecht JO8-3

09.30 uur Veenhuizen JO 12 - Donkerbroek JO 12- 2

Uitslag zondag 3 februari

Stadspark 1 – Gomos 1 0-3

Programma zaterdag 9 februari

Gomos 2 – ONR 4 14:00 uur

Gomos JO19-1 – Noordster JO19-1 14:00 uur

Gomos JO17-1 – Be Quick 1887 JO17-3

11:30 uur

Gomos JO17-2 – Marum JO17-2 09:45 uur

Roden JO15-5 – Gomos JO15-2 15:00 uur

Actief JO13-2 – Gomos JO13-1 09:00 uur

Gomos JO9-2- VEV'67 JO9-4 10:15 uur

Harkstede JO9-2 -Gomos JO9-3 09:00 uur

Gomos VR1 – Witteveense Boys'87VR1

14:00 uur

Gomos MO15-1 – SV Bedum MO15-1   11:30 uur

ST Glimmen/Yde de Punt MO13-1 – Gomos MO13-1

09:00 uur

Programma zondag 10 februari

Gomos 1 – SWZ Boso Sneek 1 14:00 uur

SC Emmeloord 2 – Gomos 2 11:00 uur

TLC 2 – Gomos 3 12:00 uur

Gomos 4 – De Wilper Boys 3 10:00 uur

JB van Esch, Anne ter Brugge en 
Jasper Boer sterkste biljarters

In café Zwaneveld is afgelopen weekend gestreden om het kampioenschap van Norg tijdens het
jaarlijkse biljart toernooi. Er werd door 42 deelnemers gespeeld op drie biljarts, in drie verschil-
lende klassen. Op vrijdag- en zaterdagavond werden de voorronden gehouden. Op zondag
speelden de beste acht biljarters per klasse, middels een knock-out systeem, voor de eerste
prijs.

In klasse C zorgde Jasper Boer voor een verrassing. Met een nipte overwinning op Hendrik Jan van Riesen
werd Jasper kampioen van deze klasse.

Anne ter Brugge was in de B-finale sterker dan Willem Jan Kroeze en hij werd na 17 beurten de kampioen
in klasse B. In de klasse A was JB van Esch in een zeer spannende finale sterker dan Michiel Adams en be-
sliste in 13 beurten de partij in zijn voordeel.

Algemeen kampioen
Jasper Boer is op basis van het aantal winstpartijen in de voorronden gekroond tot algemeen kampioen
van het toernooi. De hoogste serie tijdens het toernooi is gemaakt door Wiebe Pomper. Hij maakte in
zijn eerste partij maar liefst 25 caramboles in een beurt. JB van Esch speelde tijdens het toenooi het
hoogste percentage van het te maken gemiddelde, een score van 250%.

Veenhuizen JO-8 succesvol 

in strijd om Noordenveldcup
Op de laatste speeldag boekte Veenhuizen JO-8 een gelijkspel tegen

Roden en werd met 2-1 gewonnen van Nieuw-Roden. Daardoor werd

de blauwwitte formatie met afstand winnaar van de poule en kon

het kampioenschap worden gevierd. Tegen Nieuw-Roden werden de

doelpunten gemaakt door Marc Vasbinder en Nico Nijboer.

Wat de jongens niet wisten was dat er na de wedstrijd een verras-

sing was geregeld door een aantal ouders. Een heuse limousine

stond in Peize voor de sporthal om onze kampioenen terug naar

Veenhuizen te brengen. Na een ererondje door het dorp werd de

ochtend afgesloten met een broodje knakworst bij de familie Zand-

voort. 

Tietie Hartlief wint GOMOS-klaverjassen
Tietie Hartlief heeft woensdagavond het GOMOS-klaverjassen ge-

wonnen. Mede door een zeer goede laatste boom eindigde ze op een

puntenaantal van 7626. Er waren 36 kaarters aanwezig in de kan-

tine. De tweede plaats ging naar Rudy Hut, hij eindigde op 7163

punten. Hans van Riesen werd derde met 7160 punten. De poedel-

prijs ging dit keer naar Jan Jans. Hij bleef steken op een puntenaan-

tal van 5514. In de algemene stand deed Derk Turksma uitstekende

zaken. Er wordt dit seizoen nog drie keer gekaart. De volgende

kaartavond is op woensdag 13 februari. Iedereen is dan weer om

19.30 uur van harte welkom in de kantine.


