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Voorwoord 

Van harte gefeliciteerd! Maandag 25 mei 

is het precies 100 jaar geleden dat 

voetbalclub Ten Post En Omstreken, 

TEO, werd opgericht.

Voetbalvereniging TEO groeide uit tot 

Sportvereniging TEO. Voetbal kreeg 

gezelschap van een 

gymnastiekvereniging en een loopgroep. 

SV TEO is daarmee echt een actieve en 

levendige vereniging. Wat bleef was het 

van verre herkenbare tenue: blauw-wit 

gestreept.  

Het embleem van TEO toont een 

gouden lauwerkrans met als tekst ‘100 

jaar’. Dat laat niets aan duidelijkheid 

over.  Ondanks die honderd jaar rust SV 

TEO bepaald niet op zijn lauweren. 

Integendeel! Anno 2020 is SV TEO 

springlevend. Niet in de laatste plaats 

door het vele werk dat verzet wordt 

door de vrijwilligers, allen liefhebbers 

van de vereniging. Een prachtig 

voorbeeld van maatschappelijke 

betrokkenheid. Dat verdient een heel 

groot compliment.

De sfeer die bij een dorpsclub hangt, 

vind je niet bij een club uit de stad. Bij 

een dorpsclub kent iedereen elkaar. Dat 

maakt een dorpsclub ook zo gezellig. 

Die gezelligheid, de binding met het 

dorp, de kleinschaligheid, de 

bevlogenheid en de betrokkenheid van 

de dorpsbewoners, het samen de 

schouders eronder zetten. In en buiten 

het veld. Dat allemaal en nog veel meer 

maakt SV TEO tot een heel bijzondere 

vereniging, waar alle dorpsbewoners 

terecht trots op zijn. En niet alleen de 

dorpsbewoners, ook het 

gemeentebestuur! 

Namens het gemeentebestuur van 

Groningen feliciteer ik bestuur, leden, 

vrijwilligers en dorpsbewoners met het 

100-jarig bestaan van uw 

aller SV TEO.  Wat een 

prachtige prestatie.

Koen Schuiling, 

burgemeester
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Van de voorzitter 
 
Sport verrijkt ons leven, helaas nu even 

niet. Het coronavirus zet ons bestaan 

behoorlijk op de kop en houdt ons tot 

op heden dagelijks bezig. Het 

allerbelangrijkste is natuurlijk dat we in 

goede gezondheid deze periode achter 

ons kunnen laten.  Als vereniging kijken 

we er naar uit om de sportieve draad 

weer op te pakken.

Ons eeuwfeest is daar natuurlijk een 

onderdeel van. Het jubileumfeest 

hebben we een jaar opgeschoven naar 

donderdag 27 t/m zaterdag 29 mei 2021. 

SV TEO bestaat dan 101 jaar. Dat is 

natuurlijk fantastisch en door de jaren 

heen een hele prestatie om trots op te 

zijn

Hoe is het nu zover gekomen? 

100 jaar geleden staken een aantal “jonge 

knapen“ de koppen bij elkaar en 

besloten tijdens de vergadering in café 

Schutter tot de oprichting van 

voetbalclub TEO. Op 25 mei 1920 telde 

TEO 24 leden, er waren geen 

sportvelden en geen kleedkamers.

Nu zijn we uitgegroeid naar een 

bruisende enthousiaste sportverenging.

Met het jubileumprogramma willen we 

laten zien wat ons zo uniek maakt. Onze 

loopgroep organiseert de jubileum 

Meuln Loop op donderdag 27 mei 2021, 

op vrijdag 28 mei 2021 is de receptie en 

zaterdag overdag een sportief 

programma voor de jeugd en de 

senioren. Voor het zaterdagavond 

programma hebben, alweer, een aantal 

“jonge knapen” de koppen bij elkaar 

gestoken voor het organiseren van 

een geweldige feestavond.

De KNOTS, die nu voor u ligt was 

vanaf 1970-2010 de naam van ons 

clubblad. Voor het 100-jarig bestaan is 

deze speciale jubileum editie 

uitgebracht. Door de mooie foto’s, 

prachtige verhalen, is het een heus 

collectors item geworden. 

We kijken verwachtingsvol uit naar de 

start van het nieuwe seizoen. Voor de 

afgelopen periode wil ik graag de leden, 

alle vrijwilligers en medebestuurders 

bedanken voor de geweldige inzet, de 

sponsoren dank ik voor hun financiële 

steun.

Ik hoop jullie allemaal in goede 

gezondheid snel terug te zien op het 

veld of sportkantine.

Forza SV TEO!

Gerben van der Hoek, 

voorzitter SV TEO
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Historie SV TEO  
Door Joop de Vries

Van SV TEO is de historie niet op één plek vastgelegd. Hoog tijd om 
dat in het kader van het 100 jarig jubileum te doen. 

Voetbal
In de 30 jarige jubileum uitgave van 

SV TEO staat een mooi verhaal van de 

toenmalige voorzitter B.S. Bolt over het 

begin van SV TEO. Vijf jonge jongens, 

ongeveer zestien jaar, waren in april 

1920 erg onder de indruk van het 

kampioenschap van de Groninger v.v. Be 

Quick. Dit waren A. Doff, G.H. Bolt, 

G.W. Schutter, L. Dreise en Jan v.d. Wijk. 

Deze vijf enthousiastelingen besloten 

dat er ook in Ten Post gevoetbald moest 

worden. Op 1 mei 1920  was er een 

vergadering in café Schutter, waar 24 

leden werden ingeschreven onder de 

naam T.E.O (Ten Post en Omstreken). 

Dit omdat de leden ook uit omliggende 

dorpen kwamen. 

Opvallend feit is dat de vereniging 

volgens deze bron op 1 mei 1920 is 

opgericht, terwijl 25 mei 1920 als 

officiële oprichtingsdatum wordt 

genoemd voor SV TEO. De reden 

hiervan is niet te achter halen. 

De eerste wedstrijden waren tegen 

Woltersum dat een jaar eerder 

opgericht was. Gezien de uitslagen (28-0 

en 13-1) was Woltersum meer bedreven 

in het voetballen dan TEO. De volgende 

vijf jaren werden er seriewedstrijden 

gespeeld tegen andere dorpsteams, 

zoals Garsthuizen, Loppersum, Tjuchem, 

Meedhuizen, Schilwolde en Thesinge. Dit 

waren meerdere wedstrijden op één 

dag, met aan het eind van de dag een 

winnaar. 

In 1926 werd TEO onderdeel van de 

G.V.B. (Groninger Voetbal Bond) en 

werden de wedstrijden gespeeld op de 

zondag. In dat eerste jaar in de G.V.B 

waren de resultaten direct goed, wat 

resulteerde in een kampioenschap voor 

het eerste team. Tien jaar later, het 

seizoen 1936/1937, werd weer het 

kampioenschap behaald in de 1e klasse 

van de G.V.B. en werd er gepromoveerd 

naar de 3e klasse van de KNVB. Na een 

jaar volgde echter degradatie. 
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Het is dan intussen 1940, de Tweede 

Wereldoorlog. Is uitgebroken. Door o.a. 

tewerkstellingen en onderduiken wordt 

er niet gevoetbald tot 1947. In dat 

laatste jaar wordt weer begonnen met 

voetballen in de 2e klasse GVB. 

Eén van de drijvende krachten achter 

het voetbal, was dhr. H. Schenkel, later 

vooral bekend in Ten Post als “Ome 

Rieks”. In het 30 jarig jubileum boekje 

(1950) staat dat hij toen al 25 jaar lang 

de penningmeester van TEO was. In 

datzelfde jubileum boekje staat het 

volgende stukje tekst van een van de 

oprichters: dhr G.W. Schutter en tevens 

de allereerste secretaris van de 

vereniging:

Als mede-oprichter van de v.v. Ten Post wil 

ik aan het verzoek om een enkel woord te 

schrijven ter gelegenheid van haar 30-jarig 

bestaan gaarne voldoen. Allereerst wil ik de 

v.v. Ten Post van harte feliciteren met haar 

30-jarig jubileum. Wanneer men eens 

terugdenkt, dan heeft de v.v. Ten Post heel 

wat meegemaakt in de afgelopen dertig 

jaar. Promotie en degradatie hebben zich 

afgewisseld, speelvelden die niet aan de 

eisen voldeden, door vertrek van spelers, 

enz. Laten de spelers en vooral de jongeren 

de vereniging en vooral de mooie 

voetbalsport trouw blijven en blijf ook de 

teleurstellingen blijmoedig accepteren. 

Laten we hopen, dat uit de jonge generatie, 

waarover de v.v. Ten Post momenteel 

beschikt, nog eens een elftal zal groeien, 

waarop heel voetbal lievend Ten Post trots 

kan zijn.

Met de beste wensen voor de toekomst,

Inmiddels bezat TEO een behoorlijk 

voetbalveld op het land van de heer A. 

Doff, maar door de aanleg van de 

Rijksweg tussen Groningen en Delfzijl 

moest dit veld in 1954 gesloten worden. 

Na vijf jaar zonder voetbal werd er een 

ander veld gevonden bij de heer 

Steenbergen aan de Eestumerweg. Dit 

veld werd door vrijwilligers met elkaar 

speelklaar gemaakt en feestelijk 

geopend.
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In 1966 werd besloten over te gaan 

naar het zaterdag voetbal. Direct in het 

eerste zaterdag seizoen werd TEO 1 

kampioen in de in de 2e klasse, waarna 

het team twee seizoenen in de 1e klasse 

mocht spelen. In 1970 ging TEO 

voetballen op de velden achter de 

sporthal ’t Holt waar nu nog steeds 

gevoetbald wordt.

In 1979 promoveert TEO 1 met trainer 

Batjes wederom naar de

1e klasse GVB. In 1981 werd het tweede 

veld met verlichting in gebruik genomen 

met een lichtwedstrijd tegen Jong FC 

Groningen. Qua senioren voetbal was 

deze periode voor TEO een hoogtepunt, 

met vier senioren elftallen en in het 

seizoen 81/82 zelfs vijf senioren teams 

die deelnamen aan de competities. Heel 

bekende namen uit deze periode zijn 

Ytsen van Huis (beheerder dorpshuis, 

gangmaker achter het georganiseerde 

jeugdvoetbal, organisator zwaluwen 

jeugdtoernooi) en Henk de Jager (meer 

dan 35 jaar lang wedstrijdsecretaris, 

jeugdleider/trainer, organisator, 

materiaalman, oudpapier man en 

voetballer). 

De jaren 2000 – 2010  was een mooie 

periode voor het voetbal in Ten Post. Na 

drie jaar achter elkaar de nacompetitie 

gehaald te hebben werd er in 2006/2007 

door TEO 1 gepromoveerd naar de 5e 

klasse in een wedstrijd tegen Gruno. 

Een nog mooier jaar volgde door in die 

klasse direct kampioen te worden, 

waarop promotie naar de 4e klasse 

werd afdwongen. Beide promoties met 

de toen nieuwe trainer Ruben Muller 

waren een feest voor Ten Post. 

In 2011 werd dit kunstje herhaald onder 

leiding van de trainers Gerben vd Hoek 

en Henk Majoor. Laatst genoemde is 

momenteel weer hoofdtrainer van SV 

TEO. In het seizoen 2020/2021 wordt 

hij opgevolgd door Devin van 

Wijngeeren. 

Waar er veel vertrouwen is rond het 

senioren voetbal zijn er anno 2020 de 

nodige zorgen rond het jeugdvoetbal. 

De afgelopen jaren is de trend ingezet 

dat het het aantal jeugdspelers 

terugloopt. Om dit op te vangen is in 

2012 een samenwerking met de vv 

Stedum aangegaan onder de naam 

SJO STEO. De aanwas van jeugd uit Ten 

Post is echter momenteel klein. Veel 

woningen staan leeg omdat deze 

versterkt moeten worden tegen 

aardbevingen.
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Gymnastiek
In 1957 wordt TEO een echte 

SPORTVERENIGING, als de afdeling 

gymnastiek wordt opgericht. Het 

“oprichtingsverhaal” staat goed 

beschreven in de 50 jarige jubileum 

uitgave door T. Blaauw-Annema.

Eind 1956 werd mij gevraagd bestuurslid 

te worden van een op te richten afdeling 

gymnastiek naast de reeds bestaande 

voetbalvereniging TEO. Dat hier behoefte 

was aan een gymnastiekclub bleek wel, 

want een groepje jongens en meisjes ging 

reeds naar Woltersum. 

In de algemene oprichtingsvergadering 

werden drie heren en twee dames als 

bestuurslid gekozen. Na overleg met B&W 

en het hoofd van de O.L.S kregen we 

toestemming in één lokaal van deze school 

van start te gaan. Met geringe financiële 

middelen werden door het bestuur enkele 

gebruikte toestellen aangeschaft en een 

leider gezocht die bereid was in zo’n 

gebrekkige accommodatie les te geven. Nu 

kon de pret beginnen. Niet alleen de jeugd, 

maar ook de ouderen kwamen in groten 

getale de lessen bezoeken (20 tot 30 in 

een lokaal van 8x8). De oudere leden die 

het begin hebben meegemaakt, zullen zich 

nog zeer goed herinneren hoeveel werk er 

verzet moest worden voor en na de lessen. 

Het lokaal dat we mochten gebruiken, was 

nog dagelijks in gebruik als kleuterschool. 

De meubeltjes e.d. werden in een ander 

lokaal gezet. De zware gymtoestellen 

moesten uit de bergplaats achter de school 

naar binnen worden gesleept en na de 

lessen weer terug. Het lokaal schoonmaken, 

de meubeltjes weer op hun plaats, zodat 

de juf de volgende morgen de kleutertjes 

weer kon ontvangen. 

We hebben het zo heel wat jaartjes 

volgehouden, maar de tijd staat niet stil. Bij 

het onderwijs werd ook hard aan 

verbetering gewerkt. Toen dan ook de 

nieuwe school en kleuterschool in gebruik 

genomen waren, werd alles wat ruimer en 

gemakkelijker. Maar we waren nog lang 

niet tevreden. Er werden plannen gesmeed 

voor een nieuwe sporthal, die inmiddels al 

weer enige jaren in gebruik is. 

 
Als we nu na negentien jaar terugkijken, is 

hier toch erg veel verbeterd. De ± 30 jarige 

dames die van de oprichting af lid zijn, zijn 

vrij wat leniger en beter in conditie als de 

dames die toen als 30-jarige voor het eerst 

in hun leven begonnen met gymnastiek. 

Hier geld zeker :”Jong geleerd, oud 

gedaan”. 

Als we in het jubileumboekje rond het 

60 jarig bestaan kijken, blijkt dat de 

afdeling nog steeds groeit en dat er in 

die tijd ook een enthousiaste jazz-groep 
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geweest is. In het jubileum boekje ter 

ere van het 75 jarige bestaan lezen we 

dat de afdeling gymnastiek een aantal 

jaren in een moeilijke fase heeft gezeten, 

met name door veel wisselingen in de 

leiding. Met een nieuwe leiding 

(Willemien Bruulsema) en een nieuw 

bestuur (Pieke van Bruggen en Vrouk v/

d Klok) wordt weer nieuw leven in de 

gymafdeling gebracht. Zo wordt de 

gymuitvoering weer gehouden wat een 

groot succes is. 

In 1996 gaat eindelijk de lang 

gekoesterde wens in om met de afdeling 

gymnastiek lid te worden van de KNGU. 

Er wordt een turnselectie groep 

opgericht en met een aantal meiden 

wordt deelgenomen aan de wedstrijden 

van de KNGU.

Het wordt echter steeds lastiger om 

goede leiding te vinden voor de afdeling 

gymnastiek. Ook het aantal leden loopt 

terug (o.a. door de toename van het 

meidenvoetbal), zodat in juni 2018 

besloten moet worden te stoppen met 

de afdeling gymnastiek. Zo komt er na 

62 jaar een einde aan het turnen in Ten 

Post.

Volleybal
De afdeling volleybal van SV TEO is 

opgericht op 19 juni 1973 naar 

aanleiding van een enquête die TEO 

instelde om de inwoners te vragen of er 

misschien nog behoefte was aan andere 

sporten dan voetbal en gymnastiek. Bij 

de oprichting zijn 35 man lid geworden, 

en er is een periode competitie 

gespeeld door twee damesteams en een 

herenteam. Er werd op de vrijdagavond 

getraind door de dames en heren en er 

was nog een ‘recreatief’ uurtje volleybal. 

Er is nergens terug te vinden hoe lang 

deze afdeling uiteindelijk heeft bestaan. 

Tafeltennis
In het jubileumboekje rond het 60 jarige 

jubileum van SV TEO schrijft toenmalig 

secretaris R.J. Schlukebir het volgende:

Op donderdag 22 april 1982 vindt de 

officiële oprichting plaats van de afdeling 

tafeltennis van de s.v. TEO. Na een 

stormachtig begin met veel jeugd op 

woensdagmiddag en ± 70 recreanten op 

donderdagavond heeft het ledenbestand 

zich gestabiliseerd op ca. 20, waaruit vier 

teams zijn samengesteld die in de 

competitie van de NTTB spelen.

Verderop staat een verslag van de 

eerste jaren door Herman Spier, één 

van de eerste leden en nu vooral nog 

bekend als fotograaf bij 

voetbalwedstrijden:
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Het begon allemaal in het voorjaar van 

1982. Ties Balkema en Ben van Huis, twee 

sportlieden met voorliefde voor het witte 

balletje opperden het idee om op de toen 

beschikbare donderdagavond een balletje 

te gaan slaan. Al gauw resulteerde dit in 

een massale toeloop van Ten Posters, 

Winneweersters, Garrelsweerters en 

andere regiogenoten, die dit voorbeeld 

gingen volgen. Nadat er een voorlopig 

bestuur was samengesteld (Ties, Ben en 

Paula Postema), werd er op vier tafels een 

volledige competitie gespeeld, waarin Ties 

Balkema en Herman Spier tenslotte aan 

het langste eind trokken. Inmiddels was het 

aantal leden gestegen tot boven de vijftig, 

zodat de wachttijden aan de kant vaak 

opliepen tot een uur of meer. Ook werd de 

speeltijd ruim overschreden. Rond 

middernacht werd er nog fanatiek geklapt. 

Voor vele leden was deze situatie 

aanleiding om als lid te bedanken en het 

aantal leden zakte dan ook gestaag tot een 

kleine twintig, tot grote opluchting van de 

overgebleven leden, die nu ruim de kans 

kregen voldoende bezweet de douches op 

te zoeken. 

Na een bestuurswisseling (Herman Spier 

volgde Ben van Ruis op), werd de T.T.C. TEO 

onder verenigingsnummer 060 officieel 

toegelaten tot de NTTB, waarbij het in 

competitieverband tegen andere 

verenigingen uitkomen mogelijk was. 

Nadat we de beschikking over een vijfde 

tafel hadden gekregen (3-ster) was het op 

14 oktober 1982 zover! De eerste 

competitie-wedstrijd van het toen enige 

team  (T. Balkema, B. van Huis en H. Spier) 

in klasse 5B, de toen laagst mogelijke 

klasse.

Hierna zou het snel bergopwaarts gaan, 

een uiteindelijke tweede plaats (net achter 

TALO 3 uit Loppersum) was het 

verdienstelijke resultaat in dit eerste 

kompetitie seizoen. Inmiddels was de 

belangstelling voor de NTTB competitie 

gegroeid en het tweede seizoen kwam TEO 

uit met twee teams in de vijfde klasse. Dit 

tweede (E. Kruger, G. Swarts zonder S en J. 

Walker) deed  echter iedereen verbaasd 

staan door direct kampioen te worden. Na 

de beslissende uitwedstrijd tegen Tjuchem 2 

op 25 april 1983 kon de kampioensvlag 

worden gehesen. Extra vermeldenswaard 

hierbij het grote aantal supporters die uit 

Ten Post waren meegereisd. 

Hierna is eigenlijk alles in een 

stroomversnelling terechtgekomen: een 

dames team, dat ook weer snel ter ziele 

was, een derde en vierde competitieteam, 

diverse kampioenschappen, prima 

resultaten tijdens de Groninger 

kampioenschappen, de "Ootje-Bokaal" voor 

de speler, speelster met het hoogste 

percentage, het eerste TEO-toernooi, enz. 

Tot zover dit korte, maar bondige 

levensverhaal van de T. T. C. - TEO. We zullen 

proberen dezelfde opwaartse lijn aan te 

houden en er met elkaar er iets van te 

maken

Herman Spier

Er wordt nog vele jaren gespeeld op de 

donderdagavond, tot er op het einde 

nog maar één tafeltennisteam over is. 

Dan wordt er gestopt met het 

tafeltennis onder de naam TTC TEO. 

Echter doordat de sporthal in ten Boer 

wordt gesloopt speelt heel kort hierna 
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Tornado’74 op de donderdagavond in 

Ten Post. Het hoogste wat in die tijd 

gespeeld wordt is de 1e klasse van de 

NTTB, terwijl de jeugd zelfs op het 

hoogste niveau van Nederland heeft 

gespeeld.  Tornado’74 gaat veel later 

ook nog op in SV TEO, maar in 2018 

wordt gestopt met het tafeltennis in Ten 

Post. 

Loopgroep
In 2008 besluit de loopgroep van Ten 

Post zich aan te sluiten bij SV TEO. Het 

overleg hiervoor gaat heel snel doordat 

van beide kanten het voordeel ingezien 

wordt: TEO krijgt meer leden, de 

loopgroep hoeft geen ingewikkeld 

contributie systeem op te gaan zetten 

om als loopgroep lid te worden bij de 

KNAU.

Behalve dat elke donderdagavond een 

groep lopers door het dorp rent, wordt 

er ook aan allerlei “loopjes” meegedaan 

met een grote groep hardlopers. 

Een ander heel opvallend onderdeel in 

de organisatie van de Meul’n Loop in 

Ten Post. Een hele mooie loop van Ten 

Post op en neer naar  Winneweer, over 

een afstand van 5 km of 10 km. Rond 

2012 werd het even heel kritiek voor de 

loopgroep doordat er al een aantal 

maanden geen looptrainer was. 

Gelukkig werd in 2013 een nieuwe 

trainer gevonden in Toon de Vries, die 

anno nu nog steeds de trainer is. 

Inmiddels wordt de loopgroep weer 

groter en wordt met enthousiasme de 

Meul’n Loop georganiseerd. 
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Tot slot
We hebben in Ten post een prachtig 

sportvereniging en een hele mooie 

sportaccommodatie (binnenkort zelfs 

nieuwbouw) waar heel veel (oud-) Ten 

Posters dankbaar voor moeten zijn. 

Heel veel mensen hebben zich de 

afgelopen 100 jaar ingezet om het 

sporten in Ten Post mogelijk te maken. 

Dat levert EN een prachtige 

geschiedenis, maar zeker ook een mooie 

toekomst op. 

Op naar de 125 jaar! 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Casino Royale  
Het casino elftal van SV TEO 

Het riekt naar zwart geld, duistere maffia zaken en match fixing, maar SV TEO heeft zo’n zes 

jaar haar eigen casino elftal gehad! 

Twee voetballers uit Ten Post die bij Holland Casino werkten (Jakob Visser en Rolf Paaps) 

hadden samen met mede-collega’s het idee opgevat om samen te gaan voetballen. 

Zo ontstond onder de vleugels van TEO een extra voetbalteam, met daarin ongeveer acht 

medewerkers van het casino uit de stad Groningen. De sponsoring werd eveneens verzorgd 

door Holland Casino. Het elftal werd gecomplementeerd met wat illustere spelers uit Ten Post, 

waaronder Gert Kiel en Joop de Vries.

Weer zo’n mooi verhaal uit 100 jaar SV TEO!



It’s all in the Family 
Door Bart Corporaal

Elke club heeft ze. Families die generatie op generatie veel 
betekenen voor een vereniging als vrijwilliger of sporter. Zo kent 
onze SV TEO families als Reitsema, Doornbos en Leeman. Laatste 
familie zoeken wij voor deze rubriek op in Innersdijk in Ten Boer. 
Dit is de plek waar de oudste oer-Leeman woont: 
Eef Leeman. Samen met zonen Peter en Ron en kleinkinderen 
Denise en Lars staan wij stil bij 100 jaar SV TEO.

Eef Leeman heeft niet zelf actief 

gevoetbald bij SV TEO, maar kent een 

indrukwekkende staat als vrijwilliger. In 

de jaren ’70 was hij jeugdleider en 

jeugdscheidsrechter. Iedereen kent Eef 

echter vooral als leider van TEO 1. 

Samen met trainer Martin van de Veer 

vormde hij een hecht koppel. Huize 

Leeman was in die tijd voetbal en nog 

eens voetbal. Waar vader leider was van 

TEO 1 speelden Ron en Peter in 

datzelfde team. 
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Op wedstrijddagen was de keukentafel 

bij de familie Leeman dé verzamelplek 

voor het team. Moeder en zus gingen 

altijd mee naar thuiswedstrijden, waar 

beiden ook nog eens actief waren 

achter de bar.

Het was buurman ‘ome Joppie’ 

(Joppie van Dijken) die Ron en Peter in 

contact bracht met SV TEO. Peter werd 

lid toen hij eigenlijk nog niet eens 

mocht voetballen. Hij en zijn drie jaar 

oudere broer broer Ron doorliepen de 

jeugd bij SV TEO en werden op jonge 

leeftijd speler van TEO 1. Ron 

debuteerde op achttien jarige leeftijd en 

Peter zelfs al op zestien jaar. Beide 

broers speelden elk 20 jaar voor TEO 1.

Toen Ron vader werd van Denise en 

Lars viel de appel niet ver van de boom. 

Denise begon op haar tiende met 

voetballen en was volgens oom Peter en 

vader Ron beter dan de meeste jongens. 

Dit dankzij getrainde schaatsbenen, 

waardoor Denise een vernietigend 

schot in de benen had. Met schaamrood 

op de kaken vertelt Denise dat ze een 

keer de keeper van de tegenpartij een 

bloedneus bezorgd heeft. Inmiddels is 

Denise via de Pelikanen terecht 

gekomen bij Omlandia Dames 1. Dat 

sportief vreemdgaan wordt 

gecompenseerd doordat haar vriend 

Koen (afkomstig van Omlandia) voetbalt 

bij TEO. 

Lars tenslotte heeft zijn hele leven 

gevoetbald bij TEO. Op zestien jarige 

leeftijd debuteert hij bij TEO 1 en is 

sindsdien elk voetbalweekend te 

bewonderen in het shirt van SV TEO. 

Dit onder het oog van vader Ron, die 

samen met Wietse de Boer en Henk 

Majoor de technische staf vormt van 

TEO 1.

 

 Als gevraagd wordt hoe de 

Leemannetjes elkaar willen beschrijven 

vliegen de grappen over tafel. Peter 

herinnert Ron er fijntjes aan dat hij op 

de bank begonnen is bij TEO 1. Lars 

krijgt te horen dat hij wel iets te 

gemakkelijk in het veld staat en wel wat 

meer vuur mag tonen. Toch is er 

onderling een groot respect en 

waardering. Ron noemt broertje Peter 

een enorme doorzetter die als aanvaller 

veel techniek had. Veel meer dan hijzelf. 

Peter nuanceert dat beeld omdat 

iedereen juist jaloers was op Ron, 

doordat hij als verdediger zowel links- 

als rechtsbenig was. Daarom nam hij 

ook altijd de strafschoppen en die 

werden natuurlijk nooit gemist. Een 

bulderend gelach gaat over de tafel. 

Beide broers, die toch samen zo’n 15 

jaar samen gespeeld hebben in TEO 1, 

vinden elkaar ‘recht door zee types’, 

waarbij Peter er op wijst dat Ron zich 

veel meer kan opwinden. Dat laatste 

wordt door Ron geïllustreerd aan de 

hand van een voorbeeld. Ooit werd 

Peter in de tweede minuut van een 

wedstrijd enorm onderuit gehaald door 

de tegenstander. De scheidsrechter, 

Appie Zwerver, vond een kaart niet 

nodig. Hierop snelde Ronnie naar de 

arbiter en riep: ‘Wat ben jij een 

supergabber!’, dit verwijzend naar de 

kale kop van de scheids. 
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Hierop werd Ron met rood van het 

veld gestuurd. Ron erkent dat hij in dit 

geval wel extra vel reageerde omdat het 

om zijn broertje ging.

Lars beschrijft zijn zus Denise als ‘one of 

the guys’. Denise was gewoon een 

betere voetballer als menig jongen en 

had enorm veel inzet in het veld. Denise 

is trots op haar broertje. Hij is een 

echte voetballer en gaat er voor om een 

vaste waarde te worden in TEO 1.

Peter Leeman en Denise voetballen 

allebei inmiddels bij Omlandia. Bestaat 

er dan niet iets van een SV TEO gevoel? 

Peter is pragmatisch. Hij woont in Ten 

Boer, heeft daar inmiddels een 

uitgebreide kennissenkring opgebouwd, 

dus dan is het logisch dat je ook in Ten 

Boer voetbalt (inmiddels 7 tegen 7). 

Peter volgt TEO nog op afstand, maar 

dat komt meer omdat vader Eef vraagt 

hoe TEO gevoetbald heeft. Het 

SV TEO gevoel ligt duidelijk anders bij 

Ron en zoon Lars. ‘De club is mijn hele 

verleden’, aldus Ron. Lars heeft veel 

vrienden bij de club. 

Denise roemt de huiselijke sfeer 

bij TEO. Dat is in haar ogen toch 

een SV TEO gevoel. ‘Het is een 

familie die, ondanks dat de club 

klein is, er met z’n allen steeds 

weer iets moois van maakt’. 

Ze vindt het dan ook nog steeds 

een warm bad als zij af en toe bij 

SV TEO komt kijken.

Als het over de toekomst van SV 

TEO gaat dan hamert Ron op het 

belang van een goede organisatie. 

Hij is in dat kader blij dat er onder het 

nieuwe bestuur weer een positieve lijn 

is ingezet. 

Lars wijst er op dat de huidige leegstand 

in het dorp lastig is voor de club. Er is 

hierdoor te weinig instroom van jeugd. 

Denise vraagt aandacht voor meer 

starterswoningen in Ten Post. Daardoor 

krijg je ook in de toekomst jonge 

gezinnen, wat weer potentiële sporters 

van SV TEO zijn. Oom Peter zegt met 

een knipoog dat Lars wat dat betreft 

een zware verantwoordelijkheid heeft. 

Hij moet er voor zorgen dat er een 

nieuwe loot aan de stamboom bij komt. 

Met serieuze toon vervolgt Peter dat 

we het oude denken van losse clubs 

moeten los laten. ‘Vroeger waren 

Omlandia en TEO water en vuur. We 

moeten veel meer samen optrekken 

wat de jeugd betreft. Alleen dan behoud 

je een club als SV TEO voor de 

toekomst’.

We sluiten het gesprek af met een 

terugblik op hoogtepunten. Peter en 

Ron roepen in koor dat het winnen van 

de Noorderkrant Bokaal een absoluut 

hoogtepunt was. Ook het winnen van 

het kampioenschap mid jaren 90 met 

TEO 1 vinden de broers een 

hoogtepunt. Denise kijkt met veel 

plezier terug op de clinic van de 

BV Veendam die gehouden werd in het 

kader van 90 jaar SV TEO. Dat geldt ook 

voor de 4 tegen 4 partijen die 

georganiseerd werden door 

supervrijwilliger Henk de Jager. 
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In haar ogen zouden dit soort 

activiteiten weer meer georganiseerd 

moeten worden als je de jeugd bij TEO 

wil betrekken. 

Lars heeft tenslotte een uitgebreid lijstje 

van hoogtepunten. In de jeugd is hij 

twee keer kampioen geworden en 

werden zij tweede in de beker (district 

noord). Het debuut in TEO 1 was ook 

bijzonder. Maar het mooiste is toch wel 

dat Lars vrienden heeft gevonden bij 

TEO. 

Tenslotte kijkt Lars vooruit. ‘De mooiste 

hoogtepunten komen nog’. Het 

jubileumfeest in 2021 wordt super en 

volgend jaar......... 

Dan gaat TEO 1 promoveren! 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Staand vanaf links: Martin van der Veer (trainer), Eef Leeman (leider), Ron Leeman, Hermann Reinders, Dirkjan Doornbos, Frank Muijlwijk, Jaap Steenbergen,

 Aris Bogema, Jan Beukema en Hemme Heersema (voorzitter). Knielend vanaf links: Edzo Doornbos, Peter Leeman, Theo Doornbos, Albert Koers, Klaas Adema, 

Jack Versluis en Henk Kort (grensrechter). Inzet: Denise met haar elftal bij Omlandia Ten Boer
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5 liter bier

Wiebelend en klotsend bereikt het gevaarte zijn eindbestemming: 

‘De Stamtafel van SV TEO’. 

Glimmende ogen begroeten met een klein gejuich de goudgeel gevulde cilinder. 

Met een ferme klik wordt de hop-pilaar in de ietwat wankele tapsokkel bevestigd. 

‘De Biertoren’ is klaar voor gebruik.

Bierglazen worden gevuld en vinden de weg naar droge kelen. 

Kelen die net gezwoegd en geploeterd hebben tijdens een training of wedstrijd. 

Kelen die gejuicht hebben tijdens het schoren, gevloekt vanwege die gemiste kans.

Maar het zijn ook kelen die elkaar vaak als kind al kenden. 

Toen de baard nog niet in die keel zat en in kluitjes achter de bal werd aangerend. 

Toen na afloop van een wedstrijd een zakje snoep werd weggeslikt in plaats van bier

Daarom vind ik de biertoren een mooi ritueel. 

Het is het symbool van vriendschap en saamhorigheid. 

Een band die veel dieper gaat dan ‘dom bier zuipen’. 

Het gaat om spelers die weer en wind trotseren 

Die kniebanden afscheuren en pezen verrekken. 

Kameraden die voor elkaar staan. 

In goede en slechtere tijden.

Waar die band vandaan komt? 

Het blauw- witte SV TEO bloed dat door onze aderen stroomt. 

Die kracht en energie zit allemaal in 5 liter bier.

Bart Corporaal
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3 voorzitters op een rij 

Door Bart Corporaal

100 jaar SV TEO betekent dat de vereniging in een eeuw tijd 
verschillende voorzitters heeft gehad. Wij vroegen aan de laatste 
drie voorzitters hoe zij terug kijken op hun periode als voorzitter 
en hoe zij tegen de toekomst van SV TEO aan kijken. Aan het 
woord Joop de Vries, Peter Bult en Gerben van der Hoek.

Wat is het ‘SV TEO gevoel’?

Gerben: ‘Dat staat voor een 

sportvereniging waar iedereen zich thuis 

voelt. Op sportief vlak betekent het dat 

je elkaar als team steunt.

Joop: ‘Het blauw-wit staat voor een 

warme club, waar veel enthousiasme is 

en waar iedereen elkaar kent’.

Peter: ‘Het staat voor vriendschap, het 

gevoel om dingen samen te doen. Dat 

heb je nodig in een dorp. Is dat gevoel 

er niet? Stop er dan maar mee’.

Is SV TEO nog wel een 
sportclub?

Gerben: ‘SV TEO draait momenteel 

voor 90% om voetbal. Het is belangrijk 

om ook andere sporten aan te (gaan) 

bieden, want sport verbroedert. 

Bovendien kan je sporten combineren. 

We hebben een super enthousiaste 

loopgroep, dus je kan bijvoorbeeld een 
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loopclinic doen voor de voetballers met 

oog op de conditie. Ik die daar 

koppelkansen’.

Joop: ‘SV TEO was in mijn tijd een echte 

sportvereniging. Het zou natuurlijk mooi 

zijn als er nieuwe sporten komen onder 

de vlag van TEO. Het probleem is alleen 

dat er vaak enthousiast begonnen wordt 

en dat het dan na verloop van tijd toch 

weer wegzakt’. 

Peter: ‘Je moet qua ambities realistisch 

blijven. De gymnastiek is heel groot 

geweest. Maar op een gegeven moment 

zakten wij onder de magische grens van 

voldoende leden en moest er geld bij. In 

Ten Post mag je blij zijn dat je een 

loopgroep hebt en 2 senioren elftallen. 

Het dorp is niet groot genoeg om nog 

meer sporten aan te bieden. Dat lukt in 

andere dorpen ook niet’. 

Hoe belangrijk is SV TEO?

Gerben: ‘SV TEO is enorm belangrijk 

voor een klein dorp als Ten Post. 

Mensen komen om te sporten en elkaar 

sociaal te ontmoeten. Voor een klein 

dorp is dat van essentieel belang, net 

zoals de school.

Joop: ‘SV TEO is de grootste factor voor 

de leefbaarheid van ons dorp. Als die 

club er niet meer zou zijn dan is er geen 

plek meer waar iedereen kan samen 

komen. Toen ik klein was, was het dorp 

nog erg gescheiden in openbaar en 

christelijk. Maar SV TEO was toen DE 

plek waar de jeugd wel dingen samen 

deden. De club verbroederde toen en 

dat doet hij nu nog steeds’. 

Peter: ‘Ik heb altijd geroepen: Zonder 

TEO geen dorp. De vereniging is van 

essentieel belang voor de 

saamhorigheid’. 

Gaat SV TEO de 125 jaar halen?

Gerben: ‘Voor mij is het glas altijd half 

vol, dus ik sta er positief in. Zo willen 

we met de kerk, school en dorpshuis 

gezamenlijk een nieuw complex 

bouwen. Dat biedt kansen om 

verbindingen met elkaar te leggen, 

bijvoorbeeld met de jeugd van de 

school. Op die manier verwacht ik dat 

wij ook de 125 jaar halen’. 

Joop: ‘Ik hoop het echt. Dan is het wel 

belangrijk dat ons dorp weer tot leven 

komt. Dat de lege huizen weer 
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bewoond gaan worden met gezinnen. 

Daardoor krijg je weer aanwas van de 

jeugd. Want met alleen senioren voetbal 

redden we het niet.

Peter:  ‘Het doet mij veel plezier om 

momenteel weer veel enthousiasme 

binnen de club te zien. De vraag is: hoe 

hou je dat enthousiasme vast? Wij zijn 

destijds als bestuur ook met veel 

energie begonnen, maar na 6 jaar was 

het op. Misschien moet je wel in de 

statuten opnemen dat een voorzitter 

maximaal 2 x 3 jaar aan mag blijven. Blijf 

kortom zorgen voor een frisse wind’. 

Wat is je geschiedenis bij de 
club?

Gerben: ‘Wij wonen nu 32 jaar in Ten 

Post. Onze kinderen hebben vanaf hun 

7e gevoetbald bij TEO. Zo ben ik als 

ouder betrokken geraakt als begeleider 

en trainer. Zo ben ik samen met Henk 

Majoor trainer geworden van TEO 1, 

waar zoon Bas voetbalt. Uiteindelijk zijn 

wij samen 3 jaar trainer geweest. In het 

eerste jaar zijn we direct gepromoveerd 

naar de 4e klasse. Dat was 2011. Het 

jaar daarop zijn we met dezelfde 

snelheid weer gedegradeerd, hahaha. Na 

3 jaar zijn Henk en ik gestopt. 

Joop: ‘Schrik niet, maar ik ben als 

zesjarige gestart als gymnast. Dat heb ik 

ongeveer vijf jaar gedaan. Toen ben ik 

begonnen met voetballen. Dat heb ik 

gedaan tot dat ik naar de middelbare 

school ging. In militaire dienst ben ik 

weer gek geworden op het spelletje. In 

1987 ben ik toen lid geworden van de 

afdeling voetbal. Tot mijn 36e heb ik 

uiteindelijk gevoetbald. 
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In 1987 ben ik ook actief geworden als 

bestuurslid. In oktober was er een 

ledenvergadering. Ik zei tijdens die 

vergadering drie keer wat en toen was 

ik direct secretaris, haha. Dat heb ik tien 

jaar gedaan. Toen ik daarmee stopte was 

het Aris Bogema die een half jaartje 

later mij benaderde als voorzitter. 

Vervolgens ben ik van 1997 tot 2012 

voorzitter geweest. Momenteel ben ik 

nog actief als scheidsrechter en speel ik 

in het 35+ team. Natuurlijk heb ik ook 

nog getafeltennist. Daarmee ben ik 

begonnen toen ik 20 jaar was. Daar ben 

ik 2 jaar geleden mee gestopt’. 

Peter: ‘Wij woonden 3 jaar in 

Winneweer en toen werd ik benaderd 

door Aris Bogema om voorzitter te 

worden. Mijn beide kinderen voetballen 

bij TEO. En ik? De eerste keer dat ik 

mee deed met een potje tijdens een 

familiedag scheurde ik direct mijn 

kruisbanden af’!

Waarom heb je JA gezegd om 
voorzitter te worden?

Gerben: ‘De eerste aanzet was de 

noodkreet van het vorige bestuur. Er 

waren geen opvolgers. Ik ben 

uiteindelijk met een groepje mee gaan 

denken over een nieuw bestuur. Toen ik 

gepolst werd als voorzitter zag ik dat er 

een groep goede mensen bereid was de 

schouders onder de club te zetten. Ik 

had een goed gevoel bij die mensen en 

heb dus JA gezegd’. 

Joop: ‘Ik heb destijds ja gezegd omdat ik 

het belangrijk vond dat er een 

vereniging in een dorp als Ten Post is. En 

natuurlijk ook omdat het mijn clubje is’. 

Peter: 'Om meerdere redenen. Ik ben 

van mening dat Iedereen iets 

maatschappelijks moet doen. Ik had 

bestuurlijke ervaring, zag dat dingen bij 

TEO anders konden en wilde graag mijn 

sociale netwerk verbreden. Dat laatste 

is zeker gelukt, want ik heb er 

vriendschappen aan over gehouden.

Als je kijkt naar je periode als 
voorzitter Waar ben je trots 
op?

Gerben: ‘We hebben de verbinding weer 

terug. Daarmee bedoel ik het samen 

optrekken met dorp, school, dorpshuis 

en de aantrekkingskracht naar buiten 

toe. Dan heb je het over een Meul’n 

loop en dat een trainer van Omlandia 

hier wil komen trainen. Ook gaat het als 

een lopend vuurtje dat het bij ons ze 

gezellig is. Dat alles geeft aan dat we op 

de goede weg bezig zijn.

Joop: ‘Het meest trots ben ik er op dat 

de afdeling gymnastiek lid werd van de 

KNGU bond en mee ging doen aan de 

wedstrijden. De Periode dat TEO 1 

promoveerde van de 6e klasse naar de 

5e klasse en een jaar later kampioen 

werd was ook een super mooie tijd. 

Tenslotte natuurlijk ook een persoonlijk 

hoogtepunt. Het was voor mij totaal 

onverwacht dat ik ere lid werd. 

Geweldig’!
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Peter: ‘Meerdere! Het nieuwe hoofdveld 

werd niet voor mogelijk gehouden. Toch 

is dat ons gelukt. Verder de nieuwe dug-

outs, lichtmasten en de verbouwing van 

het dorpshuis. Natuurlijk was er ook de 

fusie met Stedum rond de jeugd. Van 

oorsprong waren Stedum en TEO water 

en vuur. Die sportieve rivaliteit tussen 

clubs leeft niet bij kinderen. Dat vind ik 

mooi’.

Was er ook een dieptepunt?

Gerben: ‘Het moeilijkste waar we 

momenteel mee te maken hebben is de 

leegloop van de jeugd. Daar breek ik 

mijn hoofd over. Feit is dat in ons dorp 

een groot deel van de (huur)woningen 

leeg staat. 

Joop: ‘Het royeren van een lid. Ook de 

jarenlange moeizame relatie met het 

toenmalige bestuur van het dorpshuis. Ik 

ben blij dat dat nu weer super gaat’. 

Peter: ‘Het overlijden van trouwe 

supporter Huib vond ik destijds heel 

verdrietig. Hij bleek heel eenzaam te 

zijn. Dat het zover kon komen. Ik heb 

mij dat destijds ook persoonlijk 

aangetrokken’.  

Wat wil je zeggen tegen de 
lezers van de KNOTS? 

Gerben: ‘Het is een prestatie dat we de 

met elkaar de 100 jaar gehaald hebben. 

Geniet van het lezen van deze KNOTS 

van herinneringen, foto’s en verhalen. 

En laten we ook vooruit kijken. Laten 

we met enthousiasme gaan voor de 125 

jaar’. 

Joop: ‘Dat we de 125 jaar gaan halen in 

Ten Post! Als we met elkaar de 

schouders er onder blijven zetten gaat 

dat lukken. En ik red dat nog net denk 

ik, want dan ben ik 82 jaar’!

Peter: ‘Besef wat je hebt en hou dat vast 

met elkaar. Want als het weg is, komt 

het niet meer terug. Dus zet met elkaar 

de schouders er onder en houd TEO in 

stand 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Bas van der Hoek, zoon van huidige voorzitter 
Gerben van der Hoek.



“Bij het hardlopen is 
iedereen gelijk” 

Door Marije Brouwer

Toen Douwe Kosmeier merkte dat hij tijdens het spelen met zijn 
twee zoons snel buiten adem raakte, besloot hij het roer om te 
gooien. Hij stopte met roken, begon met hardlopen en kwam zo bij 
de loopgroep van SV TEO terecht. Nu, een aantal jaar verder, heeft 
hij een marathon onder zijn riem, en is hij één van de hardlopers 
die iedere donderdag bij de loopgroep traint.

We zitten met een aantal hardlopers 

aan een tafel in Dorpshuis ‘t Holt en ik 

heb zojuist voor het eerst in mijn leven 

een hardlooptraining bij de loopgroep 

van SV TEO gevolgd. Toen ik thuis mijn 

hardloopschoenen aantrok vroeg ik me 

af hoe ik, met mijn conditie van drie 

keer niks, ooit al die geoefende lopers 

bij zou houden. 

Maar bij de training merk ik al snel dat 

door handig gekozen intervaloefeningen 

de verschillen in niveau nauwelijks 

zichtbaar zijn. Beginner of gevorderde: 
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iedereen komt mee en krijgt de kans 

het maximale uit zijn training te halen. 

Douwe en trainer Toon de Vries 

beamen dat: “het leuke van hardlopen is 

dat je het samen doet, maar toch aan je 

eigen doelen werkt. Hoewel iedereen 

op zijn eigen niveau met de training 

meegaat, is iedereen aan het einde van 

de avond moe. Sommigen hebben dan 

elf kilometer gelopen, anderen 

misschien zes.” 

Loopgroepgenoten Gera Vos en Sander 

Bogema stemmen in:  “Hardlopen gaat 

niet over winnen, maar over plezier 

hebben in het lopen. Er is altijd wel 

iemand die sneller is, maar uiteindelijk 

gaat het over je eigen niveau.” Inmiddels 

lopen ook de vrouw van Douwe, 

Miranda, en zijn zoon Tieshan bij de 

loopgroep. Trainer Toon zegt: “Dat is wel 

mooi als je het samen kunt delen, want 

hardlopen kan veel tijd kosten.’

Veel leden van de loopgroep doen mee 

aan allerlei hardloop-evenementen, van 

kleine tochtjes tot marathons. Ook in 

het eigen dorp is sinds vorig jaar weer 

een hardloopevenement: de Ten Poster 

Meul’n Loop is terug van weggeweest. 

Deze loop, waarin 5 of 10 kilometer 

gelopen kan worden, begint bij ‘t Holt. 

Bij de Meul’n Loop wordt ook een 

speciale kidsrun gehouden, om ook 

jongeren enthousiast te maken voor 

sport en hardlopen. De Meul’n Loop 

gaat langs het Damsterdiep naar 

Winneweer en weer terug naar Ten 

Post.

Douwe vertelt: “Het is een mooi 

parcours, omdat het een heel snel 

rondje is, met lange stukken en veel 

afwisseling: asfalt, schelpenpad, van alles.” 

Zelf hoopt hij de volgende editie de 10 

kilometer binnen de 45 minuten te 

lopen.  

Als ik Douwe vraag wat hardlopen voor 

hem zo mooi maakt, besluit hij: “Het 

mooie van hardlopen is dat je 

verschillen niet meer ziet. Dokter, 

bankier of kraanmachinist: iedereen 

heeft dezelfde kleren aan, en iedereen is 

gelijk.” 
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Nostalgische Reclames!



 
Door Bart Corporaal

Wie zijn toch die personen achter onze geweldige sportclub? 
In deze rubriek kom je in 5 vragen meer over hen te weten. In deze 
High 5!: Devin van Wijngeeren. Volgend seizoen de nieuwe 
hoofdtrainer van SV TEO.

Gefeliciteerd Devin met je 
benoeming als hoofdtrainer van 
TEO! Waarom heb je gekozen 
voor SV TEO?

‘Dank je wel! SV TEO is voor mij de 

club waar ik begonnen ben met 

voetballen in de senioren. Ik heb in de 

jeugd gevoetbald bij Omlandia. Op een 

gegeven moment wou ik graag de 

overstap maken naar de senioren, maar 

ik moest conform het beleid van 

Omlandia daar nog in de jeugd blijven. 

Toen heb ik met drie vrienden, 

waaronder Aart Reitsema, de overstap 

gemaakt naar SV TEO.  Ik heb 

vervolgens vier jaar gespeeld bij TEO 1. 

Dat waren prachtige jaren. In het 

seizoen 2006/2007 promoveerden wij 

van de toenmalige 6e klasse naar de 5e 

klasse. In 2007/2008 werden we 

kampioen van die 5e klasse. Na vier jaar 

ben ik weer terug gegaan naar 

Omlandia, waar ik in Omlandia 1 

gespeeld heb. 
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Momenteel ben ik de trainer van 

Omlandia 2, maar ik wil heel graag als 

hoofdtrainer aan de slag. Die 

mogelijkheid krijg ik bij SV TEO’. 

Wie is Devin verder? 

‘Ik ben 31 jaar en zelfstandig 

ondernemer. Ik laat mij inhuren in de 

bouw, schoonmaak en 

glazenwassersbranche. Ik ben vader van 

twee kinderen: Lauren van vier jaar en 

Vince van twee jaar. Samen met mijn 

vrouw Lonne wonen we met z’n allen in 

Sappemeer. Dat zou je misschien niet 

zeggen, omdat je mij vaak in Ten Boer en 

Ten Post ziet hahaha. Ik ben OF bezig 

met de kinderen thuis OF met voetbal. 

Mijn karakter kan je het beste 

omschrijven als eerlijk, coachend en 

altijd bezig om het maximale uit mezelf 

en anderen te halen’. 

Wat zijn je sportieve ambities?

‘Op de langere termijn wil ik het 

trainersdiploma TC2 halen. Uiteindelijk 

lijkt het mij dan mooi om trainer te 

worden op het niveau waar ik zelf 

gevoetbald heb, dus 1e of 2e klasse. Ik 

heb daarvoor geen speciale droomplek 

als club, maar het zal een dorpsclub zijn. 

Ik voel me daar thuis en in de drukke 

stad niet’. 

                                                                                                 

Wat is je filosofie als trainer?

‘Ik laat veel verantwoordelijkheid over 

aan de groep, maar wel binnen duidelijke 

afspraken. Aan die afspraken moet 

iedereen zich houden. Dus er wordt 

altijd getraind en dan kom je. Wat mij 

betreft is de volgorde: clubbelang, 

teambelang en dan individueel belang. 

Voetbaltechnisch geldt: het spel 

opbouwen van achteruit, bij balverlies 

direct weer druk zetten op de 

tegenstander, focus op 

positiewisselingen en positiebezetting en 

tenslotte dat het team conditioneel 

goed in elkaar steekt’. 

Maak af: komend seizoen is 
voor mij geslaagd als....

‘We gaan op 15 augustus starten met de 

voorbereiding van het nieuwe seizoen. 

Dat is een nulpunt. Als wij na afloop van 

het seizoen kunnen vaststellen dat de 

spelers zich ontwikkeld hebben dan is 

voor mij het seizoen geslaagd. Ik speel 

verder om de prijzen. Daarin moet je 

natuurlijk realistisch zijn, dus het zou 

mooi zijn als wij een periode winnen en 

het einde van het seizoen mee kunnen 

spelen in de nacompetitie. Ik ga daar 

graag met iedereen aan werken. Ik kijk 

er naar uit’!
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De Bokaal & Zijn Verhaal 
Door Marije Brouwer

In de bestuurskamer van SV TEO staan vele bokalen Voor wie niet 
beter weet, is het wellicht een gewone bokaal. Misschien ooit 
gewonnen met een kampioenschap of toernooi. Maar achter 
sommige bokalen schuilt een verhaal. In deze ‘Bokaal’ het verhaal 
van oud SV TEO trainer Johan Ritsema over de Ritzema bokaal. 

Het verhaal achter deze bokaal start bij 

Johan Ritsema zelf, als voetballer en als 

trainer.  Johan maakt zijn eerste meters 

op het voetbalveld als jongetje van zes 

bij v.v. Potetos. Hij blijkt talent te 

hebben als keeper en speelt zelfs een 

tijdje bij de b-junioren van FC 

Groningen, tot hij daar door een 

blessure moet stoppen. We spoelen een 

aantal jaar voorwaarts. Johan is bezig 

met zijn laatste jaar als voetballer bij het 

eerste van v.v. Potetos. In dat jaar speelt 

hij samen met een jongen die bijna, maar 

net niet helemaal, zijn achternaam 

draagt: Arjan Ritzema. 

Arjan en Johan staan twee jaar samen 

op het veld. Eén jaar als teamgenoten, 

het daaropvolgende jaar als voetballer 

en trainer. Johan herinnert zich Arjan 

vooral als iemand die vol in het leven 

staat, van gezelligheid houdt en zich niet 

zoveel aantrekt van wat anderen daar 

van vinden. “Een flierefluiter, maar een 

heel aardig persoon.” Johan vertelt: “Een 

keer was Arjan een weekendje op 

vakantie in België en toen hij terug 

kwam, vertelde hij dat hij een training 

met de lokale profclub had meegedaan. 

Hij was daar gewoon met zijn sporttas 

het veld opgelopen, had tegen hen 

gebluft dat hij professioneel voetbal 

was.” Op het veld is Arjan fanatiek: in 

zijn laatste jaar is hij een van de 

topscoorders van Potetos. Maar 

dan, in 2012, overlijdt Arjan 

totaal onverwacht aan een 

onbekende hartaandoening.  
Johan vertelt: “Dat overlijden 

van Arjan, dat greep me 
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ontzettend aan. Het was zo plotseling. Je 

staat midden in het leven, en dan is dat 

in één keer over… Dat heeft me aan 

het denken gezet en ik heb heel lang 

rondgelopen met het idee: ik wil dit een 

plek geven, hier iets mee doen zodat het 

verhaal van Arjan niet verdwijnt.” Zo 

ontstaat het plan om een bokaal in het 

leven te roepen. Hij neemt contact op 

met de ouders van Arjan, die het een 

prachtige manier vinden om hun zoon 

te gedenken. “Ik heb er bewust voor 

gekozen om het niet alleen aan 

topscorers uit te reiken, maar het team 

de beste speler te laten kiezen. Op die 

manier krijgt iedereen een kans en 

wordt het ook echt iets van het team.” 

Als Johan via v.v. Potetos en SGV in 

2016 uiteindelijk 3 jaar lang trainer 

wordt bij SV TEO, neemt hij ook de 

bokaal mee. “Ik had er ook voor kunnen 

kiezen om de bokaal bij Potetos te laten, 

maar zo blijft het dicht bij mij en kan ik 

het verhaal meenemen.” De uitreiking is 

altijd bij de seizoensafsluiting, rond de 

tijd dat Arjan is overleden. 

“Dan hebben we een avond waarin ik 

de jongens een beetje pest, met 

grappige cadeautjes. Aan het einde van 

de avond vertel ik het verhaal van Arjan 

en van de bokaal. Dan merk je wel dat 

het stil valt.” In de drie jaar dat de 

bokaal bij SV TEO is uitgereikt, hebben 

Aard Reitsma, Emiel Kruger en Hans 

Reitsma de bokaal mogen ontvangen. 

De spelers zelf krijgen een kleine beker 

mee naar huis, de grote bokaal blijft bij 

de club. 

Dit seizoen staat de bokaal voor het 

laatst in de bestuurskamer van SV TEO. 

Deze zomer zal hij een nieuwe plek 

krijgen bij Groninger Boys, waar Johan 

Ritsema dit seizoen trainer is. En dan zal 

het verhaal van Arjan Ritzema weer 

verdergaan bij deze club. Want daar gaat 

het om, vindt Johan. Het verhaal levend 

houden. 
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Iconische Sporters:  
Rense Jan Joldersma 
Door Marije Brouwer

In deze serie belichten we een aantal iconische sporters van SV 
TEO. Hoe kijken zij terug op hun tijd bij SV TEO en hoe gaat het 
met ze? In dit interview: Rense Jan Joldersma, die met 201 goals de 
topscorer aller tijden van SV TEO is.

Rense Jan begon bij de jeugd van SV 

TEO. “Of ik toen al een talent was? Dat 

viel wel mee. Ik was vrij klein en viel 

niet zo op.”

Als 16 jarige mocht Rense Jan voor het 

eerst meespelen met TEO 1. Wat 

maakte dat hij uiteindelijk topscorer van 

SV TEO werd? Volgens hemzelf is het 

vooral zijn fanatisme. Zijn drang om te 

moeten en te zullen winnen. “Ik zie 

mezelf niet perse als goede voetballer. 

Het kwam me niet aanwaaien, ik moest 

er keihard voor werken. Er waren 

jongens met veel meer talent, maar niet 

iedereen heeft die drive om te willen 

winnen.” En belangrijker nog, benadrukt 

hij, het was een teamprestatie. 

“Ik stond daar met tien anderen, met 

jongens als Hans Reitsema. Dat ik 

topscorer werd, kon alleen maar 

doordat zij er ook waren.” 
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Als mooiste wedstrijd herinnert hij zich 

2008 toen ze kampioen werden in de 

5e klasse. “De één na laatste wedstrijd 

tegen VVS werden we kampioen. We 

speelden thuis, en wisten: als wij winnen, 

en Poolster speelt gelijk, dan hebben we 

hem.”  Dat gebeurde. TEO won 

uiteindelijk met 3-0. En op dat moment 

kwam alles samen, dan is er zoveel 

adrenaline en emotie, juichend heb ik 

daar op het veld gestaan.” 

Scoren en winnen was –en is nog steeds

—belangrijk voor Rense Jan. “Je kunt 

een hele leuke wedstrijd spelen, maar 

uiteindelijk gaat er maar eentje als 

winnaar naar huis.” Hij was fanatiek. 

“Niet iedereen zal me altijd leuk hebben 

gevonden op het veld, want in de strijd 

kon ik flink schelden. Maar na de 

wedstrijd vergeet je dat weer, schud je 

elkaars hand en drink je een biertje.” 

De sportvereniging die het dorp bijeen 

hield. Dat sociale aspect is belangrijk 

voor Rense Jan. De zaterdag, die was 

voor voetbal. Eerst voetballen, daarna in 

de kantine en dan in de kroeg van het 

dorp, die op voetbaldagen stampvol zat. 

Het team van Rense Jan was bovendien 

een hechte club: “we woonden naast 

elkaar, liepen bijna letterlijk de deur bij 

elkaar plat, het was een ontzettend 

leuke tijd.” Toen ze een jaar in Utrecht 

woonden, werd er in het weekend heen 

en weer gereden, om bij de club te zijn. 

Naast de vrienden uit zijn team 

betekent voetbal voor Rense Jan ook 

vooral zijn vader, die iedere wedstrijd 

kwam kijken. “Hij was er altijd. Soms 

keek ik na het fluitsignaal eerst 20, 30 

seconden naar de kant, om te kijken 

waar hij stond. En na de wedstrijd 

bespraken we de goals.” 

Nu Rense Jan zelf vader is van een 

voetballende zoon, probeert hij 

datzelfde te delen. “Het met elkaar er 

zijn, dat maakt sport mooi.” Op de vraag 

of hij als talentvolle speler niet bij een 

andere club had willen spelen, zegt 

Rense Jan vol overtuiging nee. “Wat mij 

altijd heeft gehouden bij de club, was dat 

ik speelde met mijn vrienden. Wat ik bij 

TEO heb gehad, dat had ik niet willen 

missen. En ik hoop dat anderen dat ook 

bij SV TEO vinden.”
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Iconische Sporters:  
Gert Kiel 
Door Marije Brouwer

In deze serie belichten we een aantal iconische sporters van SV 
TEO. Hoe kijken zij terug op hun tijd bij SV TEO en hoe gaat het 
met ze? In dit interview: Gert Kiel: niet alleen één van de 
topscoorders van de club, maar ook oud-voorzitter van Donar de 
veelvoudig landskampioen en bekerwinnaar basketball uit 
Groningen. 

Gert besloot in 1987 op basis van de 

enthousiaste verhalen van SV TEO 

speler Peter Leeman –die destijds 

uitging met de zus van Gert— over te 

stappen van Omlandia naar SV TEO.  

Daar bleek Gert al snel een goede 

sporter, die bovendien vaak het doel 

wist te vinden. Als Rense Jan Joldersma 

zich later langs de wedstrijdlijn bij ons 

voegt, zegt deze: “Gert, volgens mij heb 

jij evenveel gescoord als ik, alleen in 

jouw tijd werd dat veel minder goed 

bijgehouden.” 

Zelf is Gert bescheiden over zijn eigen 

kunnen. “Ik vind mezelf niet perse een 

hele goede voetballer. Maar fanatiek was 

ik wel: ik was er altijd, en wilde winnen.” 
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Daarin gaat hij ver. “Voor een 

uitwedstrijd tegen Corenos had ik 

zoveel last van mijn rug , dat ik de 

andere jongens moest vragen of ze mijn 

sokken aan wilden doen en mijn veters 

wilden strikken, maar ik heb die 

wedstrijd (uit)gespeeld, en volgens mij 

nog een paar goals gemaakt ook.”

De mooiste herinneringen aan SV TEO 

heeft Gert aan 1994, het jaar dat het 

eerste kampioen werd. “We waren al 

kampioen, maar we hadden voor de 

laatste thuiswedstrijd tegen Wildervank 

drie doelen gesteld: We moesten 

ongeslagen blijven, Eltjo Bodde had in 

dat seizoen nog niet gescoord en moest 

en zou een doelpunt maken en ik zou 

dat jaar 40 goals scoren. De doelen zijn 

niet gehaald: ik bleef steken op 39 goals, 

we werden thuis met 2-4 verslagen 

door Wildervank en 

Eltjo miste een penalty. Maar het feest 

was er niet minder om….

Zijn focus en zijn drive om ervoor te 

gaan kenmerkt Gert Kiel niet alleen als 

sporter, maar ook in zijn werk. Sinds 

2016 is Gert directeur van het door 

hem opgezette bedrijf 

HumanCapitalCare in Assen. “Ook dat is 

(top)sport: je stelt een team samen, je 

maakt een opstelling, je stelt doelen, en 

gaat er met elkaar voor, net zoals je 

doet binnen een voetbalteam.” 

Daarnaast werd hij in 2013 voorzitter 

van de bekende Groningse 

basketbalvereniging Donar. In de tijd dat 

Gert bij Donar kwam, ging het niet goed 

met de club. “We waren bijna failliet, 

maar samen met alle vrijwilligers 

hebben we door een aantal rigoureuze 

keuzes te maken van Donar weer een 

bloeiende en succesvolle club weten te 

maken, die de laatste jaren veel prijzen 

heeft behaald in Nederland, en in 

Europa. 

Het fanatisme van Gert heeft ook een 

schaduwkant. Door het jarenlang 

fanatiek voetballen is zijn enkel 

permanent beschadigd, waardoor hij 

veel sporten niet meer kan doen. Toch 

vindt hij de sport op andere manieren. 

Op de golfbaan, als voorzitter van de 

jeugd van v.v. Asser Boys en langs de lijn 

bij zijn twee voetballende zoons van 8 

en 13. “We proberen geen enkele 

wedstrijd van ze te missen. En ook dan 

ben ik fanatiek, want de liefde voor 

sport blijft.” 
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Colofon: 

Hoofdredactie en vormgeving: Bart Corporaal


Redactie: Joop de Vries, Bart Corporaal en Marije Brouwer 


Fotografie: Bert Merema, Henk Majoor, en diverse anderen. 


De KNOTS is een uitgave van SV TEO


Staand vanaf links: Eef Leeman (leider), Ron Leeman, Jan Doff, Kees Beukema, Gert Kiel, Erwin Piersma, Ludolf Wieringa, 
Martin van der Veer (trainer). Zittend vanaf links: Dirkjan Doornbos, Peter Leeman, Half Wicherts, Eltjo Bodde, Aris Bogema en Henk Kort 
(grensrechter)
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ADVIES & INSPECTIE NOORD
ALMA Ten Boer, COOP
ALRAF Aluminium Ramen Fabriek BV
AMCA Hydraulics Control
AcEFood B.V.
BENGS, Bedrijfs en Garagedeuren
Camping de Banjer
Bed & Breakfast Kröddeburen
Autobedrijf Siem Bijman
Bloem Schoonmaakservice
Schildersbedrijf Wietse de Boer
Administr. en BelasEng, L.H. Bolhuis
DelQechniek
InstallaEetechniek Van der Doorn
Zakelijk Glasvezel.nl
Behoud; Professioneel onderhoud van bouwwerken
Hapenzo…..Catering met smaak
Klussenbedrijf Heidmeijer
House Visie, BV
Jongsma, VOF (Aanhanger Totaal)
Technische Dienstverlening Bert Kip
Steigerbouw Klijnstra BV
Klussenbedrijf Dick Korpel
Grandcafé Restaurant Bij De Molen
MulEmediagroep BV
Joost de Niet, Online MarkeEng, Sales & Social Media
Dak Montage Noord
Offringa, V.O.F.
OtoMoto, Voor Auto's en Motoren
Oudman Thesinge BV, MechanisaEebedrijf
Houthandel Reinders
Schildersbedrijf Reinders
Rinket Motorsport
Drankenhandel fa. A. Robertus & Zn
Slagter Woon- & Slaapcomfort
Haarstudio Solitaire
Autobedrijf Terwolde Groningen
Bouwbedrijf Veninga
Vitazé Schoonheidssalon
Vriesbouw-Ommeland Bouw B.V., Bouw- en Aannemingsbedrijf
Waddenribtochten
Natuursteenbedrijf Ito Werkman
Westra BV InstallaEetechniek
Loonbedrijf Wieringa
Boomkapbedrijf Winter
H. Woldhuis en Zn. InstallaEetechniek
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