
De winterstop is begonnen! 
De eerste seizoenshelft zit er op en het is goed om te constateren 
dat de sfeer rondom onze teams goed is. De zaalvoetbaltoernooien 
komen er weer aan, waaronder onze eigen eindejaarstoernooien 
voor de jeugd, het Boshaltoernooi én het hutspottoernooi! 

Hoewel het plezier te allen tijde voorop staat en ‘het moeten winnen’ geen 
must is, is het ook leuk om kampioen te worden en dát deed onze JO13 met 
overmacht. Het kampioenschap is uitbundig gevierd samen met sponsoren en  
met alles er op en eraan. De MO13 speelden voor het eerst op het grote veld, 
maar gaan na de winterstop verder met twee teams in de MO13 8 tegen 8 
competitie: het aantal van 20 meiden is op deze manier mooier te verdelen. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

TRAINERS SC LOPPERSUM 1 EN 2 
David van der Kam is benoemd als nieuwe hoofdtrainer m.i.v. het seizoen 2020-2021. Het bestuur is 
zeer tevreden met deze opvolger van Henk Buikema. De benoemingscommissie kon kiezen uit een 
aantal zeer geschikte kandidaten en kan concluderen dat SC Loppersum een gewilde club is in deze 
regio. Op eemsmondsport.nl staat een mooi artikel over de benoeming van David van der Kam. 
Het bestuur is ook erg blij met de contractverlenging van Martijn Elzinga als trainer van het tweede 
elftal. Het is een tevreden constatering dat hiermee de trainersstaf voor de senioren al weer staat als 
een huis voor het volgende seizoen! 
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Gevonden voorwerpen 
In de hal van de kantine hangen nogal veel 
kledingstukken (vooral van de jeugd) die her en 
der zijn gevonden. Ook tassen, paraplu’s of 
sportspullen liggen erbij. Mist u iets, kijk hier 
dan even naar. Vanaf 10 januari gaan de spullen 
naar de kledingbank. 

Sponsoren 
We zijn blij met onze nieuwe sponsoren: het 2e 
elftal is in een nieuw tenue gestoken door Zuur 
Las en Constructie en Installatiebedrijf W.J. 
Lanting en de JO7 door Administratiebureau I.H. 
Werkman en Technisch Installatiebedrijf Bakker. 
Daarnaast heeft de club Aristo Promotions en 
Reinders stuc- en schilderwerk na jarenlange 
hoofdsponsorschap weten te binden als 
stersponsoren. Ook Autobedrijf Ter Veer, Hubo 
Loppersum, Van Stad tot Wad, Baderie Assen en 
D&U accountants zullen de komende drie 
seizoenen stersponsor van SC Loppersum zijn. 

scloppersum.nl 
Het komt wel eens voor dat leden/ouders/
supporters/belangstellenden vragen stellen 
waarvan het antwoord zonder meer te vinden is 
op onze website. Dergelijke vragen beginnen 
vaak met ‘Wanneer is……..?’ Welnu: de 
antwoorden op deze vragen zijn meestal zonder 
meer te vinden op onze website. In de eerste 

plaats onder de tab ‘Kalender’ en in de tweede 
plaats - als de activiteit actueel wordt - op de 
home-pagina al dan niet op de banner die 
roulerende slides toont. Als het gaat om 
competitie-info van de jeugd, kijk dan bij het 
betreffende team en klik bijv. op ‘toon 
speeldagenkalender’. 

Vrijwilligers 
SC Loppersum is en blijft altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers! Denk aan 
kantinevrijwilligers op de donderdagavond en 
zaterdag, scheidsrechters en jeugdleiders en 
-trainers. Meld je bij het bestuur als je iets wilt 
doen voor de club en bedenk dat altijd geldt: 
vele handen maken licht werk! Op vrijdag 28 
februari hebben we een vrijwilligersavond 
waarop onze vrijwilligers in het zonnetje 
worden gezet. 

Nieuwjaarsvisite 
Op 4 januari vindt de jaarlijkse nieuwjaarsvisite 
weer plaats met om 15:00 uur de ronde van 
Zeerijp oftewel ‘Rondje Riep’.en vanaf 16:00 uur 
staat de snert en boontjessoep klaar voor 
iedereen. Om 17:00 begint de nieuwjaarsvisite. 
met de meest besproken toespraak van het jaar 
door onze voorzitter. Vanaf 18.00 uur tot ….: 
napraten onder het genot van een hapje en 
drankje met muziek. U komt toch ook?!
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SAMENWERKING MET DE FIVEL 
Het moest er ooit eens van komen en nu is het dan zo ver: SC Loppersum heeft samen met De Fivel 
besloten een Samenwerkende Jeugd Organisatie op poten te zetten! Beide verenigingen merken dat 
het in stand houden van alle jeugdteams in de verschillende leeftijdscategorieën steeds moeizamer 
wordt en samen voelen we de verantwoordelijkheid om de voetbalvoorzieningen voor de jeugd in onze 
regio zo goed en zo lang mogelijk in stand te houden. Het eerste verkennende gesprek heeft plaats 
gevonden, op 8 januari 2020 gaan we met grotere delegaties weer om de tafel. De intentie is om m.i.v. 
het seizoen 2020-2021 de jeugdafdelingen samen te voegen. Hoewel het ongetwijfeld een avontuurlijk 
en wellicht soms ook een spannend proces zal zijn, hebben we het volste vertrouwen dat het tot een 
mooie samenwerking zal komen!



24E EDITIE BOSHALTOERNOOI IN LOPPERSUM 
 
Traditioneel wordt het seniorentoernooi in de laatste week van december gespeeld.  
Deelnemers zijn Middelstum, Loppersum, De Fivel, Stedum, Poolster en Holwierde. 
Er wordt gespeeld op vrijdag 27 december en zaterdag 28 december. Op beide avon-
den wordt er gevoetbald van 19.15 uur tot 22.13 uur. Daarna wordt er afgesloten met 
festiviteiten en muziek. 
Er wordt gespeeld in één grote poule van zes teams. Alle teams spelen 1x tegen  
elkaar, verdeeld over de twee avonden. De tweede avond zal eindigen met drie wed- 
strijden tussen de nummers 5-6, 3-4, en de finale tussen de nummers 1 en 2 van 
de poule. Het toernooi wordt georganiseerd door de vier gemeentelijke clubs. 
 
Wedstrijdschema 27-12   
   
19.15 - 19.33 uur Loppersum Poolster 
19.35 - 19.53 uur Holwierde Middelstum 
19.55 - 20.13 uur De Fivel Stedum 
20.15 - 20.33 uur Holwierde Loppersum 
20.35 - 20.53 uur Poolster  De Fivel 
20.55 - 21.13 uur Middelstum Stedum 
21.15 - 21.33 uur Loppersum De Fivel 
21.35 - 21.53 uur Middelstum Poolster 
21.55 - 22.13 uur Stedum Holwierde 
   
Wedstrijdschema 28-12   
   
19.15 - 19.33 uur Stedum Loppersum 
19.35 - 19.53 uur Holwierde Poolster 
19.55 - 20.13 uur Middelstum De Fivel 
20.15 - 20.33 uur Poolster Stedum 
20.35 - 20.53 uur Loppersum  Middelstum 
20.55 - 21.13 uur De Fivel Holwierde 
Finalewedstrijden   
21.15 - 21.33 uur nr. 5 nr. 6 
21.35 - 21.53 uur nr. 3 nr. 4 
21.55 - 22.13 uur Finale  
   
22.30 uur Prijsuitreiking  
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