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Spits en gewezen spits: altijd Woudsend
warmingupamateurvoetbal

Samen scoorden
Edwin Reekers en
opvolger Boy
Wouda als spits
van vv Woudsend
bijna vierhonderd
doelpunten. Ze
probeerden het
even hogerop,
maar de clubliefde
won. Het motto:
eens een Wâlds-
einer, altijd een
Wâldseiner.

E
EDWIN FISCHER

Een op de zes inwoners van
Woudsend is lid van de
plaatselijke voetbalvereni-
ging, een typische dorpsclub

in de Súdwesthoeke van Friesland.
Edwin Reekers en ook Boy Wou-

da, beiden ‘berne, hikke en tein’ in
Woudsend, zijn vergroeid met het
clubje dat dit jaar het tachtigjarig
bestaan viert. ,,Ik ha it oait by Snits
yn de earste klasse besocht’’, vertelt
Edwin Reekers. Als 27-jarige werd
hij door de toenmalige zondag-
eersteklasser benaderd. ,,By Wâlds-
ein skoarde ik in protte en Snits
frege my om de oerstap te meit-
sjen. Mar mei de kryst wie ik wer
werom.’’

Sneek-trainer Arent Bekhof was
destijds vergroeid met de Sneker
club en zijn spits was Hans Jan
Jasper. Of die nou trainde of niet,
goed speelde of slecht, Jasper stond
er in. ,,Dêrom bin ik nei in heal jier
werom gien nei Wâldsein. No tink
ik wolris dat ik Snits te betiid ferlit-
ten ha.’’

Reekers speelde tot 2007 in het
eerste elftal van Woudsend. In de
laatste jaren kreeg hij als ervaren

aanvaller Boy Wouda min of meer
onder zijn hoede. ,,Ik wie sechtjin
jier en kaam yn it earste’’, weet
Wouda. ,,Edwin wie spits en Evert

Roorda stie op rjochts. Dus ik
moast mar op links, ek al koe ik
hielendal neat mei myn linker-
poatsje. Ik wie stiif rjochts. Mar ik

wie al hiel bliid dat ik spylje mocht,
dus ha ik mysels mar leard om ek
mei links te traapjen.’’

Naar eigen zeggen heeft hij het

spitsenvak afgekeken van zijn voor-
ganger, die zo’n 260 goals voor
Woudsend 1 scoorde. ,,Benammen it
fuortdraaien by de tsjinstanner en
de enoarme balfêstheid ha ik fan
him leard.’’

Het bracht Wouda tot nog toe tot
106 goals in de hoofdmacht van
Woudsend. De huidige spits van de
zaterdag-vijfdeklasser maakte, net
als zijn voorganger, ook al eens een
uitstapje naar een hoger spelende
club in de buurt. ,,Balk wie tredde-
klasser en dêr ha ik in jier west.
Mar it nivoferskil wie sa grut… Ik
wie dêr nûmer 22 yn de seleksje en
ha net in protte yn it earste spile.
Doe’t ik dêr kaam, moast ik noch in
skorsing fan trije wedstriden útsit-
te. Dan rinst fansels al achter de
feiten oan.’’

Energie steken in verkeerde
dingen is volgens Reekers een klein
probleem van Wouda. ,,Ik hie in
tsjinstanner in knibbeltsje jûn”,
zegt Wouda zelf. ,,Mar it giet de
goeie kant mei my út hear’’, zegt
Wouda.

Hij voelt zich op zijn plek bij
Woudsend en heeft het gevoel dat
dit voor de gehele huidige selectie
telt. ,,Wy binne in hecht team en ik
tink ek dat wy dêrom no boppe
ferwachting dield earste steane,
tegearre mei LVV Ljouwert. Wy
moatte eins ek omheech, want der
komt in goeie lichting oan.’’

De goede spelers zitten nu nog
‘verstopt’ in het B- en C-junioren-
team. ,,Wy ha dit jier gjin A-junioa-
ren, dus der sit wol in gat’’, zegt
Edwin Reekers, die volgende week
afzwaait als bestuurslid. ,,Ik kin net
wer keazen wurde.’’

De club is echter zeker niet van
hem af. Niet voor niets loopt de
naam Reekers als een rode draad
door de vereniging. ,,Mar in echte
famyljeclub is Wâldsein net. Myn
heit komt út in gesin fan alve, dus
dêrtroch komst de namme in prot-
te tsjin.’’

Zijn zoontjes treden wellicht over
een jaar of tien in de voetsporen
van hun heit en worden zo moge-
lijk de opvolgers van Wouda. ,,Se
binne spits en skoare om it leven.
Jeen yn de E2, Mink yn de F2. Dat
fyn ik wol moai. Sjochst ek dingen
fan dysels werom. Mar se geane
foar in wedstriid noch net sa faak
nei de wc as ik yn de goeie tiid. Dat
sil wol komme as se yn it earste
spylje meie.’’

Edwin Reekers kijkt toe hoe zijn opvolger-spits Boy Wouda een bal hooghoudt op de training. FOTO SIMON BLEEKER


