
Middelstum boekt belangrijke zege op SIOS. 

De opluchting was zaterdagmiddag groot na afloop van de wedstrijd tussen Middelstum en SIOS uit 

Sauwerd. Na weken te hebben verloren pakten de blauwhemden eindelijk weer eens de volle winst. 

Uitgerekend runner-up SIOS werd door de equipe van trainer Raymond Scholtens verslagen met 2-1. 

De ziekenboeg bij Middelstum begint gelukkig weer wat leeg te lopen. Het werd ook tijd want de 

problemen waren de laatste weken groot voor de Middelstumers die tot zaterdag slechts 3 punten 

hadden vergaard en één na laatste stonden op de ranglijst. Zaterdag keerde Kristian Boelema en Marko 

Woortman terug in de basis van de thuisploeg, en maakte Anne Vaatstra in de tweede helft zijn rentree. 

Na weken blessureleed mocht Boelema van meet af aan beginnen, het zou Middelstum zaterdag geen 

windeieren legen, dat werd achteraf wel duidelijk. Boelema was in de ontmoeting tegen SIOS belangrijk 

voor zijn ploeg. 

  

De bezoekers uit Sauwerd begonnen zaterdag sterk aan de wedstrijd in Middelstum. Ondanks een licht 

veldoverwicht en wat kansjes in de beginfase hield de verdediging, die goed stond deze keer, van 

Middelstum stand. Gaandeweg de eerste helft kreeg Middelstum wat meer grip op de wedstrijd. Het 

resulteerde in een prachtig schot van Gerard Bronsema na een klein half uur wedstrijd. De sluitpost van 

SIOS redde echter op formidabele wijze waardoor het 0-0 bleef. Met de brilstand werd ook de 

kleedkamer opgezocht door beide ploegen na 45 minuten. 

Ook na rust leek het er veel op dat er niet gescoord zou gaan worden door beide ploegen. Het venijn zat 

hem zaterdag in de staart van de wedstrijd. Eerst scoorden de bezoekers door middel van een goal van 

Jochem Huinder (in de 85e minuut) die in de counter van de bezoekers beheerst raak schoot 0-1. 

Middelstum ging niet bij de pakken neer zitten en stroopte de mouwen nog maar eens extra op. Amper 2 

minuten na de openingstreffer stond de stand alweer gelijk 1-1 door Kristian Boelema. Het geloof en de 

wil op een beter resultaat was bij beide ploegen duidelijk aanwezig. Voor Middelstum kwam na een 

prachtige aanval de 2e treffer van Boelema als een bevrijding. SIOS probeerde van alles om de stand nog 

om te buigen en kreeg hiervoor ook mogelijkheden. Middelstum hield echter stand en was nog dicht bij 

de 3-1 nadat men eerst alle geluk van de Wereld had dat de bezoekers vlak voor tijd de paal in de weg 

zagen staan om de gelijkmaker op het bord te krijgen. Na 90 minuten was de vreugde dan ook groot in 

het thuiskamp met het behaalde resultaat. 

Zaterdag gaat Middelstum op bezoek in Spijk bij Poolster dat maar liefst met 8-1 FC LEO een klop gaf. 

Middelstum- SIOS 2-1 (0-0): 0-1 Huinder (85); 1-1 Boelema (87); 2-1 Boelema (89) 
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