
Middelstum walst over Harkstede heen met 10-0 

Middelstum heeft in de wedstrijd tegen Harkstede goed aan het zelfvertrouwen gewerkt. In een 

éénzijdig duel wonnen de blauwhemden van een onthutsend zwak Harkstede met dubbele cijfers. De 

overwinning had gezien het wedstrijdbeeld zelfs nog hoger uit kunnen vallen, maar dat bleef de 

bezoekers bespaard. 

Na de overwinningen op respectievelijk De Fivel (0-1) en SGV (3-1) heeft Middelstum na de winst van 

vandaag de komende week alle kansen om zich in de dubbele ontmoeting tegen rode lantaarndrager SC 

Scheemda zich definitief veilig te spelen. Dinsdagavond (19 april) komen de Oost-Groningers op bezoek in 

Middelstum, een paar dagen later (zaterdag 23 april) ontmoeten de ploegen elkaar in Scheemda. 

Mochten beide duels in winst worden afgesloten moet het wel heel raar lopen dat Middelstum alsnog in 

de nacompetitie zal belanden. 

 

Van een wedstrijd tegen Harkstede was zaterdag op het sportpark in Middelstum eigenlijk geen sprake. 

Ondanks dat Middelstum slechts met 2-0 de rust inging had het krachtsverschil al voor de pauze in 

doelpunten moeten worden uitgedrukt. De equipe van Jan Jaap Zijlstra sprong slordig met de geboden 

kansen om waardoor de bal slechts 2 keer uit het doel hoefde te worden gevist door de 50 jarig doelman 

Dick Voorma onder de lat bij de bezoekers uit Harkstede. 

 

Schiettent. 

Na de rust ging het in een rap tempo wat betreft het scoren, en leek het net een schiettent voor het doel 



van Harkstede. Middelstum schoot zich vandaag met deze monsterscore uit het negatieve doelsaldo 

waarin de ploeg lange tijd stond deze competitie. Harkstede maakte er een beschamende vertoning van, 

en mocht zelfs blij zijn dat de voorwaartsen van Middelstum niet altijd even scherp waren in de afronding 

waardoor het slechts bij 10-0 bleef na 90 minuten. 

Met nog vijf wedstrijden voor de boeg waarvan 3 wedstrijden thuis en 2 uitduels heeft het er alle schijn 

van dat de equipe van Zijlstra ook volgend seizoen opnieuw uit mag komen in de 4e klasse van het 

zaterdagvoetbal. 

 

Middelstum-Harkstede 10-0 (2-0): 17. Thijs Hoekzema (strafschop) 1-0, 35. van der Laan 2-0, 49. Vaatstra 

3-0, 54. Milcovic 4-0, 58. Milcovic 5-0, 65. Vaatstra 6-0, 71. De Graaf 7-0, 76. Brontsema 8-0, 82. 

Brontsema 9-0, 89. Karsten Hoekzema 10-0 

Bekijk het FOTOVERSLAG van deze wedstrijd. 

Bron: Sportredactie Middelstum-info (17 april 2016)  Jaap van der Laan 

 

http://www.middelstum.com/Middelstum-%20Harkstede%20zaterdag%2016%20april%202016/

