
Middelstum sluit seizoen af met winst in Oostwold. 

De blauwhemden van de v.v. Middelstum hebben het seizoen 2015-2016 afgesloten met een keurige 2-

5 overwinning uit bij VVS in Oostwold. Hiermee revancheerde de equipe van coach Jan Jaap Zijlstra zich 

op de belabberde vertoning van een week eerder thuis tegen De Fivel (1-2). Door de winst eindigde de 

ploeg op een 9e plaats op de ranglijst. 

 

Middelstum kon in Oostwold vrijuit voetballen. De equipe van Zijlstra mocht namelijk met 18 doelpunten 

verschil verliezen van VVS om de nacompetitie te ontlopen. Met die gedachte in het achterhoofd maakte 

de ploeg er een mooie middag van in Oost-Groningen. Al na 6 minuten kon er voor de eerste keer gejuicht 

worden door de bezoekers uit Middelstum. Kristiaan Boelema liet de VVS doelman kansloos 0-1. 7 

minuten later werd het echter alweer gelijk door een treffer van Boven van VVS. Middelstum kwam na 26 

minuten opnieuw aan de leiding, opnieuw liet Boelema het net krullen 1-2. Dit werd tevens de ruststand. 

Na de rust was het lange tijd stil wat betreft de doelpunten. In de 83e minuut werd het lot voor VVS, dat 

nu nacompetitie moet spelen, beslist door een derde treffer van Middelstum welke op conto kwam van 

Hoeksema 1-3. Bij VVS geloofde men het toen wel. In het resterende deel troffen beide ploegen nog 3 

keer het doel. Vaatstra tekende de 1-4 aan namens Middelstum. Amper 2 minuten later stond er een 

tussenstand van 1-5 op het scorebord, deze keer was het Hoekzema met een Z die scoorde namens 

Middelstum. Het slotakkoord was voor de thuisploeg waar Kelder de eindstand op 2-5 bepaalde. 

 



Een mooi resultaat voor Middelstum, dat zich net als vorig seizoen pas in de slot van de competitie 

definitief veilig speelde. Na de zomer zullen de blauwhemden opnieuw uitkomen in de 4e klasse C. Wie 

weet tot dan. 

VVS-Middelstum 2-5 (1-2): 6. Boelema 0-1, 13. Boven 1-1, 27. Boelema 1-2, 83. Hoeksema 1-3, 88. 

Vaatstra 1-4, 90. Hoekzema 1-5 (strafschop), 90. Kelder 2-5. 
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