
JAARVERSLAG ZAALVOETBAL SEIZOEN 2008/2009 
Het zaalvoetbalseizoen 2008/2009 kwamen er net als het seizoen daarvoor drie teams in actie. De prestaties van 
deze zaalteams zien er als volgt uit: 
 
Het eerste: Het eerste zaalteam onder leiding van Benny Drenth, Gabor Stolp en Wout Flokstra was het seizoen 
hiervoor nog het vierde zaalteam, maar promoveerde toen naar de derde klasse. Uiteraard werden ze daarom dit 
seizoen het eerste zaalteam. De doelstelling voor dit seizoen was handhaving in de derde klasse. Deze 
doelstelling hebben ze vrij gemakkelijk gehaald. Lang draaide dit team mee in de bovenkant van de middenmoot, 
om uiteindelijk onderin de middenmoot te eindigen. Voor de eerste keer in de derde klasse is dat een prima 
prestatie. Ze hadden waarschijnlijk nog hoger kunnen eindigen als ze ook de uitwedstrijden op maandagavond 
wat vaker de beschikking hadden gehad over hun spelers die ook bij de eerste veldselectie zitten. Met deze 
spelers erbij bij uitwedstrijden op de maandagavond hadden ze zeker meer punten gehaald. 
 
Het tweede: Het tweede zaalteam staat al jaren onder leiding van Harold Jager. Zijn team stond halverwege de 
competitie op de tweede plaats en deed toen dus nog volop mee voor het kampioenschap. In de tweede helft van 
de competitie lieten ze helaas wat meer punten liggen en zijn ze uiteindelijk net als vorig seizoen in de subtop 
geëindigd. 
 
Het derde: Ons derde zaalteam draaide net als voorgaande seizoenen weer mee in de subtop. Onder de ervaren 
leiding van Jan Stevens en Martin Datema zijn ze als vierde geëindigd en zijn daarmee van onze zaalteams het 
hoogste geëindigd. Twee posities hoger dan het seizoen ervoor, dus een uitstekende prestatie. 
 
Het nieuwe seizoen zijn er weer vier zaalteams. Een aantal Westerborkers is tijdens de zomerstop lid van onze 
vereniging geworden en zullen het nieuwe seizoen FIT Boys 4 in de zaal worden.  
 
Bestuurslid zaalzaken, 
Erik Weurding 

 


