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“Is die man mei it skipperspetsje der net?” deze vraag hoorden we de laatste tijd steeds 

vaker op de sportvelden waar ons vlaggenschip moest acteren. Wij wisten natuurlijk gelijk 

over wie men het dan had: Anne Zuidema. Helaas moesten we dan antwoordden dat de 

gezondheid Anne steeds meer parten ging spelen. En daar had hij het moeilijk mee want 

Anne was een man van de wereld. Hij heeft heel wat reizen met zijn vrouw Klaske gemaakt. 

Maar ook de reizen naar de vele wedstrijden van Anjum 1 was voor hem iedere keer een 

uitje en hij kwam dan ook overal. Zodoende dat men Anne overal kende ook mede door zijn 

ongezouten mening over het wel of niet buitenspel, een corner of doeltrap of een penalty of 

niet. Maar Anne was niet alleen supporter want als zoon van oud voorzitter Gerrit Zuidema 

wist hij al vroeg dat er heel wat moet gebeuren om een voetbalclub draaiende te houden. 

Hoewel hij zelf volgens mij bestuurlijk niet actief binnen onze club is geweest heeft hij toch 

het nodige gedaan. Welke club kan zeggen dat een supporter bij iedere wedstrijd de spelers 



trakteert op een sinaasappel of manderijn? Anne heeft het decennia lang gedaan. Ook stond 

hij bij iedere thuiswedstrijd entree te heffen bij de ingang bij het B veld. Want wie zijn 

jongens wilde zien spelen moest betalen. En niet te vergeten de vele prijzen welke hij bij de 

middenstand van Dokkum wist los te krijgen als er weer eens een feestavond was.  

Maar zoals gezegd moest hij de laatste jaren telkens een stapje terug doen wat gezondheid 

betreft. Het overlijden van zijn Klaske was een grote klap voor Anne en hij had het hier 

moeilijk mee. Toch hield hij altijd de moed erin ook toen hij  zijn huis aan de Houtduif moest 

inleveren voor een kamer in Dongeraheem. De man die altijd onderweg was zijn wereld 

werd steeds kleiner en kleiner. De overgang naar Talma Huis in Veenwouden gaf al aan dat 

het steeds slechter met hem ging. Tot hij afgelopen maandag aan zijn laatste reis is 

begonnen, syn skipperspetsje op. 

We zullen hem missen, het wordt stil langs de lijn. 

 

 

 


