Regio

Vrijdag 12 november 2021
Nieuwsblad Noordoost-Friesland

10

Lyanne Iedema naar Oranje MO16
■ Is

Anjum straks het eerste dorp dat een international oplevert

Lyanne Iedema uit Anjum zit bij de laatste
twintig geselecteerden voor het Nederlands voetbalelftal
voor meisjes onder de
16 jaar (MO16). Volgende week vertrekt
zij naar Breda om op
woensdag 17 november mogelijk haar debuut te maken als linkerspits in een oefeninterland tegen België. Met wellicht een
vervolg in Noorwegen, Portugal en
Frankrijk.

ANJUM Het vlaggenschip van vv
Anjum in de derde klas B zaterdag blijft aanvallend kennelijk
inspiratie halen uit de majestueuze molen met een verrassende
tweede plek. Tegen de verwachting in, zoals enkele jaren geleden ook de winst op de Freule verrassend was te noemen. Sinds
maandag 8 november schrijft het
relatief kleine dorp Anjum opnieuw geschiedenis. Op die dag
kreeg de 14-jarige voetbalster Lyanne Iedema te horen dat zij bij
de selectie van twintig speelsters
zit van Oranje MO16. Dus misschien is Anjum straks het eerste
dorp dat een international oplevert.
Via de mail kreeg Lyanne te horen dat ,,sij trochgien is by de
KNVB’’, zoals vaste chauffeur en
heit Johan Iedema verheugd vertelt. En dat ook nog als enige
speelster uit het noorden van het
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land. Formeel waren er drie selectietrainingen in Barneveld met in
totaal 50 geselecteerde speelsters. Daarna werden 30 speelsters uitgenodigd van wie er nog
eens tien zouden moeten afvallen om uit te komen bij de definitieve selectie van 20. Door omstandigheden was Lyanne alleen
op de eerste selectietraining aanwezig. Johan Iedema (43) legt uit:
,,De twadde kear wie Lyanne siik,
en de tredde kear hienen myn
frou Willy en ik corona, dus doe
gie it ek net troch.’’

Het verschil tussen Heerenveen
MO15 en de Beloften is dat de eerste categorie alleen maar traint,
terwijl de Beloften uitkomen in
competitieverband. ,,Ik bin aansens de jongste.’’ De MO16 van SC
Heerenveen speelt overigens wel
in competitieverband.
Lyanne ging op zesjarige leeftijd
op voetbal en ontwikkelde zich
zo snel dat zij op advies van de
KNVB de overstap maakte naar de
B-junioren van Be Quick. Zij werd
op haar elfde jaar twee keer gescout door de KNVB toen zij nog
uitkwam voor Anjum, als meisje
tussen de jongens centraal op het
middenveld.

‘Kerstkind’
In zekere zin zou je Lyanne een
‘kerstkind’ kunnen noemen
want op 23 december wordt zij
vijftien jaar. Die selectie betekent
dus dat zij volgende week mogelijk een of meer interlands mag
spelen. Een welkome afwisseling
van het ritme trainen en school.

Want Lyanne traint op dit moment vier keer per week. Drie
keer twee uur en een keer anderhalf uur. Met heit Johan als vaste
chauffeur. ,,Ik bin bussjauffeur
en kin it mei in betide tsjinst sa
regelje dat ik mei Lyanne op moandei, tiisdei, tongersdei en freed
nei de trainingen kin.’’
Toetsen voor trainingen
Lyanne zit op OSG Piter Jelles Dalton Dokkum in Dokkum en doet
de mavo. ,,Ik sit oant 12.15 oere
op skoalle, de lessen dy’t ik mis
mei ik letter ynhelje op skoalle.’’
Met de kanttekening dat belangrijke toetsen voorrang hebben op
trainingen. Die trainingen vinden plaats op de velden van Udiros in Nieuwehorne. Ander verheugend nieuws in dit verband is
dat Lyanne voor volgend jaar ook
is geselecteerd voor de Beloften
(16-18 jaar) van SC Heerenveen.

Linksbenig
De laatste twee jaar speelt Lyanne
echter linksbuiten met als bonus
dat linkerbeen. Zij is linksbenig
maar: ,,Ik moat it ek fan myn
snelheid ha hear.’’

61-ste editie van Vogelshow De Woudzangers
HARKEMA De jaarlijkse vogeltentoonstelling van volièrevereniging De Woudzangers staat
weer voor de deur. De zeer gevarieerde show wordt volgende week
gehouden in de grote zaal van café De Klok in Harkema. Op
woensdagavond 17, donderdag
18, vrijdag 19 en zaterdagochtend 20 november kan het publiek de vogels bewonderen.
Bij de tentoonstelling van De
Woudzangers - de 61ste editie zijn maar liefst ruim vijfhonderd
vogels te aanschouwen. Aan de
show doen maar liefst circa vijftig
liefhebbers mee. Met dat aantal
inzenders is het bestuur van de
volièrevereniging erg blij.
De tentoonstelling van De Woudzangers, waar ook een verkoop- Archieffoto

klasse aanwezig is, staat altijd garant voor hoge kwaliteit. Keurmeesters van de Nederlandse
Bond
van
Vogelliefhebbers
(NBvV) komen dinsdag 16 november naar De Klok om de vogels te
beoordelen.
Een dag later - woensdag 17 november - staat in de avonduren de
opening van de show op het programma (20.30 uur). Naast de leden van De Woudzangers zijn
hierbij ook andere belangstellenden van harte welkom. Voor het
publiek is de tentoonstelling in
De Klok verder geopend op donderdag 18 november van 14.00
tot 22.00 uur, op vrijdag 19 november van 14.00 tot 22.00 uur en
op zaterdag 20 november van
10.00 tot 12.00 uur. ■

Bij Be Quick Dokkum mocht Lyanne zich verkleden in een aparte kleedkamer of in de lege kleedkamer van een scheidsrechter.
Het was in deze periode dat SC
Heerenveen belde met de vraag
of zij bij SC Heerenveen wilde komen trainen. En voetballen bij de
MO16 van SC Heerenveen. Aanvankelijk dus twee keer per
maand op zondag bij SC Heerenveen trainen bij voetbalclub
Helpman in Groningen.
En volgend jaar gaat Lyanne naar
de Beloften en wie weet treedt ze
dan in de voetsporen van Tiny
Hoekstra uit Rinsumageast die
SC Heerenveen inmiddels verruilde voor Ajax. ,,Ik ha yn in
oefenwedstriid al in kear tsjin
har spile.’’ Maar eerst de uitdaging om de eerste international
uit de voetbalhistorie van Anjum
te worden. ■
Rynk Bosma

HARKEMA

Carbidteam stopt
met feest tijdens
oud en nieuw
Carbidteam Harkema organiseert
dit jaar geen feest op oudjaarsdag. Door de groeiende belangstelling voor dit evenement ziet
het team geen kans meer om de
veiligheid van iedereen te waarborgen. Dat laat Marc Ytsma
namens de ploeg op Facebook
weten. Het feest begon destijds
met één koelkast en een kleine
partytent met 50 bezoekers. Dat
is in de loop der jaren uitgegroeid
tot een evenement met meer dan
500 man in een weiland die samen het jaar kwamen afsluiten.
,,Voor ons zijn het geslaagde
feesten geweest.’’

