
Sander Jonkers nieuwe hoofdtrainer van geelzwarte zondagclub. 

 

  

Volbloed Alcideaan voelt zich thuis bij Steenwijker Boys 

 

-door George Huisman 

STEENWIJK – Sander Jonker (44), geboren en getogen Meppeler, ‘altijd’ bij Alcides gevoetbald, van 

de F’jes tot en met het eerste elftal, is de nieuwe trainer van de zondag-hoofdmacht van 

Steenwijker Boys. Sinds 2003 woont hij met zijn gezin in Steenwijk. ‘Dat ik hier hoofdtrainer zou 

worden was voor mij net zo’n verrassing als voor een heleboel andere mensen. Maar ik ken de club 

heel goed, heb hier zelf een jaar of zeven in het eerste gevoetbald. Ik heb er een goed gevoel bij’. 

‘Hoe leer je in een nieuwe woonplaats het snelst mensen kennen? Via een sportvereniging. Op een 

dinsdagavond ben ik op de fiets gestapt, bij Olde Veste, Steenwijker Boys en Steenwijk langs gefietst 

om mezelf aan te bieden als voetballer. Woensdags al kreeg ik een telefoontje van Willem ter Horst, 

vrijdags zat ik bij Jan Boxum en Jaap Knol aan tafel. Ik was binnen bij de Boys. Zij waren destijds net 

naar de vierde klas gepromoveerd. In de tijd dat Hendry Los er voetbalde en Jeroen Dekker, Justin 

Heinen, Fransje van Dokkumburg, Ronald de Boer, mijn buurman Freddy te Lande. Het was een leuk 

team dat leuk voetbalde en het was er beregezellig. Na een jaar of zeven moest ik gedwongen 

stoppen van de dokter, versleten knieën, ik was 33, 34 jaar’.  

‘Mijn zoon was ondertussen op een voetballeeftijd gekomen en we gingen op zoek naar een club 

voor hem. Ik vond het bij Olde Veste allemaal veel te groot en te massaal, Steenwijker Boys had 

helaas geen jeugd, toen bleef Steenwijk over. Ik ben daar zelf jeugdtrainer geweest, trainer van het 

tweede, één jaar assistent van hoofdtrainer Peter Pot en tot slot technisch jeugdcoördinator’.    

Interesse 

Toen, op een donderdagavond, belde Steenwijker Boys-bestuurslid Frans Manuputty, of Sander 

Jonkers interesse had in het hoofdtrainerschap bij de geelzwarten. ‘Ik was heel verrast’, bekent 

Jonkers. ‘Nooit over nagedacht. We hebben een avond bij elkaar gezeten, Frans was vrij duidelijk hoe 

de vlag erbij hing. Ik zei ja. Ik ken de club, ik ken de mensen, ik ken de sfeer. Bij de Boys word je altijd 

open en eerlijk ontvangen. Er is niemand die iets van je vindt, je bent zoals je bent en dat is prima. 

Dat vind ik heerlijk aan die vereniging. Het is alleen erg jammer dat ze geen eigen jeugd hebben. Ik 

stort me volledig op het vlaggenschip, zorgen dat er weer een beetje plezier wordt gemaakt’.  

Sander Jonkers wordt dus hoofdtrainer en daarmee eindverantwoordelijke. ‘Albert Oudjes is en blijft 

assistent-trainer/teammanager, Jan Boxum is assistent-trainer, Joop Peemen de verzorger en Patrick 

Vonk wordt keeperstrainer. Boxum is de veldtrainer voor de dinsdag en de vrijdag. Iedereen zag dat 

er verfrissing nodig is. Jan heeft ook een lastig jaar gehad. Mooi dat hij de belangen van de 

Steenwijker Boys wil blijven behartigen’.  

Selectie 

‘Ik ken alle mannen van het nieuwe eerste team, ik heb ze allemaal persoonlijk gesproken. Het gaat 

een mooi jaar worden’, verwacht Sander. ‘Ik heb wat veranderingen voor ogen, niet al te gek hoor. Ik 



wil van een vast patroon voetballen uitgaan. Er is een selectie van 28 man, inclusief het tweede elftal, 

dáár trainen we gezamenlijk mee. Dat betekent dat je altijd kunt trainen. Vier, hopelijk vijf spelers 

van het tweede komen straks bij het eerste voetballen. Aanvoerder Tim Grasmeijer gaat lager 

voetballen, evenals Sybren Boschma. Jacco Schaap gaat naar de zaterdag, Melvin de Leeuw stopt, 

twee spelers vertrekken naar vv Steenwijk. Het was een kwestie van bloed, zweet en tranen, maar 

uiteindelijk hebben we een selectie kunnen vormen waarmee we in de vierde klasse prima kunnen 

mee draaien’.   

‘Ik heb er veel zin in. We hebben al een kick-off gehad met nieuwe selectie, er zitten wat nieuwe 

jongens bij natuurlijk, even kennismaken, dat iedereen weet wat voor gezicht er bij welke naam 

hoort. We hebben straks dat mooie George Fransen-toernooi in Willemsoord (zie daarvoor ook 

elders in deze krant, GH), dan nog een of twee oefenwedstrijden en drie bekerwedstrijden. Dan 

zullen we met zijn allen toch wel een beetje idee hebben wat we willen en wat we kunnen. Straks 

spelen we met een flink verjongd elftal; ik ben daarom heel blij dat routiniers Jesper Huisman en 

Jeroen Braad blijven. Jesper Welling kan hopelijk in de winterstop aansluiten. Ja, ik heb er zin in!’  

Zaterdagavond 

De nieuwe hoofdtrainer van Steenwijker Boys verheugt zich op de komende competitie, met een 

aantal clubs uit de regio, zoals DVSV, De Blesse, Havelte en Steenwijkerwold. ‘Ik hoop dat we zoveel 

mogelijk de thuiswedstrijden op een zaterdagavond kunnen voetballen. Dan liefst in combinatie met 

Steenwijker Boys zaterdag: zij om 17.00 uur, wij erachteraan om 19.00 uur. Mooie wedstrijden, de 

hut vol, ook leuk voor de club’. 

BIJSCHRIFT 

Sander Jonkers: ‘We gaan er een mooi jaar van maken’. Foto: George Huisman 

 

 


