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Sportteams

1. Vrouwen 1 - Drs. Vijfje
Allereerst willen wij natuurlijk zeggen dat we ons vereerd voelen om genomineerd te zijn voor
sportteam van het jaar. Heel erg bedankt hiervoor!

Vorig jaar zijn wij met DRS Vijfje landskampioen geworden. Wat een spektakel was dit!
Het hele seizoen zijn wij een team geweest. Een team met passie voor de sport. Een team dat
met plezier voetbalt. En door met plezier het spelletje te spelen lukt eigenlijk ook alles. Elke
wedstrijd ging iedereen er voor. Hierdoor zijn we gekomen waar we nu staan. Landskampioen
2021-2022! 💙

Ik denk dat we deze prestatie alleen hebben kunnen bereiken door met elkaar en ook zeker
voor elkaar te werken.

Vorig seizoen hebben we constant mee gedraaid in de top 3. Uiteindelijk zijn we in de playoffs
beland waar we in de halve finale tegen futsal Feyenoord speelden. Deze wisten we te winnen
waarna de finale volgde. De eerste finale wedstrijd wisten we maar net over de streep te
trekken na een spannende penalty reeks. De 2e finale wedstrijd werd in het mooie Groningen
gespeeld. Dit was een magische avond en uiteindelijk wisten wij aan het langste eind te
trekken en mogen we ons terecht landskampioen 2021-2022 noemen.

Door landskampioen te worden mochten wij mee doen aan een internationaal toernooi in
Italië. In Italië speelden we tegen Citta ‘ Di Falconara (Italië), DEAC (Hongarije) en Ku AZS UAM
Poznan (Polen). Wat een ervaring was dit! Hier hebben wij heel veel geleerd, op voetbal
gebied maar ook op het gebied van een team zijn.

De prestaties die wij afgelopen seizoen hebben neergezet hebben we alleen kunnen
neerzetten door te presteren als een team.
Daarom vinden wij ons zeker het sportteam van het jaar 💙



2. Heren 1 - GCHC
‘Wij vinden dat H1 deze prijs verdient omdat ze afgelopen jaar met 59 punten uit 22
wedstrijden het voor mekaar hebben gekregen om eindelijk te promoveren naar de
overgangsklasse. Deze spelersgroep zit voor een groot deel al jaren bij elkaar en na 2 corona
seizoenen waarin de punten er wel waren maar er geen kans was op promotie (afgelasting
seizoen) was het dan eindelijk zover. Onze staff Frits Telkamp (10 jaar) Erik Westerhof (10 jaar)
en Lennart Bosma (2 jaar/oud speler) hebben het met de gehele spelersgroep gedaan en
gevochten tot het eind om deze prachtige prijs te bewerkstelligen. Het is ook niet slecht om
even te benoemen dat we na deze promotie dit seizoen 22/23 weer volop mee mogen doen
en de winterstop in zijn gegaan op een gedeelde 3e plek!’



3. Mixteam ‘Judoteam Groningen’ - Mattekloppers
‘Is vorig jaar tweede geworden op het NK. Een unieke prestatie! Op 25 juni zijn 2 teams uit
Groningen afgereisd naar Ahoy Rotterdam om te strijden op de NK teamcompetitie. In
samenwerking met andere clubs uit Groningen heeft De Mattekloppers een tweede plek weten
te bemachtigen! Ze maakten snel de voorrondes af (4-0 tegen Topjudo Kenamju
en 4-2 tegen Theo Meijer Sport), maar verloren in de finale van Mahorokan (4-1).

4. Heren 1 - Drs. Vijfje
Lieve sportfanaten!

Wat een ontzettende eer dat wij genomineerd zijn voor de titel sportteam van het jaar. Wij
willen hiervoor iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedanken!

Afgelopen seizoen hebben wij met het mannen-vlaggenschip van G.S.F.V. Drs. Vijfje het
langverwachte kampioenschap in de Topklasse F gerealiseerd en komen wij daardoor dit
seizoen eindelijk weer uit op het landelijke niveau zaalvoetbal. Waar corona twee keer roet in
onze titelaspiraties heeft gegooid, kon afgelopen seizoen niemand ons afstoppen.

Enkele spelers van ons team had tot vorig seizoen nog geen enkele keer een bal in de zaal
aangeraakt, maar flikten het toch om Vijfje1 kampioen te maken van de Topklasse F. We
hebben dit enkel als team kunnen bewerkstelligen. Een gedreven, leergierig en fanatieke
groep jonge studenten die drie avonden per week van hun studententijd opgeven om
uiteindelijk het hoogst haalbare te halen.



Het kampioenschap behalen ging echter niet makkelijk. Twee keepers die hun vingers in
dezelfde week braken, een andere die zijn middenvoetsbeentje brak en noem maar op. Als
team hebben we dit opgelost, door nog harder te werken en nog meer vuile meters te maken
in de zaal, waardoor we uiteindelijk verdiend met de schaal in onze handen stonden en
hierdoor recht hebben op de titel ‘sportteam van het jaar’.

Na een succesvol Groot Nederlands Studenten Kampioenschappen (GNSK) hebben wij de eer
om als zaalvoetbalteam Nederland te mogen vertegenwoordigen in Split, Kroatië. Acht dagen
strijden om uiteindelijk met dezelfde titel terug te vliegen naar Nederland, Europees
studenten-zaalvoetbalteam van het jaar 2022!

Een ontzettende fijne avond toegewenst en heel veel sportplezier voor het jaar 2023!

Liefs,
G.S.F.V. Drs. Vijfje Heren 1


