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Voorwoord van de voorzitter

Het voetbalseizoen 2020-2021 zit er dan nu echt op. Helaas was er dit seizoen geen sprake van een 
écht voetbalseizoen op de manier waarop we het gewend zijn. Het coronavirus heeft er ook dit 
seizoen voor gezorgd dat we te maken hadden met restricties, wat natuurlijk grote gevolgen had 
voor het voetbal. Gelukkig voor de jeugdspelers kwam er toch nog de mogelijkheid op een mooi 
toetje en kon men met de Regiocup het seizoen toch nog daadwerkelijk voetballend afsluiten. Deze 
plezierige afsluiting van het voetbalseizoen leidde tot veel vreugde voor de jeugdspelers en 
vrijwilligers die zich eindelijk weer met voetbal konden bezighouden.

Het midzomer voetbaltoernooi, dat vorig jaar zomer ontstond, bezorgde veel leden een plezierige 
afsluiting van het seizoen. Dit bood voor velen nog een gelegenheid om lekker te ballen, waaronder 
op ons spiksplinternieuwe kunstgras. In de komende periode, nog voor aanvang van het nieuwe 
seizoen, zal het kunstgrasveldje worden omgebouwd tot een heuse speedsoccer arena. Het veldje zal 
hierbij worden voorzien van boarding, waardoor het voetbalspel aanzienlijk zal versnellen. Eveneens 
zorgt de ombouw tot een speedsoccer arena voor een mooier en netter aanzien van het veldje. 
Aangezien dit project relatief arbeidsintensief is en uitgevoerd zal worden door vrijwilligers, vereist 
dit echter wel de nodige tijd.

De zomerstop zelf zal in alle opzichten gebruikt worden om de voetbalclub zoveel mogelijk in 
gereedheid te brengen voor het komend seizoen. Zoals je verderop in de CLupdate kunt lezen, is het 
VV Eenrum gelukt om twee gediplomeerde en getalenteerde voetbaltrainers te contracteren voor 
het nieuwe seizoen. Met grote dank aan onze partners voor de jeugdafdeling kunnen we vermelden 
dat er een grote investering in de kwaliteit van de jeugdopleiding mogelijk gemaakt kan worden 
zonder enige vorm van contributieverhoging. Komend seizoen 2021-2022 gaan we er alles aan doen 
om van iedere zaterdag een groot voetbalfeest te maken - op natuurlijk het allermooiste sportpark 
van Groningen!

Voor nu wens ik iedereen een fijne zomervakantie toe. Geniet van elkaar, het mooie zonnige weer en 
natuurlijk de broodnodige rust. Blijf gezond en tot komend seizoen.

Met vriendelijke groet, Herald Jansen

Met deze keer : 
✓Voorwoord van de voorzitter
✓Opening sportpark
✓Komende seizoen vele derby’s voor Heren 1
✓Aanstelling twee nieuwe jeugdtrainers
✓Vorderingen Sportpark en OPROEP!!!
✓Kermiswedstrijden op Vrijdag 20 Augustus



Opening Sportpark

Na een voetbalseizoen met (helaas) veel beperkingen, kijken we ernaar uit een nieuw hoofdstuk in te 

gaan met onze mooie voetbalclub. Hierbij past natuurlijk de geweldige opening van het sportpark. 

Terwijl we ondertussen aan het einde zijn gekomen van het seizoen 2020-2021, nadert het sportpark 

haar voltooiing. Graag willen we gezamenlijk met iedereen die verbonden is aan VV Eenrum het 

sportpark op een feestelijke wijze openen. Daar wil je natuurlijk bij aanwezig zijn! Markeer daarom 

alvast 4 september 2021 in je agenda. Het programma rond de feestelijke opening start om 14:00 en 

duurt tot ca. middernacht. Natuurlijk blijven we dan rekening houden met de op dat moment 

geldende richtlijnen rondom Covid. We hopen óók jou te zien op 4 september. Hopelijk tot gauw!

TOEN NU

BELANGRIJKE AANKONDIGING!!

Zet 4 september 2021 alvast in je agenda en mis de feestelijke 
opening van het sportpark niet! 



Komende seizoen vele derby’s voor Heren 1

De competitie indeling van heren 1 is bekend. Op de kaart hieronder zie je de tegenstanders

met de oranje rondjes aangegeven. Een geweldige competitie met vele streekderby’s. Een mooie 

bijkomstigheid is dat ‘’een van de hoofdsponsors, Robert Benes, trainer is van VV Stedum. De complete 

competitie ziet er als volgt uit:

✓ Corenos
✓ Ezinge
✓ Noordpool
✓ De Fivel
✓ Meedhuizen
✓ Wagenborgerboys
✓ SGV
✓ VV Siddeburen
✓ Stedum
✓ TEO
✓ ZEC
✓ Warffum
✓ VV Eenrum



Aanstelling twee nieuwe jeugdtrainers

VV Eenrum is momenteel niet alleen druk bezig  met de laatste werkzaamheden aan het compleet 
vernieuwde sportpark. De vereniging is eveneens bezig om alles optimaal in te vullen voor het komend 
voetbalseizoen. Het aanbrengen van verbeteringen in de jeugdopleiding geldt daarbij als een van de 
belangrijkste onderdelen.

Ondertussen roeren we ons als voetbalvereniging al actief op de Noord-Groningse transfermarkt. Als 
club besloten we ter verbetering van de jeugdopleiding in te zetten op ervaren en betaalde trainers. Een 
van de nieuwe jeugdtrainers is, de jonge doch ervaren, Quincy Dijkstra. Quincy Dijkstra, die onlangs nog 
zijn UEFA B-diploma binnensleepte, is sinds kort bevoegd om op Tweede klasse niveau trainingen te 
geven. Quincy, die geen onbekende is bij VV Eenrum, zal komend seizoen zowel de JO15 als de JO19 
gaan trainen. Als voetbalclub zijn we erg blij met Quincy als onze kersverse aanwinst.

Hiernaast is het VV Eenrum ook gelukt om Jan Pieter Westing te contracteren. Jan Pieter is evenals 
Quincy werkzaam bij VV Winsum en is bovendien verbonden aan de stichting FC Groningen. Aangezien 
we afgelopen tijd als jeugdafdeling aanzienlijk gegroeid zijn, kunnen we met behulp van nieuwe en 
ervaren jeugdtrainers verder werken aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Jan Pieter zal de 
middenleeftijd van de jeugdafdeling op zijn hoede nemen en verzorgt dus met name de trainingen van 
jeugdspelers tussen 9 en 13 jaar oud. Voorzitter Herald Jansen en voorzitter van de jeugdcommissie 
Dimietri Meijer benadrukken zeer tevreden te zijn met de kennis en ervaring van zowel Quincy als Jan 
Pieter.

Beide trainers zijn zelf ook tevreden met hun nieuwe stap bij VV Eenrum en vertellen dat ze graag hun 
steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van de voetbalvereniging in Eenrum. Als voetbalclub zien 
we uiteraard veel perspectief in de manier waarop zowel Quincy als Jan Pieter zijn gecontracteerd. Na 
het voeren van meerdere gesprekken bereikten we als voetbalclub gezamenlijk met Quincy en Jan Pieter 
het gewenste resultaat, waarmee we verder kunnen bouwen aan een roodkleurige toekomst. We 
kunnen wel stellen dat de samenwerking tussen Eenrum en de trainers een interessant nieuw hoofdstuk 
kenmerkt voor onze jeugdopleiding. 

Links: Voorzitter Herald Jansen met Jan Pieter Westing Rechts: Quincy Dijkstra op het sportpark van VV Eenrum



Oproep! Oproep
In de tweede helft van augustus zijn we van plan om de hoge boarding langs het ‘Notaris 
Suk veld’ te plaatsen. Hierbij gaat het voornamelijk om het plaatsen van staal, het storten 

van beton en het boren van gaten (dit wordt gedaan door middel van een machine). 

Aangezien we al dit werk niet met weinig handen kunnen bewerkstelligen, willen we hierbij 
graag vragen wie ons hierbij kunnen helpen. Wil je ook meehelpen? Stuur dan even een 

berichtje naar Eric Schoenmakers: Whatsapp of telefonisch (06-13073959)

Alvast bedankt voor je hulp!

Vorderingen Sportpark

Zoals eerder geschreven in het voorwoord van de voorzitter renoveren we op dit moment het 

kunstgrasveld. De bedoeling van deze renovatie is de ombouw van het veldje in een speedsoccer

arena. We zijn hard aan het werk om de speedsoccer arena speelklaar te maken. Intussen hebben we 

het nieuwe kunstgras gelegd en treffen we momenteel de voorbereidingen voor het bevestigen van de 

boarding. We verwachten het vernieuwde veld in juli gereed te hebben. 

Oproep! Oproep

In de tweede helft van augustus zijn we van plan om de hoge boarding langs het ‘Notaris Suk veld’ te 

plaatsen. Hierbij gaat het voornamelijk om het plaatsen van staal, het storten van beton en het boren 

van gaten in de grond (dit wordt gedaan door middel van een machine). 

Aangezien we al dit werk niet met weinig handen kunnen bewerkstelligen, willen we hierbij graag 

vragen wie ons hierbij kunnen helpen. Wil je ook meehelpen? Stuur dan even een berichtje naar Eric 

Schoenmakers: Whatsapp of telefonisch (06-13073959)

Alvast bedankt voor je hulp!



Kermiswedstrijden op Vrijdag 20 Augustus

Evenals twee jaar geleden willen we dit jaar opnieuw kermiswedstrijden organiseren. Hierbij gaan we 

er nog altijd vanuit dat de coronamaatregelen blijven zoals ze op dit moment zijn. Mocht de situatie 

toch anders worden, dan houden we jullie via Facebook en onze website op de hoogte.

De bedoeling bij de kermiswedstrijden is dat de volgende wedstrijden gepland zijn op vrijdag 20 

augustus om 19:00:

Veld 1: VV Eenrum 1 – Rood Zwart Baflo 1

Veld 2: EKC 1 – (Waarschijnlijk) dames Zuidhorn 1 

Hiernaast wordt er ook op het trainingsveld gevoetbald. Op twee keer een halve veld vinden een 

aantal 7 tegen 7 wedstrijden plaats. Deze 7 tegen 7 wedstrijden worden gespeeld met alle andere 

teams van VV Eenrum (Eenrum 2, Mannen 35+1 en 2, Dames EKC2 en Eenrum 7-tal. Verder nemen 

ook het zaalvoetbalteam en de combi Ulrum-Zoutkamp (het oude team van Wim Nubé) deel aan de 

kermiswedstrijden. De combi Ulrum-Zoutkamp is een jaarlijks terugkerende vaste gast bij de 

kermiswedstrijden.

Elk team dat deelneemt aan de 7 tegen 7 duels ontvangt vanaf begin augustus een uitnodiging voor 

de kermiswedstrijden. We horen dan graag minstens een week van tevoren of jullie (deze 

desbetreffende teams) meedoen. Bij een gebrek aan spelers is het uiteraard toegestaan om oud-

voetballers te vragen mee te doen met je eigen 7 tegen 7 team. Het doel van de kermiswedstrijden is 

tenslotte vooral een leuke en gezellige voetbalavond.

Na het spelen van de wedstrijden is er nog de gelegenheid om gezellig samen een biertje te drinken 

en de kermis op te gaan. Samen maken we er een mooi voetbalfeest van! Jij doet toch ook mee?

Voor vragen kun je ons altijd bellen of appen 

Met vriendelijke groet,

Wim en Sandra Nubé


