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Ouderwets gezellig!

Met grote snelheid lijkt het voetbalseizoen naar het einde te gaan. Voordat we het weten zit het 
seizoen er alweer op. We hebben een aantal geweldig mooie weken achter de rug, veel 
wedstrijden op ons sportpark, veel mensen en heel veel gezelligheid. Ons cluppie is weer aan 
het borrelen ( letterlijk en figuurlijk 😎 ) en dat is hartstikke goed om te zien. 

Een zorgelijk ding is wel de grote hoeveelheid van wedstrijden die niet door kunnen gaan door 
een te kort aan spelers, zowel bij onze tegenstanders dan bij onze eigen teams. In ons geval 
betreffen het meestal de senioren heren of dames teams. Het brengt ons al vereniging nu 
regelmatig in een lastig pakket, en het opnieuw plannen van wedstrijden begint gezien de volle 
wedstrijdplanning nu wel heel lastig te worden. Het is een landelijke trend en het wordt gezien 
als een corona effect, al vind ik het persoonlijk lastig om die link zo gemakkelijk te leggen. 

Afgelopen maand hebben we onze algemene ledenvergadering voor het eerst in 2 jaar weer 
fysiek kunnen houden. We kijken als bestuur terug op een bijzonder positieve samenkomst met 
onze leden. Fijn om te merken dat er een positieve stemming heerst en dat we met elkaar met 
heel veel leuke dingen bezig zijn bij de club. Na het officiële gedeelte nam Alex Plat ( speler van 
7x7 heren 2) het over. In een interactieve sessie haalde hij zoveel mogelijk ideeën op uit onze 
vereniging. 

Achter de schermen zijn we momenteel knetter druk bezig met heel erg veel zaken. Zo zijn we 
bezig met komend seizoen, doorstroming van JO19 naar onze senioren, team indeling zowel bij 
de jeugd als senioren. Dan hebben we de hele organisatie van vrouwenvoetbal, de huidige EKC 
commissie is gestopt en vanuit beide besturen zijn we nu druk bezig om de organisatie 
opnieuw neer te zetten. Dan hebben we de pilot met onze eigen interne voetbalschool, hier is 
de werkgroep druk mee aan de gang. Ook kijken we al weer verder vooruit naar komend 
seizoen wat betreft de invulling van ons bestuur. Dan hebben we nog de privatisering van ons 
sportpark en de gesprekken hierover met de gemeente en er komen de nodige activiteiten aan, 
zoals de slotdag op 25 juni en een groots en gezellig 35+ 7x7 toernooi, de Eenrumer
Klompenbokaal op 11 juni aanstaande. Oh ja en ik vergeet bijna het jaarlijkse parkeren op 
Hemelvaartsdag voor ons als vereniging een zeer belangrijke bron van inkomsten die na 2 jaar 
corona weer op het programma staat. 

Kortom, het bruist en borrelt flink bij ons cluppie en dat zal de komende weken ook nog wel 
even zo blijven. We treffen jullie graag de komende tijd op de club. 

samendoenisbeter

Met vriendelijke groet,

Herald Jansen



OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 

Hallo clubgenoten!  

Over 3 weken is het alweer Hemelvaartsdag, een dag die voor het dorp in het teken staat van 
de Hemelvaartsmarkt. Voor de voetbalclub betekent dit het parkeren. Hierbij kunnen wij nog 
wel wat hulp gebruiken. 

Heb je zin in een gezellige ochtend of middag babbelen met je clubgenoten, de bezoekers een 
warm welkom te geven, ze wegwijs te maken naar hun parkeerplaats, je in de watten te laten 
leggen door de dames van catering? Geef je dan nu op! 

Er kan gekozen worden uit:

- Groep 1: 08.15u tot 12.00u 
- Groep 2: 12.00u tot 17.00u 

Hoe kun je je opgeven? 

Stuur een mailtje naar slonsain@gmail.com en geef je voorkeur voor groep aan. 

Wij hopen op goedgevulde groepen en dat het een gezellige en geslaagde dag gaat worden. 

Samen doen is beter! 

Met vriendelijke groet, 

Remco Vos en Sebastiaan Lonsain

Parkeren Hemelvaartsdag V.V. Eenrum 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

mailto:slonsain@gmail.com


De jeugdcommissie met volle vaart vooruit

De tijd vliegt voorbij, en zo is het alweer mei. Het einde van het seizoen nadert alweer, maar er 
komen nog een paar leuke activiteiten voorbij. De competitie loopt door corona iets langer door 
dan gebruikelijk. De slotdag staat voor het eerst in drie jaar weer op het programma, namelijk 
zaterdag 25  juni. In het verleden was dit altijd een zeer leuke dag voor jong en oud. Noteer de 
datum alvast maar in de agenda. Verdere info volgt te zijner tijd.

Afgelopen periode hebben we gekeken met welke teams we gaan starten in het nieuwe seizoen 
(2022-2023). Hier en daar staan we nog voor een uitdaging. Zodra we hier een oplossing voor 
hebben, zullen we de indelingen bekend maken. 

We gaan er natuurlijk vanuit dat iedereen doorgaat in het nieuwe seizoen. Mocht dit niet zo zijn 
vergeet je dan niet af te melden als lid voor 1 juni bij de ledenadministratie. 31 mei is de deadline 
anders blijf je nog een geheel  jaar lid.

In de vorige Clupdate gaven we al aan dat er veel zaken lopen, maar dat we nog niet alles 
konden prijsgeven. Inmiddels zijn we weer iets verder. Zaterdag 8 mei gaat er een landelijke pilot 
van start in samenwerking met de KNVB, genaamd ‘’voetbalschool Eenrum’’. 6 zondagen lang, in 
de periode van 8 mei t/m 19 juni m.u.v. 5 juni, zal er elke zondagochtend in kleine groepjes 
getraind worden op de velden van VV Eenrum. Deze trainingen zullen gericht zijn op techniek en 
de trainers zullen begeleid worden door Klaas van der Ploeg.  We hebben inmiddels 30 
aanmeldingen ontvangen.

Verder hebben we op woensdag 11 mei een voetbalclinic voor meiden door meiden. De 
speelsters van eredivisieclub Heerenveen zullen een gasttraining verzorgen voor heel veel 
meiden uit Het Hogeland. Inmiddels zitten we op ongeveer 60-65 aanmeldingen, super toch?



De jeugdcommissie met volle vaart vooruit (2)

Dan een week later. Op woensdag 18 mei wordt de tweede ronde van het schoolvoetbal op de 
velden van VV Eenrum gespeeld. We weten nog niet welke scholen hieraan deelnemen. Het 
zullen helaas geen scholen uit de omgeving zijn omdat er in onze regio geen schoolvoetbal 
georganiseerd gaat worden. Door corona kreeg de organisatie het niet van de grond. 

Daarnaast hebben we de afgelopen periode Klaas van der Ploeg m.i.v. het seizoen 2022-2023 
gecontracteerd als Hoofd Jeugdopleidingen (HJO). De jeugdcommissie is zeer blij met deze 
aanvulling. Wij verwachten dat we hiermee echt stappen op het voetbaltechnische vlak kunnen 
maken. Klaas is iemand die de verenging al goed kent en zeer veel ervaring heeft.  Klaas zal in de 
eerste periode proberen structuur aan te brengen, trainers en coaches begeleiden en coachen 
en een voetbaltechnisch beleidsplan opstellen. 

Verder hebben we de afgelopen periode de basisscholen van Wehe, Pieterburen en Eenrum 
uitgenodigd op ons sportpark en met elkaar gesproken hoe we met elkaar kunnen 
samenwerken. Deze scholen zijn toch de bakermat van onze vereniging. Iedereen was zeer 
positief. In de aankomende periode gaan we bekijken welke specifieke acties we hieraan kunnen 
koppelen en hoe we e.e.a. gaan vormgeven. 

Volgens mij allemaal mooie ontwikkelingen. Lijkt het je leuk om hier een bijdrage aan te leveren 
dan hoor ik dit graag. We kunnen nog wel wat mensen gebruiken. We hebben nog veel meer 
leuke ideeën!

De afgelopen periode waren we in de gelukkige omstandigheden dat we behoorlijk met je jeugd 
zijn gegroeid. Dat is natuurlijk geweldig maar dit heeft ook een keerzijde. We hebben meer 
trainers nodig. Lijkt het je leuk om zelf training te geven meld je dan aan. Nu met Klaas als HJO is 
er ook begeleiding en daarnaast zijn we aan het kijken of we bepaalde opleidingen in 
samenwerking met de KNVB in onze kantine kunnen laten plaatsvinden. 

Heb jij nog vragen, opmerkingen of suggesties laat het ons dan vooral weten! Dit kan persoonlijk 

maar mag ook via jc@vveenrum.nl

Dimietri Meijer

Voorzitter Jeugdcommissie

mailto:jc@vveenrum.nl


Update EKC

De tijd gaat snel en EKC bestaat al weer meer dan 10 jaar. Het lopende seizoen is voor de 
trainers en leiders niet altijd makkelijk geweest, daarom hebben wij ontzettend veel respect voor 
hun inzet. Bij alle elftallen zijn er op dit moment om verschillende reden minder speelsters. In 
goed overleg spelen de teams toch wedstrijden. EKC 1 strijdt nog volop om in de 2e klasse te 
blijven en de resultaten bij EKC 2 en 3 worden steeds beter. De komende weken worden dus 
best spannend en met elkaar gaan we dat redden. Wij hebben daar alle vertrouwen in. 

Achter de schermen is er ook volop beweging. Helaas heeft Hiwa Barani, onze hoofdtrainer, 
aangegeven om na een seizoen te gaan stoppen. Dit om persoonlijke redenen. We hopen voor 
komend seizoen snel duidelijkheid te hebben over de staf bij EKC. 

Het overleg met de jeugdcommissies van beide verenigingen loopt ook. Op woensdag 11 mei 
komt Sc Heerenveen op bezoek met een voetbalclinic voor meiden. De dames van SC 
Heerenveen spelen in de Eredivisie van het vrouwenvoetbal. 

M015 heeft een compleet nieuw tenue mogen ontvangen van Hoveniersbedrijf Coen Overdevest
uit Leens, ze staan er nu super op. 

De huidige commissie van EKC stopt aan het einde van het seizoen. We hebben het de 
afgelopen jaren met veel plezier gedaan. maar vinden het tijd voor verse krachten. Beide 
besturen zijn volop bezig met het vormen van een nieuwe commissie. 

Op zaterdag 30 april hebben we in de kantine van VV Eenrum stilgestaan bij het 10 jarig bestaan 
van EKC, Het was een mooi feestje. 

Wij wensen alle speelsters, trainers en leiders nog veel plezier bij de laatste wedstrijden. 

Met vriendelijke groet,

Commissie EKC

Kom snel het nieuwe shirt van MO 15 in zijn 
geheel bekijken



Zaterdag 5 maart had ik een interview met Petra van Wijk. Petra is als 
wedstrijdsecretaris een van de stille maar stuwende krachten achter de VV 
Eenrum. Daarom is het hoog tijd om iets meer over Petra te weten te komen.

Lange en treurige gezichten na weer een afgelaste 
voetbalwedstrijd? Petra van Wijk weet daar als 
vrijwilliger en wedstrijdsecretaris alles van. Als 
wedstrijdsecretaris ziet ze zich soms toch als de 
boodschapper van het slechte nieuws. Waar 
vroeger menig speler of voetballiefhebber zich naar de ingang van het Eenrumer sportpark of 
naar Bulthuis haastte om daar in een kastje te kijken naar het wedstrijdprogramma of juist naar 
de afgelaste wedstrijden, stelt tegenwoordig de wedstrijdsecretaris de leiders van alle teams 
direct op de hoogte van het wel en wee rondom de voetbalvelden. Petra: “Je stelt je er natuurlijk 
zo op in, zo’n zaterdag. Je moet er ook vanuit gaan, denk ik, dat de meeste mensen in zo’n team 
het ook erg leuk vinden. Ja, ik denk dat dat best wel een teleurstelling kan zijn.” 

Een voetbalclub draait doorgaans door de inzet van vele vrijwilligers, die elk een belangrijk 
steentje bijdragen aan de ontwikkeling, het succes en de sfeer rondom de velden. Dit geldt zeker 
ook voor VV Eenrum. Petra van Wijk, in het dagelijks leven werkzaam als gezinsbegeleider van 
Cosis, zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor VV Eenrum. Voordat Petra aan de slag gaat als 
wedstrijdsecretaris is ze eerst actief betrokken als leider van het team van haar nu 18-jarige 
dochter. “Ik denk dat ze een jaar of 9 of 10 was toen ze begon met voetballen. Dat soort dingen 
verwacht je eigenlijk niet, dat je als moeder van een dochter uiteindelijk langs de lijn komt te 
staan. Toen ze ging voetballen kwam ik natuurlijk regelmatig bij wedstrijden, bij de club. Van het 
één kwam het ander.” Op deze manier rolt Petra er plotseling in als leider. Een tijdje later - het is 
inmiddels 2018 - begint Petra aan haar nieuwe functie als wedstrijdsecretaris. 

Binnen de VV Eenrum werkt Petra nauw samen met de jeugdcommissie. Samen met de 
jeugdcommissie werkt ze bijvoorbeeld samen aan de voorbereiding voor het programma op 
zaterdag. “De dingen waarbij ik samenwerk met de jeugdcommissie zijn voornamelijk gericht op 
praktische zaken. Deze praktische dingen, zoals het voorbereiden van de wedstrijden en het 
uitzetten van de velden, zet ik dan als wedstrijdsecretaris weer in het systeem.” Het bestuur is 
daarentegen vooral in het geval van bepaalde bijzonderheden van belang voor de 
wedstrijdsecretaris. Petra krijgt als wedstrijdsecretaris echter niet alleen te maken met mensen 
van de eigen voetbalvereniging. Daarnaast heeft ze ook veel contact met andere 
voetbalverenigingen en hun vrijwilligers. En dat is juist een van de dingen die Petra waardeert. 
“Wat ik toch wel altijd erg leuk vind aan vrijwilligerswerk, en dat zie ik nu ook erg terug als 
wedstrijdsecretaris, zijn de contacten die je hebt met mensen. Nu heb ik dus ook veel externe 
contacten met andere voetbalverenigingen. Dat is eigenlijk ontzettend leuk. Je leert elkaar 
kennen en daarna heb je eigenlijk aan één woord genoeg.”

Zaterdag 5 maart had ik een interview met Petra van Wijk. Petra is als wedstrijdsecretaris een van de stille maar stuwende kr



Interview met Petra van Wijk vervolg…

De wedstrijdsecretaris is overigens ook de enige bij de voetbalclub die contact mag hebben met 
de KNVB als het gaat om het wijzigen van wedstrijden. De KNVB wordt hierbij ook strenger, 
aangezien de bond niet zit te wachten op berichten van mensen die eigenlijk niets met de 
wedstrijdplanning te maken hebben. De klus kan daarnaast zowel erg tijdrovend als erg rustig 
zijn, wat volledig afhankelijk is van de situatie. Op het moment van dit gesprek beleefde Petra 
een hele rustige ochtend, radiostilte zelfs. De afgelopen weken wisselde dit echter enorm. 
“Vooral de laatste periode was ingewikkeld door corona. Ga je wel voetballen of toch niet? 
Krijgen we zelf de teams wel op de been? Op zo’n moment wordt er, door onder andere de 
jeugdcommissie en de teammanagers van alle teams, alles aan gedaan om de boel op de rit te 
krijgen. Soms worden veel wedstrijden daarna uiteindelijk toch nog afgeblazen. Dan hou je 
bijvoorbeeld nog maar één wedstrijd over. Dat is natuurlijk best wel frustrerend.”

Als wedstrijdsecretaris moet je er volgens Petra ook voor waken dat je geen taken op je neemt 
die niet van jezelf zijn. Petra is vaak degene die als eerste wordt benaderd voor allerlei situaties, 
wat vaak weer tot gekke telefoontjes leidt. Toch eindigen deze telefoontjes uiteindelijk vaak erg 
positief. “Dan staat er een vrachtwagen met zand die wil lossen op het sportpark en dan is het 
paaltje omhoog en kan de chauffeur er niet langs. Omdat het telefoonnummer van de 
wedstrijdsecretaris op de website staat wordt dat telefoonnummer gebeld. Dan ga je natuurlijk 
eerst even een rondje bellen, want je weet wel wie ongeveer in de buurt woont en wie sleutels 
van, in dit geval het paaltje, heeft. Het is ook altijd wel weer leuk als het eenmaal opgelost is. Je 
hebt best vaak blije mensen aan de telefoon.” Het is diezelfde positiviteit die Petra waardeert in 
haar functie als wedstrijdsecretaris. Het leuke aan het wonen in een klein dorp is dat je vaak 
bijna iedereen kent. Dit gaat natuurlijk ook op voor de voetbalvereniging. “Weet je, je hebt bijna 
altijd wel zicht en oog voor de ander en dat is denk ik ook wel het mooie aan deze vereniging. Je 
let op elkaar en zorgt voor elkaar.” Het is vooral de leuke samenwerking bij de club, het gevoel 
ergens onderdeel van te zijn en het contact met andere mensen - “zonder dat ze gelijk allemaal 
op de koffie komen” - die ervoor zorgen dat Petra het werk erg leuk blijft vinden. “Je zorgt 
gewoon voor een goed verloop van de wedstrijd. En dat gebeurt allemaal op de achtergrond, 
dus niemand merkt er wat van als alles goed gaat.” Zelf is Petra erg nuchter over haar werk en 
haar inzet voor de voetbalclub. Toch zijn het juist ook de vrijwilligers die voornamelijk achter de 
schermen opereren die zo enorm belangrijk zijn. Denk dus wanneer je op zaterdag weer aan de 
aftrap staat ook gerust eens aan de mensen die dit mogelijk maken.

# Samen doen is beter.

Jarnick



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!

SAVE THE DATE!

Zet alvast in je agenda!!!

25 juni 2022, Slotdag VV Eenrum

- Vanaf 15.00 uur: mixtoernooi jeugd alle leeftijden
- Vanaf 14.00 uur Paintball 12 t/m 17 jaar

- Vanaf 16.00 uur Paintball 18 jaar en ouder*
- 18.00 uur Barbecue voor alle leden, vrijwilligers en sponsoren

- Muzikale omlijsting met een drankje

* De Nederlandse wet geeft aan dat er met volwassen wapens (wapens op luchtdruk) geschoten 
mag worden vanaf 18 jaar. Voor kinderen  onder de 18 hebben we kinderpaintball wapens.


