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Een nieuw begin!

Het voetbalseizoen ligt inmiddels achter ons en de zomervakantie staat voor de deur. Een 
prima vooruitzicht, velen van ons gaan binnenkort lekker vakantie vieren. 

Even terugkijkend hebben we sportief een uiteenlopend seizoen gehad, waar de dames 
succesvoller waren dan de heren. Zowel MO15 als onze dames 30+ 7x7 konden een 
kampioenschap vieren. Los van de sportieve prestaties was het slot van het seizoen weer 
veelbelovend, zonder allerlei beperkingen kon iedereen weer volop gebruik maken van ons 
sportpark. Helaas gingen er links en rechts nogal wat wedstrijden niet door, dit omdat teams 
zowel bij ons als bij tegenstanders onvoldoende bezetting hadden. Het werden de naweeën 
van de Corona periode genoemd en we hopen van harte dat we volgend seizoen gewoon 
lekker kunnen voetballen zonder allerlei afzeggingen op het laatste moment. Je zit tenslotte op 
voetbal om lekker te voetballen. 

Over het komende seizoen gesproken, we kunnen stellen dat het komend seizoen een nieuw 
begin wordt op meerdere vlakken. Zo gaan er maar liefst 15 spelers uit onze JO19 komend 
seizoen door bij onze seniorenafdeling. Een unicum voor ons maar ook landelijk, want het is 
helaas gebruikelijk dat zo’n 50% stopt wanneer ze van de jeugd naar de senioren gaan. Het is 
geweldig dat de energie die hier door velen ingestoken is, zich nu uitbetaald. Voor ons als 
voetbalvereniging uiteraard zeer belangrijk dat we een enorme toestroom van jonge talenten 
binnen onze seniorenafdeling kunnen verwelkomen. We zullen komend seizoen dan ook met 2 
relatief jonge team (Heren 1 en Heren 2) de competitie in gaan. Daarnaast is er ontzettend hard 
gewerkt aan de vorming van een compleet nieuwe EKC-organisatie, de vorige EKC-commissie 
stopte na jarenlange inzet. Vanuit beide besturen (Eenrum en Kloosterburen) is de bal opgepakt 
en is met hard bezig gegaan met het formeren van een nieuwe commissie. We hebben als 
besturen goed geïnventariseerd waar behoeften liggen en de mogelijkheden. Het is geweldig 
om te zien dat we een enthousiaste en bruisende EKC-commissie hebben kunnen 
samenstellen die volle kracht komend seizoen aan de gang zullen gaan. En ja, ondanks de 
allerbeste intenties is er de afgelopen periode best wat misgegaan. Maar het is mooi om te zien 
dat er met een mooie energie weer hele mooie dingen ontstaan die voldoende basis vormen 
om prachtige dames voetbalorganisatie neer te zetten. Hierover kun je verderop in deze 
clupdate meer lezen.

Namens het voltallige bestuur wens ik jullie alleen een hele fijne vakantie en hopen wij jullie 
weer te treffen komend seizoen. Goed om nog even te vermelden, onze algemene 
ledenvergadering zal niet zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was in november plaatsvinden 
maar een stuk eerder, eind september. De exacte datum volgt snel. 

#samendoenisbeter

Met vriendelijke groet,

Herald Jansen



De basis op orde!

Het seizoen 2021-2022 is alweer voorbij. Volgens mij een mooi seizoen 
waarin vooral  de laatste weken nog veel gedaan is. Zo hebben we de pilot met de 
voetbalschool gehad. Ongeveer 30 kinderen hebben 6 weken lang elke zondag keihard aan hun 
techniek gewerkt. Mede door de inzet van Klaas van der Ploeg, enkele trainers, Marielle Mulder, 
de KNVB en enkele JC leden  een mooi succes. Daarnaast hebben de dames van Heerenveen 
een mooie clinic, aan ongeveer 60 meiden, uit het Hogeland, gegeven. En hebben we maar liefst 
20 teams op bezoek gehad voor het schoolvoetbal. Wat mede dankzij de inzet van Ans van de 
Luit en Kor Nienhuis tot een mooie dag met geweldig weer geleid. Ook wil ik de slotdag niet 
onbenoemd laten. Een mooie afsluiting van een  mooi seizoen. De Max Patat smaakte weer 
lekker! Allemaal geweldige activiteiten die laten zien dat onze jeugdafdeling bruist!
Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De teams 
zijn ingetekend, daar waar nodig zoeken we nog een leider en/of trainer. De kleding wordt 
uitgezocht en bij besteld  en al het (trainings) materiaal wordt aangevuld zodat we eind augustus 
weer klaar zijn voor een mooi seizoen voetbal. In de week van 22 augustus gaan we weer 
beginnen met de trainingen en in het weekend van 3/4 september beginnen de eerste 
wedstrijden weer.

Onze doelstelling voor het seizoen 2022-2023 wordt de basis op orde. Zo zal er meer 
begeleiding zijn voor trainers, coaches en leiders. Maar ook meer aandacht voor de spelers zelf. 
Met Klaas van de Ploeg als Hoofd Jeugd Opleidingen hebben we hiervoor de perfecte persoon in 
huis. Zo gaan we regelmatig trainers avonden organiseren. Met een beetje geluk zal er aan 
beginnerscursus voor trainers worden gegeven  in ons clubhuis. Mocht je daar interesse in 
hebben dan horen we graag. Romeo Niamat de trainer van de JO-13/2 gaat volgend seizoen de 
junioren trainerscursus volgen bij de KNVB.

Maar ook binnen de Jeugdcommissie zullen we bepaalde zaken beter gaan beleggen. Annika 
Spanninga-Werkman is inmiddels toegetreden als JC lid en er lopen nog een paar gesprekken 
met andere kandidaten. Verder willen we onze aandacht ook richten op de ouders van onze 
jeugdleden. We vinden het belangrijk dat ze komen kijken maar hopelijk kunnen we zo ook meer 
ouders aan ons binden als vrijwilliger. En het zijn van vrijwilliger betekent niet dat je elke week 4 
uur tijd kwijt. Met een paar uur per maand/kwartaal/jaar kun je al een waardevolle bijdrage 
leveren aan onze vereniging. We moeten het immers samen doen. Dat is waar een vereniging 
voor staat. We zullen dus ook een ouderavond organiseren. Daarmee kunnen we  ook bij hun 
ophalen over hoe zij onze vereniging zien en hoe we de basis nog beter op orde kunnen krijgen.

U leest het wederom een hoop plannen. Wij gaan nog even door om e.e.a. af te ronden voor het 
nieuwe seizoen en vervolgens genieten van een paar weken vakantie. Gaan jullie dat ook doen? 
En dan zien we elkaar rond 22 augustus weer om er wederom  een mooi en gezellig seizoen van 
te maken.

Fijne vakantie! 

Met sportieve groet,

Namens de Jeugdcommissie,

Dimietri Meijer
Voorzitter Jeugdcommissie



Update Eenrum/Kloosterburen combinatie (EKC)

De afgelopen weken zijn er veel positieve ontwikkelingen tot stand gekomen bij EKC. 
Komend seizoen komen er drie teams uit onder de noemer EKC, twee dames elftallen en een 
MO17.

Voor het eerste elftal zijn twee nieuwe trainers gevonden. Jasper Dijkster en Olger Jonker zullen 
met veel enthousiasme de dames gaan trainen en uiteraard ook begeleiden bij de wedstrijden. 
Daarnaast vinden ze het erg belangrijk dat er een goede/gezellige sfeer is binnen het eerste elftal
en vooral ook onderling bij alle EKC-teams.

Foto: links Olger jonker en rechts Jasper Dijkstra

Naast het aanstellen van twee nieuwe trainers is er ook een gehele nieuwe EKC-commissie
samengesteld. Linda Faber, Irene Bos, Wendy Reitsma, Michelle Koster, Janet Toonder, Reinder
Wierenga en Petra van Wijk (in de eerste fase) zullen samen de EKC-commissie vormen. Bij het
samenstellen van de EKC-commissie is er gekeken naar het creëren van een goede balans. Er 
zitten bestuursleden in, speelsters (nog zoekende naar een speelster van EKC dames 2 en MO17) 
en Reinder Wieringa als coördinator.

Maandag 4 juli is het EKC-plaatje gepresenteerd aan de speelsters en staf. Er was ruimte voor de
speelsters om met ideeën te komen, wat de EKC-commissie gedurende het hele seizoen 
belangrijk vindt.

Speelsters, staf en de EKC-commissie hebben veel vertrouwen in het komende seizoen.



Senioren seizoen 2022/2023

In het nieuwe seizoen start VV Eenrum met 3 seniorenteams. Het 1e en het 2e elftal spelen op een 
heel veld. Het 3e elftal gaat op de zaterdag op een half veld spelen. 

Met de doorstroom van 15 jeugdspelers van de JO19 naar de senioren wordt de selectie 
behoorlijk uitgebreid. We zijn heel trots dat VV Eenrum 100% van haar JO19 jeugdspelers ziet 
doorstromen naar de senioren. Uit onderzoek van de KNVB blijkt namelijk dat de doorstroom 
vanuit de jeugd landelijke slechts 50% is. De onderlinge concurrentie in het 1e en 2e elftal zal de 
prestaties zeer waarschijnlijk ten goede komen. 

De voorbereiding van de selectie  start op 9 augustus. De eerste oefenwedstrijden spelen de 
twee teams op zaterdag 27 augustus bij GSVV in Gerkesklooster. Op 3, 10 en 17 september 
worden 3 bekerrondes gespeeld.  24 september start de competitie.

3e team in 2022/2023

Het aantal seniorenleden is het komende seizoen net te weinig voor 3 elftallen. Het 3e team 
hebben we ingeschreven voor de 7 tegen 7 competitie op de zaterdag. De KNVB start komende 
seizoen in Groningen een pilot 7 tegen 7 voetbal. Dit is een reguliere competitie dat elke zaterdag 
gespeelt wordt. In Friesland is deze pilot in het afgelopen seizoen succesvol gebleken.  

Voor dit 3e team verwelkomen we graag nog enkele spelers. Zie ook de oproep hieronder.



Ervaren coach Klaas van der Ploeg is zeer tevreden met functie als 
Hoofd Jeugdopleiding: “Deze functie past eigenlijk heel goed bij mij.”

Een jeugdopleiding is cruciaal voor de ontwikkeling van een voetbalvereniging. Klaas van der 
Ploeg is zich daar als ervaren coach zeker van bewust. Als coach en vooral ook als hoofd 
jeugdopleiding zal Klaas vanaf volgend seizoen voornamelijk werken aan het verbeteren van het 
voetbaltechnisch beleidsplan en het versoepelen van de doorstroom van de jeugd naar de 
seniorenteams. Hoewel de functie van hoofd jeugdopleiding op zichzelf helemaal nieuw is, is 
Klaas inhoudelijk al helemaal gewend aan de taken die hieronder vallen. Klaas: “Bij de 
verenigingen waar ik gewerkt heb, ben ik altijd erg betrokken geweest bij de jeugdopleiding. Dit 
was nooit in een officiële rol, maar ik heb daarbij wel altijd meegedacht aan het 
voetbaltechnische beleid en aan het verbeteren van de jeugdopleiding. VV Eenrum kwam met 
het idee om hier een echte functie van te maken. Deze functie past dus eigenlijk heel goed bij 
mij.”

Na jarenlang als medewerker in de logistiek bij Philips te hebben gewerkt, besluit Klaas vorig jaar 
er een jaartje tussenuit te gaan. Sindsdien is hij actief voor het Rode Kruis en draait hij EHBO-
diensten in coronatijd. Ook als coach heeft Klaas nu al een lange carrière achter de boeg. Na als 
keeper actief te zijn geweest bij Noordpool U.F.C. en Hunsingo, begint Klaas zo’n 30 jaar geleden 
als trainer. Zijn besluit om te stoppen als keeper was een bewuste keuze. “Ik zat al vanaf mijn 
17de in de jeugdbegeleiding, dus ik ben eigenlijk ook constant jeugdtrainer geweest. Terwijl ik 
zelf nog voetbalde, was ik ook vaak actief als trainer van de oudere jeugd. Het zat vanaf dat 
moment al helemaal in mijn genen om trainer te worden. Op mijn 30ste ben ik dan uiteindelijk 
helemaal gestopt met voetballen om me volledig op het trainerschap te concentreren. Zo ben ik 
er ingerold.” Na het halen van de trainersdiploma’s ontstaat uiteindelijk een lange 
trainerscarrière, waarbij Klaas veel verschillende teams traint. Het resultaat is een 
indrukwekkende lijst aan voetbalverenigingen. Uiteindelijk komt Klaas, na clubs als Corenos, 
Hunsingo, Aduard 2000, Dames Oranje Nassau, Stedum en FC Leo bij VV Eenrum terecht. De 
eerste jaren bij Eenrum worden uiteindelijk wel sterk beïnvloed door het coronavirus. Hoewel 
dit seizoen weer volledig uitgespeeld kan worden, kent het eerste elftal een moeilijk seizoen. 
Bovendien kampt het team eveneens met een krapte wat betreft het aantal spelers. Toch kijkt 
Klaas hoopvol naar de toekomst. “We zien natuurlijk ook wel dat de toekomst van Eenrum met 
zoveel jeugdspelers mooi op de kaart staat. Hiervan moeten we dan uiteindelijk weer kunnen 
profiteren. Nu moeten we eerst even een jaartje investeren, zodat we komend seizoen hopelijk 
weer wat stappen vooruit kunnen maken.”

Als hoofd jeugdopleiding wil Klaas ervoor zorgen dat jeugdtrainers goed begeleid worden. Een 
goed functionerende jeugdopleiding is immers cruciaal voor het toekomstperspectief van elke 
voetbalvereniging. “Eigenlijk heb je ieder jaar weer te maken met nieuwe jeugdtrainers. Het is 
dan juist belangrijk om deze nieuwe trainers een goede begeleiding te geven. Je ziet ook dat 
trainers er regelmatig na zo’n twee of drie jaar mee stoppen. De nieuwe trainers zijn dan erg 
enthousiast om te beginnen, maar lopen tegelijkertijd wel iets achter op degenen die daarvoor



training gaven. Het is dan juist de uitdaging om het niveau weer op te pakken.” Als dit eenmaal 
lukt, kan er volgens Klaas veel gewonnen worden. Een goede begeleiding van de jeugdtrainers 
leidt op deze manier tot verbeterpunten op het gebied van trainingsstof, de houding van de 
trainer en de omgang van de trainer met de groep spelers. Het is uiteindelijk voor zowel trainer 
als speler van belang dat de basis goed in orde is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor keepers. “Voor 
jonge keepers is het vooral erg belangrijk dat ze technisch goed onderlegd zijn. Daarna gaat het 
vooral om de timing en positie kiezen.” 

“Toen ik zelf keepte in de jaren ‘80 en ‘90 had je eigenlijk veel keepers die het gehele 16 
metergebied beheersten. Bovendien had je toch een ook heel ander soort voetbal. Elke ploeg 
beschikte wel over een kopsterke spits die naar voren werd gestuurd voor kopballen. 
Tegenwoordig gaat het spel echter veel meer over de grond.” Veel posters van bekende keepers 
heeft Klaas echter niet. “Hoewel er geweldige keepers waren in die tijd, die elk een geheel eigen 
stijl hanteerden, zoals Piet Schrijvers en Jan van Beveren, heb ik als keeper niet echt een idool 
gehad.” Ditzelfde geldt voor het trainerschap. Volgens Klaas kunnen de prestaties van een 
minder bekende coach of een veldtrainer zelfs net zo indrukwekkend zijn. “Er zijn veel 
onbekende trainers die echt prachtige trainingen geven. Een trainer van RKC kan het ook heel 
goed doen. En Rene Haké, die afgelopen seizoen bij Utrecht ontslagen werd, was bij al zijn clubs 
eigenlijk een heel goede veldtrainer.” Desondanks raakt Klaas jaren geleden wel gecharmeerd 
van de trainerskwaliteiten van de huidige bondscoach. “Toen ik in de jaren negentig een 
trainerscursus deed had je wel Louis van Gaal als net beginnende trainer. We hadden vanuit de 
cursus, maar ook vanuit de trainersvakbond, op dat moment heel veel demonstraties bij Ajax. 
Hoewel hij nog niet zo bekend was, kon je toen kon al veel van hem leren. De manier waarop hij 
aanwezig was op het veld, en de wijze waarop hij de spelers begeleidde en de trainingsstof 
uitvoerde, was om je vingers bij af te likken. Dat was echt mooi om te zien.” 

# Samen doen is beter.

Jarnick

Foto: Klaas van der Ploeg


