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De liefde van een voetbalvereniging gaat ook door de maag

Afgelopen zaterdag was weer een geslaagde wedstrijddag , ondanks dat het onstuimig en nat
herfstweer was. Super om weer veel blije gezichten, gezelligheid en sportiviteit te zien.
In de afgelopen zomerstop is er achter de schermen behoorlijk wat gebeurd zo hebben we op
het gebied van het vrouwenvoetbal een prachtige nieuwe commissie bomvol met
enthousiasme en ambitie kunnen formeren in uitstekende samenwerking met VV
Kloosterburen. Deze EKC commissie heeft inmiddels al het nodige goede werk verricht en er
zitten ook nog tal van mooie plannen en ideeën in de pijpleiding. Verderop in de clupdate meer
over de EKC commissie.

Om de communicatie stroming tussen ons als bestuur, de jeugdcommissie en de EKC
commissie nog beter op elkaar te stemmen gaan we met enige regelmaat, ( deze maand voor
het eerst ) gezamenlijk om de tafel om zo zaken nog beter op elkaar af te stemmen. De 
regenachtige zaterdag op het sportpark was zoals ik eerder al noemde zeer geslaagd, mooi
om te zien dat de vele inspanningen van vele vrijwilligers dat opleveren wat we als vereniging
nastreven. De gezelligste vereniging zijn voor zowel onze leden als publiek , waar een ieder zich
welkom voelt en graag verblijft.

1 van de belangrijke ingrediënten van zo’n gezellige zaterdag is een goede en lekkere hap,
immers als je lekker kunt eten heb je geen reden om na het ochtend programma naar huis te
gaan om even te eten. Dat kun je immers gezellig op de club doen. Hiervoor enige tijd geleden
met veel enthousiasme en frisse ideeën cateringclub begonnen. Inmiddels bestaat deze
culinaire equipe uit 9 zeer gedreven vrouwen die bij toerbeurt met 2 personen de keuken in
duiken. Alles wordt vers bereid , van pistoletje gezond , heerlijke wraps tot een ambachtelijke
bal gehakt.

Afgelopen zaterdag was het ook weer geweldig om te zien hoeveel mensen dankbaar gebruik
maken van deze overheerlijke service. Tegenwoordig worden er zelfs broodjes meegenomen
naar huis voor het thuisfront. De cateringclub draagt dus een belangrijk steentje bij aan de 
verhoging van de sfeer en gezelligheid bij onze club. Zo zie je maar weer, ‘samen doen is beter’, 
hiermee maken we met elkaar onze club.

Op naar weer een prachtig , gezellig en sportief seizoen bij VV Eenrum!
O ja, en noteer alvast in jullie agenda; komend weekend DJ Bernard tijdens de derde helft; onze 
algemene ledenvergadering houden we op woensdag 26 oktober aanstaande. De agenda 
volgt.

#samendoenisbeter

Met vriendelijke groet,

Herald Jansen



De bal rolt weer!

Dit seizoen zijn we van start gegaan met 11 jeugdteams. Toch weer een mooie 
prestatie.

Ondanks dat we dan we net zijn begonnen aan een nieuw seizoen voetbal, is er al weer een 
hoop activiteit binnen de jeugdafdeling van vv Eenrum.

Zo zijn er binnen de jeugdcommissie wat wijzigingen. Kor Nienhuis is helaas gestopt als JC lid. 
Kor blijft zich actief inzetten voor de vereniging maar wil geen officiële functie meer vervullen. 
We kunnen gelukkig nog steeds van Kor zijn kennis en kunde gebruik blijven maken en dat zullen 
we zeker doen. Mensen als Kor zijn van onschatbare waarde voor een vereniging. Mochten we 
voor de vakantie Annika Spanninga-Werkman al welkom heten in de JC, inmiddels is ook 
Mariëlle Mulder toegetreden tot de JC. De JC bestaat nu uit de volgende personen:
•Ans van de Luit; Marielle Mulder; Annika Spanninga-Werkman; Romeo Niamat; Andrea Egberts; 
Christina Prins; Alice Buijsert en Dimietri Meijer

Vrijdag 16 september was er een (school)voetbaltoernooi tussen Eenrum-Wehe-Pieterburen. 
Wij vinden het belangrijk om contact te houden met de basisscholen in de omgeving. Ondanks 
het weer was het een leuke middag met Eenrum 2 als kampioen. Eenrum 1 werd 2e, Wehe 3e, 
en Pieterburen 4e. Ans van de Luit had alles tip top voorbereid. 

Verder hebben we 7 oktober een cursusavond voor onze trainers. Op dit moment hebben zich 
maar liefst 12 trainers aangemeld. Een mooi aantal. Romeo Niamat gaat vanaf oktober de 
jeugdtrainerscursus van de KNVB volgen in Hoogezand. Mooi dat zoveel mensen hun kennis 
willen verbreden zodat deze vervolgens weer ingezet kan worden binnen de vv Eenrum.

Op woensdag 28 september hebben we een ouderavond op programma staan. Deze begint om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 20.45 uur. Op deze avond zullen we onze doelstellingen voor dit 
seizoen toelichten. Verder willen we graag het geluid van de ouders horen om zo de 
jeugdopleiding te verbeteren. Daarnaast willen we graag met jullie over bepaalde onderwerpen 
discussiëren. Dit zullen we doen door het lanceren van enkele uitdagende stellingen. We willen 
nog niet teveel prijsgeven maar een vb van een stelling zou kunnen zijn dat: leden die geen 
vrijwilligerswerk verrichten binnen de vereniging betalen meer contributie. Dit alles om 
bepaalde uitdagingen binnen onze vereniging vanuit diverse invalshoeken aan te vliegen in de 
hoop dat we enkele mooie oplossingen kunnen vinden. We hopen dan ook op een grote 
opkomst.

Met sportieve groet,

Namens de Jeugdcommissie,

Dimietri Meijer
Voorzitter Jeugdcommissie



Update Eenrum/Kloosterburen combinatie (EKC)

Op zaterdag 13 augustus zijn de teams van EKC weer gestart met trainen. Op maandag wordt er 
in Kloosterburen getraind door VR1 en VR2, MO17 traint in Eenrum en op woensdag wordt er 
door alle teams in Eenrum getraind. De thuiswedstrijden van EKC worden tot aan de winterstop 
gespeeld in Eenrum en na de winterstop zal dit in Kloosterburen zijn. Hieronder vermelden we 
de resultaten van de afgelopen weken.

Uitslagen zaterdag 3 september:

FC Grootegast VR1 – EKC VR1 1-2

EKC VR2 – The Knickerbockers VR7 5-0

EKC MO17 was afgelast

Uitslagen zaterdag 10 september:

EKC VR1 – VV Winsum VR2 1-0

EKC VR2 niet gespeeld

SC Loppersum MO17 - EKC MO17 8-4

Uitslagen zaterdag 17 september:

De Heracliden Vr 1 – EKC VR 1 0-1

Bedum V4 – EKC 2 2-6

EKC MO 17 – Helpman MO 17 6-2

Op 1 oktober staat er een barbecue gepland voor alle speelsters + staf van EKC. Op deze manier 
hopen wij dat er een goede verbinding wordt gecreëerd tussen alle teams.

In de vorige clubdate is de EKC-commissie al voorgesteld door het vermelden van de namen. 
Hierbij een foto, zodat jullie allemaal de gezichten erbij kunnen zien.

Zittend boven op het bankje van links naar rechts: Henk, Reinder, Wendy, Floor, Janet en Michelle. 
Zittend op het zitgedeelte van links naar rechts: Linda en Irene



Heren 3 speelt 7 tegen 7 op de zaterdag

In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van een nieuwe competitievorm waar we als 
vereniging aan mee willen doen: het 7 tegen 7 herenteam op de zaterdag. Deze competitie gaat 
definitief door en start op zaterdag 24 september met een thuiswedstrijd tegen FC LEO. Het is de 
verwachting dat deze vorm op de zaterdag snel zal groeien binnen het heren voetbal. Meer van 
de omliggende verenigingen hebben interesse getoond. Het is heel fijn dat deze competitie nu 
ook daadwerkelijk los gaat.

Voor dit 3e team zijn nog steeds spelers welkom, die zaterdagmiddag op recreatie niveau willen 
spelen. Alle 7 tallen (vrijdag en zaterdag) trainen gezamenlijk om 20.00 uur op de 
donderdagavond. Kom gerust eens langs.

Het 3e team wordt mooi in de kleding gestoken door onze partner de Gebroeders Heinstra. Met 
de gebroeders Heinstra zit ook u er warmpjes bij!

I.s.m. met onze partner:



Verzorging en preventie blessures VV Eenrum

Even voorstellen: Ik ben Vera Vos, 23 jaar en woonachtig in Groningen. In 2021 ben ik 
afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen als algemeen fysiotherapeut. Sinds juni 
2021 ben ik werkzaam bij Fysio aan ’t wad en op alle locatie aanwezig. Vanaf september ben ik 
ook verbonden aan VV Eenrum. Ik vind het een uitdaging om samen met mensen het maximale 
uit de behandeling te halen, zodat iedereen zoveel mogelijk kan genieten van de dagelijks 
activiteiten, waaronder de sport. Ik zal elke donderdagavond van 19.00-20.00 aanwezig zijn op 
de club voor een inloopspreekuur waarbij er een kort consult gegeven wordt over jouw klacht. 
Tijdens dit uur kunnen alle spelers van de vereniging langs komen. Met enkele tips hoop ik jou 
als voetballer weer sneller op het veld te krijgen. Indien nodig kunnen we ervoor kiezen om 
verdere behandeling en begeleiding te bieden in de praktijk. Wanneer je graag langs wilt komen, 
meld je dan even kort aan via de mail, v.vos@fysioaantwad.nl, met een korte beschrijving van de 
klacht. Hierdoor ben je zeker van een plekje tijdens dit uur. Graag zelf een handdoek meenemen 
zodat we deze in verband met de hygiëne over de behandelbank kunnen leggen.

Verder ga ik mij focussen op de HEREN I en II. Diegene die klachten hebben kunnen zich 
aanmelden bij Klaas van de Ploeg, die je vervolgens kan doorsturen naar mij voor een 
onderzoek/behandeling. Daarnaast zal ik bij iedere thuiswedstrijd aanwezig zijn op de club. En 
voorafgaande aan de Uitwedstrijd van Heren 1 zal ik diegene die het nodig hebben behandelen 
op de donderdagavond voor en tijdens de training.

De praktische zaken:
Een eenmalig consult is gratis. Indien er meer behandelingen/begeleiding nodig is kan je bij mij 
onder behandeling komen in de praktijk. Hierbij is het handig om te weten dat de fysiotherapie 
niet meer vanuit de basis vergoed wordt. De behandeling gaan uit de aanvullende verzekering 
en anders zijn deze voor eigen rekening.
Voor de jeugd t/m 17 jaar is het net iets anders. Zij krijgen vanuit de basisverzekering maximaal 
18 behandelingen vergoed. Nadat deze verbruikt zijn en één van de ouders is aanvullend 
verzekert, kan het kind doorgaan op deze behandelingen. Anders worden de daaropvolgende 
behandelingen ook voor eigen rekening.

Wanneer ik op de club aanwezig ben, zal ik kenbaar zijn. Spreek mij gerust aan!
Hopelijk maken we er met z’n allen er een mooi seizoen van!

Vera



Rabo clubsupport “stem op VV Eenrum!!”

Iedereen verdient een club. Het is als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker 
maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar. Daarom helpt de 
Rabobank met kennis, netwerk en geld om verenigingsambities te realiseren. Zo geven ze ieder 
jaar een deel van de winst terug aan de verenigingen.

Als rekeninghouder van de Rabobank kan je tot 27 september op VV Eenrum stemmen. Dit kan 
via de rabo app of rabobank.nl/clubsupport. 

Je helpt onze vereniging er geweldig mee. STEM OP VV EENRUM!!



Algemene ledenvergadering
VV Eenrum

Woensdag 26 oktober 2022

Agenda volgt!


