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Pure clubliefde

De dagen worden weer langer, helaas nog niet in combinatie met een heerlijk lente weertje. 
Want tjonge jonge wat valt het weer nog tegen, de recente storm daarbij heeft helaas de 
nodige schade op ons sportpark opgeleverd. Zo is een van de ballenvangers van ons 
trainingsveld compleet afgebroken en heeft een deel van de hoge boarding ook behoorlijk 
wind gevat. 

Wel mooi om te zien hoe snel betrokken clubmensen direct paraat staan, de hoge boarding 
hing nog geen 5 minuten scheef of Joost Mulder hing al aan de telefoon om de nodige mensen 
te verzamelen om de boel midden in de storm extra te zekeren. En dat was niet omdat het een 
reclamebord van zijn eigen bedrijf betrof, nee dat is pure clubliefde. 

In de komende weken zal het weer vast en zeker beter worden en de temperatuur weer wat 
omhooggaan. Ingrediënten voor een hele fijne en gezellig voetbalzaterdag, volgens mij kijken 
we hier allemaal naar uit. 

Als bestuur zijn we achter de schermen met de nodige zaken bezig. Het is fijn om te zien en 
merken dat onze nieuwe bestuurders niet alleen voor een leuke en frisse energie zorgen maar 
ook de nodige zaken voortvarend weten op te pakken. De nieuwe website is in de lucht na de 
nodige uren werk. Op gemeentelijk vlak zijn we druk bezig met het onderzoeken van de 
mogelijkheden tot privatisering van ons sportpark. En op voetbaltechnisch gebied is hard 
gewerkt aan de invulling van de positie hoofdtrainer heren 1. Ik ben ontzettend trots dat het ons 
gelukt is om een ervaren trainer van kaliber richting Eenrum te krijgen. Gert Jan van Dijken is 
vanaf volgend seizoen onze hoofdtrainer. Met Gert Jan halen we een trainer in huis die ook tot 
in de 2de klasse aan het werk kan. Het is geweldig dat het ons gelukt is om hem voor Eenrum 
aan te trekken. Hij heeft onze selectie aan het werk gezien en ziet een enorme potentie in onze 
jonge groep. 

Voordat we het weten zitten we in juni en gaan we alweer richting de afsluiting van dit seizoen, 
gelukkig hebben we nog wat mooie zaterdagen voor de boeg. De toernooi commissie van de 
Eenrumer klompenbokaal is alweer druk bezig is met de voorbereidingen van het beregezellige 
en sportieve 7x7 voetbaltoernooi, dit jaar op zaterdag 10 juni. Al een behoorlijk aantal teams uit 
de omgeving heeft zich aangemeld. Het belooft weer een supergezellige en leuke dag te 
worden.

#samendoenisbeter

Met vriendelijke groet,
Herald Jansen
Namens het bestuur



GERT JAN VAN DIJKEN NIEUWE HOOFDTRAINER VV EENRUM

Met ingang van seizoen 2023-2024 is Gert Jan van Dijken de nieuwe hoofdtrainer van VV 
Eenrum. Na gesprekken met meerdere kandidaten, is het bestuur van de voetbalvereniging er 
in geslaagd Van Dijken te contracteren. De verwachtingen zijn hoog, de bak aan ervaring en 
kennis van voetbal die de nieuwe hoofdtrainer meeneemt, passen bij de ambities van VV 
Eenrum.

VV Eenrum hoopt met het aantrekken van een trainer van het kaliber Van Dijken stappen 
voorwaarts te kunnen maken. Hij is een zeer ervaren, ambitieuze trainer en bezit precies de 
kwaliteiten die de jonge selectie van Eenrum verder kunnen brengen.

Het aanstellen van Van Dijken ging niet over een nacht ijs. Na gesprekken met het bestuur, 
volgden gesprekken met een afvaardiging van de selectie. De reacties waren unaniem en 
afgelopen week ondertekenden Gert Jan van Dijken, Herald Jansen (voorzitter) en Janet Toonder 
(voetbalzaken) het contract voor volgend seizoen. 

Gert Jan van Dijken is 49 jaar en is al vele jaren actief in de voetbalwereld. Hij heeft onder 
andere een eigen voetbalschool en is jeugdtrainer geweest bij FC Groningen. Het 
hoofdtrainerschap bij VV Eenrum combineert hij met het hoofdtrainerschap bij 3e klasser De 
Wilper Boys.

Janet Toonder
Bestuurslid Voetbalzaken



Beste ouders en jeugdleden,

De winterstop zit er weer een tijdje op en zo langzamerhand gaan we richting het voorjaar, 
daarmee breekt de mooiste  periode om te voetballen weer aan. Laten we er met zijn allen voor 

gaan door er zoveel mogelijk te zijn met de trainingen en de wedstrijden. Ondanks dat ik altijd 
kijk naar de positieve zaken binnen onze vereniging wil ik nu even kritisch zijn. Het gebeurt 

namelijk nog te vaak dat de trainingsopkomst aan de lage kant is, men de wedstrijden op 

zaterdag laat lopen of zich voor de training als ook voor de wedstrijden heel laat afmeldt. Beide 
zaken kunnen zowel voor de leiding als de trainers zeer frustrerend zijn. Een trainer bereidt de 

training altijd voor en kijkt daarbij ook naar het aantal spelers en zet daar de oefeningen op uit. 
Als blijkt dat er dan minder spelers komen omdat men zich niet (tijdig) afmeld of op het laatste 

moment  dan is dit natuurlijk niet leuk voor de trainer. En een leider die op vrijdagavond laat of 
soms zelfs nog zaterdagochtend een afmelding ontvangt en  dan nog iets moet regelen staat 

voor een nagenoeg onmogelijke opdracht. 

In de winterstop heeft de JC, zoals de afgelopen jaren, een enquête uitgezet. Het regelmatig 
ophalen van feedback bij onze leden is een van onze speerpunten. We zijn hier niet voor ons zelf 

bezig maar om onze jeugdleden een mooie tijd te bieden waarin voetbal een belangrijk 
onderdeel is. Een tijd waaraan men later met veel plezier aan terugdenkt. Naast de enquête 

hebben we ook nog de spelersraad waar we regelmatig mee om tafel zitten en natuurlijk nog de 
ouderavond. Maar we zijn ook regelmatig langs de lijn te vinden, spreek ons dan ook gerust aan. 

En daar komt de ouderochtend nog bij, maar hierover later meer. We doen dit natuurlijk allemaal 
niet voor niets. De JC vindt het heel belangrijk om met iedereen in verbinding te staan, 

toegankelijk te zijn. Dus als er iets is laat dit dan vooral weten zodat we kunnen kijken wat we er 

aan kunnen veranderen. 

Enquête
Ongeveer 40 ouders/leden hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen, dank 

hiervoor. Kort de bocht zien we dat we op de goede weg zijn. De resultaten worden elk jaar 

beter. Maar uiteraard kwamen er diverse aandachtspunten naar boven. Hier gaan we zeker mee 
aan de gang en met sommige zaken waren we al bezig. Misschien goed om te benoemen dat we 

met heel veel zaken bezig zijn en dat we de ambitie hebben om e.e.a. te verbeteren maar dat het 
uitgangspunt is en blijft plezier. We zien elk lid als een individu die zijn eigen wensen heeft en 

proberen daar ook echt op in te spelen. 

Bert van der Meer
Tijdens de winterstop is het ons gelukt om Bert van de Meer toe te voegen aan de trainersstaf. 
Bert traint de Jo13-1, de JO-15 en de JO-19. We zijn ongelooflijk trots dat we Bert hebben kunnen 

toevoegen. Bert heeft ontzettend veel ervaring en diverse (jeugd)teams op niveau getraind. Ikzelf 
ben regelmatig te kijken en kan niet anders concluderen dat de oefenstof van Bert van hoog 

niveau is. Ik verwacht dat de spelers een hoop gaan leren. Welkom Bert!



Het belang van trainen
Een mooi bruggetje naar het belang van trainen. Zoals eerder al genoemd is plezier ontzettend 
belangrijk maar dit geldt ook voor de trainingsopkomst. Ik begrijp heel goed dat er meer in het 

leven is dan alleen voetbal. Maar de trainingsopkomst zorgt voor een bepaalde basis, voor 
resultaat, voor teambuilding en plezier en uiteindelijk ook voor meer plezier op zaterdag. Het 

loopt allemaal net wat lekkerder, conditioneel kun je het wat beter bijbenen etc , een soort van 
vicieuze cirkel zeg maar. Probeer daarom om je training heen te plannen en ouders stimuleer en 

motiveer de jeugd om te gaan trainen, hoe oud of jong ook! Een goede trainingsopkomst draagt 
bij aan een positief gevoel.

Blessure preventie met Stefan en Vera
Kinderen die opgroeien doorgaan allerlei periodes. Waar men in het begin geen of weinig 

aandacht hoeft te besteden aan haar of zijn spieren zie je dat dit vanaf de jO-15 steeds 
belangrijker wordt. Sinds kort hebben we een fysio (Vera Vos) waar je op donderdagavond 

terecht kunt. Zij onderstreept het belang van goede oefeningen voor je spieren. Wij vonden dat 

we hier iets mee moesten doen, dus hebben we Stefan van de Horn en Vera gevraagd om met 
ons met ons mee te denken. Dit heeft geresulteerd in de mogelijkheid voor een extra training 

van ongeveer 45 min. Echter bleek er geen tot zeer weinig  animo onder de spelers waardoor we 
besloten hebben om deze training niet door te zetten. We vinden het nog steeds belangrijk dus 

we gaan nu kijken op welke manier we dit wel kunnen faciliteren. 

Ouderbetrokkenheid – teamuitjes – ouderochtend
Zoals eerder al aangegeven probeert de JC met iedereen een bepaalde betrokkenheid te 
creëren. Dit vinden we belangrijk, niet voor niets is ons credo samen doen is beter. Een van de 

zaken die we willen toevoegen is de ouderochtend. In de aankomende periode gaan we van elk 
team de ouders uitnodigen voor een koffietafel wanneer hun kinderen thuisspelen. Wij denken 

dat deze ochtend zorgt voor een bepaalde verbinding onderling, met de JC maar ook met de 

vereniging. De JC zal tijdens deze ochtend ook in gesprek gaan met de ouders. Wij zullen dit 
tijdig communiceren in de hoop dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn. Wij begrijpen natuurlijk 

heel goed dat enkele ouders moeten werken maar mocht dat niet zo zijn probeer hier dan 
omheen te plannen. Wij zien u graag!

Positief coachen 
Als JC willen we een veilige sportomgeving creëren. Wij hebben hier middels een leiders- en 

trainersoverleg al veel aandacht voor gevraagd. Deze zaken zijn natuurlijk niet zichtbaar. Om het 
positief coachen zichtbaar te maken zullen er diverse borden worden geplaatst. Maar ook voor 

de ouders geldt: wees positief over alles wat er gebeurt, hoe lastig het misschien soms ook is. 
Kinderen kopiëren alles. Betekent dit dan dat je niks mag zeggen, ja natuurlijk wel, heel graag 

zelfs maar het gaat vooral om de manier waarop iets wordt geuit. 



Als zaken niet goed gaan benoem dit vooral bij de leiding of bij de JC maar probeer niet negatief 
te zijn richting elkaar, scheidrechter, tegenstander, kinderen etc. Wij weten echt wel dat er 

ruimte is voor verbetering maar wanneer we dit niet vernemen dan wordt het lastig. Maar 
wanneer dit op een constructieve wijze met ons wordt gedeeld dan kan ik u verzekeren dat wij 

er alles aan doen om iets te verbeteren en inderdaad soms lukt het ons ook niet. Wij zijn immers 
ook maar mensen. 

NIVEAUVERSCHIL.
Ik merk de laatste tijd dat er hier en daar door sommige teams meerdere wedstrijden worden 

verloren. Ik hoor dan al gauw dat sommige zaken niet in orde zouden zijn. Te hoog ingedeeld, er 
moet beter worden getraind, etc. Ik begrijp heel goed dat winnen bijdraagt aan plezier maar als 

er één team wint dan moet er ook een team verliezen. Je focussen op winst en verlies is vooral 
korte termijn. Wij kijken vooral naar de lange termijn, wij leiden immers spelers op. Soms zie je 

dat door resultaten in het verleden, je steeds betere tegenstanders krijgt omdat je hoger wordt 

ingedeeld. De JO-10 is daar een voorbeeld van. Deze wonnen in fase 1&2 alles maar nu in fase 3 
hebben ze het heel erg lastig. Dit komt ook omdat de tegenstanders steeds beter worden. Een 

ander voorbeeld is de JO-13/2 Dit team is zeer jong en daar waar men voor de winterstop het 
ongelooflijk goed doet zit het nu even tegen. Maar kijk ook even tegen wie ze spelen. Jongens die 

soms 3 jaar ouder zijn. Omdat deze al een tijdje spelen in de jo-13 en volgend seizoen naar de jo-
15 gaan. De jongens van de jo-13/2 kunnen straks nog 2 jaar JO-13 blijven. Op het moment dat ze 

naar de JO-15 gaan zullen ze weer een moeilijk jaar krijgen. De kunst is om in de periode dat je 

iets meer verliest  je vooral te focussen op diverse andere zaken dan enkel winst. Organiseer 
eens een teamuitje bv. Misschien is wel het mooiste voorbeeld is de MO-11. Vorig seizoen had dit 

team het zeer lastig en bivakkeerde in de onderste regionen maar nu staan ze gewoon 2e. 

ROMEO GESLAAGD VOOR DE JUNIORENTRAINER CURSUS VAN DE KNVB

Binnen de vv Eenrum stimuleren we trainers om deel te nemen aan cursussen. Het afgelopen 
half jaar heeft Romeo deelgenomen aan de juniorentrainer cursus van de KNVB. Romeo vond de 

cursus zeer nuttig en geeft aan een hop te hebben geleerd. Romeo gefeliciteerd!

Met sportieve groet namens de Jeugdcommissie,

Dimietri Meijer
Voorzitter Jeugdcommissie



Gezellige start tweede seizoenshelft EKC

Zaterdag 11 februari was door de EKC-commissie een feestje georganiseerd 
om de tweede seizoenshelft gezellig met elkaar te starten. In de kantine van vv Kloosterburen 
kwamen speelsters en een aantal fanatieke supporters genieten van een gezellige avond. 

Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt om alles goed te regelen voor de teams 
voor het komende seizoen. Denk hierbij aan samenstellingen teams en trainers. Maar ook leiders 
en grensrechters hebben een belangrijke rol bij deze teams. Voor het komende seizoen zijn wij 
nog op zoek naar mensen die zich geroepen voelen om deze rollen te vervullen. Wilt u iets 
betekenen voor de speelsters van EKC, dan horen wij dit graag.  

EKC dames 1, dames 2 en MO17 zijn goed uit de winterstop gekomen, alle teams bevinden zich 
op dit moment in de middenmoot. Er wordt goed getraind en wij gaan er vanuit dat er de 
komende wedstrijden nog een aantal winstpunten gepakt gaan worden door alle teams. 

Willen jullie de teams van EKC komen aanmoedigen? Dat kan uiteraard. De teams spelen de 
thuiswedstrijden op dit moment in Kloosterburen. MO17 speelt de thuiswedstrijden om 11.00 
uur, dames 2 om 11.30 uur en dames 1 om 14.00 uur. 

Janet Toonder,
Bestuurslid Voetbalzaken



Geweldige actie van de CLUB van 50

Zoals jullie vast weten, kun je voor 50 euro per jaar lid worden van de club van 50. Met deze 
extra financiële ondersteuning kan de club van 50 het voetballen nog aantrekkelijker maken bij 
vv Eenrum. Dit doen we door investeringen te doen die niet uit de gewone contributie 
opbrengsten kunnen worden betaald. We hebben bijvoorbeeld mee betaald aan het scorebord 
en extra trainingsmateriaal. Iedereen kan schriftelijk een sponsorverzoek indienen bij de Club 
van 50. 

Om de leden van de club van 50 te bedanken, hebben we alle leden een muts met "vv Eenrum" 
geschonken. Hierbij een paar foto's van een aantal leden van de club van 50 met de mooie muts 
op. Wil je ook zo'n muts? Word dan lid van de club van 50. Zo help je mee om vv Eenrum nog 
toffer te maken.



Overeenkomst Kledingleverancier VV Eenrum verlengd

Belangrijk voor een voetbalvereniging is een uniforme uitstraling op en buiten het 
veld. VV Eenrum hecht veel belang aan een mooi tenue, in onze clubkleuren, van 
een goede kwaliteit. Om dit doel te bereiken hebben we de afgelopen vier jaar 
samengewerkt met Hummel. Omdat het contract afliep, is het bestuur op zoek 
gegaan naar invulling voor de komende jaren. Uit een aanbod van 4 leveranciers 
hebben we opnieuw gekozen voor Hummel en het contract met 5 jaar verlengd!
Leden van VV Eenrum krijgen maar liefst 20% korting bij bestelling via de webshop.
Kleding is te passen en af te halen bij Sporthuis Winsum.

https://clubs.deventrade.com/nl/vv-eenrum






DE VERENIGING STAAT NOOIT STIL!!

Darttoernooi 17-12-2022

Sinterklaas op bezoek bij het 2e

JO13-1 opstap

Een voetbalochtend van de jeugd

Super voetbalreis naar Duitsland!


