Heren team 35plus, 7 tegen 7.
Het seizoen bij de vrijdagavond competitie loopt anders dan men gewend is bij voetbal, 4
voetbalavonden in het najaar ( 1 competitie, toernooivorm) en 4 voetbalavonden in het
voorjaar ( weer een nieuwe competitieindeling)
Afgelopen voorjaar was voor Eenrum 35 plus een hartstikke leuke competitie, mooi aan
elkaar gewaagd, tal van leuke wedstrijden, een super sfeertje en een geweldige derde helft.
Met name dat laatste onderdeel beheerst de equipe van Eenrum uitstekend, meerdere
keren al kampioen geworden van de derde helft. Echter nu werd er ook voor het eerst een
kampioenschap gevierd van de veldprestaties, heel erg mooi maakten wij het af thuis in
Eenrum. Een bescheiden feestje volgde.
Dit najaarsseizoen is inmiddels ook afgelopen, een nieuwe indeling en dus nieuwe
tegenstanders, oude bekende Rood Zwart Baflo en voor het eerst VVSV (Ulrum) en FC Leo (
Leens ) in de competitie, allemaal derby's hoe mooi kun je het hebben. Ditmaal bleek de
tegenstand wat minder of het overwicht van de Eenrumers wat groter, want er werd met
slechts 1 x een verloren wedstrijd wederom een kampioensfeestje gevierd, 12 wedstrijd, 33
punten, 40 doelpunten voor en slechts 6 tegen, de cijfers verraden het al, afgetekend
kampioen misschien iets te afgetekend. Ditmaal met een nieuwe aanwinst uit Winsum in
onze ploeg, Robert Buisman, nu al de meest snelle en fitte man van onze selectie, een echte
aanwinst dus !
Nu op naar het komende voorjaar, weer een nieuwe competitie, nieuwe indeling en nieuwe
kansen.
Met vriendelijke groet,
Herald Jansen
Verslag Eenrum VR3 7 tegen 7-team
Een aantal oud-dames van de v.v. Eenrum veld- en zaalteam kreeg toch na een aantal jaren
weer last van de voetbalkriebel. Echter de verplichting om elke week een wedstrijd te moeten
spelen trok hen niet zo meer. Gelukkig voor hen kent de KNVB sinds enkele jaren het 7 tegen
7-voetbal op de vrijdagavond waarbij 4 of 5 teams elkaar dan ook 4 of 5 keer tegenkomen in
een najaars- en voorjaarsreeks. In 2018 werd er een team opgericht die uit de volgende dames
bestond: Kim Melchior, Anda Toonder, Ellen Toonder, Vera Toonder, Margriet Bijlholt,
Minke Toonder, Adi Rozen, Maaike Lokken, Korinne Huizenga, Linda Faber, Elize Toonder,
Selina Vorenkamp, Christina Prins en Irma Kamminga. Daar er ook al een EKC 1 en 2 waren
was de naam aanvankelijk EKC 3 maar daar dit een puur Eenrumer aangelegenheid betrof
werd het uiteindelijk Eenrum VR3. Bernard Krans verzorgde de trainingen op de
woensdagavond en de coaching op de vrijdagavonden. In de najaarsreeks van 2018 presteerde
het team bijzonder goed wat gezien de nog steeds aanwezige voetbalkwaliteiten zeker geen
verrassing was en eindigde men net achter SIOS 2 en Zeester op een derde plaats met 12
punten uit 12 wedstrijden en een doelsaldo van 10 voor en 15 tegen. OKVC eindigde achter
Eenrum.
In de voorjaarscompetitie liep het nog beter. Uiteindelijk werden de dames kampioen met 27
punten uit 12 wedstrijden en een doelsaldo van 26 voor en slechts 4 tegen. Intussen was Irma
Kamminga afgevallen wegens te drukke werkzaamheden en ook Elize Toonder haakte
daardoor eveneens af. Maar met de inzet van een aantal speelsters van EKC 2 kon Eenrum
toch altijd genoeg speelsters op de been brengen. En bij het schrijven van dit verslag staan de
dames weer bovenaan en stevenen zo rechtstreeks op hun tweede kampioenschap af.
Reporter Jitse Drent

