Verslag Heren 1
Het eerste keerde na het kampioenschap in het seizoen 2017-2018 na een afwezigheid van twee jaar
terug in de vierde klasse. Het vertrek van topscorer Roy Kamps werd opgevangen door de komst van
de talentvolle David Albert Villalta. Daarnaast durfde trainer Jaap van der Ploeg het aan drie Bjunioren aan de selectie toe te voegen. De vierde klasse C, waarin Eenrum 1 was ingedeeld, bestond
helaas uit slechts twaalf teams, waardoor er in een onregelmatig schema slechts 22 wedstrijden
hoefden te worden gespeeld. Na twee wedstrijden stond men met zes punten en de doelcijfers 8-0
even fier aan kop van de ranglijst, waarna de latere kampioen Actief met 3-0 ons in Assen weer met
beide voeten op de Groninger klei zette. Uiteindelijk finishten onze roodbaadjes na acht
overwinningen en twee gelijke spelen op een verdienstelijke zevende plaats met de doelcijfers 44-58.
Aan het eind van het seizoen kondigden maar liefst vijf basisspelers hun vertrek aan, zodat de nieuwe
trainer Klaas van der Ploeg, hij volgde naamgenoot Jaap op, het een stuk moeilijker zal krijgen
Eenrum opnieuw voor de vierde klasse te behouden.
Verslag Eenrum Heren 2
Bij Eenrum 2 ging seizoen 2018-2019 redelijk goed. We begonnen moeizaam en verloren de eerste
wedstrijden.
Na de winterstop ging het een stuk beter en verloren we regelmatig met 1 doelpunt verschil maar
het voetbal werd steeds beter. Ook was het fijn dat veel jonge jongens van rond de 17 jaar Eenrum 2
kwamen versterken.
Dit jaar hebben we voor het eerst een trainer en daar zijn we blij mee. Wim Nubé geeft de training
en coacht op zondag. Kevin en Gerard zijn leider van Eenrum 2. Ook hebben we weer een paar
spelers aangetrokken die t.m. de A-junioren bij Eenrum hebben gespeeld en daarna een aantal jaren
weg zijn geweest. Deze jongens passen goed in het team en we hebben nu de eerste wedstrijden
gewonnen maar ook het voetbalspel wordt steeds beter.
Kom maar gauw eens kijken bij Eenrum 2.

Verslag Heren 3
Het seizoen 2018/2019, was een lastig jaar.
Er werd maar heel weinig gewonnen en daar bij hadden we met de winterstop pas 5 wedstrijden
gespeeld na de winterstop werden er punten gepakt en eindigde op de 8e plek. Maar er gingen ook
spelers weg van ons elftal niet best dus 5 mensen zochten hun heil elders het is te hopen dat er snel
spelers bij komen, anders zie ik de toekomst somber tegemoet.

