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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van v.v. Arum, seizoen 2021-2022. Hierin blikken we terug op 
het afgelopen seizoen; de teams en hun prestaties, de verschillende activiteiten en nieuws 
omtrent de voetbalvereniging. 

Helaas werd het seizoen tijdelijk onderbroken door het oplaaien van het corona-virus.
Maar gelukkig kon het seizoen daarna helemaal afgemaakt worden.

In de Skille, op de website en op facebook zijn bijna al deze nieuwsfeiten al eens de revue 
gepasseerd. We zijn heel blij met deze mensen die de website en facebook voorzien van 
nieuwtjes en verslagen etc. Heel hartelijk dank hiervoor!

Veel leesplezier toegewenst!

Reino Tolsma-Oosterbaan
Secretaris
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DE TEAMS

ARUM 1

Arum 1 speelde dit seizoen in de 5e klasse A. Ze eindigden de competitie op een 7e plaats.

Technische staf:
Trainer: Edwin Wittink
Leiders: Jos Reinsma en Arjan van der Zee
Ass. scheidsrechter: Willem Mollema

Shirtsponsor:
Tjalsma Metsel- en Voegbedrijf

De selectie:
Aron Hansma, Jort de Jong, Jesse Jaasma, Kevin Jaarsma, Bauke Tjalle Anema, 
Jacob van Altuis, Willem Miedema, Dirk-Henk Kuipers, Tjeerd Hoekstra, Jorrit Tolsma, 
Wessel Hibma, Lammert Wagenaar, Dani van Eijk, Tim Jaarsma, Jeroen van Dellen, 
Wessel Kroeger, Kevin Hoekstra, Redmer Brouwer en Nico Bruinsma.
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ARUM 2

Arum 2 speelde dit seizoen in de 5e klasse. Ze eindigden de competitie op een 10e plaats.

Technische staf:
Trainers: Edwin Wittink en Pieter Tolsma 
Leiders: Gosse Wijbenga, Rainier van der Veen en Peter Gerard de Vries

Shirtsponsor:
Tjalsma Metsel- en Voegbedrijf

De selectie:
Jouke Tolsma, Migchiel Anema, Fedde Okkinga, Melvin van Dellen, Thomas Scheffer, 
Tsjerk Overal, Mike van Dorsselaer, Johan Hibma, Jaap van Dijk, Jarno Reinsma, Wilco 
Zeemans, Rory Letter, Peter Gerard de Vries, Rainier van der Veen, Tjitse Ben Hoekstra, 
Johan Kingma, Nick van Dorsselaer, Kors Doedens en Menno de Vries.
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HEREN 35+

De Heren 35+ eindigde in het najaar op de 5e plaats. In de voorjaarscompetitie 
eindigden zij op de 4e plaats. Zij speelden op de vrijdagavond hun 7 tegen 7 competitie 
in toernooivorm.

Technische staf:
Trainer: Edwin Wittink
Leiders: Anno van der Veen en Thon van Loon

Shirtsponsor:
Sponsorgroep Arum

De selectie:
Meindert de Boer, Thon van Loon, Willem Overal, Theo Schippers, Jouke Kuipers, 
René van der Veen, Francis van der Heuvel, Ruurd Boersma, Tjerk Postma, 
Anno van der Veen, Douwe Boonstra, Robert Rinia, Ronald Reinsma, Riemer Visser, 
Douwe Gerlofsma en Mark Reinsma.
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DAMES 1

Het Damesteam eindigde in het najaar op de 1e plaats en werden kampioen! Aan het 
eind van het seizoen, tijdens het slotfeest, werden zij hiervoor in het zonnetje gezet.
In de voorjaarscompetitie eindigden zij op de 2e plaats. Ook zij speelden, net als de 35+, 
hun wedstrijden op de vrijdagavond,  7 tegen 7, in toernooivorm.

Technische staf:
Trainer: Joris van Althuis
Leider: Joris van Althuis

Shirtsponsor:
Sponsorgroep Arum

De selectie:
Anke Kleiterp, Dianne Draaisma, Ilona Huitema, Emmy Kroeger, Inez Brouwer, 
Baukje Cornelisse, Marije Brouwer, Jasmijn van Althuis, Anne Brouwer, Tjallie Houtsma 
en Linda Veenstra.
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O23-1

Voor het eerst had de v.v. Arum een O23 team. Dit team werd in de najaarscompetitie 3e en 
ook in de voorjaarscompetitie eindigden zij op de 3e plaats.

Technische staf:
Trainers: Edwin Wittink en Pieter Tolsma 
Leiders: Folkert Tolsma, Sjoerd Anema en Pieter Tolsma (reserve)

Shirtsponsor:
Sponsorgroep Arum

De selectie:
Douwe van der Tol, Jan Vrieswijk, Kors Doedens, Sjoerd Anema, Douwe Sieswerda, Jens 
Hilarides, Menno de Jong, Stefanos Tsingros, Dirk-Henk Kuipers, Bouke Willem Mollema, 
Migchiel Anema, Hidde Jonker, Jort de Jong, Martijn Wiersma, Kevin Buma, Ruurd Faber 
en Dennis Pollema.



Seizoen 2021-2022 12 Jaarverslag v.v. Arum

JO19-1

De JO19-1 speelde dit seizoen in de 4e klasse. In de na- en voorjaarscompetitie werden ze 
beide keren 8e.

Technische staf:
Trainers: Pieter Tolsma en Jouke Smitstra
Leider: Lieuwe Tolsma (reserve: Jan Jarich Veldman)
Ass. scheidsrechter: Folkert Brouwer

Shirtsponsor:
Herberg De Gekroonde Leeuw

De selectie:
Dennis Pollema, Arik van der Heuvel, Klaas Westra, Anne Brouwer, Germ Epema, Tieme 
Tolsma, Rein van der Veen, Marwin Tolsma, Jurjen Fokkema, Sjouke Kikstra, Rinse Visser, 
Hylke Talsma, Jildert Wijbenga en Brent de Vries.
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JO17-1

In het najaar speelde de JO17-1 in de 4e klasse. Zij eindigden op de 3e plaats en 
promoveerden in het voorjaar naar de 3e klasse. Daar eindigden zij ook weer op 
de 3e plaats.

Technische staf:
Trainers: Francis van der Heuvel en Pieter Tolsma
Leiders: Michel Jorna (reserves: Francis van der Heuvel en Pieter Tolsma)

Shirtsponsor:
Bouw- en montagebedrijf De Jong

De selectie:
Mathijs Buma, Rinnert Tolsma, Pieter den Breejen, Jesse van der Heide, Menno Johnson, 
Redmer Fokkema, Menno van der Veen, Liam van der Heuvel, Matthijs Palma, 
Roy de Vries, Marc Jorna, Indie van IJs, Thomas Tolsma, Sander Kuipers en 
Martijn Henstra.
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JO14-1

De JO14-1 werd de najaarscompetitie kampioen in de 2e klasse! Zij promoveerden daarom 
in het voorjaar naar de 1e klasse. Hierin werden zij verdienstelijk 2e. 

Technische staf:
Trainers: Dennis Pollema en Gosse Douna
Leider: Gosse Douna (na de winterstop: Doede de Vries en Lolke Bosch)

Shirtsponsor:
Velzen Afbouw

De selectie:
Rimmer Dijkstra, Jurre Bosch, Jan-Friso Anema, Jorrit Bosch, Andrys de Vries, Stian Rinia, 
Dennis Hijlkema, Jelte Hendriks, Ruben Palma, Tiemen Dijkstra, Rudmer Faber, Harmen 
Zijlstra, Niek Douna, Tim Vrieswijk en Durk Jan Steringa.
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JO13-1

In de najaarscompetitie eindigde de JO13-1 op de 6e plaats in de 3e klas. Ook in de 
voorjaarscompetitie speelden zij in de 3e klasse en eindigden op een 9e plaats.

Technische staf:
Trainers: Dennis Pollema, Arik van der Heuvel en Migchiel Anema
Leiders: Thon van Loon en Denny van Eijk

Shirtsponsor:
Voor de winterstop: Jorna Scheepsbouw en Reparatiebedrijf en Hanze Zonwering
Na de winterstop: Penta Architecten

De selectie:
Sander Yntema, Harmen Faber, Dion Fokkema, Rudmer Koopmans, Jan Bauke Douna, 
Sem de Vries, Jitse Bosch, Frans Burger, Sem van Eijk, Jurre van Loon, Dailey Hoekstra, 
Nynke Zijlstra, Tim Lanting en Jelmer Velzen.
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JO11-1

De JO11-1 speelde dit seizoen een zogenaamde 4-fasen competitie: voor en na de 
winterstop speelden zij 2 competitierondes. Zij werden in hun competitie 
respectievelijk 1e, 3e, 4e en 5e.

Technische staf:
Trainers: Douwe de Boer, Brent Jeeninga en Thon van Loon (Voetbalschool)
Leiders: Joris de Jong en Thijmen Nieuwenhuizen

Shirtsponsor:
Hoveniersbedriuw P. Faber

De selectie:
Haye de Boer, Jesse de Boer, Thyme Dunnewind, Jelke de Jong, Chris Lanting,
Jelte Nieuwenhuizen, Jelmer Steringa, Luuk Heemskerk, Berend Zijlstra,
Senne Overal en Sil Hijlkema.
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JO11-2

Ook de JO11-2 speelde een 4-fasen competitie. Zij eindigden respectievelijk 7e,
8e, 4e en 7e.

Technische staf:
Trainers: Geert Akkerman, Anno van der Veen en Thon van Loon (Voetbalschool)
Leiders: Geert Akkerman en Anno van der Veen

Shirtsponsor:
Installatiebedrijf Lukkes

De selectie:
Marit Jorna, Sabiene Bakker, Jelle Dijkstra, Ruger Feenstra, Hylke Brouwer, 
Siard van der Veen, Bram Wijbenga, Tess Jorna, Roan Akkerman,
Redmer Dunnewind, Stefan Holman, Selena Bakker, Jeline Bosch, Sygrid Bosch
en Daniek Rinia.
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JO9-1

Het 4-fasen voetbal gold ook voor de JO9. Maar om het plezier in de sport te 
benadrukken, en niet de nadruk te leggen op de resultaten, wordt door de KNVB
geen uitslagen en standen meer gepubliceerd.

Technische staf:
Trainer: Riemer Visser, Elmer Nadema en Thon van Loon (Voetbalschool)
Leiders: Elmer Nadema en Riemer Visser

Sponsor:
Tuinservice Hilarides

De selectie:
Jeen Nadema, Jurre Louwsma, Jordy Visser, Jurre Dijkstra, Guus Heslinga,
Jan Bruinsma, Ewald Boonstra, Benja Reinsma, Jilles Hijlkema, 
en Demi Koopmans.
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JO7-1

De JO7-1 heeft voor de winterstop alleen getraind. Na de winterstop zijn ze 
begonnen in de competitie. Zij hebben nog 2-fasen gespeeld. Maar ook voor dit
team gold: Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen 
op de resultaten, wordt door de KNVB geen uitslagen en standen meer gepubliceerd.

Technische staf:
Trainers: Roy van der Veen, Jacqueline Terpstra en Pieter den Breejen
Leiders: Jacqueline Terpstra en Jurjen Bakker

Sponsor:
Sponsorgroep Arum

De selectie:
Jildert Douna, Jeljer Bakker, Siem Brouwer, Hidde Heslinga, Jort Koopmans,
Jort Nadema, Elin de Vries, Marit Brouwer en Ninke Louwsma.
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NIEUWS & ACTIVITEITEN

AUGUSTUS

OUD-SPELER EN SUPPORTER RINTJE VAN DER VEEN OVERLEDEN

Op dinsdag 3 augustus is op 79-jarige 
leeftijd Rintje van der Veen overleden.  
Rintje was in de jaren zestig en zeven-
tig van de vorige eeuw actief lid bij 
de v.v. Arum. De vader van o.a. Anno 
(trainer/leider JO10 en 35+ speler) en René (35+ speler) was daarna jarenlang vaste 
supporter van Arum 1. Ook kwam hij de laatste jaren altijd kijken bij zijn ’pakesizzers’, 
welke in verschillende jeugdteams van de v.v. Arum spelen. Op het 50-jarig jubileum van 
de v.v. Arum in 1987 werd er een wedstrijd gespeeld tussen oud v.v. Arumers ’om útens’ 
en oud v.v. Arum spelers die toen nog in Arum woonden. In het laatste team speelde 
Rintje van der Veen mee (zie foto, 2e van rechts).

DAMESTEAM TWEEDE OP BOTR-TOERNOOI

Op zaterdag 26 augustus heeft het v.v. Arum 
damesteam deelgenomen aan het BOTR 
toernooi bij FC Harlingen. Diverse teams 
uit de regio waren hiervoor uitgenodigd. 
In verband met de krappe team bezetting 
deden er deze keer ook drie gastspeelsters 
mee: Linda en Jildau Veenstra (Bolsward) en 
Meike (Workum). Arum verloor uiteindelijk 
in de finale van v.v. Bellingwolde (Gronin-
gen) waardoor zij als 2e eindigden.
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SEPTEMBER

VRIJWILLIGSTER EN VASTE SUPPORTSTER ANNEKE OVERLEDEN

Vrijdag 3 september 2021 
overleed op 72-jarige leeftijd 
Anneke Kuipers-Tolsma. 
Zij was jarenlang vrijwilligster 
(o.a. programmaboekje verkoop-
ster) en vaste supportster bij de 
wedstrijden van Arum 1. Ze behoorde met haar ’altiid fleurich sin’ jarenlang tot de zoge-
naamde ’12e man groet v.v. Arum’ supporters. Na het overlijden van haar oom Rintje van 
der Veen op 3 augustus 2021 is er weer een ’leeg’ plekje bijgekomen aan de zijlijn...

EERSTE JEUGDTEAMS OP DE FOTO

Huisfotograaf Anneke Westra is begin september weer begonnen met alle teams op de foto 
te zetten. We willen haar hierbij dan ook hartelijk danken voor het maken van de prachtige 
foto’s welke te bewonderen zijn op onze website.

ALBERT HEIJN VOETBALPASSIEPUNTEN SPAREN

Om amateurclubs financieel te steunen, hadden Albert Heijn en de KNVB Voetbalpassie 
opgezet. Een spaarprogramma, waarmee je onze club kon sponsoren, gewoon door bood-
schappen te doen bij Albert Heijn. Met Voetbalpassie probeerden we zoveel mogelijk geld 
op te halen om SJO Arum/Stormvogels’64 activiteiten te organiseren.

DE GROTE CLUBACTIE

Vanaf 18 september kwamen we weer bij de deuren langs om loten te verkopen voor 
De Grote Clubactie. Een groot deel van de opbrengst van de loten kwam ten goede van de 
vereniging. De trekking was op 9 december 2021.

BEKER

Arum 1 en de JO13-1 haalden de volgende ronde. Arum 1 moest het in november thuis 
opnemen tegen derde klasser ONT. Zij verloren deze wedstrijd met 0-4. De JO13-1 lootte 
tegen ONS JO13-2 te Sneek. Met 5-0 was ONS/Sneek ’een maatje te groot’.
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DE VROUWEN: 24 SEPTEMBER IN ARUM

Op vrijdagavond 24 september startten de competities voor de 35+ en de Vrouwen 
zeventallen. De Arumer Dames startten in eigen dorp. De tegenstanders van het team 
van trainer/coach Joris van Althuis waren Harlingen, Rood Blauw’20 (Bolsward, spelen 
in Witmarsum) en V.S.V.’31 (Vlieland, spelen in Harlingen). V.S.V.’31 was niet aanwezig 
dus bleven er helaas maar 2 wedstrijden over, welke de Arumer dames beide hadden 
gewonnen.

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER

De Week van de Scheidsrechter begon op zaterdag 25 september. Tot en met 2 oktober 
stond het uitspreken van waardering naar de scheidsrechter centraal, ook op de 
Nederlandse voetbalvelden. Tijdens deze week wilde de KNVB zoveel mogelijk 
scheidsrechters bedanken voor hun waardevolle inzet. Zij maken het immers mede 
mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten. 
Namens het bestuur stond er een bakje met heerlijke chocolaatjes voor de 
(club)scheidsrechters klaar.  

JO13-1 KLASSE HOGER INGEDEELD

De KNVB competitiezaken had de SJO Arum/Stormvogels’64 JO13-1 een klasse hoger 
ingedeeld. Zij gingen van de 4e naar de 3e klasse. Gezien de resultaten, beker en competitie, 
was dat ook wel te verwachten. 

ZO GOED ALS NIEUW

Het programmaboekje ’verkoophokje’ 
heeft een opknapbeurt gehad. 
En natuurlijk ook een likje verf. 
En daarbij willen we vooral Klaas 
Zijlstra bedanken voor de vele 
verf-uren. Wat moeten we zonder de 
vrijwilligers! Op het hokje naast het 
v.v. Arum logo vindt u ook de aankondigingsposter van de volgende wedstrijd Arum 1 en 
het wedstrijdblaadje voor de komende weken!
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OKTOBER

JO11-1 WINT ’EERSTE FASE’

De JO11-1 van de SJO Arum/Stormvogels’64 won 
alle zes wedstrijden in de eerste fase. De Achlumers 
maakten in totaal, in deze 1e fase competitie, 
maar liefst 50 goals en kregen er 11 tegen. En dat 
moest gevierd worden! De leiders Joris en Tijmen 
trakteerden de jongens op een heerlijke originele taart! 

NOVEMBER

VOETBALSCHOOL: EXTRA TRAINING PUPILLENTEAMS

Vanaf maandag 1 november ging de voetbalschool weer van start. Dit waren extra 
trainingen voor de pupillenteams JO9-1, JO11-2 en JO11-1. Dit seizoen werd de 
voetbalschool gehouden op de maandagmiddag van 17.00-18.00 uur en stond
o.l.v. Dennis Pollema. Hij werd geholpen door Geert Akkerman en leden die een 
maatschappelijke stage voor hun opleiding moesten volgen. Arik van der Heuvel gaf 
afgelopen seizoen de jeugdkeepers extra training.

2E STER VOOR BT

Natuurlijk is voetbal een teamsport. En kan een spits 
niet scoren zonder de rest van het team. Toch blijft het 
leuk dat wanneer je een spits in het team hebt die regel-
matig scoort. Bauke Tjalle Anema, voor de meesten BT, 
maakte volgens de ’Voetbal Nederland’ site zaterdag 
6 november tegen Bakhuizen zijn zesde van dit seizoen 
en zijn 50e doelpunt voor Arum 1. Met de beker-
wedstrijden erbij staat zijn seizoentotaal al op 10! Zijn eerste competitie-doelpunt scoorde de 
23-jarige Bauke Tjalle op 25 april 2015 in de wedstrijd tussen Arum en SV Ens.

OMROP FRYSLÂN RADIO BIJ DE V.V. ARUM OP BEZOEK

Op zaterdag 13 november was er de nodige pers aanwezig bij de bekerwedstrijd Arum 1 – 
ONT 1. Met name Omrop Fryslân besteedde volop aandacht aan de wedstrijd maar vooral 
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waren er ook interviews met v.v. Arum/Arumers met o.a. Douwe en Ruurdtje Tolsma, 
Piet Folkerts, Piet Westra, Kevin Jaarsma, Joris van Althuis, Lieuwe Tolsma, Johan Okkinga, 
trainer Edwin Wittink en voorzitter Pieter Tolsma.

BW, BT, SIETSE, WILLEM RIENK EN MEER...

Speciaal voor de bekerwedstrijd organiseerde de v.v. Arum een paar extra acties. Zo konden 
de eerste 50 Arumer supporters die een programmaboekje kochten meedingen, via een
uitslag van de wedstrijd die ze vooraf kregen, voor een ’bierpakket’. De prijs werd (uitslag dus 
0-4) gewonnen door Bouke Willem. Ook kregen deze 50 supporters nog 2 nummers voor het 
draaiend rad. De drie prijzen vielen ten deel aan Baudien, Ria (van Jan) en trainer Edwin.
Verder werd er nog aandacht besteed voor het feit dat spits BT zijn 50e goal vorige week in de 
wedstrijd tegen Bakhuizen, voor Arum 1 had gescoord. Voor dit heugelijke feit kreeg hij 50 
gehaktballetjes die hij vervolgens uit mocht delen aan de supporters en spelers.
Ook werd er op deze middag weer dankbaar gebruik gemaakt van de in begin november 
geplaatste prachtige overkapping. Hiervoor bedankte de voorzitter Sietse en consorten voor 
het plaatsen van deze fraaie grote overkapping die gefinancieerd is door de Sportstichting, 
v.v. Arum en k.v. Willem Westra. 
Van de wedstrijd werden er weer fraaie foto’s gemaakt door Willem Rienk Miedema.  
Hij heeft afgelopen seizoen weer regelmatig foto’s van het 1e van v.v. Arum gemaakt. 
Heel hartelijk dank hiervoor. Deze foto’s zijn te bewonderen op zijn facebook pagina: 
willemrienk.miedema

DE NIEUWE CORONA-MAATREGELINGEN: ZONDER PUBLIEK

Het aantal besmettingen en daarbij de ziekenhuisopnames namen helaas weer razendsnel 
toe. De overheid was daarom genoodzaakt om extra maatregelen in te stellen. Vanaf zaterdag 
13 november 18.00 uur golden de volgende regels:
Alle amateurs, senioren en jeugdspelers, konden blijven voetballen, dit veranderde niet. 
Dat was belangrijk, want sporten heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerstand.
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Publiek was helaas niet meer welkom. Hierbij gold een uitzondering voor alle personen die 
functioneel noodzakelijk waren voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches, 
leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.
Voor toegang tot de kleedkamers, kantine en terras was voor iedereen van 18 jaar en ouder 
een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) nodig.
Het afhalen van eten/drinken bij een afhaalpunt (binnen) mocht zonder CTB maar met 
mondkapje. Op doordeweekse dagen bleef de kantine gesloten, deze was alleen open tijdens 
wedstrijden en anderhalf uur na de laatste wedstrijd. Deze regels bleven voorlopig 
tot 4 december 2021 van kracht.

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERPLAATST

De geplande Algemene Ledenvergadering van v.v. Arum van woensdag 24 november 2021 
a.s. kon helaas weer niet door gaan. Door de corona maatregelen waren we genoodzaakt als 
bestuur om deze jaarvergadering uit te stellen tot nader orde. 

KANTINE DICHT OP ZATERDAG 20 NOVEMBER

Naast dat er tijdens de wedstrijden geen publiek mocht komen op sportpark De Bining is na 
overleg tussen de Sportstichting Arum en het bestuur van de v.v. Arum besloten om zaterdag 
20 november de kantine ook dicht te houden. Dus deze was dan alleen open voor functiona-
rissen, zoals trainers/leiders, scheidsrechters en kantinevrijwilligers etc., etc. En dus niet voor 
spelers. Naar aanleiding van het aantal besmettingen met name in het dorp en onder een 
aantal clubleden hadden we dit besloten. 

TIEMEN WINT 4E EDITIE FIFA TOERNOOI

Nadat Mathijs Buma de edities in 2018 & 2019 en Jorret 
den Breejen de eerste editie in 2017 van het v.v. Arum 
FIFA-toernooi  had gewonnen kwam er 19 november 
een nieuwe winnaar: Tiemen Dijkstra van de JO14. Er 
deden 8 deelnemers mee aan deze vierde editie van dit 
toernooi. Tweede werd Niek Douna (JO14) van Achlum 
en de Poedelprijs was voor Sem van Eijk (JO13). Dit 
toernooi werd wederom georganiseerd door de jeugd-
commissie welke dit seizoen bestond uit Jarno Reinsma, 
Sjoerd Anema, Migchiel Anema en Jorrit Tolsma.



Jaarverslag v.v. Arum 27 Seizoen 2021-2022

DAMESTEAM WINNAAR NAAJAARSREEKS

Vrijdag 19 november stond de laatste competitieronde 
voor de Dames op het programma. Als team werd 
hier al weken naar uitgekeken, te meer omdat het 
kampioenschap al een feit was en ze dit na de laatste 
ronde uiteindelijk wilden gaan vieren. 
Na de wedstrijden, welke helaas beide werden verloren, 
gingen de dames onder applaus van het veld en kregen 
ze een bos bloemen overhandigd van het altijd zeer 
sportieve Harlinger team. In de kleedkamer kwam de 
kurk van de fles en hebben ze het kampioenschap als team gevierd: 
Geproost op een mooie prestatie en zeer geslaagde 1e helft van het voetbalseizoen! 

DENNIS GESLAAGD

We zijn binnen de v.v. Arum erg blij met onze vrijwilligers. En onder deze vrijwilligers zijn 
ook een aantal stagiaires voor bijvoorbeeld een maatschappelijke stage. Zo loopt Roy de Vries 
bijvoorbeeld zijn maatschappelijke stage op dit moment bij de JO9-1 en de JO7-1. 
Dennis Pollema is alweer een tijdje met zijn CIOS stage bezig bij de v.v. Arum. Zo trainde 
hij dit seizoen de JO13 en JO14. Ook was hij dit seizoen trainer bij de Voetbalschool. 
Op maandag 22 november moest hij voor zijn zogenaamde eerste examen PVB 1. Deze 
’proeve van bekwaamheid’ werd beoordeelt op de training. De examinator en invalbegeleider 
Lolke Bosch (de officiële begeleider zat in quarantaine) waren hierbij aanwezig. Uiteindelijk 
werd Dennis beoordeeld met een 6,9. Een prima resultaat. Dennis gefeliciteerd en veel plezier 
en succes bij je verdere stage hier bij de v.v. Arum.

DECEMBER

NIEUWE CORONA MAATREGELEN

Alle sportlocaties moesten om 17.00 uur sluiten. Dit had een enorme impact op het 
voetballen. Er kon dus niet meer getraind worden. Wel gingen de trainingen van de JO11-1, 
de JO11-2 en de JO7 door, maar dan op eerdere tijdstippen. De wedstrijd van het 1e elftal 
verviel op zaterdag 4 december. Wel gingen de wedstrijden van It Twadde en de jeugdteams 
in principe door. 
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OFK 2022 AFGELAST

Het Open Friese Kampioenschap zaalvoetbaltoernooi welke in januari 2022 zou worden 
gehouden was afgelast. Op dit toernooi zou de v.v. Arum met Heren en Dames senioren 
teams verschijnen. 

SENIOREN TRAINEN!

Geen wedstrijden en trainingen op avonden, dan maar op 
zaterdag. De A-selectie, B-selectie en de O23 waren zaterdag 
4 december weer even lekker bezig o.l.v. trainer Edwin. 
En met hulp van de leider van It Twadde: PG. Hij zorgde 
voor een bakje thee in de pauze.

PRACHTIG BEDRAG GROTE CLUBACTIE

De Grote Clubactie heeft het prachtige bedrag van € 1002,12 opgebracht. We willen alle 
gulle gevers, maar ook de mensen die de loten aan de man hebben gebracht, hartelijk 
dankzeggen! En speciaal willen we bedanken de grote coördinator van deze actie binnen 
de v.v. Arum: Gosse Wijbenga. 

NIEUWE BORDSPONSORS

De sponsorcommissie had niet stilgezeten. Ze waren druk bezig in samenwerking met 
het bestuur om een nieuw sponsorsysteem op te zetten. Deze zou op de eerstvolgende leden-
vergadering, die z.s.m. werd vastgesteld als het kan wat betreft corona maatregelen, worden 
geïntroduceerd. En intussen waren er maar liefst zeven nieuwe bordsponsoren bijgekomen 
nl.: Loonbedrijf Tolsma, Tzum - Penta Architecten, Harlingen - René van Eijk Metselwer-
ken, Harlingen - Bouwhandel Friesland, Klaas Koopmans, Arum - Welgeschikt Bloemen en 
cadeau shop, Franeker - Scheffer Transport, Achlum - Overal Transport, Achlum.
Een aantal borden zijn inmiddels opgehangen door Tom, Gosse en Arjan. De andere 
volgden z.s.m.

JO14-1 NAJAARS-KAMPIOEN

Op zaterdag 11 december werd de JO14-1 
kampioen door FVC met 6-0 te verslaan. 
Namens de besturen van v.v. Arum en 
Stormvogels’64 van harte gefeliciteerd. 
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EDWIN EN DE V.V. ARUM AAN HET EIND VAN SEIZOEN UIT ELKAAR

Aan het eind van dit seizoen gaan de wegen van de 
v.v. Arum en trainer Edwin Wittink scheiden. De 
trainer ’van over de dijk’ gaat een nieuwe uitdaging 
aan. De v.v. Arum had de samenwerking graag nog 
even willen voortzetten, maar natuurlijk respecteert 
v.v. Arum Edwins beslissing. Edwin is bezig aan zijn 
vierde jaar bij de v.v. Arum. In het eerste jaar bewerk-
stelligde bij bijna promotie naar de vierde klasse. Daarna volgden twee corona seizoenen. 
En juist in die periode is Edwin, zo goed en zo kwaad, en onder de toen geldende corona-
maatregelen, de trainingen blijven verzorgen. Wat erg gewaardeerd is. 
Dit seizoen speelde Arum in de zeer sterke 5e klasse A. Ondanks het verlies van enkele 
bepalende spelers met langdurige blessures deed Arum, na een moeizame start, goed mee 
in deze klasse.
Arum zal dus in juni 2022 afscheid moeten nemen van Edwin die naast zijn trainers/coach 
kwaliteiten met name op het sociaal vlak en de enorme betrokkenheid heel goed bij de 
v.v. Arum paste. We wensen hem heel veel succes bij zijn volgende stap!
Edwin Wittink en Arum spraken de gezamenlijke wens uit om dit seizoen tot een goed 
einde te brengen. 

HULDIGING JO14 EN AFSCHEID GOSSE

Op zaterdag 18 december werd de JO14 gehul-
digd in de Singel te Achlum. Het behaalde kam-
pioenschap in de tweede klasse werd gevierd 
met een patatje, snack en wat fris. Van het jeugd-
bestuur kregen de spelers en leiding een mooie 
medaille/sleutelhanger als aandenken. 
Maar er werd op deze middag ook afscheid ge-
nomen van de Kampioenen-trainer-leider, Gosse 
Douna. Met maar liefst 5 kampioenschappen en het halen van de finales van de 
Noordelijke Beker een top palmares voor een toptrainer en leider. Namens beide clubs 
werd hij bedankt. 
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LOCK DOWN: SLOTTOERNOOI SENIOREN AFGELAST

Het amateurvoetbal had weer te maken met strengere maatregelen. Het kabinet had 
zaterdag 18 december bekend gemaakt dat per zondag 19 december een harde lockdown in 
te voeren. Dit betekende dat o.a. voetballers/sters vanaf 18 jaar (geboortejaar 2003) 
niet meer in groepsverband mochten sporten. Daarom was het bestuur van de v.v. Arum 
genoodzaakt het Slottoernooi ’De Konveruns Lieuk’ voor senioren, junioren, etc. etc., 
welke voor woensdag 29 december stond gepland, af te moesten gelasten.
Voor de JO17 spelers en de JO19 spelers met het geboortejaar 2004 zou er wel een 
toernooitje worden georganiseerd op woensdag 29 december.

WILLEM EN JAAP WINNEN

Zaterdag 18 december werd er een toernooitje georganiseerd voor 
de senioren met een individueel eindklassement. Na zes partijtjes 
werd de balans door trainer Edwin Wittink opgemaakt. En de winst 
ging naar Willem Miedema, tweede werd Jaap van Dijk! 

JEUGD-SLOTTOERNOOITJES EEN SUCCES

Het Sportman van het Jaar werd dit seizoen afgelast, mede door de strenge coronamaat-
regelen. Maar wel werden voor alle jeugdleden een slottoernooi georganiseerd. De jeugd-
commissie had op dinsdag 28 december een drietal toernooitjes in elkaar gezet. ’s Morgens 
om half 10 werd er gestart met het slottoernooitje voor de jongste categorie. Vervolgens de 
grote groep JO11-ers. En ’s middag was het de beurt aan de JO13/JO14. Na elk toernooitje 
werden de prijzen uitgereikt door jeugdcommissie voorzitter Jarno Reinsma. Hij werd 
overigens op deze dag geassisteerd (o.a. scheidsrechters) door de jeugdcommissieleden 
Jorrit en Migchiel. Ook oud-jeugdcommissielid Lammert hielp een handje. Er mocht 
helaas geen publiek bij. 
De uitslagen van de slottoernooitjes met individuele winnaars waren als volgt:
JO7/JO9: 1. Jilles Hylkema - 2. Jan Bruinsma - 3. Ninke Louwsma
JO11-1 en JO11-2: 1. Hylke Brouwer - 2. Jelmer Velzen - 3. Redmar Dunnewind
JO13-1 en JO14-1: 1. Sander Yntema - 2. Tiemen Dijkstra - 3. Jurre van Loon
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ANDRYS WINT

Het slottoernooitje voor de JO17 en eerstejaars JO19 
spelers werd woensdag 29 december gespeeld. Met een 
paar invallers van de JO14 (door ziekte e.d) werden er 
vier wedstrijdjes van 20 minuten gespeeld. De eerste 
drie wedstrijdjes werden nog onder prima omstan-
digheden gespeeld. Bij het vierde wedstrijdje begon het helaas te regenen. Gelukkig kon de 
prijsuitreiking plaatsvinden onder de prachtige overkapping. Er waren drie prijzen! En uit-
gerekend won een invaller van de JO14-1 nl. Andrys de Vries (48 pnt), tweede werd Hylke 
Talsma (40 pnt) en derde Rinnert Tolsma (39 pnt).

JANUARI

JONGEREN T/M 17 JAAR MOGEN TRAINEN TOT 20.00 UUR

De ruimte voor onze jeugd om buiten te sporten werd verruimd. Het demissionaire kabinet 
had besloten dat jongeren tot en met 17 jaar vanaf dinsdag 11 januari tot 20.00 uur op de 
velden actief mochten zijn. Hierdoor kwam de TC met aangepaste trainingsschema’s.

PRACHTIG WEER BIJ NIEUWJAARSTOERNOOITJE

Donderdag 6 januari was er voor de JO14, JO17 en de eerstejaars JO19 spelers een 
Nieuwjaarstoernooitje met drie verschillende onderdelen: 4 x 4 toernooitje, latje trappen en 
het zogenaamde ’over de goal’ spel. Onder prachtige omstandigheden werd het toernooitje 
afgewerkt. De ’Tollie Brothers’ zorgden deze middag weer voor een goede organisatie. 
Na afloop was de prijsuitreiking: PSV met Hylke, Rudmer, Tiemen en Marc werden de 
winnaars. Ajax met Rinnert, Roy, Stian en Andreas werden tweede!
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HEIN FRIETEMA NIEUWE HOOFDTRAINER V.V. ARUM

Het bestuur van de v.v. Arum kon mededelen dat Hein Frietema 
uit Sexbierum vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer 
van de v.v. Arum is. Op 12 januari vond de contracttekening 
plaats. Momenteel is de zeer gedreven 51-jarige Sexbierumer 
trainer bij de v.v. Holwerd. Daar is hij bezig aan zijn derde 
seizoen. Verder is hij ook nog actief bij A.V.C. (Sexbierum). 
In zijn dagelijks leven is hij afdelingshoofd coating bij 
Oostwoud te Franeker. Hein zal de A- en B-selectie vanaf 
augustus 2022 onder zijn hoede nemen.

CORONA UPDATE: 18+ MOGEN OOK WEER

Met de nieuwe versoepelingen rondom corona die vrijdag 14 januari bekend waren 
gemaakt, mocht er vanaf 15 januari weer volop gevoetbald worden bij de verenigingen. 
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, want er waren geen restricties rondom tijdstippen 
dat je je activiteit moest beëindigen. Waar we nog wel op moesten wachten, is het spelen 
van competitiewedstrijden. Dat gaf iedereen mooi de tijd om fit te zijn voor de eerste 
wedstrijd! De trainingen werden weer volgens schema afgewerkt.

WESSEL WINT WIERINGER JODEKOEKEN

Zaterdag 22 januari speelden de senioren en de JO19 een 
onderling toernooitje. Ook hier misten door corona vele 
spelers. Toch waren er een 16-tal aanwezig. Hoofdtrainer 
Edwin had een toernooitje opgezet met in totaal 6 partijtjes. 
En met een individueel eindklassement. Na heel wat reken-
werk was de uiteindelijke eerste prijs, een pak lekkere echte 
Wieringer jodekoeken, voor Wessel Hibma. 

WE MOGEN WEER! COMPETITIE HERVAT

Eindelijk mochten we weer! Na twee afgebroken seizoenen kon de competitie weer worden 
hervat. De competitie is wat ons toch allemaal (1,2 miljoen voetballers maar ook alle vrij-
willigers en bezoekers) onderling verbindt. 
Wat gaat er vanaf 26 januari, veranderen binnen het voetbal? Iedereen mag weer overdag 
en ’s avonds binnen en buiten sporten, zonder tijdslimiet. De volgende regels golden:
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Er mochten weer competitiewedstrijden worden gespeeld. Publiek was weer toegestaan bij 
trainingen en wedstrijden tot maximaal 22.00 uur.  Sportkantines mochten weer open, tot 
maximaal 22.00 uur. Kleedkamers, toiletten en douches waren open. Er was geen beperking 
meer in de groepsgrootte bij het voetbal. Dit betekende dat alle categorieën in het veld-
voetbal (senioren, junioren en pupillen) in het weekend van 29/30 januari weer van start 
gingen met het reguliere programma. De speeldagenkalender bleef voor deze categorie 
ongewijzigd.
De wedstrijden die bij de pupillen eerder (zaterdag 20 januari) gespeeld hadden moeten 
worden in de 3de fase kwamen te vervallen. Inhaalwedstrijden voor de junioren en de 
senioren werden zoveel mogelijk gepland in inhaalweekenden om zoveel mogelijk de 
competities uit te spelen.
Ook ons 1e elftal mocht weer hun wedstrijden spelen. De competities zouden volledig 
uitgespeeld worden, inclusief de nacompetitie. De herstart was op 5 februari. 
Er werd eerst begonnen met een aantal inhaalwedstrijden uit de eerste competitiehelft wat 
inhield dat ons 1e op 19 februari hun eerste wedstrijd weer zou spelen. Halverwege maart 
volgde de tweede competitiehelft.

FEBRUARI

NIET MEER ’DAKLOOS’

De dakjes van de dugouts voldeden, na het drama in 
Twizel in 2014, niet meer aan de normen en moes-
ten worden vervangen. De gemeente had de lood-
zware betonnen dakjes eraf gehaald. En dus waren 
we even dakloos. Tjeerd Epema heeft ze vervangen 
door een paar fraaie nieuwe!

POIESZ JEUGD SPONSOR ACTIE

Vanaf maandag 15 februari ging de Poiesz Jeugd Sponsor Actie van start. Ook v.v. Arum 
deed hier aan mee. De actie duurde t/m 11 april.
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DOUWE WINT VERSOEPELINGENTOERNOOI

Ondanks het niet al te fraaie weer, corona gevallen en 
spelers die meededen bij de oefenwedstrijd van Arum 1, 
was het ingelastte toernooitje voor de B-selectie en de 
O23 met 17 spelers prima bezet. Op het moment dat 
dhr. Kuipers de verdere versoepelingen aankondigde speelden 
deze jongens om de winst in een individueel toernooitje 
verdeeld over vier wedstrijdjes. Douwe Sieswerda werd 
uiteindelijk de winnaar! Mike, Wilco, Martijn, Ruurd en 
Stefanos werden allemaal tweede!

LAATSTE CORONA UPDATE...

”Het land gaat weer open”, zoals minister Kuipers, tijdens de persconferentie van 
15 februari zei. Na bijna twee jaar ging het zogenaamde ’slot’ eraf. Op vrijdag 25 februari 
namen we afscheid van de laatste maatregelen. Het coronatoegangsbewijs hoefde niet meer 
getoond te worden bij het betreden van de kantine, de toiletten, de kleedkamer en/of de 
sporthal. Ook vervielen alle beperkingen op openingstijden.

STORMSCHADE... WEER DAKLOOS

De nieuwe dakjes van de dug-outs zaten er nog geen 
week op toen de storm Eunice langskwam. Met als 
resultaat dat de in 1992/’93 geplaatste stenen dug-
outs dit niet overleefden. Zonde van al het werk wat 
de gemeente en Tjeerd Epema er een paar weken 
ervoor van hebben gehad. Het oude betonnen dak 
was vervangen door een nieuw lichter dakje. 
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MAART

DE JO7-1

Na de winterstop is de SJO Arum/Stormvogels’64 
gestart met een nieuw team nl. de JO7-1. 
De allerjongsten binnen de club kwamen op zaterdag 
5 maart voor het eerst thuis in actie. En dat was ook 
een mooi moment voor de teamfoto. Huisfotograaf 
Anneke toog ‘s morgens al vroeg naar Arum om daar 
het team onder winterse omstandigheden (het vroor) 
op de gevoelige plaat vast te leggen. 

DEMONSTRATIETRAINING IN KIMSWERD

Op woensdag 9 maart werd er door de trainers 
van de JO11-1 (Brent Jeninga en Hylke Zijlstra 
van Stormvogels’64) een demonstratietraining 
met de spelers van de JO11-1 in Kimswerd in de 
zaal gegeven. In het kader van ’Beweeg Kimswerd’ 
was de belangstelling prima. Het was een succes 
volgens trainer en voorzitter Hylke Zijlstra. 

DE JAARVERGADERING VAN 23 MAART

Op woensdag 23 maart kon dan eindelijk weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gehouden worden. Door de corona crisis werd deze vergadering elke keer weer uitgesteld 
(bestuur koos voor fysieke i.p.v. onlinevergadering) en dus was het twee-en-een-half jaar 
geleden dat de laatste ledenvergadering werd gehouden. 

AAG EN DOEKE WINNEN

Vrijdag 25 maart werd dan eindelijk weer eens het Maatklaverjassen 
georganiseerd. Het was weer erg geslaagd en gezellig. Maar ook hier 
had de corona nog invloed en daardoor nog een zogenaamde ’stilzitter’. 
Rond 1 uur kon Berder van IJs de prijzen uitdelen. De winst ging naar 
het duo Aag en Doeke Tolsma. De tweede prijs was voor Jochum Syts-
ma en Jan Osinga en de derde voor Marjan de Jong en Marijke Wind. 
De Poedelprijs was uiteindelijk voor Lydia Epema en en Ate de Jong. 
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APRIL

DE JO7 TEAMS VAN DE SJO SPELEN WEDSTRIJDJES TEGEN ELKAAR

Woensdagmiddag 6 april speelden de nieuwe aanwas van de verenigingen Arum en Storm-
vogels’64 even een oefenwedstrijdje tegen elkaar tijdens de training van de Arumer JO7. 
We konden als SJO Arum/Stormvogels’64 weer heel tevreden zijn over deze nieuwe aanwas. 
Bij Arum waren er 9 spelertjes, die ook al inmiddels in competitieverband (4×4) speelden 
en bij Stormvogels’64 waren er 6 nieuwe spelertjes. Een prachtig aantal. Een week later reis-
den de Arumers af naar Achlum om daar ook weer even tegen elkaar te oefenen. Top!  

NIEUWE DUG-OUTS

De nieuwe dakjes van de dug-outs zaten er in februari 
van dit jaar nog geen week op toen de storm Eunice 
langs kwam. Met als resultaat dat de in 1992/93 
geplaatste stenen dug-outs dit niet overleefden. 
Maar sinds week 16 stonden er weer nieuwe dug-outs 
op het hoofdveld. Met dank aan de gemeente 
Súdwest-Fryslân en de Sportstichting Arum en in het bijzonder Jan Jarich Veldman en 
Sake Bosch voor het plaatsen van de dug-outs. Ze zijn voorzien van prachtige v.v. Arum 
logo’s. Met dank aan onze secretaresse!

TOM

Ook wordt het Sportcomplex De Bining en materiaal 
van de v.v. Arum sinds begin van dit jaar mede onder-
houden door Tom Idsinga. We zijn hier heel blij mee!



Jaarverslag v.v. Arum 37 Seizoen 2021-2022

OEKRAÏENSE STUDENTEN TRAINEN MEE

Vanaf eind april trainden een aantal Oekraïense studenten, gevlucht uit o.a. Charkov, 
en ondergebracht in de opvang te Achlum (dorpshuis), mee met de senioren van de 
v.v. Arum/Stormvogels’64. Met wat kleding van de v.v. Arum en van trainer Edwin en 
reserve voetbalschoenen van enkele leden trainden ze op dinsdags en donderdags mee. 
”And they appreciate it very much”. 

MEI

JEUGDSPONSORACTIE POIESZ: 880 EURO

Zoals al eerder gemeld deden we dit jaar ook mee 
aan de Poiesz-actie. We hadden een prachtig bedrag, 
880 euro, bij elkaar gespaard met de jeugdsponsor- 
actie van de Poiesz. Bedankt iedereen die ons heeft 
gesteund met het sparen van de munten! En natuur-
lijk de Poiesz ook bedankt! (Op de foto de v.v. Arum 
jeugdleden Hidde en Guus met de cheque.)

LAATSTE KEER VOETBALSCHOOL VAN HET SEIZOEN

Maandag 9 mei werd de laatste voetbalschooltraining van dit seizoen gehouden. 
O.l.v. Dennis Pollema was het ook dit seizoen weer een succes. Met veel enthousiaste 
jeugdvoetballers uit Achlum en Arum.
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JEEN WINT PENALTYBOKAAL

Op 28 mei was de strijd om de penaltybokaal 
voor de jeugd tot en met de JO14. De jeugd-
commissie, bestaande uit Jarno, Sjoerd en Jorrit 
(Migchiel zat in Amerika), had de keeper 
van het eerste elftal, Jesse Jaasma, kunnen strik-
ken om alle penalty’s te stoppen... Eerst werden 
er vijf penalty’s genomen door drie spelers uit de 
verschillende jeugdteams. 
Uiteindelijk haalden de beste penalty-nemers per team de finale. Dit waren Siem (JO7), 
Jeen (JO9), Marit (JO11-2), Berend (JO11-1), Nynke (JO13) en Rudmer (JO14). De finale 
werd gewonnen, na vele penalty’s te hebben genomen, door Jeen Nadema van de JO9 en 
werd daarmee de opvolger van Jurre Louwsma die de bokaal in 2019 won. 

FRANKRIJK WINT ’DENNIS’ TOERNOOI

We hadden het maar het Dennis-toernooi genoemd, omdat Dennis Pollema voor zijn CIOS 
opleiding een evenement/toernooi moest organiseren met alles erop en eraan: dus een 
draaiboek, vrijwilligers (scheidsrechters, EHBO, kantine personeel) regelen, posters maken, 
prijzen regelen, ect., etc. In overleg met het bestuur was gekozen voor een 4×4 toernooi 
voor alle leden vanaf de JO17 op de slotdag van zaterdag 28 mei. Om 19.00 uur ging dit 
toernooi van start. Dennis moest op het laatste moment de teams en het wedstrijdschema 
nog aanpassen, maar dat was allemaal gelukt. Hij kon trots zijn op wat hij allemaal in de 
voorbereiding maar ook qua uitvoering had gedaan. Onze complimenten en een dikke vol-
doende en daar dacht de aanwezige eximinator ook zo over. 
Uiteindelijk won Frankrijk met Anne, PG, Nico en Ruurd via een ’goldengoal’ in de finale 
tegen Portugal met Lammert, 
Thomas T., Anno en Kevin W. 
De derde prijzen waren voor 
Nederland (Hans, Marwin, Kevin 
B. en Thomas S.) en Kroatië (Julius, 
Wessel K, BW en Sjoerd).

GESLAAGDE SLOTDAG

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd slotdag/feest. Deze afsluiting van het seizoen 
2021-2022 begon met de laatste thuiswedstrijd van Arum 1 en ook de laatste van trainer 
Edwin Wittink. Na de wedstrijd begon de jeugdcommissie met de Penaltybokaal voor de 



Jaarverslag v.v. Arum 39 Seizoen 2021-2022

jeugdteams tot en met 14 jaar. In de tussentijd stonden salades, broodjes hamburgers en 
worst klaar (allemaal verzorgd door Gosse, Yvonne en Akkie) om te worden genuttigd. 
De senioren gingen daarna van start met het 4x4 toernooitje. Joop Obama zorgde later op 
de avond voor de geweldige muzikale omlijsting. Voor de liefhebbers was de Champions 
League finale te volgen in de kantine. Het bleef lang onrustig maar vooral gezellig tot in de 
late uurtjes. Een ’topdag’ zoals een oud bestuurslid het omschreef. 

HULDIGINGEN EN BEDANKJES

Na de penaltybokaal was het tijd voor het bestuur om nog een aantal huldigingen en be-
dankjes te doen. Zo werd het Damesteam nog gehuldigd voor het behaalde kampioenschap 
in het seizoen 2019-2020. Immers door de corona jaren was dit het eerste slotfeest weer na 
2019. Ook werden de Dames nog gehuldigd voor het kampioenschap van de afgelopen na-
jaarsreeks. De dames zelf bedankten de trainer Joris met een bosbloemen en cadeaubon en 
waren heel blij dat hij nog een seizoen doorgaat. Ook werden de prijzen voor de winnaars 
(Arik, Sjoerd en Pieter) van de EK-poule (2021) nog uitgereikt. En een hele rits kaderleden 
die de afgelopen drie jaar gestopt zijn werden nog even in het zonnetje gezet. En daar zaten 
nog niet eens de kaderleden e.d. bij die na dit seizoen stoppen. Dat was voor een volgend 
slotfeest, zo sprak de voorzitter. Een groot aantal leiders/coaches en trainers kregen voor 
bewezen diensten allemaal een v.v. Arum handdoek (ontwerp Reino) en/of bosbloemen nl.:
Elmer Bijma, Lolke Bosch, Sake Bosch, Eize Douna, Johan 
van IJs, Riemer Visser en Maurice van der Harst. Bij de 
jeugdcommissie stopten Krist Hibma en Rainier van der 
Veen. Als materiaalman stopte Dirk Sieswerda en kleding-
man IJsbrand Dijkstra was ook gestopt. Tevens werd Magriet 
Hibma nog even in het zonnetje gezet na vele, vele jaren 
actief te zijn geweest als planner in de kantinecommissie.
Ook was er de verkiezing van de v.v. Arumer van het seizoen. 
Nadat de eer in 2019 was toebedeeld aan Geert Akkerman 
werd er nu gekozen voor Dennis Pollema als v.v. Arumer 
van het seizoen 2021-2022.

V.V. ARUM NAM AFSCHEID VAN EDWIN

Hoofdtrainer Edwin Wittink werd toegezongen door de voorzitter bij zijn officiele afscheid 
op de slotdag een paar uur na de laatste thuiswedstrijd van Arum 1. Overigens voordat 
Edwin werd toegezongen werd er eerst nog afscheid genomen van zijn ’shadow’ Frank Luik. 
Uit handen van de voorzitter kreeg Frank een mooie foto met daarop hemzelf met de hond 
van grensrechter Willem: Dribbel. Zijn functie als honden-uitlaat-service zal hij, wanneer 
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hij weer eens bij de v.v. Arum komt kijken, ook weer mogen uitvoeren is hem toegezegd. 
Overigens, bij de nieuwe club, waar Edwin aan de slag gaat, DWOW (Door Wilskracht 
Ontstaan Wieringerwerf) zoeken ze nog een hond die Frank kan uitlaten. 
Aan Edwin werd naast lovende woorden, na 4 jaar 
v.v. Arum, vervolgens nog een mooi aandenken 
aangeboden. Een eeuwig gratis seizoenskaart met een 
vaste staanplaats. Die staanplaats is dan op zijn tegels 
onder overkapping. Een soort van Walk of Fame.
Edwin zei hierover zelf: ”Vierenhalf jaar geleden 
kwam ik voor het eerst in Arum. Nu zit Arum in mij 
en ik zelfs een beetje in Arum. Letterlijk. Mijn eigen 
unieke tegels met naam op ’De Bining’ bij voetbalver-
eniging Arum. Daar ben ik trots op. Dank jullie wel!”
Daarna boden PG en Nico namens It Twadde en de O23 nog een ingelijst v.v. Arum 
voetbalshirt aan met handtekeningen van de spelers. Het kado van de A-selectie kwam 
later nog.

JUNI

LAATSTE TRAININGSAVOND DAMES

Woensdag 1 juni was de laatste trainingsavond voor de Dames. Op Marije na was het 
complete team aanwezig voor de traditionele afsluitende onderlinge partij en niet onbe-
langrijk de ’evaluatie’. ’Hard trainen is ook een talent’ ging dit seizoen naar Dianne, zij had 
met 24x de meeste trainingen bezocht. Als prijs een mooie medaille van chocolade en een 
tegoedbon voor ’t Skil. De gemiddelde trainingsopkomst was met 8 speelsters zeer goed te 
noemen. Met 37 doelpunten dit seizoen is Anne de top-scorer geworden, ook voor Anne 
een mooie medaille en een voetbal met een handtekening van alle speelsters erop als aan-
denken. Speelsters om útens, Tjallie en Linda ontvingen een tegoedbon voor een wasbeurt 
(Autobedrijf Boek) voor hun auto en kreeg Jasmijn als bedankje een boeketje bloemen voor 
haar inzet. Dit omdat Jasmijn had aangegeven te stoppen met voetbal, waar overigens het 
team het totaal niet mee eens is. Al met al een gezellige afsluitende trainingsavond.
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DE LAATSTE TRAINING A-, B-SELECTIE EN O23...

Donderdag 2 juni was de laatste training voor de A-, 
B-selectie en O23 o.l.v. hoofdtrainer Edwin Wittink. 
En traditioneel was na de training de bekendmaking 
van de spelers met de hoogste trainingsopkomst. Bij 
de A-selectie was dat Wessel Hibma en bij de B-
selectie/O23 Stefanos Tsjingros. Zij kregen beiden uit 
handen van de vertrekkende trainer Edwin een fraai 
boekwerkje en een pak Wieringer koeken. 

DORPENTOERNOOI DAMES

Zaterdagavond 4 juni vond het 
dorpentoernooi & slotfeest in 
Easterlittens plaats. Voor het eerst 
was er ook gelegenheid aanwezig 
voor damesteams om hieraan deel 
te nemen. Maar liefst 12 dames-
teams waren aanwezig, waaronder de Arumer dames. In een poule met Beetgum, 
ONS en VVO werd Arum knap 2e, waar ONS de betere ploeg was en wat uiteindelijk ook 
bleek in de winnaarsronde. De Arumer dames hebben weer laten zien dat ze goed kunnen 
voetballen. De doelpunten deze avond werden gemaakt door: Linda, Inez, Ilona en Anne. 
Waar onze gastspeelster Marchien bijna wist te scoren, haar schot belande op de paal. 
De avond was goed georganiseerd, live muziek, BBQ en werden er bedankjes uitgereikt aan 
vrijwilligers VVO. Tevens vond de prijsuitreiking van het toernooi plaats en mochten de 
dames van ONS de begeerde wisselbeker in ontvangst nemen.

EVEN VOORSTELLEN…

Op 10 juni werd het seizoen wat betreft de senioren 
definitief afgesloten met een laatste training. Ondanks 
kaatsen e.d. waren er toch nog een 20 man aanwezig. 
Na de training werden de spelers nog even voorgesteld 
aan de nieuwe trainer Hein Frietema uit Sexbierum 
die kort even iets over hem zelf vertelde en het trainingschema/oefenwedstrijden 
e.d. uitdeelde en besprak. Het nieuwe seizoen ’22-’23 wat betreft de trainingen zal op 
zaterdag 6 augustus van start gaan. 
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TOT SLOT

We kunnen terugkijken op een mooi seizoen. 
In het najaar werden 3 teams kampioen: de JO11-1 werd kampioen in de 1e fase, 
de JO14-1 in de 2 fase en ook de Dames werden kampioen!

Onze hoofdtrainer Edwin Wittink had aangegeven niet nog een seizoen trainer van  
v.v. Arum te zullen blijven. Nogmaals heel hartelijk dank voor alles wat je voor onze club 
hebt betekend. Maar hierdoor moesten we wel op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.
Deze werd gevonden in de persoon van Hein Frietema uit Sexbierum. Vanaf volgend 
seizoen zal hij onze hoofdtrainer zijn. Heel veel succes en plezier bij v.v. Arum!

De jeugd speelt volgend seizoen alweer voor het 5e jaar onder de vlag van SJO Arum/
Stormvogels’64. We zijn erg blij met deze samenwerking. Zo kunnen we de jeugd mooi 
in hun eigen leeftijdscategorie gezamenlijk laten voetballen. 

Gelukkig zijn er altijd heel veel vrijwilligers die altijd klaar staan om wat voor de 
v.v. Arum te betekenen. Toch zijn we altijd weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor 
in diverse commissies, besturen en als trainer of leider. Dus: zou je ook wel eens iets voor 
de v.v. Arum willen betekenen, bied je hulp aan en help de club! Met z’n allen zijn we tot 
mooie dingen in staat.

Voorzitter, Secretaris,

Pieter Tolsma Reino Tolsma-Oosterbaan
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