
 

 

 

 

 

 
Jaarverslag van het 
seizoen 2015-2016 

In chronologische tijdsvolgorde (samengesteld door Pieter Tolsma) 

Een nieuw seizoen 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, de trainingen en wedstrijden zijn weer volop bezig, de voetbalvelden zijn ’s 
avonds ruim bezet, vele teams en wederom samenwerkingsverbanden met andere voetbalclubs. 

Qua trainingstijden was het passen en meten, maar de puzzel is in elkaar en hopend naar ieders tevredenheid. 

Zoals iedereen wellicht is opgevallen, hebben we dit jaar een extra team, te weten de 35+’ers. De oud-voetballers 
hebben hun schoenen weer uit het vet gehaald en zijn zo nu en dan lekker een balletje aan het trappen. Bij hun staat 
plezier voorop en dat is te merken. Een goede sfeer en niet te vergeten een fantastische coach, Johannes van Ijs, een 
oudgediende die de mannen aanspoort op een positieve manier. 

Aansporen op een positieve manier is waar het om draait, zijn de trainers, leiders positief, dan zijn de spelers het 
ook, het is en blijft een wisselwerking. Dit geldt voor jong en oud, zowel in de sport als in het dagelijks leven. 

Wat nog meer opvalt, is dat alle oude gedienden ooit afscheid hebben genomen als speler, leider of bestuurslid en 
toch in hart en nieren voetballiefhebbers zijn. Op een of andere manier komen deze oudgedienden op wat voor 
manier weer terug, als leider, bestuurslid of als speler bij de 35+’ers. 

Jaarvergadering 
Op woensdag 25 november hield de v.v. Arum haar jaarvergadering. Op deze vergadering nam Jan Brouwer na 8 
jaar, afscheid als bestuurslid. Zijn zoon Redmer volgt hem op. Afke Huitema zou ook afscheid nemen, maar er is nog 
geen nieuwe voorzitter gevonden. Afke heeft besloten om voorlopig in het bestuur te blijven zitten tot 1 april 2016 
of tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. 
 
Wie de jeugd heeft… 
De v.v. Arum heeft op dit moment een groot aantal jeugdleden. Uit Arum maar ook uit Kimswerd en verder spelen 
een aantal teams, de B1-, C1- en C2-junioren en de D-pupillen in combinatie met Stormvogels’64 (Achlum) en de B1- 
en A1-junioren met Mulier (Witmarsum) 
Voor de meeste jeugd teams zit de najaarsreeks erop. De E1 pupillen deden het prima en werden ongeslagen 
kampioen (zie foto). De overige zeventallen deden het ook allemaal goed. Het jongste team van de F2-pupillen werd 
zelfs tweede. De Mini-pupillen, spelen dit seizoen vier tegen vier en hebben al twee competities achter de rug. 



 
Arum E1: staand v.l.n.r.: Menno Johnson, Jesse v/d Heide, Gerben Brouwer, Rinnert Tolsma, Jildert Wijbenga en Brent de Vries. Zittend v.l.n.r.: 
Bauke Pieter Dijkstra, Pieter den Breejen en Mathijs Buma.  
 
Bij de elftallen is het met name bij de D1-pupillen en C2-junioren “wennen aan elkaar”. Deze twee combiteams met 
Stormvogels’64 spelen voor het eerst met elkaar. 
De A-junioren speelden de thuiswedstrijden voor de winterstop in Witmarsum. Na de winterstop zijn ze in Arum te 
bewonderen. De resultaten van dit team zijn prima. De B-junioren spelen een redelijke competitie tot nu toe en de 
C1-junioren speelden een goede reeks. En kregen dit seizoen een nieuwe sponsor n.l.: bouw- en montagebedrijf De 
Jong. 
Ook is de v.v. Arum dit seizoen (weer) begonnen de Voetbalschool voor de F- t/m de D-pupillen. Deze zal na de 
winterstop worden doorgezet. 

De senioren 
De trots van de v.v. Arum doet dit seizoen echt mee om de prijzen. Op weg naar de 3e klasse? Het zou toch prachtig 
zijn voor een klein clubje om de eens in de derde klasse te spelen. 
Het jeugdige Arum 2 speelt over het algemeen goed voetbal. De resultaten blijven echter nog uit. 
Het Vrouwen zevental speelt in een kleine competitie en reist heel Friesland door. Tot zelfs in Groningen zijn de v.v. 
Arum dames te bewonderen 

35-plus   
Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging heeft Arum een 35-plus team. Dit team met oudgedienden 
hebben hun eerste helft van het seizoen erop zitten. In een sterke competitie werden toch uiteindelijk nog twee 
puntjes behaald op de vrijdagavonden. Want op die avond dan spelen deze balkunstenaars. Meestal op kunstgras 
met kunstlicht, met kunstgebitten, kunstknieën, kunstheupen, op kunstleer schoenen etc, etc. Nu nog een keer 
winnen. `dat is de kunst`. zo meldde de spraakkunst coach. De punten zullen weldra, zei het met kunst en vliegwerk, 
worden binnengehaald. De coach is overigens zeer tevreden over de sportieve wijze waarmee wordt gespeeld. 
Precies volgens de regels (letteren) der…… 
 

Winterstop………. 

 

Winteractiviteiten 
Hoewel de veld-activiteiten even op een laag pitje staan, het is winterstop, werden er weer heel wat activiteiten 
georganiseerd door de v.v. Arum. En heel belangrijk voor de A- en B-selectie er werd een nieuwe trainer aangesteld! 



Nieuwe Trainer 
Begin januari 2016 maakte de v.v. Arum de nieuwe hoofdtrainer voor de A-selectie bekend n.l. Harry Wasch tekende 
een contract voor anderhalf jaar. En gaat per direct aan de slag als opvolger van Robert van Althuis en Pope Leffring. 
Harry komt uit St. Jacob en is thans technisch coördinator bij de v.v.Minnertsga. Trainde o.a. St. Jacob, St. Anna en 
Sport Vereent. Traint al vanaf 1994 jeugdteams en was ook jarenlang de Hoofdjeugdtrainer van de s.c. Franeker 

Sportman van het jaar 2015 
Traditiegetrouw organiseert de jeugdcommissie van v.v. Arum elk jaar het 
evenement Sportman (of Sportvrouw) van het jaar waar alle jeugdleden tot en met 
14 jaar aan mee mogen doen. Zo ook in 2015. 
De deelnemers deden weer hun uiterste best om die felbegeerde prijs binnen te 
slepen.  
 
Bij het evenement horen net zoals elk jaar de traditionele binnen- en buitenspelen. 
Dinsdag 29 december werd er eerst in de gymzaal flink gestreden met spellen als 
dribbelen, vakschieten en de stormbaan. In de middag werden de korte broeken en 
t-shirts verruilt voor een trainingspak. De jeugd ging namelijk naar de buitenspelen, 
met onder andere de 400 meter hardlopen, ver schieten en de 60 meter sprint 
onder schitterende weersomstandigheden werden onze sporters aangemoedigd 
door de aanwezige supporters. Met de spierpijn van de vorige dag trokken de 
sportmannen en sportvrouwen weer ten strijde, ditmaal in het zwembad De Rolpeal 
te Workum. Met onderdelen als duiken, borstkrol en schoolslag werd de dag 
uiteindelijk afgesloten met natuurlijk het vrije zwemmen. 
 
Op zondag 3 januari vond er ter afsluiting een zaalvoetbaltoernooi plaats in de Trije 
te Franeker. Onder toezicht van de vele ouders, opa’s en oma’s op de tribunes 
werd op het scherpst van de snede gestreden om de prijzen, en 3 uren en 30 Wedstrijden verder mochten de 
deelnemers zich opmaken voor de prijsuitreiking. Waar ook bekend werd gemaakt dat Niek Bijma dé Sportman van 
het jaar 2015 (zie foto) is geworden. Met een opkomst van 29 mannen en 2 vrouwen kan de conclusie worden 
getrokken dat Sportman van het jaar 2015 en het zaalvoetbaltoernooi weer een groot succes waren.  
 
Ook op zondag 3 januari organiseerde de v.v. Arum (Nico Bruinsma en Pieter Tolsma) een onderling 
zaalvoetbaltoernooi voor junioren, senioren en kaderleden. Vanaf de 14-jarige C-junioren tot en met de 35+ en niet te 
vergeten de Dames. Op papier een 32 deelnemers verdeeld over zes teams. Drie uur lang werd er gestreden om 
mooie levensmiddelenpakketten van de Spar. Het thema van het toernooi was “de thuisblijvers”. Landen, zoals San 
Marino, Andorra, Gibraltar, Malta en Liechtenstein, die zich net zoals Nederland niet hadden geplaatst voor het EK te 
Frankrijk. De teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk was Liechtenstein met 10 punten uit 5 
wedstrijden de beste. Ze verloren echter hun eerste wedstrijd met 4-2 ! Ook voor de nummer twee van het toernooi 
San Marino (9 punten) was er een mooi levensmiddelenpakket. Zij verloren geen enkele wedstrijd! 

Andere winteractiviteiten. 
Op zaterdag 9 januari was het een drukte van belang in de gymzaal te Achlum. De v.v. Stormvogels'64 en de v.v. 
Arum hielden daar een jeugdzaaltoernooi voor F- en E-pupillen. Dit jaar deed Tzum ook mee. en dus werd er al 
gesproken over het TAS toernooi! De organisatie kon met een deelname van bijna 60 spelertsje zeer tevreden zijn.  
 
We zijn weer los……. 
Hoewel een paar teams alweer een aantal wedstrijden speelden in januari en februari, kwam het gros van v.v. Arum 
en combi-teams begin maart in actie. Want toen begon voor 10 van de 14 teams de voorjaarsreeks.  
De senioren 1 en 2 en de A- en B-junioren zijn alweer een aantal wedstrijden verder. Arum 2 maakt een prima op 
mars en won tot nu toe al haar wedstrijden na de winterstop. Ook Arum heeft de eerste punten binnen gehaald en 
doet echt mee om de prijzen. Komende maand is hierin cruciaal. Het prima voetballende A-team klom zelfs tot de 
tweede plaats in de voorlopige tussenstand. Ook de B-junioren pakten al een aantal punten. Maar hebben het, vooral 
qua personele bezetting, zwaar.  
 
Opmerkelijk is nog wel de indeling van het Vrouwen zevental. Zij spelen o.a. tegen Urk, Willemsoord, Nijeveen en 
Smilde. Het 35+ team komt zoals het nu staat op vrijdag 8 april in Arum in actie. 

MAM-toernooi 
In de sporthal van Makkum kwamen zaterdag 21 en 28 februari de F- E- en D-pupillen van de v.v. Arum in actie op 
het MAM-toernooi. Zaalvoetbaltoernooi met Mulier en Makkum. (dit jaar deed Tzum ook mee). Arum werd 
vertegenwoordigd met drie F- en E-teams en twee D-teams. In de B-poule eindigden Arum F3 knap derde en Arum F2 
werd tweede. In de A-poule werd Arum F1 tweede vlak achter Makkum. De E3 won het toernooi in de B-poule. Hier 
werd E2 tweede. in de A-poule werd Arum E1 tweede. De D-pupillen hadden het moeilijker en eindigden beide als 
vierde in de A- en B-poule. 



 
Op de foto Arum E3 met Remco Elzinga, Marc Jorna, Jasper Hylkema Liam van der Heuvel en Brent Jenninga (Redmer Fokkema ontbreekt) 

Poiesz-sponsoractie 
Op zaterdag 13 februari stond de jeugd van de v.v. Arum in de Poiesz te Witmarsum om met een aantal spectaculaire 
verkooptrucs extra munten te verzamelen voor de Poiesz sponsoractie. De jeugdcommissie heeft er veel werk van 
gemaakt. Klasse jongens! En nu maar afwachten wat we voor sponsor bedrag krijgen later dit jaar. 

Winteractiviteit: Klaverjassen 
De v.v. Arum kan weer terug kijken op twee geslaagde maatklaverjasavonden. Op beide avonden, op 22 januari en 11 
maart waren deze avonden met elk 13 paar goed bezet. Op de eerste avond ging de winst naar Tim Jaarsma en Thon 
van Loon, en op de tweede naar Jeltsje Walstra en Marijke Wind. 

Herstructurering 
Op maandag 21 maart j.l. was er een buitengewone ledenvergadering van de v.v. Arum. Eén van de punten op de 
agenda was de nieuwe herstructurering binnen de v.v. Arum op het bestuurlijke vlak. Een door hun zelf in het leven 
geroepen commissie bestaande uit oud-bestuursleden Joris van Althuis, Hidde Reinsma en Pieter Tolsma kwam met 
het volgende idee: zo komt er een kleiner hoofdbestuur. Naast een jeugdcommissie komt er een jeugdbestuur. En 
verder gaat de v.v. Arum werken met een technische commissie (jeugd en senioren), sponsor-, materiaal- en een 
“media”-commissie. Er wordt hard gewerkt achter de schermen om dit alles zo spoedig mogelijk tot stand te brengen. 
Maar het moet zeker qua taken en personen volgend seizoen zijn definitieve beslag krijgen.    

Poiesz-sponsoractie 
Op vrijdag 15 april werden in het FEC te Leeuwarden de geldbedragen van de Poiesz-actie van 2016 bekend 
gemaakt. De jeugdcommissie en een aantal jeugdleden hadden geweldig haar best gedaan om zoveel mogelijk 
munten te vergaren. De v.v. Arum werd uiteindelijk beloond met een bedrag van € 842.  

 

Op de foto v.l.n.r.: Rimmer Dijkstra, Jan Friso Anema, Mathijs Buma, Bauke Pieter Dijkstra en Thomas Tolsma 

Kampioenen? 
het vlaggenschip der v.v. Arum verloor na de winterstop drie cruciale wedstrijden en mag theoretisch nog hopen op 
een plaats in de nacompetitie. Arum 2 verloor derhalve na de winterstop nog geen wedstrijd en steeg elke week weer 
een plaatsje in de stand. Het 35+ team kwam ook weer in actie met wisselend succes. Het Vrouwen team pakte al 
twee keer de winst en ook de D-pupillen won eindelijk een wedstrijd dit seizoen. Van de overige 9 jeugdteams zijn nog 
steeds een viertal teams in strijd gewikkeld wat betreft het kampioenschap. Dat zijn de F1-, E1- en E2-pupillen en de 
C1-junioren.We wachten af! 



 
Nieuw 
Verder is de vereniging al weer druk bezig met volgend seizoen. En dan vooral wat betreft de teams-indelingen en 
kader. En natuurlijk weer de nieuwe aanwas. Eind april begon er een jeugdig ploegje (5-jarigen) te trainen. 

Kampioen en viermaal tweede 
Het C1-junioren team van de v.v. Arum in combinatie met zustervereniging Stormvogels'64 werd op zaterdag 7 mei 
kampioen door een 4-0 overwinning op Nijland. (zie foto) Maar ook de F1-, E1-, E2- en de Mini-pupillen konden 
allemaal nog kampioen worden. Alle teams waren overigens afhankelijk van de resultaten van de concurrentie de 
laatste wedstrijden. De F1- en E1-pupillen waren er nog het dichts bij. Maar moesten het kampioenschap op 
doelsaldo aan zich voorbij laten gaan. Saillant detail, Arum F1 won wel twee keer van de uiteindelijke kampioen! 

 

op de foto staand v.l.n.r.: Bouke Willem Mollema, Dirk Henk Kuipers, Jort de Jong, Jorn van Slageren, Thomas Fennema, Jorrit 

Tolsma, Wiebren Feenstra en trainer/coach Pieter Tolsma 

Zittend v.l.n.r.: trainer/coach Hans Dijkstra, Menno de Jong, Mighiel Anema, Noah Akkerman, Ruurd Faber, Jorret den Breejen en 

Hidde Jonker. 
 
Voetbaljeugdkamp + penaltybokaal 
Traditioneel wordt aan het einde van het voetbalseizoen door de v.v. Arum de slotdag gehouden. Voor de ouderen 
was er een feestavond. De jeugdcommissie had echter een weekend gepland met een heus jeugdvoetbalkamp. Het 
werd een groot succes. Met de complimenten aan de jeugdcommissie. Het kamp werd afgesloten met de 
penaltybokaal. Van alle jeugdteams tot en met de C2-junioren waren er spelers vertegenwoordigd. Uiteindelijk werd 
na vele penalty's op doelman Willem Miedema, Marc Jorna de terechte winnaar! 
 
13 teams met andere benaming? 
Het komende seizoen 2016-2017 komt de v.v. Arum met 13 teams uit in de competitie. Naast de twee senioren Heren 
teams is er een de B-juniorenteam in combinatie met Stormvogels’64. Vervolgens zijn er 2 C-junioren, een Arumer 
team en een Stormvogels/Tzum team, een D-pupillen elftal in samenwerking met Stormvogels’64. De v.v. Arum heeft 
zelf dan nog twee E-pupillen, twee F-pupillen en een Mini-pupillen (na de winterstop) teams. Ook zal de v.v. Arum 
weer uitkomen met een Vrouwen zevental. En tot slot ook weer een 35+ heren-zevental. Zij zullen weer in 
toernooivorm op een aantal vrijdagavonden hun wedstrijden spelen! Bij dit team is er nog steeds “ferlet” van spelers.  
Komende seizoen is er echter een grote verandering qua benaming van de jeugdteams. Zo heten per volgend 
seizoen de B-junioren bijvoorbeeld JO17-1 (Jongens onder de 17 jaar-team 1). De F2-pupillen, b.v.b. JO9-2. 
 
 



 
Nieuwe trainer 
De v.v. Arum is dus de weg ingeslagen van commissies etc, etc, Dus naast een kleiner hoofdbestuur, is er een 
jeugdbestuur, jeugdcommissie, een technische-, kleding en sponsor-, materiaal- redactie-, feest- en kantinebeheer-
commissie. Dit alles om de vereniging weer een impuls te geven voor de toekomst. In dat kader presenteerde de v.v. 
Arum op 23 juni de nieuwe hoofdtrainer voor de A- en B-selectie voor komend seizoen n.l. de 41-jarige Erik Beuckens 
uit Woudsend. Hij trainde voorheen Woudsend, Hielpen en was de laatste drie seizoenen actief als trainer van 
H.J.S.C. Hommerts-Jutrijp. De v.v. Arum ziet de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet. 
 
Zware indeling met derby's voor de v.v. Arum 
Begin juli werd de competitie-indeling voor v.v. Arum 1 bekend gemaakt. Arum is ingedeeld in de 4e klasse A. De 
indeling kent voor Arum vele derby's. Het unieke is dat voor het eerst in de geschiedenis de drie clubs van de 
voormalige gemeente Wonseradeel; Makkum, Mulier en Arum in een en dezelfde klasse spelen. Maar ook de 
wedstrijden tegen Bolsward kunnen natuurlijk als derby worden aangemerkt. Verder vliegt Arum drie keer naar de 
“Polder”;. En zelfs een keer naar de kop van Overijssel, VHK uit Sint Jansklooster. (vorige seizoen 3e klasse Oost) 
speelde in 2003 nog 1e klasse! 
Arum is ingedeeld in de 4de klasse A (13 teams) met de volgende ploegen: Arum, Mulier (d), Makkum (d), Lions'66, 
Delfstrahuizen (d), Creil (p), Nagele, SC Bolsward, Tollebeek, TOP'63, Scharnegoutum(p), VHK (d) en Wolvega FC 
d = degradant uir 3e klasse, p = promovendus uit 5e klasse. 
 

Zie bijlagen wat betreft de eindstanden v.v. Arum Teams 

 

Voorzitter:       Secretaris:  

 

 

 

 

 


