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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van v.v. Arum, seizoen 2018-2019. Hierin blikken we terug op 
het afgelopen seizoen; de teams en hun prestaties, de verschillende activiteiten en nieuws 
omtrent de voetbalvereniging.

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. Ze eindigden de competitie op een mooie 2e 
plaats, waardoor ze nacompetitie mochten spelen. De eerste ronde waren ze vrijgeloot, 
maar in de halve finale moesten ze het opnemen tegen Eastermar. Ze verloren deze wedstrijd 
met 5-2. En zo eindigde het seizoen van Arum 1 in een kleine deceptie. Een seizoen waarin 
Arum in een groot aantal wedstrijden prachtig voetbal liet zien. Nu maar uithuilen en 
opnieuw beginnen, want volgend seizoen zijn er weer nieuwe kansen en misschien kunnen 
ze dan weer meedoen om de prijzen.

Technische staf:
Trainer: Edwin Wittink
Leiders: Jos Reinsma en Arjan van der Zee
Ass. scheidsrechter: Dirk Sieswerda en Nick van Dorselaer

Sponsor:
Tjalsma Metsel- en Voegbedrijf

De selectie:
Mark Reinsma, Jeroen van Dellen, Nico Bruinsma, Wessel Hibma, Kevin Hoekstra, 
Willy v.d. Kooi, Bauke Tjalle Anema, Jaap van Dijk, IJsbrand Dijkstra, Tim Jaarsma, Nick 
van Dorselaer, Willem Miedema, Lammert Wagenaar, Jan Bauke Tolsma, Redmer Brouwer 
en Jorrit Tolsma.
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ARUM 2

Arum 2 eindigde de competitie op de 7e plaats. Hierdoor mogen ze ook volgend seizoen 
weer in de 4e klasse uitkomen!
In de voorronde van de beker werden ze 1e in de poule. In de knock-out fase moesten 
ze het opnemen tegen Hardegarijp. Deze wedstrijd verloren ze met 5-1, waardoor het 
bekeravontuur voor hen was afgelopen.
Het 2e was ook dit seizoen een combi-team met ’zustervereniging’ v.v. Stormvogels’64 
uit Achlum.

Technische staf:
Trainers: Edwin Wittink en Pieter Tolsma
Leiders: Gosse Wijbenga, Folkert Tolsma en Rainier v.d. Veen

Sponsor:
Tjalsma Metsel- en Voegbedrijf

De selectie:
Wessel Kroeger, Johan Kingma, Hendrik Dunnewind, Melvin van Dellen, Peter Gerard de 
Vries, Wilco Zeemans, Kevin Wijbenga, Jouke Tolsma, Johan Hibma, Patrick Kramer, Rai-
nier v.d. Veen, Tsjerk Overal, Menno de Vries, Tjitse Ben Hoekstra, Dani van Eijk, Fedde 
Okkinga, Kevin Hoekstra, Jarno Reinsma en Mike van Dorselaer.
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HEREN 35+

De Heren 35+ eindigde in het najaar op de 3e 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: Pieter Tolsma
Leiders: Thon van Loon en Anno v.d. Veen

Sponsor:
Sponsorgroep Arum

De selectie:
Jouke Kuipers, Thon van Loon, Francis v.d. Heuvel, Willem Overal, Riemer Visser, Michel 
Jorna, Anno v.d. Veen, Douwe Boonstra, Theo Schippers, René v.d. Veen, Tjerk Postma, 
Ruurd Boersma, Meindert de Boer, Robert Rinia en Johan Velting.
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DAMES 1

De dames eindigden in het najaar op de 5e plaats en in voorjaar eindigden zij op de ?e 
plaats. Regelmatig werd er een beroep gedaan op Anne Brouwer, speelster van de JO17, 
om dit genoeg speelsters in de ’wei’ te krijgen. Vanaf het nieuwe seizoen zullen zij hun 
wedstrijden, net als de 35+, op de vrijdagavond in toernooivorm gaan spelen.

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

Sponsor:
Party Service v.d. Zee en Administratiekantoor AHT

De selectie:
Marith Ozinga, Anne Brouwer (invalster), Lieseth Flisijn, Emmy Kroeger, Rianke van 
der Zee, Inez Brouwer, Lobke Louwsma, Ilona Huitema, Jasmijn van Althuis, Baukje 
Cornelisse, Anneke Boersma-Wijma, Marije Brouwer, Dianne Draaisma, Sierella van 
Slageren en Erica Kramer.
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JO19-2

De JO19-2 speelde dit seizoen onder de vlag van ST Mulier/Arum/Stormvogels. 
Zo konden de teams van Arum en Mulier rechtmatig eventueel spelers van elkaar lenen. 
Voor de winterstop werd dit team 7e en na de winterstop werden zij 5e.

Technische staf:
Trainers: Pieter Tolsma, Hans Dijkstra en Jouke Smitstra
Leiders: Pieter Tolsma en Hans Dijkstra
Ass. scheidsrechters: Hans Dijkstra en Willem Mollema

Sponsor:
Herberg De Gekroonde Leeuw

De selectie:
Kors Doedens, Jan Vrieswijk, Mighiel Anema, Jort de Jong, Bouke Willem Mollema, 
Mees Huisman, Sjoerd Anema, Wiebren Feenstra, Noah Akkerman (na de winterstop 
verhuisd naar Vrouwenparochie), Jens Hilarides, Menno de Jong, Douwe Sieswerda, 
Hidde Jonker en Dirk Henk Kuipers.
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JO17-2

Ook de JO17-2 speelde dit seizoen onder de vlag van ST Mulier/Arum/Stormvogels. 
Zo konden de teams van Arum en Mulier rechtmatig eventueel spelers van elkaar lenen. 
In de najaarscompetitie werden ze 9e, maar in de voorjaarscompetitie deden ze lang mee 
om het kampioenschap. Uiteindelijk zijn ze daarin 3e geworden.

Technische staf:
Trainers: Pieter Tolsma en Francis v.d. Heuvel
Leiders: Lieuwe Tolsma (reserve/inval: Jan Jaring Veldman)
Ass. scheidsrechter: Folkert Brouwer

Sponsor:
Bouw- en montagebedrijf De Jong

De selectie:
Martijn Wiersma, Ruurd Faber, Dennis Pollema, Klaas Westra, Stefanos Tsingros, 
Arik v.d. Heuvel, Kevin Buma, Klaas Hibma, Germ Epema, Tieme Tolsma, Anne Brouwer,  
Marith Ozinga (na de winterstop naar het Damesteam gegaan), Marwin Tolsma, Lars Konst 
en Jurjen Fokkema.
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JO15-1

Ook dit seizoen was de JO15-1 een combinatieteam. Het team bestond uit leden van 
v.v. Arum en van v.v. Stormvogels’64. Voor de winterstop speelden ze hun wedstrijden 
in Achlum en werden ze 2e in de 3e klasse waardoor ze na de winterstop in de 2e klasse 
mochten spelen. In deze zware competitie werden ze 6e.

Technische staf:
Trainers: Reimer Strikwerda, Jan Doedens en Jan Vrieswijk
Leiders: Reimer Strikwerda en Jan Doedens
Ass. scheidsrechter: Tjerk Wijbenga

Sponsor:
Voor de winterstop: Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
Na de winterstop: Onder Dak winterberging & onderhoud

De selectie:
Brent de Vries, Jesse van der Heide, Menno Johnson, Mathijs Buma, Wouter Oppedijk, 
Egbert Groot, Gerben Brouwer, Bauke Pieter Dijkstra, Pieter den Breejen, Hylke Talsma, 
Rinnert Tolsma, Jildert Wijbenga, Rinse Visser, Sjouke Kikstra.
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JO13-1

De JO13-1 werd in de najaarsreeks kampioen! In de voorjaarsreeks speelden ze
een klasse hoger (3e) waarin ze knap 2e werden.

Technische staf:
Trainers: Francis v.d. Heuvel
Leiders: Francis v.d. Heuvel en Michel Jorna

Sponsor:
Jorna Scheepsbouw en Reparatiebedrijf en Hanze Zonwering

De selectie:
Matthijs Palma, Remco Elzenga, Wilco Strikwerda, Marc Jorna, Redmer Fokkema, 
Jasper Hijlkema, Indie van IJs, Liam van der Heuvel, Menno van der Veen 
en Roy de Vries.
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JO12-1

De JO12-1 werden in de najaarsreeks kampioen waardoor ze promoveerden naar
de 2e klasse. Hierin werden ze na de winterstop 4e. In het bekertoernooi haalden
ze een prachtige, historische, tweede plaats! Verderop hierover meer.

Technische staf:
Trainers: Geert Akkerman, Sake Bosch en Thon van Loon (2e training)
Leiders: Robert Rinia en Doede de Vries

De selectie:
Thomas Tolsma, Andrys de Vries, Inez Bosch, Elmar Akkerman, Jorrit Bosch, Stian Rinia, 
Rimmer Dijkstra, Jan Friso Anema, Mike Hoekstra en Jurre Bosch.
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JO11-1

Dit team werd in de najaarscompetitie 9e. In de voorjaarsreeks werden ze knap 3e.

Technische staf:
Trainer: Lolke Bosch, Jouke Kuipers en Thon van Loon (2e training)
Leiders: Lolke Bosch en Jouke Kuipers

Sponsor:
Bosch HIT bv en Bijma (Scheeps)metaalbewerking

De selectie:
Tiemen Dijkstra, Dennis Hijlkema, Rudmer Koopmans, Ruben Palma, Jan Bauke 
Douna, Jelte Hendriks, Sander Kuipers, Dion Fokkema en Jitse Bosch.



Jaarverslag v.v. Arum 17 Seizoen 2018-2019

JO9-1

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen op de 
resultaten, heeft de KNVB besloten in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer te publiceren.

Technische staf:
Trainers: Maurice van der Harst, Johan van IJs en Thon van Loon (2e training)
Leider: Thon van Loon en Denny van Eijk

Sponsor:
Lukkus installatiebedrijf b.v.

De selectie:
Sem van Eijk, Daley Hoekstra, Niek Visser, Jens Ozinga, Hielke Douna, Jurre 
van Loon, Tijn Bijma, Sem de Vries, Jesse Smink en Jetse Visser.
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JO8-1

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen op de 
resultaten, heeft de KNVB besloten in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer te publiceren.

Technische staf:
Trainers: Anno v.d. Veen, Geert Akkerman en Thon van Loon (2e training)
Leiders: Anno v.d. Veen

Sponsor:
Tuinservice Hilarides

De selectie:
Rutger Feenstra, Jelle Dijkstra, Redmar Dunnewind, Jurjen Visser, Siard van der Veen, 
Roan Akkerman en Hylke Brouwer.
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JO7-1

Om het plezier in de sport te benadrukken, en niet de nadruk te leggen op de 
resultaten, heeft de KNVB besloten in deze competitie geen uitslagen en standen 
meer te publiceren.

Na de winterstop is dit team mee gaan spelen in de competitie. Zij speelden elke 
zaterdag vier tegen vier en in toernooivorm met 4 of 5 tegenstanders.

Technische staf:
Trainers: Elmer Nadema en Riemer Visser
Leiders: Elmer Nadema en Riemer Visser

Sponsor:
Jorna Scheepsbouw en Reparatiebedrijf

De selectie:
Jeen Nadema, Yashmine Buma, Yordi Kruize, Jurre Louwsma, Jordy Visser 
en Jurre Dijkstra.
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NIEUWS & ACTIVITEITEN

SEPTEMBER

START BEKERWEDSTRIJDEN

Op 1 september zijn de eerste bekerwedstrijden gespeeld van dit seizoen. 
Al onze jeugdteams deden hier aan mee en ook het 1e en 2e. Verderop meer hierover.

TEAMFOTO’S

Onze ’huisfotograaf ’ Anneke Westra heeft in de maand 
september weer alle teams op de foto gezet voor op de 
website, waarvoor onze hartelijke dank. Ook staan deze 
foto’s op de eerste bladzijden van dit jaarverslag.

VERDER IN DE BEKER

Het 2e elftal, de JO13 en de JO12 waren eerste geworden in de voorronde van de 
bekerwedstrijden. Zij hebben zich dus geplaatst voor de knock-out bekerwedstrijden.

OKTOBER

VOETBALSCHOOL EN EXTRA TRAINING VOOR PUPILLENKEEPERS

Vrijdag 12 oktober was de start van de voetbalschool. Dit was een combi-training voor de 
JO9, JO11 en JO12. Deze trainingen werden gegeven door Thon van Loon met behulp van 
diverse jeugdleden die hier hun (maatschappelijke) stage deden. Tevens werd een extra 
keeperstraining aangeboden voor de jeugdkeepers van de JO9 t/m de JO13. Deze stonden 
o.l.v. Francis en Arik van der Heuvel.

SPELREGELBEWIJS

Op vrijdag 5 oktober werd er een avond georganiseerd voor jeugdleden die hun 
spelregelbewijs moesten halen. Met behulp van Menno de Vries zijn ze allemaal geslaagd, 
waarvoor onze hartelijke dank.
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EERSTE KNOCK-OUT RONDE BEKER

Op zaterdag 21 oktober moesten het 2e elftal en de JO12 in actie voor de eerste knock-out 
ronde in het bekertoernooi. De JO13 waren deze ronde vrij geloot. Arum 2 verloor van 
Hardegarijp 3 met 5-1, waardoor het bekeravontuur voor hen was afgelopen.
Na een spannende wedstrijd won JO12 van TOP’63 met 3-1. Zij waren dus een ronde 
verder in het bekertoernooi!

FIFI-TOERNOOI

De jeugdcommissie organiseerde voor jeugdleden die spelen in de JO13, JO15 en JO17 
op vrijdag 26 oktober de tweede editie van het v.v. Arum FIFA-toernooi. In een poule van 
7 jeugdspelers was het uiteindelijk 
Mathijs Buma die met de zege naar 
huis ging. Het was een zeer geslaagde 
avond, maar volgend jaar hoopt 
de jeugdcommissie op iets meer 
deelname.

JAARVERGADERING

Op woensdag 31 oktober werd de ledenvergadering gehouden. Er hadden maar liefst 
31 leden de moeite genomen de vergadering bij te wonen, een geweldige opkomst! 
Jan Hibma nam deze avond afscheid als voorzitter. Hij had 8 jaar in het bestuur gezeten, 
eerst als bestuurslid en het laatste jaar als voorzitter. Gelukkig hadden Pieter Tolsma en 
Gosse Wijbenga aangegeven zitting te willen nemen binnen het bestuur. 
Tijdens deze avond vertelden ook de diverse commissies over waar ze zoal mee bezig 
waren. Prachtig was het om te horen hoe iedereen binnen deze commissies druk bezig zijn 
de voetbalvereniging mede draaiende te houden, waarvoor onze hartelijke dank!

NOVEMBER

NIEUWE KALKWAGEN VOOR DOUWE TOLSMA

Op de ledenvergadering werd gemeld dat onze terreinverzorger 
Douwe Tolsma een nieuwe kalkwagen, met accu zou krijgen. Zo kan hij, 
naar eigen zeggen, ’weer 5 jaar vooruit’, wat we natuurlijk met hem mee 
hopen.
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VLIELAND

De JO13 mocht zaterdag 10 november naar 
Vlieland afreizen om daar tegen de JO13 van 
V.S.V.’31 te voetballen. Ze werden van de boot 
gehaald door de leider en spelers van V.S.V.... 
6-2 gewonnen... en na het voetbal nog even 
lekker gezwommen. Het was een ’superleuke 
dag’, aldus de leiding.

PIETENMIDDAG

Ieder jaar brengen enkele Pieten een bezoek 
aan de training van de jongste jeugd van de 
v.v. Arum. Zo ook op vrijdag 30 november bij 
de JO7, JO8 en de JO9. Ze werden met veel 
enthousiasme ontvangen en uitgezwaaid.

DECEMBER

NAJAARSKAMPIOENEN

De JO12 en de JO13 waren in deze najaarscompetitie volop in de race voor het kampioen- 
schap. De JO13 pakte de titel al twee wedstrijden voor het einde van de competitie. De 
JO12 werd kampioen door de mede-titelkandidaat op de laatste speeldag thuis te verslaan 
met 5-3. Uit handen van de jeugdcommissie kregen alle spelers een mooie medaille en was 
er een roos voor de begeleiding.
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CONTRACTVERLENGING  
HOOFDTRAINER EDWIN WITTINK

Edwin Wittink zal volgend seizoen (2019-2020) weer de 
hoofdtrainer van v.v. Arum zijn. Van beide kanten was men 
zeer positief over de samenwerking. En, wat het belangrijkste 
was, de spelers hadden ook aangegeven graag door te willen 
met Edwin.

GROTE CLUBACTIE

De Grote Clubactie heeft het prachtige bedrag van E 917,70 opgebracht. 
We willen alle gulle gevers, maar ook de mensen die de loten ’aan de man’ hebben gebracht, 
hartelijk dankzeggen!

RINNERT TOLSMA SPORTMAN VAN HET JAAR

Na twee leuke en sportieve dagen (24 en 28 december) op verschillende locaties (gymzaal, 
kunstgras, het multifunctionele veld en het zwembad, werd op 29 december bekend wie zich 
tot Sportman of Sportvrouw van het jaar 2018 mocht kronen. Met één punt verschil met de 
nummer 2, Jorrit Bosch, was het ook dit jaar weer zeer spannend. Sem van Eijk werd 3e.

Prijswinnaars jongste categorie:
1e prijs: Sem van Eijk
2e prijs: Jurre van Loon
3e prijs: Daley Hoekstra

Prijswinnaars middelste categorie:
1e prijs: Jorrit Bosch
2e prijs: Mike Hoekstra
3e prijs: Jitse Bosch

Prijswinnaars oudste categorie:
1e prijs: Rinnert Tolsma
2e prijs: Jildert Wijbenga
3e prijs: Inez Bosch
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ONDERLING ZAALVOETBALTOERNOOI SENIOREN EN JEUGD

Zaterdag 29 december werd in De Trije te Franeker het onderlinge zaalvoetbaltoernooi van 
v.v. Arum gehouden. Er deden 34 personen aan mee, welke verdeeld waren over 6 teams. 
Het thema dit jaar was de Nations League. De Faeröer behaalde de eindoverwinning. 
Dit team bestond uit: Jeroen van Dellen, Migchiel Anema, Francis van der Heuvel, Fedde 
Okkinga en Hylke Talsma.

Net als de senioren, mochten ook de jeugdspelers hun zaalvoetbalkunsten vertonen in 
De Trije te Franeker. Na alle individuele punten opgeteld te hebben werd Rinnert Tolsma 
bij de oudste jeugd 1e en Tiemen Dijkstra bij de jongsten.

JANUARI

PLEZIER STAAT VOOROP!

Op zaterdag 12 januari voetbalden maar 
liefst 53 jeugdleden uit Tzum, Achlum 
en Arum gezamenlijk in de gymzaal van 
Achlum. In 3 verschillende leeftijds-
categoriën (JO8, JO9 en JO11) werden 
er korte wedstrijden gespeeld, waar het 
plezier voorop stond.

MAATKLAVERJASSEN

De eerste maatklaverjasavond was op 25 januari. Met 12 paren was de opkomst deze keer 
niet erg groot, maar desalniettemin was het een zeer geslaagde avond.

1e prijs: Meindert de Boer en Folkert Brouwer
2e prijs: Tjeerd Epema en Feite Damstra
3e prijs: Rienk en Hidde Reinsma
4e prijs: Dyotta Goedbloed en Anno van der Veen

De poedelprijs was deze keer voor Ellyanna en Ruurd 
van Slageren.
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FEBRUARI

DIRK SIESWERDA MOET STOPPEN...

Jarenlang was hij de vaste grensrechter van het 1e elftal. Hij is in 
1980 begonnen als ’vlagger’, toen Rinze Veenstra trainer was en Joop 
Draaisma leider. Nu, bijna veertig jaar later, moet hij stoppen wegens 
een heftige knie-blessure.

CLUB VAN 50

Sinds februari hangt er in de kantine een prachtig bord 
met daarop de eerste namen van de Club van 50 van 
v.v. Arum. Het geld wat met de Club van 50 binnen 
wordt gehaald zal gebruikt worden voor speciale 
doeleinden binnen de vereniging. Ook zal de sponsor- 
commissie 1 keer in de 2 jaar een speciale activiteit 
organiseren voor de leden van de Club van 50.

HOKJE VOOR PROGRAMMABOEKJE VERKOOPSTERS

Op zaterdag 16 februari werd het nieuwe hokje voor de programma-
boekje verkoopsters in gebruik genomen. De tentcommissie van Arum 
stelde dit hokje (voorheen kassa-hokje bij de Merke) beschikbaar en 
daar zijn we heel blij mee.

ACTIEDAG BIJ DE POIESZ

Namens v.v. Arum stonden zaterdag 23 februari 
de jeugdcommissieleden en een aantal jeugd- 
leden in de Poiesz te Witmarsum. Ze verkochten 
mandarijnen om zo veel mogelijk munten te 
verzamelen voor de voetbalvereniging. Tevens 
kon je deze week een heuse sc Heerenveen sjaal winnen door mee te doen aan de 
prijsvraag door te raden hoeveel ballen er op de plaat stonden. Deze werd uiteindelijk 
gewonnen Marijke Miedema. 
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MAM(ST) TOERNOOI

Ook dit jaar deden enkele teams uit Arum (JO8, JO9 en JO11) mee aan het MAM(ST) 
toernooi welke werd gehouden op zaterdag 23 februari. Alle drie de teams eindigden in 
de onderste regionen van de eindstand, maar kwamen wel allemaal thuis met een mooie 
medaille.

VERVOLG BEKERTOERNOOI

Op zaterdag 23 februari moest de JO12 thuis tegen Irnsum in de volgende knock-out ronde 
van het bekertoernooi. Bij winst zouden ze zich plaatsen bij de laatste acht. En dit lukte! 
Ze wonnen met 8-2. 

MAART

WEBSHOP

In maart is de webshop van v.v. Arum online gegaan. Via 
deze webwinkel kan kleding bestelt worden bij MUTA-sport. 
Ter introductie werd de eerste maanden een fikse korting 
van 18% op een trainingspak en 10% op een tas gegeven. 
Hiervan is enorm veel gebruik gemaakt.

MAA(R)TKLAVERJASSEN

Op vrijdag 8 maart was de tweede maatklaverjasavond van het seizoen. Met 32 deelnemers 
(16 paren) was de opkomst prima. Aan het einde van de avond werden de prijzen als volgt 
verdeeld:

1e prijs: Joris van Althuis en Sake Bosch
2e prijs: Douwe Konst en Berber van IJs
3e prijs: Sylvia de Groot en Ate de Jong
4e prijs: Meindert de Boer en Folkert Brouwer
5e prijs: Hidde en Rienk Reinsma
6e prijs: Ruurd en Ellyanna van Slageren.

De poedelprijs ging deze avond naar Reimer Strikwerda en Lydia Epema.
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WEDSTRIJDBALLENREK

In de kantine heeft de sponsorcommissie een prachtig wedstrijdballenrek opgehangen. 
Onder de ballen hangen bordjes met daarop de ballensponsors voor de thuiswedstrijden 
van het 1e elftal vermeld.

WEDEROM NAAR VLIELAND

De JO13 mocht op 9 maart wederom naar 
Vlieland om daar tegen V.S.V.’31 te voetbal-
len. Deze keer werd het een gelijkspel: 3-3. 
Maar het leukste van de dag waren de boot-
reis, het zwembad en de patat met de XXL 
frikandel, aldus de leiding.

BORD SPONSORGROEP V.V. ARUM

De Sponsorcommissie presenteerde de 
afgelopen maanden al een fraai bord met de 
Club van 50 en een prachtig wedstrijdballen-
rek welke beide in de kantine kwamen te 
hangen. Mits maart kwam daar nog een 
prachtig bord bij op de gevel van ’De Bining’: 
Sponsorgroep v.v. Arum. 

SCOREBORD VOOR PUPILLENVELD

Op zaterdag 23 maart werd het nieuwe sco-
rebord voor het pupillenveld onthuld door 
Dirk Hilarides en oud-voorzitter Jan Hibma. 
De vorig jaar overleden Lammert S. Hila-
rides liet v.v. Arum een prachtig bedrag na. 
Hiervan is dit scorebord aangeschaft. Een mooi aandenken aan Lammert Hilarides, die in 
de periode 1959-1966 en 1979-1982 o.a. voorzitter en secretaris van v.v. Arum was, en een 
mooie verfraaiing van de accommodatie.
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HISTORISCHE OVERWINNING ARUM 1

Ze waren er zaterdag 23 maart: een handjevol oud-v.v. Arumers die op 13 april 1983 de 
laatste thuisoverwinning van Arum tegen Mulier als speler mee maakten. Een aantal wonen 
nog in Arum, maar anderen kwamen speciaal voor deze derby naar sportpark ’De Bining’. 
Zij zagen, met veel publiek uit o.a. Witmarsum, Achlum en Arum, ’voetbal’ wat past bij een 
derby. Arum won, na 36 jaar, de derby met 3-2. Na de wedstrijd was het nog lang gezellig 
in de kantine met live muziek van Sipke de Boer.

JO12 SCHRIJFT GESCHIEDENIS

Op zaterdag 30 maart speelde de JO12 van de v.v. Arum in 
de kwartfinale van de beker uit tegen v.v. OKVC (Oldehove 
Kommerzijl Voetbal Club) in de provincie Groningen. 
In een bloedstollende wedstrijd werd het uiteindelijk 3-2 
voor de Arumers. En zo schreef dit team voor de v.v. Arum 
geschiedenis, want nog nooit plaatste een team zich voor de 
halve finale wat betreft de K.N.V.B.-beker. Door deze over-
winning mag de JO12 naar de finaledag op zaterdag 1 juni in 
Zuidwolde (Drente), waar met nog 3 andere teams wordt 
gestreden om de felbegeerde K.N.V.B.-beker (district Noord).
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APRIL

JO11 NAAR TERSCHELLING

Ook de JO11 had dit seizoen een 
’snoepreisje’ naar Terschelling. 
Op zaterdag 6 april werd er op 
Midsland met 3-2 gewonnen.

POIESZ-ACTIE

Vrijdagavond 12 april stond het Poiesz Sponsorgala op het 
programma als afsluiting van de sponsoractie. Als voetbal- 
vereniging hebben we in totaal 810 euro opgehaald! 
Wij bedanken alle mensen die hieraan mee hebben geholpen 
en met name de jeugdcommissie.

DE SPAR-TOLSMA ACTIE

Eind april werden de eindbedragen van SPAR Tolsma munten actie bekend gemaakt bij 
Feike & Tjimmie in de winkel. De v.v. Arum kreeg in de persoon van penningmeester 
Michel Jorna een bedrag van 224,39 euro overgemaakt. Wij zijn als v.v. Arum zeer content 
met dit bedrag en willen Feike en Tjimmie dan ook heel erg bedanken voor dit mooie 
gebaar voor de v.v. Arum. 

MEI

SPONSOREN OP DE WEBSITE

Onze website wordt steeds verder gevuld. Naast een nieuw kopje ’Historie’ staan nu ook 
alle sponsoren op de site. Als je op het logo van de sponsor drukt, wordt je doorgestuurd 
naar de desbetreffende site van de sponsor of naar het adres. Wij willen Peter Gerard de 
Vries ook hierbij nogmaals hartelijk danken voor het vele werk wat hij verzet om de 
website draaiende te houden.
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NIEUW BORD

Nu ook het gerenoveerde kaatsveld inmiddels 
in gebruik was genomen werd het tijd voor 
een nieuw ’toegangsbord’ voor Sportpark 
De Bining. Dit fraaie bord, ontworpen door 
Reino Tolsma-Oosterbaan, werd zaterdag 4 mei 
geplaatst door Lolke en Sake Bosch.

SJO ARUM/STORMVOGELS’64

Maandagavond 20 mei ondertekenden 
de beide voorzitters van de v.v. Arum en 
v.v. Stormvogels’64 het zogenaamde SJO 
document voor een nog verdere samen-
werking. Al sinds 1987 zijn er tussen beide 
verenigingen al ’samenwerkende teams’ 
(ST-teams) actief. De SJO betekent dat de 
gehele jeugdafdelingen van beide clubs 
worden samengevoegd en vanaf volgend seizoen verder gaan onder de naam: 
SJO Arum/Stormvogels’64. De SJO is in eerste instantie voor de duur van drie seizoenen.  

Deze samenwerking kent een paar belangrijke doelstellingen nl.: 
- Langdurig mogelijk maken van samengestelde teams, vooral voor de teams van de 
 leeftijd vanaf 12+.
- En meerwaarde bieden door goede samenwerking in organisatie, opleiding en 
 communicatie. 
- Voetballen in eigen dorp behouden. 
- Jongere jeugd (basisschool) nog niet samenstellen in gemengde teams. Tot b.v.b de JO12.

Op de website van v.v. Arum en op de facebook pagina’s staat alle informatie gepubliceerd 
onder de naam ’The SJO must go on’. 
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JUNI

ARUM JO12 TWEEDE IN DE BEKER!

Op zaterdag 2 juni gingen de JO12, samen 
met een kleine 50 supporters, naar Zuid-
wolde om daar in toernooivorm te strijden 
om de K.N.V.B.-beker. Tegen Flevo Boys 
uit Emmeloord werd met 4-0 verloren. De 
tweede wedstijd tegen Vlug en Vaardig’67 
uit Leek werd gewonnen met 4-0. De laatste 
wedstrijd moest er minimaal gelijk gespeeld 
worden tegen HFC uit Hoogkerk om tweede 
te worden. En dit lukte! Na een spannende 
wedstrijd werd er uiteindelijk zelfs met 5-4 
gewonnen. Een fantastische team-prestatie! 

NACOMPETITIE ARUM 1

Nadat Arum de tweede periodetitel pakte en het uitzicht op de titel verdween konden onze 
jongens zich opmaken voor de nacompetitie. Arum werd tweede in de eindstand, waardoor 
zij de eerste ronde waren vrijgeloot. Zaterdag 8 juni moest Arum 1 in de halve finale aan-
treden in de nacompetitie tegen Eastermar 1. Helaas werd deze wedstrijd verloren met 5-2 
waardoor ze volgend seizoen weer mogen aantreden in de 5e klasse.

JURRE LOUWSMA WINT PENALTYBOKAAL 2019

Op zaterdag 15 juni stond de strijd om de jaarlijkse 
penaltybokaal weer op het programma. Voor het eerst 
deden er ook jeugdleden mee die jonger waren dan de 
JO9, de JO7. Deze primeur bleef niet onopgemerkt, 
want de winnaar van dit jaar kwam uit de JO7. 
Jurre Louwsma wist keeper Nick van Dorselaer het 
vaakst te passeren en mocht de prachtige gouden 
schoen mee naar huis nemen.
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SLOTFEEST

Tevens was er op 15 juni het slotfeest waar een aantal 
vrijwilligers werden bedankt: Jan Doedens, Reimer Strik-
werda, Jouke Kuipers, Doede de Vries en Robert Rinia stop-
ten als leider/coach/trainer. Als dank voor hun vrijwilligers-
werk kregen zij een bos bloemen en met de daarbij behorende 
paraplu. Bij Arum 1 werd afscheid genomen van o.a. Mark 
Reinsma en Nico Bruinsma die na 15 seizoenen het iets 
rustiger aan gaan doen. Ook werd assistent scheidsrechter 
Dirk Sieswerda bedankt voor het jarenlang ’lopen langs de 
zijlijn’. Door een knieblessure kwam hij aan die bekende zijlijn 
te staan. Voor de diverse hulpen was er tijdens het slotfeest als 
dank een bloemetje: Yvonne en Akkie Wijbenga (BBQ), 
Annika en Jan (kantine) en Doetie-Anne Bosch (kransen 
JO12). De JO12 werd gehuldigd met het behalen van de 
bekerfinale waarin ze tweede werden. Voor deze prestatie 
kregen ze, naast een krans, ook nog een heuse ’beker’ van 
v.v. Arum. En tot slot werd Geert Akkerman gehuldigd als 
v.v. Arumer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg een paar 
nieuwe klompen met daarop het v.v. Arum logo.
Het was al met al weer een geslaagd en gezellig slotfeest.

MIDSUMMERCUP

Een select groepje spelers van de A-selectie deed zaterdag 22 juni mee aan het Midsummer-
cuptoernooi te Dronrijp. Arum kon helaas in de poule met Dronrijp, Bergum en Drachtster 
Boys geen potten breken. De Leekster Eagles won het goed georganiseerde toernooi.

TERRAS

In opdracht van de Sportstichting 
werd, als voorbereiding op het 
nieuwe seizoen, een terras voor de 
kantine aangelegd. Vele vrijwilligers 
zijn hier druk mee bezig geweest en 
het resultaat is prachtig!
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NAWOORD

EEN JAAR VAN CONTRASTEN...

Verslagenheid: door het verlies van mensen die vv Arum een warm hart toedroegen. En de 
mededeling op de slotdag dat de zoon van trainer Erik Beuckens ernstig ziek bleek.

Verliezers: voor vv Arum door degradatie van het 1e.

Vreugde: door het vieren van het 80-jarig bestaan, het promoveren van het 2e, het 
kampioenschap van de JO13-1 en bij de winnaars van diverse activiteiten binnen de vv...

Maar samen hebben we er weer een sportief en gezellig seizoen van gemaakt.

Iedereen hartelijk bedankt voor de inzet van dit seizoen.

Namens het bestuur van vv Arum hopen wij volgend seizoen van alles weer een topper te 
maken.

Met vriendelijke groet,
Jan S. Hibma,
Voorzitter vv Arum
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TOT SLOT

We kunnen weer terug kijken op een mooi seizoen. 
Dit seizoen werd de JO12-1 tweede in de beker! Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis 
van v.v. Arum. Een fantastische teamprestatie!
Het contract met Edwin Wittink werd verlengd. Hij zal ook het komende seizoen, 
2019-2020, weer onze hoofdtrainer zijn. Zou het hem in het nieuwe seizoen gaan lukken 
ons ’vlaggenschip’ te laten promoveren naar de 4e klasse?

Tevens werd de samenwerking uitgebreid met onze ’zuster’ vereniging onder de naam: 
’De SJO must go on’. In het nieuwe seizoen zullen alle jeugdteams onder de vlag van 
SJO Arum/Stormvogels’64 gaan voetballen. We hopen op een mooi samenwerking.

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






