
 

Braakbode v.v. Makkum 
 

Van de redactie  

Hierbij publiceren wij de tweede nieuwsbrief. Braakbode v.v. Makkum April 2016. De eerste nieuwsbrief die in februari 
verscheen is naar horen zeggen goed ontvangen. Bij een aantal leden was de nieuwsbrief in de spam box 

(ongewenste mail) terecht gekomen. Je kunt dit verhelpen door de afzender als veilig in te stellen. 
 

We hebben deze Braakbode weer aardig weten te vullen met nieuws en wetenswaardigheden. Natuurlijk zijn we 
afhankelijk van de inbreng van de leden. Misschien zijn er personen die het leuk vinden om columns te schrijven of 

interviews af te nemen. Tips zijn natuurlijk van harte welkom. 
 

Heeft u een spannend verhaal, een leuke anekdote of iets anders wat u graag kwijt wilt, dan kunt u de copy 
opsturen braakbode@vvmakkum.nl  

 
Veel leesplezier!  

 

Hoofdbestuur  

Van de voorzitter 

De factor "tijd" blijkt maar weer uiterst vluchtig. Het einde van de competitie 2015/2016 komt alweer in zicht. Met nog 
een paar wedstrijden te gaan is de spanning voelbaar in de zaterdag 3e klasse A . 

Zowel in de strijd om het kampioenschap als in de onderste regionen is er nog niets beslist wie Delfstrahuizen gaat 
vergezellen in de 4e klasse. De onderliggende verschillen zijn uitermate klein. 

De twee nummers laatst degraderen rechtstreeks, terwijl de nummers 11 en 12 een herkansing krijgen in de 
nacompetitie. 

 
Met nog 2 thuiswedstrijden en 1 uitwedstrijd naar Workum op de laatste speeldag , zal onze hoofdmacht er alles aan 

gelegen zijn om deze wedstrijden naar zich toe te trekken. 
Eenvoudig zal het niet worden met twee tegenstanders die nog kansen zien op het kampioenschap of een 

periodetitel. Met de ondersteuning van bestuur en supporters, de inzet van een ieder en het vertrouwen in ‘eigen 
kwaliteit’ zullen we er in moeten slagen om het seizoen op een waardige manier af te sluiten. 

 

mailto:braakbode@vvmakkum.nl


De vereniging is afgelopen jaar steeds vaker bezig geweest met samenwerking op diverse manieren met andere 
verenigingen en /of scholen in ons dorp. 

Dit is een goede ontwikkeling, samenwerking in een tijd waar het steeds meer richting individualisering gaat. Op de 
website van de VV Makkum staan de te houden, of al plaatsgevonden evenementen . 

 
Een ander naderend evenement is het 70-jarig bestaan van de VV Makkum. 

VV Makkum is opgericht op 18 juni 1946. 
Neem eens een kijkje bij stichting Ald Makkum -onder diversen- tref je foto’s aan van de oprichting van de VV 

Makkum en van de periode die er aan vooraf ging. De slotdag op 18 juni 2016 zal mede gewijd zijn aan dit 
jubileum. De evenementencommissie is druk bezig om een mooi programma aan te bieden deze dag. Zorg dat je deze 

datum noteert in je agenda. 
 

Op bestuurlijk gebied zijn er het afgelopen jaar diverse zaken besproken en besluiten genomen. 
Hierop wordt het beleid gemaakt en omschreven in beleidsplannen. 

Voordat deze beleidsplannen of andere vormen van besluiten aangenomen worden is er de goedkeuring van de leden 
middels de Algemene Ledenvergadering. 

Helaas moeten we concluderen dat deze vergadering te weinig leeft bij de leden. Hier kun je aangeven het eens of 
niet eens te zijn met het te voeren beleid. 

Als we dan met de leden afspraken maken en besluiten vastleggen is het niet meer dan logisch dat we hier allen aan 
gehouden zijn. Gemakshalve worden zaken weleens vergeten of moeten we leden herinneren over hetgeen wat is 

afgesproken. Beter zou zijn dat leden hun verantwoordelijkheid tonen en pakken. Spreek elkaar aan op ongewenste 
zaken die soms plaatsvinden binnen de VV Makkum. 

 
Op bestuurlijk niveau zoeken we nog steeds nieuwe mensen. 

Nieuwe instroom is belangrijk, zowel jong als de al wat gevorderde. 
Het bestuur is de vorige sponsorcommissie erkentelijk voor hun niet onbelangrijke inbreng in de afgelopen jaren.  

Vacature sponsorcommissie 

Voetbalvereniging Makkum is op zoek naar mensen voor in de sponsorcommissie. 
 

 Profiel: 
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- Heeft het vermogen om partijen te verbinden 
 

De taken: 
- Opstellen, actualiseren en vormgeven sponsorbeleid. 

- Inventariseren, selecteren en werven van (potentiële) sponsors. 
- Onderhouden en actualiseren sponsorbestand. 

- Aandacht geven en het op regelmatige basis bij de club betrekken van sponsors. 
- Opstellen en aangaan sponsorcontracten. 

   

Enkele mededelingen 

- Buiten reguliere trainingen en wedstrijden is het niet toegestaan om het kunstgrasveld te betreden en de materialen 
in gebruik te nemen. 

 



- Geen kleding ( broekjes/ sokken etc.) uit tassen te halen van andere teams of uit de nieuwe voorraad , vraag dan de 
verantwoordelijke hier om als er iets stuk is of vermist wordt. 

 
- Verzoek aan alle trainers (en leiders) om de deur van het ballen /materiaalhok ten alle tijde af te sluiten , ook tijdens 

trainingen en wedstrijden. Let hier op!! 
 

- De te gebruiken verplaatsbare goals na gebruik bij trainingen ordelijk en netjes terug te plaatsen op de depots!! Dus 
niet in het gras. Wees hier met z’n allen (trainers en spelers) alert op. 

 
- Bij toernooi vormen niet de vaste grote wedstrijdgoals gebruiken voor de penaltyreeks – Verplaatsbare goal!! 

 
- Like de Facebook pagina van de VV Makkum . 

 
- Loop je als spelend lid ergens mee rond? Of heb je een probleem? Leg het dan voor aan de Technische Commissie 

(TC).  

Jeugdbestuur 

Hoofd Jeugd Opleiding 

In de afgelopen winterstop heb ik de eer gehad om toe te treden in het jeugdbestuur van VV Makkum als hoofd 
jeugdopleiding. De voornaamste doelstelling is om de jeugdopleiding in kwaliteit te verbeteren. Uit gesprekken en 

observaties is gebleken dat er nogal wat problemen zijn bij de trainingen van de E en F – pupillen. Aan de ene kant is 
het gedrag en taalgebruik van de pupillen soms om triest van te worden. Aan de andere kant hebben we ook gehoord 

dat niet iedereen te spreken is over de jeugdtrainers. Zelf ben ik ontzettend blij met deze trainers, die eigenlijk een 
deel van onze problemen oplossen. Dat probleem is niets anders dan een groeiend probleem in de maatschappij, 
namelijk een tekort aan vrijwilligers. Van onze huidige jeugdtrainers kunnen wij niet verwachten dat ze een groep 

kinderen bij de hand nemen en hen aanspreken op hun gedrag. Daarom doe ik nu een oproep aan de 
volwassen leden en ouders van VV Makkum om je als jeugdtrainer aan te melden! Om een kwalitatief 

betere jeugdopleiding te krijgen waarin kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en met plezier naar de club 
komen, hebben we mensen nodig die meer overwicht hebben op een groep jeugdspelertjes. Er zijn allerlei 

mogelijkheden wat betreft invulling en ondersteuning vanuit jeugdbestuur. Zo kan er een cursus gevolgd worden, kan 
oefenstof aangeboden worden en is praktijkbegeleiding ook mogelijk. Ook al ben je maar 1x in de twee weken 

beschikbaar, dan zouden we al ontzettend blij zijn met jullie inzet. 

Als we niet de gewenste vrijwilligers kunnen krijgen kan dit als gevolg hebben dat de veiligheid van de kinderen in het 
geding komt, dat kan voor ons reden zijn om ze dan geen training aan te bieden. 

 
Gerard van Malsen heeft zich beschikbaar gesteld om de F en E coördinator te worden in het seizoen 2016/2017. Hij 

neemt hiermee de functie over van Emiel Wijma, die dit het afgelopen jaar als opdracht voor zijn opleiding heeft 
gedaan. Emiel, ontzettend bedankt voor je inzet in het afgelopen jaar en we hopen je te behouden als trainer! Klaas 

Meinsma heeft aangegeven om weer als trainer aan de slag te gaan bij de oudere jeugdteams. Ook wil Klaas de 
cursus Trainer / Coach III van de KNVB volgen. VV Makkum faciliteert hierin en zorgt dat Klaas op een goede manier 

geschoold kan worden met als doel Klaas langer als trainer aan VV Makkum te binden. Veel plezier en succes 
toegewenst bij het volgen van deze cursus. 

 
Lennart Adema (HJO) 



  

Leerproces 

Hoe hard je ook werkt en hoe graag je het ook wilt, winnen kan helaas niet altijd. Natuurlijk is dat erg jammer en baal 
je er erg van, maar dit is tegelijkertijd je om iets heel waardevols te leren: je kunt groeien. Je leert sportief te zijn en 
over je teleurstelling heen te komen. En nog belangrijker: je leert van deze keer hoe je de volgende keer beter kunt 

presteren. Je bent dus gegroeid en hebt dus eigenlijk ook gewonnen. 
   

Mededeling van de Technische Jeugd Commissie (TJC) 

Ruben Tjeerdema uit de E1 gaat met ingang van volgend seizoen bij Cambuur D1 spelen. Na twee jaar op de 
Voetbalschool te hebben gezeten en diverse selectiemomenten te hebben overleefd, is hij gevraagd om in de 

jeugdopleiding van de club te komen spelen. Per jaar wordt bekeken of hij de opleiding mag vervolgen. 28 mei speelt 
Ruben zijn laatste wedstrijd in Makkum-tenue. We gaan hem missen en wensen hem heel veel succes in Leeuwarden!  

 

Facebook  

 

Voetbal Vereniging Makkum nu ook (eindelijk) op Facebook! De evenementencommissie en Makkum C1 hadden al een 
eigen Facebookpagina. Nu hebben we als jeugdbestuur besloten om een Voetbal Vereniging Makkum Facebookpagina 

aan te maken. In deze tijd kun je als vereniging niet achterblijven op gebied van communicatie via social media. 
Naast de website www.vvmakkum.nl beschikken we over een Twitteraccount en nu hebben we dus ook een 

Facebookpagina. Zo kunnen we snel en eenvoudig veel mensen bereiken en informeren. Op onze website zijn aan de 
linkerkant twee links toegevoegd. In het snelmenu is een link naar de Braakbode (nieuwsbrief) toegevoegd. En onder 

het snelmenu is een link naar onze Facebookpagina geplaatst. De Facebookpagina is te bereiken via 
http://www.facebook.com/VVMakkum/ 

http://www.vvmakkum.nl/
https://www.facebook.com/VVMakkum/?fref=ts


  

Sportdorp Makkum 

     Op zondag 21 februari was er een open dag en kon je kennismaken met de verenigingen die zich willen aansluiten 

bij Sportdorp Makkum. Het doel van Sportdorp Makkum is de samenwerking tussen verenigingen optimaliseren en het 
peilen van de sportbehoefte bij de inwoners van Makkum doormiddel van een enquête. Vul de enquête van sportdorp 

Makkum in op http://www.sportiefinmakkum.nl/ 
 

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verenigingen zag je zondag 24 april tijdens de Fjoer Rin. Loopgroep 
Makkum organiseert een dag vol met sportactiviteiten en v.v. Makkum stelt de accommodatie en faciliteiten 

beschikbaar. Daarnaast werken we met verschillende partijen samen om de koningsspelen, het schoolvoetbal en 
sportdagen mogelijk te maken. 

   

Kaboutervoetbal 

Al een aantal jaren bieden wij als v.v. Makkum gratis voor de allerjongsten in het voorjaar en najaar Kaboutervoetbal 
aan. Deze trainingen zijn met name bedoeld voor de 5-jarigen en zijn gericht op het spelenderwijs omgaan met de bal 
en met elkaar. Kaboutervoetbal is de eerste kennismaking van een kind met het spel voetbal. Doel van het kabouter 
voetbal is dat de kinderen plezier beleven aan het spelletje voetbal. De trainingen worden op vrijdagmiddag gegeven 

van 16.00 uur tot 16.45 uur op sportcomplex de Braak van v.v. Makkum. 
We zijn gestart op 8 april en dit zal 8 weken lang doorgaan. 

 

   

 

Sport snuffelweek  

De gemeente Súdwest-Fryslân wil een gezonde sportgemeente zijn! De ambitie is dat de inwoners actiever worden en 
dat ze meer en vaker gaan sporten en bewegen. Sport en bewegen is niet alleen hartstikke leuk om te doen, maar 

ook gezond voor je lijf. Jij kunt ervoor kiezen om lekker fit te zijn en te blijven door te bewegen: nu maar vooral ook 
later als je een stuk ouder bent geworden. De gemeente Súdwest-Fryslân werkt samen met diverse sportaanbieders 

in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hierdoor kun jij kennismaken met verschillende sporten zonder dat je direct lid 
hoeft te worden. Je kunt via sportpas heel veel sporten uitproberen, totdat je de sport vindt die bij je past! 

http://www.sportiefinmakkum.nl/


 
Ook de voetbalvereniging Makkum zet zich in voor Sportpas van de gemeente Sudwest-Fryslan. Wij bieden tijdens de 
Sport snuffelweek voetbaltrainingen aan voor kinderen van alle leeftijden van de basisschool. De sport snuffelweek 

was van 18 t/m 30 april. 
   

FIFA Toernooi voor de jeugd 

 

Vrijdag 25 maart werd er voor de A-B-C junioren een FIFA 16 toernooi gehouden. Er kwamen 16 fanatieke gamers op 
het prestigieuze toernooi af. De organisatie kneep in haar handjes met dit aantal, aangezien er zo gemakkelijk 4 

poules van 4 konden worden opgesteld. De televisies en PlayStations konden worden aangesloten en zo konden de 
jongens los. Vanaf minuut 1 was de strijd fel en kwamen er naast overduidelijke uitslagen ook zeer spannende potjes 
voorbij. Na de groepsfase kwam uiteraard de knock-out ronde. Hier bleek dat het niveau onderling erg gelijkwaardig 

was. Alle wedstrijden moesten uiteindelijk beslist worden door strafschoppen. Wessel, Leo, Roy en Rutmer haalden de 
halve finales en uiteindelijk en hier trokken Roy en Rutmer aan het langste eind. Vol spanning keek iedereen naar de 
finale tussen Bayern München en Barcelona. De pot was spannend genoeg maar Rutmer was net een beetje beter op 

het moment en hij werd gekroond tot winnaar van het A-B-C FIFA Toernooi 2016. Nogmaals gefeliciteerd Rutmer! 
 

Helaas zijn door een foutje de foto's verloren gaan. In ieder geval wil de organisatie de spelers graag bedanken voor 
een geslaagde avond. Op naar de volgende keer! 

  



Schoolvoetbal 

Op woensdag 6 april werden de voorrondes voor de eerste RVA Scholenvoetbal Toernooi georganiseerd. 
Dit scholenvoetbal toernooi werd georganiseerd door de Regionale Voetbal Academie in samenwerking met de 

gemeente Súdwest Fryslan. Voetbalvereniging Makkum had de accommodatie en faciliteiten beschikbaar gesteld. 
Teams van de basisscholen groep 3 en 4 uit Makkum en Workum streden voor een plekje in de finale. Ondanks het 
slechte weer was de dag geslaagd. Op 13 april vond de finaledag van het RVA Scholenvoetbal Toernooi plaats in 

Sneek. Ook spelers van v.v. Makkum gaven acte de présence tijdens deze finaledag, waar ook nog het 
snelheidsschieten gehouden werd. Het verslag van het RVA Scholenvoetbal Toernooi kun je teruglezen op de 

homepage van onze website. 
 

 
Winnaars snelheidsschieten: Links Daan Jaarsma en in de midden Rick van der Weerdt.  

  

ZWH 4x4 voorrondes jeugd 

Vrijdag 15 april werd er voor de D-E-F pupillen een voorronde gehouden voor het 4x4 ZWH toernooi. Er werden 
toernooitjes van 10 minuten gespeeld en het eindige met een penalty shoot-out. De opkomst was redelijk goed. 
In elke categorie waren tussen de 16 en 20 spelers present. De winnaars gaan door naar de finales van de ZWH. 

   

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april werden de koningsspelen georganiseerd voor de kinderen van de drie basisscholen uit Makkum. 
Deze sportdag had als thema ‘Atletiek‘. De plaatselijke kaatsvereniging en voetbalverenging stelden hun 

accommodatie beschikbaar voor het evenement. Het weer was prachtig en de leerlingen waren fanatiek aan het 
sporten. Door de inzet van meesters, juffen, leerlingen van het Bogerman Sneek, ouders en andere vrijwilligers werd 

het een succesvolle dag.  
 



 
Winnaars van de estafette tijdens de Koningsspelen. 

   

Makkum F3 kampioen 

Dit is de nieuwe lichting jongens die een gooi gaan doen om later in het eerste te komen. Dit jaar allen voor het eerst 
gestart met competitie spelen. Ze zitten allemaal in groep 2 of 3 en mogen om hun leeftijd nog twee jaar in de F- 
pupillen voetballen. Het gaat heel goed met het team. Ze zijn enthousiast, leergierig en werken hard. Daarnaast 

kunnen ze stuk voor stuk goed voetballen voor hun leeftijd. De één kan goed dribbelen, de ander juist goed schieten 
of verdedigen. In de huidige competitie staan ze eerste met zes verliespunten minder dan nummer 2 CVVO. Er zijn 

nog drie wedstrijden te gaan. Als alles goed gaat, worden ze op 21 mei na de laatste thuiswedstrijd tegen de meisjes 
van Bolsward gehuldigd. Het zou leuk zijn als jullie allemaal hun komen feliciteren! 

Hieronder de verslagen die ook op Voetbal.nl staan te lezen. 
 
 

Makkum F3 - Workum F4 4-2 (1-1) 

Makkum F3 wint spannende derby in 1 minuut 
 

Eindelijk weer het veld op! Deze keer in een echte competitie met even sterke teams. Extra motivatie om zo vroeg uit 
bed te komen, is het mooie witte veld en dat de tegenstander Workum F4 is. Een derby! De coaches maken duidelijk 
dat zulke wedstrijden hard geknokt moet worden voor de punten. Samenwerken!!! Makkum bleek sterker, vooral in 
oplettendheid. Waar Workum een paar spelers hadden, die meer geïnteresseerd waren in het witte veld, waren de 

meeste Makkumers wel bij de les. De ene naar de andere kans kwam, maar knallen lukte niet. De keeper en 
verdedigers van de tegenstander zorgden er voor dat de bal er maar moeizaam in ging. Gelukkig lukte het 1x door 
Haye om raak te schieten: 1-0. Makkum werd daarna wat slapper. Vooral met meeverdedigen. Zo kon het dat een 
speler van Workum door kon lopen op keeper Ivar en de 1-1 raak schoot. Dit was ook de ruststand. 2e helft moest 

http://www.voetbal.nl/


meer van afstand op doel worden geschoten. En samen aanvallen en verdedigen. Dit deden ze goed, maar doordat 
Rick de bal achterin na 10x goed wegtrappen 1x niet lukte, was het 1-2 voor Workum. Dit was het startsein voor 

Makkum om een schepje er boven op te doen. Binnen een minuut scoorde Benyam uit een mooie solo en Haye uit 
een mooie voorzet van Rick. Rick maakte zelf nog de 4-2 en besliste daarmee de wedstrijd. De coach van Workum 

wist wel waardoor Makkum had gewonnen. Met zijn allen gaan voor de bal. Juist! Samenwerken! 
 
 

Makkum F3 - CVVO F8 7-2 (6-0) 
Wervelende eerste helft genoeg voor winst op koploper 

 
"We moeten tegen de koploper" : dat wordt vast moeilijk! Zo kwam een spelertje naar me toe. Wat is een koploper 

dan? Dat weet ik niet, antwoordde hij. Het klopte wel. Beide teams hebben 1x gewonnen, maar CVVO had meer 
doelpunten gescoord. Met het missen van onze 2 oudste en fysiek sterkste spelers (Ivar en Sem) leek het een 

moeilijke klus te worden. Niets was minder waar. Achterin kwam er niets door en voorin was vooral Johan en ook 
Benyam een plaag. Door doelpunten van Johan (3x), Benyam (2x) en Djento stond het 6-0. Makkum speelde en 

knokte als een team. CVVO had veel ziekte gehad van de week en dat was te zien aan de futloosheid bij de Lemsters. 
Daarom mochten ze ook met een speler meer gaan spelen. Toch hadden de Makkumer coaches het gevoel dat de 

tegenstander beter was dan we vermoeden. Dat lieten ze ook zien. De tweede helft kwam Makkum er moeilijk door 
en kwam alleen tot een aantal corners. Er werd ook minder geknokt en passjes kwamen niet aan. Daar tegenover 

kreeg CVVO meer kansen en was het vooral aan keeper Rick en verdediger Gjalt te danken dat CVVO maar 2x 
scoorde. Johan scoorde in de laatste minuut zijn 4e doelpunt van de wedstrijd. Door de 7-2 winst is Makkum nu de 

koploper. Aan de ouders om uit te leggen wat dat betekent.  
 
 

SJO Oudega/HJSC F2 - Makkum F3 0-3 (0-1) 
3 doelpunten voor 3 trieste gebeurtenissen. 

 
De afgelopen weken gebeurden er in Europa, Nederland en Makkum verdrietige dingen. Goed om ondanks deze 

treurige dingen rondom Cruijf, Brussel en Dylano even te voetballen. Vooral ouders moeten bezig zijn met de trieste 
dingen. Kinderen moeten spelen en blij zijn. Deze ochtend met de voetbal als afleidingsmiddel. De inhaalwedstrijd uit 
bij Oudega-HJSC F2 staar op het programma. Dit team kennen we van voor de winterstop. Bij ons bekend als stug, 

fysiek sterk en met een paar goede voetballers. Met het gemis van topscorer Johan en verdediger Benyam en een nog 
steeds half fitte Ivar, wordt het weer een hele klus. Dat bleek in de wedstrijd ook. Oudega-HJSC kwam niet over de 

middenlijn, maar verdedigde met man en macht. Makkum kwam er aan de hand van Haye, Klaas en Sem voorin, niet 
doorheen. De coaches wilden dat er meer voorzetten kwamen en meer van afstand werd geschoten. De bal over de 
doellijn dribbelen, gaat vandaag niet lukken... Of toch wel? Net voor rust kan Sem de bal van dichtbij intikken, op 

goed knokwerk van Ivar, Siem en Rick. Met 0-1 de rust in. De tweede helft is precies hetzelfde, al is Djento nu 
voetballer en Ivar keeper. Uit de 14e corner v/d wedstrijd schiet Rick de bal hard tegen een tegenspeler aan en het is 
0-2. Net voor tijd scoort Haye ook nog eens de 3-0. Een doelpunt voor Cruijf, Brussel en Dylano. Al zijn de kinderen 

daar niet echt mee bezig. Laat die maar lekker spelen. 
 
 

Makkum F3 - Balk F5 5-0 (2-0) 

Makkum stoomt verder! 
 

Vandaag wedstrijd nummer 4 van de competitie. Deze keer thuis tegen vv Balk. Voor de wedstrijd werden de jongens 
weer gewezen op de belangrijkste dingen, die maakt dat ze zo goed spelen en de wedstrijden winnen: hard werken 



en samenwerken. Dan komt het voetbal en de goals vanzelf. Voor de wedstrijd waren ze hier niet mee bezig. 
Sommige hadden het over "makkie", "ik wil een doelpunt maken" of waren aan het stoeien/ruzie maken met elkaar. 
Gelukkig pakten het in de wedstrijd wel op. Tegen (weer) een fysiek sterke tegenstander speelde Makkum goed over 
en knokte voor iedere bal. Na 5 minuten kwam Makkum op 1-0. Ivar werd met een fraaie pass vanaf links alleen voor 

de keeper gezet en maakte het koel af. Kansjes op 2-0 waren er, maar de boomlange keeper van Balk hield alles 
tegen. Met zijn hoge uittrap konden de Makkumers op koppen oefenen. Net voor rust scoorde Sem de 2-0, door een 

schot van afstand. Toen was het rust. In de pauze liet Pieter-Wiebe het filmpje van Wonderteam zien aan de jongens. 
De link: http://youtu.be/0JoPHksTtVU Dit gaat ook over samenwerken. De tweede helft stoomde de rood-witte trein 

verder. Uit een prachtig passje van Rick scoorde Benyam de 3-0. Haye en Johan maakten ook nog elk een doelpunt. 5 
verschillende doelpuntenmakers! Maar de anderen moeten ook genoemd worden: Djento veroverde ballen en kreeg 
ook kansen te scoren. Met Siem hebben we een cornerspecialist erbij, want die lepelt hem zo voor het doel. En Gjalt 
is verdedigend onze rots in de branding, maar wordt ook steeds beter in aanvallen! Makkum F3 is op stoom. Hopen 

dat ze dit de komende 6 wedstrijden vol kunnen houden! 
 
 

SC Bolsward F5M - Makkum F3 1-4 (1-0) 
Toch overwinning Makkum, na achterstand 

 
De uitslag doet iets anders vermoeden dan hoe de wedstrijd echt was. Het meisjesteam van Bolsward staat laatste 
terwijl Makkum koploper is. 1-4 lijkt dan meer dan logisch. Maar in de pauze stond het 1-0 voor de thuisploeg. De 

wedstrijd speelde zich wel meer af op de helft van de geel/zwarten, maar de meiden speelden goed en de keepster 
hield alles tegen. Makkum speelde weinig over voorin en verdedigde maar half mee. Bolsward scoorde dan ook uit 

een counter de 1-0. In de rust weer duidelijk gemaakt dat alle teams in deze competitie maar weinig schelen in 
sterkte. Deze keer moest er vooral meer voorin over gespeeld worden. Gooi maar voor de goal! Niet 3/4 spelers 

voorbij proberen te spelen. Dat lukt niet. Daarvoor zijn de meiden te sterk. Vanaf seconde nr. 1 van de 2e helft werd 
dit begrepen. Rick en Johan trapten af, Rick dribbelde naar de zijkant en lokte spelers naar hem toe. Daarna passte 
hij de bal naar de doorgelopen Johan en die tikte de 1-1 binnen. Daarna was Makkum niet meer te houden. Sem 
scoorde de 1-2, Benyam de 1-3 en Sem ook weer de 1-4. Zo wisten de boys, ondanks de sterke tegenstand en de 

matige eerste helft, de 3 punten meenemen naar Makkum! 
 
 

Workum F4 - Makkum F3 0-5 (0-0) 
Makkum met de wind in de rug naar 3 punten! 

 
5x gespeeld, 5 x gewonnen. Nog 5x spelen in deze competitie, tegen de 5 teams die we al een keer getroffen hebben. 

Een leuke competitie met sportieve en sterke teams. Deze keer weer de derby tegen Workum F4, alleen nu op het 
terrein de Rolpeal. Het was droog, maar er stond een stevige wind. De wind en de met man en macht verdedigende 

Workummers maakte het zeer lastig voor F3. Ondanks dat het meeste geweld zich afspeelde ver bij keeper Sem 
vandaan, was het Workum met de grootste kansen. Workum kon de ballen goed weg krijgen en counterde er op los. 

Sem hield er 2 goed uit. Er werd hard gewerkt, maar het bleef 0-0. Tweede helft, met de wind in de rug, werd 
schieten van afstand aanbevolen door de coaches. Binnen een paar tellen in 2e helft was het al 0-1 door Johan. Net 
als vorige week!!! Workum werd helemaal naar achteren gedrongen en stond soms met bijna alle 8 spelers op de 
doellijn. Rick besliste de wedstrijd met een mooi afstandsschot. Er werd goed geluisterd want er werd meer van 

afstand geprobeerd. Benyam scoorde zo de 0-3. Haye en Sem frommelden de 4 en de 5 nul erin. Dit terwijl 
tussendoor Ivar, Djento en Klaas ook kansen hadden om te scoren. Het blijft F3 voor de wind gaan! 

 
 

http://youtu.be/0JoPHksTtVU


Makkum F3 - SJO Oudega/HJSC F2 9-0 (4-0) 
Grootste overwinning van F3 ooit! 

 
Vandaag voor de derde keer dit jaar tegen Oudega/HJSC. De vorige 2 edities waren moeizame 2-0 en 3-0 

overwinningen. Daarnaast versloeg de tegenstander van vandaag vorige week nummer 2 CVVO en hebben ze nog 
maar 6 doelpunten tegen in 6 wedstrijden. Vandaag was er niets moeizaams aan. Makkum was fel en creëerde direct 
mogelijkheden. De tegenstander wilde wel zich verzetten, maar dat lukte niet en werd teruggedrongen op de eigen 

helft. Vorige week gewezen op afstandsschoten. Benyam scoort met een schot van afstand de 1-0. Kort daarna wordt 
een corner van Rick met de hand in eigen doel gewerkt. Net als in de uitwedstrijd! De 3-0 wordt gemaakt door de 

ijverige captain Haye. Maar de mooiste is van Benyam! Met een heel hoog schot van ver scoort hij de 4-0. 
Aangegeven dat nog meer overspelen voor nog meer doelpunten zorgt. Ook werd Rick wat meer naar voren 

gestuurd. Dat resulteerde in de 5-0 van zijn voet. Haye maakte zijn tweede en Rick ook: 6 & 7 nul! Johan maakte na 
mooi voorwerk van Ivar de achtste en Ivar maakte zelf de negende. Daarna en tussendoor waren er nog veel kansen 
van Djento, Siem en Klaas, maar de 10e wilde er niet in. F3 heeft volgende week tegen nr2 CVVO een gelijkspel nodig 

om kampioen te worden! 
 

 

 
Zittend, van links naar rechts: Siem, Sem (keeper), Rick, Johan, Benyam, Gjalt, Djento. 

Midden op knieën: Klaas, Midden liggend: Haye, Midden hurkend: Ivar. 
   

Makkum 1 



Er is mij gevraagd om iets te schrijven over het wel en wee van Makkum 1 tot nu toe. 
De doelstelling waar we dit seizoen mee begonnen zijn, wordt helaas niet gehaald. 

 

Voetballend is het allemaal zo slecht nog niet, maar het doelpunten maken en effectief zijn, daar ontbreekt het aan. 
Nu ik dit stukje typ hebben we net verloren van NOK met 4-1. Eigenlijk is het weer hetzelfde verhaal als vele 

wedstrijden hiervoor, 65 minuten de betere ploeg en toch in 10 minuten het deksel op neus krijgen. Ligt dit aan de 
vrije zaterdagen er tussen? Zeg het maar, ik zou hier zo geen antwoord op weten. 

 

We hebben nu nog drie wedstrijden te gaan en hierin moet het wel gebeuren! Alles is nog mogelijk maar dit zal nog 
moeilijk genoeg zijn! Komende zaterdag spelen we thuis tegen het al gedegradeerde Delfstrahuizen. De volgende 

wedstrijd is wederom een thuiswedstrijd en wel tegen Minnertsga. Minnertsga is nu nog kampioenkandidaat. En de 
laatste wedstrijd is uit tegen Workum, die zich al kampioen wanen en dit ook beslist willen worden. 

 

In de 3e klasse A is bovenin nog niets beslist maar ook onderin staat, met uitzondering van Delfstrahuizen, nog niets 
vast. Nummer 13 en 14 degraderen rechtstreeks en nummer 11 en 12 worden veroordeeld tot de nacompetitie. Laten 
wij als Makkum 1 er de laatste drie wedstrijden alles aan doen om deze winnend af te sluiten en ons te handhaven in 

deze prachtige klasse! 
 

Met nog twee thuiswedstrijden op het programma hopen wij natuurlijk ook op de steun van onze supporters. Een 
twaalfde man kunnen wij in deze periode heel goed gebruiken! Ook support in Workum wordt zeker gewaardeerd en 

helpt ons wellicht om dit seizoen goed af te sluiten! Wij gaan ervoor!!! 
 

Sportieve groet, Nico Altena 
  

 

 

https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

