
 

Braakbode v.v. Makkum 
   

Van de redactie 

Het clubblad van de v.v. Makkum heeft de naam 'De Braakbode', verwijzend naar de naam van het 
voetbalcomplex 'De Braak'. In het clubblad wordt al circa 30 jaar lang het nieuws en de 

wetenswaardigheden over de v.v. Makkum gepubliceerd. De laatste Braakbode werd uitgebracht in april 
2015. Daarna is er om verschillende redenen besloten om te stoppen met het uitbrengen van een fysiek 

exemplaar van de Braakbode. 
 

Inmiddels is het clubblad overgegaan naar een digitale versie in de vorm van een nieuwsbrief. Deze 
nieuwsbrief heeft de naam 'De Braakbode'. De nieuwsbrief wordt digitaal naar de mensen verstuurd die 
zich daarvoor hebben aangemeld. U kunt zich aanmelden door bij Clubblad op de knop Aanmelden te 
klikken. Vul de gegevens in en klik op subscribe (verzenden). De nieuwsbrief is ook op de website te 

bekijken door bij Clubblad op de knop Braakbode te klikken. Hier is een archief samengesteld waar alle 
nieuwsbrieven worden verzameld zodat u een nieuwsbrief nog eens rustig kunt doorlezen. 

 
Tjitske Altena heeft het stokje overgedragen aan Aise Gielstra voor het samenstellen van de Braakbode. 
Heeft u een spannend verhaal, een leuke anekdote of iets anders wat u graag kwijt wilt, dan kunt u de 

copy opsturen naar braakbode@vvmakkum.nl  
 

 

   

Hoofdbestuur 

Van de voorzitter 

Welkom allen in deze eerste Nieuwsbrief. Zoals een ieder middels weet is ons clubblad ‘de Braakbode’ 
helaas ter ziele, de reden zijn genoegzaam bekend bij een ieder onderhand. 

 

Een kleine terugblik over de eerste seizoenshelft laat zien dat, het ‘vlaggenschip’ van de  
vv Makkum in de 3e klasse A zaterdag ietwat wisselvallig presteert met 5- overwinningen even zoveel 

verliespartijen en 3- gelijke spelen in een competitie waar iedereen van iedereen kan winnen. 
In de voorlopige stand vinden we Makkum 1 terug op de 9e positie. Grootste tegenstander blijkt vaak 

onderschatting en/of gemakzucht te zijn. Het 2e elftal ontbeerde vaak de factor geluk, ze voetballen bij 
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vlagen aardig maar het scoren blijkt de grootste probleem.  
Het 3e elftal is een mooie mix van routine en jeugdig elan, ze voetballen met veel inzet en presteren naar 

hun mogelijkheden. 
 

Makkum 4 speelt met enthousiasme en plezier, leider Jaap R. is hier verantwoordelijk voor op een  
bewonderenswaardige manier en opvang van overgekomen jeugdspelers. 

In oktober 2015 hebben we met zijn allen het besluit moeten nemen om (voorlopig) de A1-jeugd  
terug te trekken uit hun competitie wegens structureel te weinig spelers. 

 

De Algemene leden vergadering ging vlot, het bestuur had een mooi verzorgd jaarverslag weten te 

overleggen aan de belangstellende leden, daarentegen zou de opkomst wel wat hoger mogen zijn. 
Vooral de presentatie van Ruben van der Velde verhulde een duidelijke boodschap waaraan het vaak 

weleens aan schort in een vereniging als de onze, namelijk voldoende vrijwilligers vinden en 

aansturen. Een Vrijwilligers-coördinator zou dit proces beter en duidelijkheid kunnen bieden. 
Inmiddels zijn er een aantal nieuwe vrijwilligers toegetreden waar we ontzettend mee ingenomen 

zijn als bestuur. Anderzijds was daar het aftreden van Sjirk Rolsma als bestuurslid na 2 perioden. 
Natuurlijk zijn er voor diverse zaken vacante plekken, voor de Sponsorcommissie zijn we 

naarstig op zoek naar 2- kandidaten die aan de hand van het sponsorbeleidsplan hier uitvoering 

aan zouden kunnen geven. Ook uitbreiding van het hoofdbestuur zou wenselijk zijn . 
 

Bij de Vrijwilliger van het Jaar verkiezing is Bram de Vries (scheidend vrijwilliger sponsorcommissie) 

uitverkoren om een jaar lang de prominente poster in ons clubgebouw te sieren. 
 

In goed overleg met alle partijen is besloten om afscheid te nemen van hoofdtrainer Janco Croes aan 

het einde van het lopende seizoen , we zien de 2e helft van de competitie met vertrouwen tegemoet. 
Hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen zal Ton Hartman zijn, momenteel werkzaam bij Berlikum daar 

waar Janco zijn verdere trainersloopbaan voort gaat zetten. 
 

De informele nieuwjaarsborrel op 2 januari was redelijk bezocht, waar men eerst de kennis kon 

testen bij de voetbalquiz georganiseerd door de evenementencommissie. 
Onder het genot van een hapje en een drankje kon men genieten van de muzikale klanken van Jeen 

Waterlander. 
 

De jaarlijkse trimloop dit jaar voor de 30e keer was door het tegenvallende weer iets minder druk 

bezocht met 193- deelnemers. Desondanks kunnen we tevreden terug zien op deze fantastisch loop 

mede mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers en bijdrage van sponsors. 
Afscheid werd genomen van Klaas Kooistra en Feddy de Boer die jarenlang deel uitmaakten van de 

organisatie . 
 

Inmiddels zijn de eerste oefenwedstrijden alweer afgewerkt voor Makkum 1 met en 4-0 winst op 

Woudsend, 6-1 winst tegen Dokkum en 3-1 winst op HJSC ,waarbij de eerste competitiewedstrijd na 

Winterstop afgelast werd zaterdag 23 januari vanwege het veld in Sneek. 
Eens te meer dat wij ons bevoorrecht mogen voelen door het kunstgrasveld waarover we op de 

‘Braak’ beschikken en wat ook al een aantal keer verhuurd is geweest. 
 

We gaan op naar de 2e seizoenshelft , en bedenk : Er is altijd iets te doen bij de vv Makkum 
 

 



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. 

 

Wetenswaardigheden 

Enkele wetenswaardigheden rondom de vv Makkum zijn dat er aan het parkeerterrein een groene 
Kledingcontainer staat van Kika, deponeer hier uw overbodige kleding of schoenen in. 

Naast de entree van het clubgebouw staat een gele container, hierin kunt u uw oude olie (verpakt in 
jerrycan of bus) achterlaten. U steunt hier de club mee . 

 
Huishoudelijke mededelingen 

- Mocht een (jeugd) leider of trainer bericht krijgen van afmelden van een tegenstander bij 
thuiswedstrijden, verwijs de betreffende leider / trainer van deze vereniging naar de wedstrijdsecretaris 

Sj. Rolsma. Ga niet op eigen initiatief handelen. 
 

- Verzoek aan alle trainers, zowel jeugd- als senioren, gebruik NIET de vaste goals op het kunstgrasveld 
tijdens trainingen! Spaar de doelgebieden en gebruik de losse trainingsgoals en plaats deze na de 

trainingen in de daar voor bestemde depots. 
 

-Sta je op de lijst van het kantinerooster (zie website) en je bent onverhoopt afwezig deze datum zorg 
dan bijtijds voor een vervanger of ruil met iemand van dienst. 

Mochten er nog vrijwilligers zijn die eens bardienst willen verzorgen of ken je iemand die dit leuk 
lijkt, meld je dan aan bij de kantinecommissie (Anneke/ Klaas/ Piebe) zowel voor de donderdagavond 

als zaterdag (morgen / middag deel). 
 

Ledenupdate VV Makkum 

 
Nieuwe leden 
Ricardo Schilstra 
Marten Venema 
Ibrahim Kassem 

 
Bedankte leden 

Allan Kruijer 
Steffen Clerc 
Ilse Mollinga 

 



 

Nieuws van de TC Senioren 

 

Nieuwe hoofdtrainer VV Makkum 

Met ingang van het nieuwe seizoen 2016-2017 is de uit Sexbierum afkomstige Ton Hartman hoofdtrainer 
van VV Makkum 1. Hartman is momenteel voor het 4e seizoen trainer bij VV Berlikum wat ook uit komt in 
de 3e Klasse A. Bestuur, Technische Commissie en spelersgroep zijn zeer content met de aanstelling van 

Hartman. Hartman is o.a trainer geweest bij AVC, VV Hardegarijp en VV Minnertsga. Gezien door de 
spelers groep aangegeven profielschets, de ambities van trainer en vereniging, kunnen we uitgaan van 

een samenwerking met veel potentie. 
Huidige trainer Janco Croes bewandelt juist het omgekeerde pad naar VV Berlikum, maar hij zal alles uit 

de kast halen om samen met de spelersgroep dit seizoen voor de hoogst mogelijke eindpositie te 
strijden. Wij feliciteren Janco Croes met zijn functie als hoofdtrainer bij VV Berlikum. 

 

Trainer B selectie 

Tjerk Bruinsma heeft aangegeven ook het nieuwe seizoen de B selectie te willen trainen en op de 
zaterdag het tweede te coachen. De B selectie is zeer content met Tjerk als trainer. 

Ook de TC wil graag verder met Tjerk als trainer voor de B selectie. 
 

De komende weken zullen we als TC gesprekken voeren met de rest van de trainers en leiders van de 
senioren met het oog op seizoen 2016-2017. 

 

A junioren 

Daar er ook na de winterstop geen A junioren team zal zijn blijven de A junioren trainen met de B en C 
selectie. Dit in overleg met de Jeugd Technische Commissie . Deze spelers zullen de rest van dit seizoen 

blijven spelen bij de senioren. Veel Succes!! 
 

Spelers van Makkum 1, 2, 3 en 4. 
De winterstop is inmiddels voorbij en binnenkort zullen al de 4 elftallen weer gaan voetballen op de 

zaterdag. Dus kom naar de trainingen en laat je team niet in de steek op de zaterdag. Laat je trainer of 
leider weten of je beschikbaar bent voor de wedstrijden. 

 
Graag willen we als TC zien dat er meer RESPECT is voor tegenstanders, scheidsrechters, vrijwilligers en 

medespelers!!! 
 

Laat zien waar we voor staan. Voetbal met Passie en Plezier. 
 

Mvg TC 
 

Jeugdbestuur 

 
Binnen het jeugdbestuur hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Harmen van der Wal heeft 

besloten te stoppen als voorzitter van het jeugdbestuur. Harmen heeft zich ongeveer tien jaar lang met 
hart en ziel ingezet voor de v.v. Makkum. Hij heeft zich ingezet als bestuurder, scheidsrechter, 

leider/trainer en was betrokken bij de georganiseerde jeugdactiviteiten. Onder leiding van Harmen 
hadden we een actief en enthousiast jeugdbestuur en is er in de afgelopen jaren veel gerealiseerd. 



Harmen super bedankt voor je tomeloze inzet de afgelopen jaren! 
 

Ruben van der Velde had al zitting in het hoofdbestuur vanuit de jeugd en is nu de nieuwe 
jeugdvoorzitter. Lennart Adema is benoemd als Hoofd Jeugd Opleiding. Lennart gaat zich bezighouden 
met het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding van de v.v. Makkum. Een mooie en tevens 
belangrijke uitdaging! Een doel hierbij is het opleiden en begeleiden van de trainers en leiders. Het 

hoofdbestuur en de Club van Honderd stellen geld beschikbaar om trainers cursussen te laten volgen. 
Positieve ontwikkelingen! 

 

Beleid 

De structuur zit wel goed bij de v.v. Makkum op het gebied van beleidsplannen. Bij de jeugd hebben we 
een gedragsreglement, info trainers/leiders, jeugdbeleidsplan, TJC handelingsplan, voetballeerplan en 
inmiddels ook een BPV plan. Bij de senioren hebben we een seniorenbeleidsplan, respectregels KNVB, 

basisregels v.v. Makkum, protocol bij overlijden, TC reglement, vrijwilligersbeleidsplan en binnenkort ook 
een sponsorbeleidsplan. Het staat allemaal netjes op papier, maar dan is het zaak om er invulling aan te 

geven doormiddel van actiepunten en het uit te voeren in de praktijk. 
 

Vrijwilligers 

Op het gebied van cultuur zijn er verbeterpunten te bedenken, met name als je naar de vrijwilligers kijkt. 
Vrijwilligers werven en behouden is steeds moeilijker, er is individualisering in de samenleving, er is meer 

aanbod om vrije tijd mee in te vullen, er is een tekort aan vrijwilligers, de huidige vrijwilligers raken 
overbelast en mensen zijn minder betrokken, maar hebben wel steeds meer eisen. Wij maken ons als 
bestuur zorgen, maar eigenlijk zouden alle leden van v.v. Makkum zich zorgen moeten maken. Het is 
namelijk jullie vereniging! Verder kunnen we melden dat Sander van der Wal zich in gaat zetten als 

vrijwilligers coördinator van de v.v. Makkum. Hier zijn we zeer content mee! 
 

Website  
www.vvmakkum.nl 

De website is door de webmasters onder handen genomen. Dat zie je niet in één oogopslag, omdat er 
aan de lay-out en vormgeving nauwelijks iets is veranderd. Er is vooral aan de structuur gewerkt. De 
indeling van de menuknoppen is logischer ingedeeld. Daarnaast is er veel informatie op de website te 

vinden en zijn er veel nieuwe toepassingen toegevoegd. Bijvoorbeeld de automatische 
inschrijfformulieren zijn ideaal. De website wordt een steeds belangrijker medium, want steeds meer 

zaken gaan via het digitale systeem. De website is dus up to date. Maar als we dan toch nog een 
verbeterpunt moeten noemen, dan is het dat de website wel wat mobielvriendelijker mag. 

 

Maatschappelijke functie 

Als v.v. Makkum zijn we ons bewust van onze maatschappelijke functie in Makkum en omgeving. De 
vereniging is een gezellige ontmoetingsplaats waar beweging, ontspanning en plezier voor staat. 
Daarnaast proberen we samen te werken met scholen, bedrijven, instanties, verenigingen en de 

gemeente om actiepunten te realiseren. Zo bieden wij verschillende stages binnen de vereniging aan en 
organiseren we activiteiten als straatvoetbal, schoolvoetbal en sportdagen. Op dit moment wordt er ook 
samengewerkt met andere (sport)verenigingen in Makkum. Zo hebben we een samenwerkingsverband 

met gymnastiekverenging DES waar de E en F pupillen in de winterstop de kans krijgen om mee te 
trainen. Verder proberen we in Makkum het project ‘Sportdorp Makkum’ te realiseren. Op zondag 21 
februari is er een open dag en kun je kennismaken met de verenigingen die zich willen aansluiten bij 

Sportdorp Makkum. 



 

TJC 

Reimo Tjeerdema en Gerard van Malsen vormen op dit moment de TJC en houden zich bezig met 
technische zaken van de jeugdafdeling. In het begin van het seizoen moest er een lastige beslissing 

genomen worden. We waren helaas genoodzaakt om de A-junioren terug te trekken uit de competitie. De 
spelers zijn in goed overleg bij de senioren ondergebracht. 

 
Inmiddels is het winterstop, zit de eerste seizoenshelft erop en zijn de wintertoernooien aan de gang. 
Ook heeft de winter trimloop op 16 januari jongstleden plaatsgevonden. Complimenten voor de B en C 

junioren die in grote getale acte de présence gaven. 
 

In februari zullen een aantal competities opnieuw ingedeeld worden. Dit is vooral belangrijk voor de 
teams die het de eerste seizoenshelft heel zwaar gehad hebben qua indeling. Zij moeten goed ingedeeld 
worden in overleg met de KNVB. Verder kunnen we nog melden dat Makkum C1 nog steeds actief is in 

het bekertoernooi. Veel succes toegewenst in de volgende ronde! 
 

Spelregelbewijs 

De verenigingsraad van de KNVB heeft op zaterdag 30 mei ingestemd met een reglementswijziging die 
het halen van het spelregelbewijs verplicht stelt. Het vastleggen in het reglement betekent dat spelers uit 

geboortejaar 1998 dit seizoen alleen mogen voetballen als zij het spelregelbewijs hebben gehaald. 
Spelers uit geboortejaar 1999 gaan dit seizoen aan de slag met het spelregelbewijs. 

 
Via het digitaal wedstrijdformulier (DWF) wordt gecontroleerd of een speler wel of niet in het bezit is van 
het spelregelbewijs. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de speler via het DWF een waarschuwing. Na 
zes waarschuwingen mag de speler niet meer opgevoerd worden op het DWF. Als het spelregelbewijs is 

gehaald, dan mag de speler weer uitkomen in wedstrijden. 
 

Als jeugdbestuur willen wij onze jeugdleden graag ondersteunen bij het behalen van het spelregelbewijs. 
Daarom werd er op 11 januari een bijeenkomst voor het spelregelbewijs georganiseerd. Een aantal 

jeugdleden hebben het bewijs inmiddels behaald. 
 

't Pareltje nieuwe sponsor Makkum E2 

 



 

De namen van links naar rechts, van boven naar onder: 
 

Sponsoren Sietze de Witte en Marijke Hollander, coach Jasper van Dijk 
 

Maarten de Witte, Arje de Vries, Jurre Meile Postma, Viggo van Malsen, Luuk Zwaagstra, 
Tigo van Dijk, Pieter Postma, Clive van der Weerdt. 

Liggend vooraan: Jesse Roorda. 
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