
 

Braakbode v.v. Makkum 
 

Van de redactie  

Hierbij publiceren wij de derde nieuwsbrief, waarin de maanden mei en juni worden behandeld. 
 

De Braakbode van april werd door een technische storing wat later via de mail afgeleverd dan zou 
moeten. Al was de nieuwsbrief al wel online te aanschouwen. 

 
Dit is tevens de laatste Braakbode van dit seizoen. Na de zomerstop, bij de start van het nieuwe seizoen 

zal er een nieuwe Braakbode verschijnen. 
 

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  

 

  

Planning 

- Zaterdag 30 juli start training Makkum 1 
- Zaterdag 20 augustus is de eerste Bekerwedstrijd van Makkum 1 

- Zaterdag 27 augustus zijn de eerste Bekerwedstrijden voor de jeugd 
- Zaterdag 3 september is de eerste Competitiewedstrijd van Makkum 1 

- Zaterdag 10 en 17 september zijn de eerste Competitiewedstrijden voor de jeugd 

Bekijk hieronder de complete speeldagenkalender door op de link te klikken. 
http://www.vvmakkum.nl/infoknvb/speeldagenkalender-noord-2016-2017.pdf 

   

Hoofdbestuur 

Van de voorzitter 

Het seizoen 2015-2016 is middels de slotdag op 18 Juni j.l afgesloten. 
Tevens werd stilgestaan en een beetje gevierd dat de v.v. Makkum 70-jaar geleden was opgericht. 

 
Bij de jeugd zijn een aantal kampioenen gehuldigd deze dag. Tevens is er afscheid genomen van een aantal leiders en 
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trainers, alsmede na 4-seizoenen van hoofdtrainer Janco Croes.  
 

De evenementencommissie had deze dag een prima invulling gegeven. 
Gestart werd er voor de jeugdspelers met spelletjes in de middag met een record aantal deelnemers . Daarna een 

wedstrijd van Oud-Makkum1 (1995) o.l.v oud trainer G. Jansen en leider Kl.v.d Eems tegen huidig Makkum 1. 
Leuk om weer oud-spelers te mogen treffen en verwelkomen op de “Braak”. 

Dan was er uit vervlogen tijden weer eens het Koe-schijten. Net als in een eerdere editie lang geleden liet ook het 
schijten van de uitverkoren koe lang op zich wachten. 

De traditionele BBQ maakte ook weer onderdeel uit van de activiteiten. 
Helaas verslechterde het weer in de vroege avond waardoor het vleesbakken wat in populariteit daalde. Er was ruim 

ingekocht en ook de diverse andere hapjes waren uitstekend te noemen . 
Voor de muzikale noot was de top-band GAVIS gestrikt door de evenementencommissie. Een groot succes want de 

muzikanten speelden ahw de pannen van dak. 
Zo werd een seizoen ondanks het degraderen van het ‘vlaggenschip’ na 1 seizoen 3e klasse goed afgesloten. 

Alle vrijwilligers nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inbreng afgelopen seizoen. We hopen dat we weer op jullie allen 
mogen rekenen in het nieuwe seizoen , want bedenk zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Jullie 

vereniging. 
 

Het nieuwe seizoen zal voor Makkum 1 starten met de eerste training op 30 Juli a.s onder leiding van de nieuwe 
hoofdtrainer T. Hartman.We wensen hem alvast alle succes toe. 

 
Voorts wens ik een ieder een prettige zomer en vakantie toe en tot ziens in het nieuwe seizoen. 

 

   

Huishoudelijke mededeling 

De afgelopen maanden zijn er veel kleren blijven hangen op de Braak; denk aan (winter)jassen, trainingsjacks, truien, 
schoenen, etc. 

 
Tot eind juli zijn deze kleren op te halen anders verdwijnen ze in de Kika container! 

 
's Middags is er meestal wel iemand aanwezig, anders even contact opnemen via telefoonnummer: 

06 - 17174139 
 

Vriendelijke groeten,  
Sjirk Rolsma 

   

 

 

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. 

- Werven en behouden van sponsors. 



 

 

   

Vacature Sportverzorger 

Voetbalvereniging Makkum is op zoek naar een man/vrouw die als sportverzorger wil fungeren tegen een 
vrijwilligersvergoeding. Desnoods kan hier een cursus voor gevolgd worden. 

 
 

De taken: 
- Draagt zorg voor het naleven van de afspraken op het gebied van de medische begeleiding. 

- De verzorger is aanwezig op de trainingsavonden van de A-selectie en tijdens wedstrijden van het 
eerste elftal. 

- De verzorger draagt zorg voor een acute verzorging en de preventieve voorzorgsmaatregelen. 
 

   

Technische commissie 

  

Seizoen 2015/2016 ligt al weer achter ons. Een seizoen met wisselende successen voor onze 4 senioren teams. 
 

Het 1e team had een zeer wisselvallig seizoen met mooie overwinningen, maar ook onnodige nederlagen. Het team van 
trainer Janco Croes moest zich via de nacompetitie handhaven voor een plekje in de 3e klasse. Helaas kon men zich in 

de twee luik met AVC uit Sexbierum niet onderscheiden en kon degradatie niet worden voorkomen. Na 2 wedstrijden en 
een penalty serie werd ons eerste terug gewezen naar de 4e klasse. Een grote teleurstelling voor de begeleiding, spelers 

en supporters. Uithuilen en opnieuw beginnen jongens. Samen de schouders er onder. 
 

Makkum 1 zal volgend seizoen worden getraind door Ton Hartman uit Sexbierum, Nico Altena blijft elftalleider, Rintje 
Melchers grensrechter en Cris Tassebajof blijft de medische verzorging op zich nemen. Wij wensen spelers en 

begeleiding veel succes voor het nieuwe seizoen. 
 
 

Het 2e team onder leiding van trainer Tjerk Bruinsma had ook zijn ups en downs. Ook dit team had goede 
overwinningen maar ook heel onnodige nederlagen. Toch eindigde het Tweede op een keurige 6e plaats. Net te weinig 

voor ook een nacompetitie, maar dan voor promotie naar de reserve 1e klasse. In de beker schopte dit team het 
behoorlijke ver. Na de poule wedstrijden en mooie overwinningen tegen Flevo Boys 3 en FC Grootegast 2, kwam 1e 
klasser vv Heerenveen op bezoek. In een echte beker kraker gingen de bezoekers er van door met de overwinning. 

 
Makkum 2 zal ook het nieuwe seizoen uitkomen in de 2e Klasse. Tjerk zal ook het nieuwe seizoen de B selectie gaan 

trainen. Samen met de leiders Jelle Koornstra en Theo Adema zal hij op de zaterdag het tweede begeleiden. Veel succes 
voor het nieuwe seizoen. 

 
 

Makkum 3 werd het afgelopen jaar getraind door Rein Attema. Broer Sjoerd de Boer en Andre Lindeboom namen de 
begeleiding op de zaterdag op zich. Het derde had een mooie mix van spelers met routine en een aantal jeugdige 

talenten. Samen eindigden ze op een mooie 5e plaats in de 4e klasse. 
De A junioren [die in de winterstop waren overgekomen] werden uitstekend begeleid door de trainer, leiders en spelers. 

Grote Klasse. 
 



Rein zal ook het nieuwe seizoen de trainingen verzorgen voor de C-selectie. Broer Sjoerd en Andre blijven de 
begeleiding doen op de zaterdag. Wel zijn we op zoek naar een extra leider, daar deze leiders ook zelf nog voetballen. 

Succes met z’n allen voor seizoen2016/2017. 
 
 

Makkum 4 had een moeilijk seizoen in de 5e klasse en eindigde op de laatste plaats. Groot respect voor dit team die 
ondanks nederlagen tegen sterke teams de moed en het plezier er in hielden. Leiders Jaap Reitsma en Jouke Abe Tilstra 
konden ieder zaterdag met genoeg spelers de wei in en dat zegt genoeg over de saamhorigheid binnen dit team. Ook 

binnen het 4e moesten veel jonge spelers ingepast worden. Het 4e zal het nieuwe seizoen uit komen in de 6e klasse. Zo 
hopen we dat men daar meer gelijkwaardige teams treft. Jouke Abe stop met het leiderschap. Jouke Abe bedankt voor 
je inzet voor Makkum 4. Zijn plaats wordt ingenomen door Sietse de Vries. Jaap Reitsma blijft ook het nieuwe seizoen 

leider. Super jongens en veel succes in de 6e klasse. 
 
 

De selecties voor het nieuwe seizoen zijn te vinden op de site van VV Makkum. 
 

Makkum 3 zoekt nog een leider voor de begeleiding op de zaterdag. 
 

Ook zijn we nog steeds op zoek voor een verzorger/ster voor onze vereniging. 
 

Spelers van alle de vier elftallen houd je aan de afspraken die we hebben binnen onze vereniging. Respect voor spelers, 
leiders, trainers en scheidsrechters. 

 
Niet meer roken in wedstrijdtenue, denk aan je sponsoren. 

 
Samen voetballen met passie en plezier!!!!!!! 

 
 

Veel succes allemaal voor het nieuwe seizoen. 
MVG de TC Albert, Theo, Siebren en Folkert. 

 

 

Ledenadministratie  

Een mededeling aan alle leden van de voetbalvereniging Makkum. Als er wijzigingen hebben plaats 
gevonden in u persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld: adres, telefoonnummer of mailadres, kunt u dit 

doorgeven bij de ledenadministratie. Cris Tassebajof kunt u mailen via ledenadministratie@vvmakkum.nl 
en dan worden de mutaties verwerkt. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 
 

Bedankte leden: 
Zoë Adema 

Sebastiaan Andela 
Desbelet Yebiyo Berhe 

Tigo van Dijk 
Jorn Dijkstra (ONS Sneek) 

Wesley Huisman 
Sarah Speerstra 

Lemat Ghirmay Teglehaimanot 
Ruben Tjeerdema (SC Cambuur) 

Sharona Vrooman 
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Jornt Blanksma 
Kim Mollinga 
Anna Bosma 

Jesper Draaisma (SC Bolsward) 
Lars Onrust (SC Bolsward) 

 
 

Nieuwe leden: 
Lammert Visser 
Ibrahim Kassem 
Floris Oostenveld 

Marit Pieters 
Rudmer Hylkema 

Jurjen Sikkes 
Sukrit Focus Hoekstra 

 

   

Jeugdbestuur 

Onze vereniging bestaat voor het grootste gedeelte uit jeugd. We hebben bijna 150 jeugdleden 
rondlopen die met veel enthousiasme voetbal spelen. Er wordt vaak gezegd ‘de jeugd heeft de toekomst’ 

dit kun je niet garanderen als er geen vrijwilligers zijn die de jeugd een toekomst bieden. Het is altijd 
weer een groot karwei om trainers, leiders en scheidsrechters te regelen voor de jeugd. Daar komt bij 
dat er ook kantinemedewerkers en medewerkers van dienst nodig zijn. Langs deze weg willen we alle 
vrijwilligers bedanken die dit seizoen hun steentje hebben bijgedragen. Wij hopen dat we ook volgend 

seizoen weer een beroep op jullie mogen doen. 
 

 
Binnen het jeugdbestuur nemen wij afscheid van Carel Dolman. Carel was altijd zeer betrokken bij de georganiseerde 
jeugdactiviteiten en heeft zich daarnaast ook ingezet als technisch commissielid en leider. Carel super bedankt voor je 

inzet de afgelopen jaren! 
 
 

Bij een voetbalwedstrijd is het belangrijk dat de wedstrijd geleid wordt door een scheidsrechter. Elk speelweekend 
hebben we thuiswedstrijden waar scheidsrechters voor geregeld moeten worden. Een aantal jaren terug hebben dan 

ook besloten om een scheidsrechters coördinator in het leven te roepen. Afgelopen twee seizoenen heeft Klaas Meinsma 
deze functie ingevuld, maar hij heeft nu aangegeven te stoppen. Klaas bedankt voor je inzet! We zijn nu dus op zoek 

naar een nieuwe scheidsrechters coördinator.  

 

Vacature Scheidsrechters coördinator  

Voetbalvereniging Makkum is op zoek naar een scheidsrechters coördinator. 
 

Profiel: 
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

 
De taken: 

- Het benaderen en inplannen van scheidsrechters bij jeugdwedstrijden. 
 
 



 
Emiel Wijma heeft zijn stage bij v.v. Makkum afgerond en zal volgend seizoen stage gaan lopen bij ONS Sneek. Dit 

betekent dat Emiel stopt als E en F pupillen coördinator. Emiel bedankt voor je inzet en we wensen jou veel succes toe 
met de afronding van je studie. We zijn nu dus op zoek naar een nieuwe E en F pupillen coördinator. 

   

Vacature E en F pupillen coördinator 

Voetbalvereniging Makkum is op zoek naar een E en F pupillen coördinator. 
 

Profiel: 
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

- Kan leiding geven en spelers en trainers positief instrueren. 
 

De taken: 
- Verzorgen van trainingen van de jeugd op vastgestelde trainingsdagen. 

- Voorbereiden van oefenstof voor trainingsdagen. 
- Bewaakt de normen en waarden. 

 

 

   

Technische jeugd commissie 

Het seizoen 2015-2016 zit erop en het seizoen 2016-2017 staat al weer voor de deur. Als we naar de 
prestaties van afgelopen seizoen bij de jeugdteams kijken, hebben we niets te klagen. Alle teams hebben 
goed in hun competitie mee kunnen draaien en vier teams hebben zich tot kampioen gekroond. Makkum 

F3, D2, C1 en B2 mochten op de platte kar! 
 

 
De kampioenschappen kunnen we als hoogtepunten bestempelen. Daartegenover staan dieptepunten. Het 

noodgedwongen moeten terugtrekken van de A-junioren is daar één van. Door een vijftal afmeldingen bij de start van 
de competitie waren we genoodzaakt om de A-junioren terug te trekken. Hierdoor hebben de seniorenteams wel kunnen 

profiteren van onze jonge talenten, die werden doorgeschoven naar verschillende senioren selecties. 
 

Voor komend seizoen hebben we bijna het zelfde aantal teams als vorig seizoen opgegeven. Er zal dus weer een A-
junioren team geformeerd worden. Voor de andere categorieën zoeken we nog wat versterkingen in de breedte, want 

de selecties zijn zeer krap. Helaas is er komend seizoen geen Dames team meer te bewonderen. Veel dames zijn 
gestopt i.v.m. werk of studie. De dames hebben een prachtig seizoen gedraaid en zorgden voor een gezellige sfeer in de 

voetbalkantine. Wie weet keren ze in de toekomst nog een keer terug. 
 

Rond 1 augustus zullen de nieuwe teamindelingen op de website gepubliceerd worden. 
 

Rest ons alleen nog om een ieder een prettige zomervakantie toe te wensen! 
   

Slotdag 

Op zaterdag 18 juni was de slotdag van v.v. Makkum. Op deze dag bestond de voetbalvereniging precies 70 jaar. De 
evenementencommissie had een prachtig programma in elkaar gezet voor onze leden. De dag begon met de spelletjes 

waar verschillende teams fanatiek om de eerste prijs streden. Vervolgens werd er lekker patat en een frikandel gegeten. 
Daarna volgde de prijsuitreiking van de spelletjes en de huldiging van de kampioenen. Het avondprogramma werd 



afgetrapt met een voetbalwedstrijd tussen Makkum 1 en ‘Oud’ Makkum 1. Daarna volgde de BBQ en was er ondertussen 
nog koe-schijten. Verder konden we onder het genot van een drankje genieten van sfeervolle live muziek. Er was veel 

deelname en het was dan ook een gezellige en geslaagde dag! 
   

Kampioenen 

Hieronder nog even de vier kampioenen op een rij! 
Nogmaals gefeliciteerd met deze grandioze prestatie!  

 

 

 
Makkum B2 

 
 



 
Makkum C1 

 



 
Makkum D2 

 



 
Makkum F3 

   

Sportdag 

Op vrijdag 17 juni werd voor de tweede keer de Sportdag voor groep 3 en 4 van de Basisscholen in 
Makkum georganiseerd. De sportdag werd georganiseerd door studenten van de ROC Friese Poort uit 

Sneek. Dit onder leiding van Klazien Bijlsma uit Makkum. Voetbalvereniging Makkum stelde de 
accommodatie beschikbaar voor deze mooie sportdag. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

   



Schoolvoetbal 

Op woensdag 22 juni vond voor de tweede keer het Schoolvoetbal voor groep 5, 6, 7 en 8 van de 
Basisscholen van Makkum e.o. plaats. Ook Exmorra was dit keer van de partij, waar we zeer blij mee zijn. 
Op het prachtige kunstgrasveld namen de verschillende teams van verschillende scholen het tegen elkaar 
op. Sint Martinus en It Iepenstee hadden beide één team ingeschreven voor de groep 7 en 8 poule. De 
Oerdracht uit Exmorra maakten hun debuut met twee teams. Een team in de groep 7 en 8 poule en een 
team in de groep 5 en 6 poule. Basisschool de Ark had maar liefst vijf teams ingeschreven. Drie teams in 
de groep 7 en 8 poule en twee teams in de groep 5 en 6 poule. Een totale deelname van negen teams 

was de organisatie zeer content mee. Alle 85 deelnemers hebben een mooi aandenken ontvangen en de 
winnaars mochten een wisselbeker in ontvangst nemen. Een zeer geslaagde voetbalmiddag! 

 

 

 
Winnaar spandoek competitie: Sint Martinus 

 



 
Winnaar groep 5 en 6: De Ark 

 

 
Winnaar groep 7 en 8: De Ark 
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