
‘Mei inoar foarút’ had zomaar de lijfspreuk van vv Marrum kunnen zijn. Want in de driekwart 

eeuw dat de voetbalvereniging nu bestaat, boksten de leden alles altijd samen voor elkaar. Totdat 

de coronacrisis het geplande jubileumfeest verpestte. 

Marrum Het is een winderige maandagavond in Marrum als voorzitter Tiny Kok-Braaksma op 

Sportpark de Achterdyk de kantinedeur opent. Niet voor een vergadering of wedstrijd van het eerste 

elftal, maar voor een praatje over de 75e verjaardag van de club. ,,Want it is echt hiel bysûnder dat 

wy al sa lang bestean.” 

Normaal gesproken was heel Marrum deze dagen in feeststemming geweest, maar vanwege corona 

ging een streep door de activiteiten rondom het rodium jubileum van de voetbalvereniging. Mogelijk 

wordt de gecancelde verjaardag volgend jaar op dezelfde datum ingehaald, vertelt Kok-Braaksma 

(48). ,,Dêr moatte wy it as bestjoer noch oer hawwe.” 

Aan tafel naast de huidige preses ook Piet Homsma (79). Een kwieke zeventiger die in 1956 voor ,,sân 

en heale gûne” een paar voetbalschoenen kocht. Tot zijn veertigste bleef hij in lagere elftallen 

spelen, om ondertussen als trouw bestuurslid ook vier jaar lang de voorzittershamer te dragen. 

Na enkele minuten bladeren door het in 1985 verschenen jubileumboek (de club bestond destijds 

veertig jaar), laat Homsma een elftalfoto uit het seizoen 1956/‘57 zien. ,,Dat wiene geweldich moaie 

tiden”, zegt hij trots. ,,Wy wiene in echt freonentiim en hawwe troch de jierren hinne in hiel soad 

útstapkes nei oare doarpen makke.” 

Dat op 1 juli 1945 vanuit de overkoepelende M.S.V. (Marrumer Sport Vereniging) de tweede 

voetbalclub van de gemeente Ferwerderadiel werd opgericht, mocht op basis van de 

voorgeschiedenis geen verrassing heten. Want al tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het 

dorp plannen voor een afzonderlijke voetbalvereniging gesmeed. 

Die kwamen na de bevrijding in een stroomversnelling en uiteindelijk zag M.S.V. in de zomer van 

1945 het levenslicht, een naam die een jaar later op aandringen van de bond in het huidige vv 

Marrum werd veranderd. Sindsdien is voetbal niet meer uit het dorp weg te denken. 

Hoog in het vaandel 

Successen kwamen er. Zoals in 1950, toen voor het eerst de kampioensvlag kon worden gehesen. 

Eind jaren zestig mocht het eerste elftal de FVB-klassen vervolgens tot twee keer toe verruilen voor 

die van de KNVB en ook in 1995 en 2011 werd de platte kar van stal gehaald. Maar wat in al die tijd 

gelijk bleef, was het bescheiden karakter van de club, waar het credo ‘samen sterk’ hoog in het 

vaandel staat. ,,Wy dogge it altyd mei inoar.” 

Dat zie je in praktisch alles terug, vertelt Kok-Braaksma, wiens vereniging anno 2020 een kleine 130 

spelende leden telt. Homsma knikt. ,,As it der op oan komt, set elkenien de skouders der ûnder. Sa is 

de kantine wêryn’t wy no sitte bout troch leden en de klaaihokken neist it fjild ek. Wêr’t soks by oare 

klups faak lang duorret stie de boel hjir binnen fiif wiken.” 

Ook sportief heeft Marrum de voorbije twee decennia flinke stappen gezet. Nadat de FVB in 1996 

werd opgeheven, bivakkeerde de club dertien jaar lang in de toenmalige zesde klasse. Maar dankzij 

de afschaffing van dat niveau en het kampioenschap een jaar later promoveerde het vlaggenschip 

tijdens het seizoen 2010/‘11 voor het eerst in de geschiedenis naar de vierde klasse. Sindsdien jojoot 

Marrum-1 onder het mom van ‘te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken’ heen en weer 

tussen de laagste twee noordelijke amateurrangen.  



In het jubileumjaar had de club dolgraag opnieuw de vijfde klasse willen ontstijgen. Maar ja, door de 

vroegtijdige beëindiging van de competities kwam dat er niet van. ,,Spitich”, vindt Kok-Braaksma. 

,,Mar it is net oars. Gelokkich hawwe wy mei Wim de Ron foar takom jier in nije trêner binnen helle, 

dat wy kinne wêr foarút. En dan sjogge wy fansels wêr’t syn oanpak ús bringe sil.” 

Homsma zal het proces dat uiteindelijk tot promotie moet leiden tijdens thuiswedstrijden aandachtig 

volgen, wanneer de competitie na de zomer daadwerkelijk weer begint. ,,Mar ik wit net oft it 

realistysk is dat Marrum op koarte termyn in stabile fjirdeklasser wurde kin. Talint hawwe wy wol, 

mar slagje der mar ris yn om de bêste spilers foar de klup te behâlden. Dat is elke kear wer in toer.” 

Hoop kan daarbij volgens Kok-Braaksma gelukkig wél worden geput uit het feit dat vertrokken 

talenten na verloop van tijd vaak toch terugkomen naar Marrum, omdat ze hun vrienden missen. 

,,Want úteinlik fynst de ienigens dy’t wy hjir hawwe, by hast gjin inkele oare klup.” 


