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Noordoost Friesland verheugt zich op de jubileumwedstrijd 
FC Birdaard – Lucky Ajax op 18 juni a.s.
Birdaard is een dorp in Noordoost 
Friesland en telt zo’n 1200 inwo-
ners. Het ligt prominent aan 
de Dokkumer Ee, een vaarver-
binding tussen Leeuwarden en 
Dokkum. De naam Burdaard zal 
dan ook een bekende klank heb-
ben bij de vele watersporters die 
met name ‘s zomers hun vermaak 
op het water in Fryslân zoeken. 
Bovendien ligt het dorp aan de 
route van de Elfstedentocht; de 
rijders passeren het dorp maar 
liefst twee keer.
 
Het dorp heeft een bloeiend vereni-
gingsleven. De grootste vereniging 
is de voetbalclub FC Birdaard. Deze 
is opgericht in 1966 en dat betekent 
dat de FC in 2016 haar vijftig jarig 
bestaan viert. En dat wil de vereni-
ging laten weten ook. Er staan voor 
dit jaar diverse activiteiten gepland 
waarbij dit jubileum centraal komt 
te staan. 
Op 6 oktober is er een receptie voor 
genodigden en zaterdag de 8e okto-

ber wordt helemaal feestelijk. De SC 
Heerenveen organiseert dan een 
funclinic voor zowel de jongere als 
de oudere jeugd. Voor de middag 
is er een reünie gepland. In de kan-
tine is er dan een tentoonstelling 
met oude clubmaterialen en op een 
groot scherm zullen foto’s en films 
worden vertoond die de 50-jarig his-
torie gaan uitbeeldende. Het jubile-
um wordt afgesloten met een dave-
rend feest met livemuziek.

Maar de jubileumactiviteit waar 
de Jubileumcommissie het meest 
trots op is, is de wedstrijd die de FC 
Birdaard zal spelen tegen het team 
van Lucky Ajax. Deze wedstrijd staat 
gepland voor zaterdag 18 juni en 
begint om 17.00 uur. Toegangsprijs 
is 6 euro. Men verwacht dat de naam 
Ajax en de prominente spelers die 
hier deel van uitmaken als een mag-
neet zal werken en dat er veel publiek 
op de wedstrijd af zal komen. Aan de 
FC Birdaard zal het niet liggen want 
in aanloop naar de wedstrijd wordt 

er een speciale Jubileumkrant ver-
spreid in een oplage van maar liefst 
10.000 ex. Mede mogelijk gemaakt 
door het sponsorpotentieel van de 
FC Birdaard.
In de eerste helft zal de 1e selectie 
van de FC Birdaard (sponsor Jansma 
Kunststof Kozijnen) in het perk tre-
den tegen Lucky Ajax. 

De eerste selectie van de 
FC Birdaard
In de rust wordt afscheid genomen 
van de huidige hoofdtrainer Klaas 
Haijema, elftalleider/grensrechter 
Henk Kingma en aanvoerder Samuel 
Oberman die na een lange carrière 
in FC Birdaard 1 de voetbalschoenen 
aan de wilgen gaat hangen. 
In de tweede helft treedt een team 
van de FC Birdaard aan dat bestaat 
uit een combinatie enkele voetbal-
lende leden van verdienste aange-
vuld met overige senioren. Na afloop 
is er in de feesttent livemuziek.
Nog even iets over de FC Birdaard. 
De club telt een 225 leden en is 

opgericht in 1966 en het speelt op 
de zaterdag. Het heeft naast het 1e 
elftal dat er naar streeft om een sta-
biele vierdeklasser te worden, nog 
twee seniorenteams, een  45+ zeven-
tal en een dames zevental. Er is nog 
een dameselftal en verder is er voor 
de jeugd voor alle leeftijdscategorie-
en minstens één team ingeschreven. 
Bij de oprichting in 1966 was er nog 
geen veld beschikbaar, men speel-
de in het eerste seizoen alleen maar 
oefenwedstrijden. Daarna speelde 
Burdaard op een veredeld weiland 
buiten het dorp, onder Stenendam. 
Voor de wedstrijden moesten nog 
regelmatig de schapen er vanaf wor-
den gejaagd . Dat is overigens niet 
de reden dat men de Burdaarders 
skieppekoppen (= schapenkoppen) 
noemt. In 1974 kregen zowel de 
voetbal- als korfbalclub de beschik-
king over het nieuwe sportvelden-
complex De Zwaluw. Genoemd naar 
de markante molen De Zwaluw die 
staat te pronken aan de Dokkumer 
Ee. 

Door de grootschalige recreatie-
plannen, een vaart tot midden in 
het dorp, de bouw van een MFC en 
de aanleg van een recreatiepark zag 
de FC Birdaard zich in het vorige 
decennium gedwongen te verkas-
sen. Op het huidige, splinternieuwe 
complex kreeg men niet alleen de 
beschikking over een hoofdveld, 
een kunstgrasveld in kleine afmetin-
gen en een trainingsveld maar ook 
een prachtige kantine die in eigen 
beheer is afgebouwd, met kleedac-
commodatie. 
                                               
Sinds 2013 mag dit complex De 
Swellen (De Zwaluwen, in het logo 
van de FC Birdaard is de zwaluw pro-
minent aanwezig) de thuishaven van 
de FC worden genoemd. En daar-
mee lijkt alles er dan ook klaar voor 
te zijn om op een grandioze wijze 
het 50-jarig jubileum te vieren en 
om Sjaak Swart c.s. een vorstelijke 
ontvangst voor te bereiden. 

Oant sjen op 18 juni 2016!  

Zaterdag 18 juni 2016 - aanvang 17.00 uur
Sportpark De Swellen, Burdaard

Entreeprijs volwassenen €6,-     
jeugd t/m 12 jaar €3,-  •  t/m 3 jaar gratis

Scheidsrechter: Hessel Steegstra (Sneek)
Assistent-scheidsrechters: Jan de Vries (Gytsjerk) 

en Patrick Inia (Gytsjerk)
Allen actief in het betaald voetbal

KUNSTSTOF ■ KOZIJNEN ■ DAKKAPELLEN ■ SCHUIFPUIEN ■ DEUREN ■ GEVELBEKLEDING ■ ZONWERING

 JISLUMERDIJK 15-2, 
9111 HC BURDAARD (FRL)  
INFO@JANSMABURDAARD.NL  

INFOLIJN 0519 332553
JANSMABURDAARD.NL
H O O F D S P O N S O R  F C  B I R D A A R D

BURDAARD, 
GEFELICITEERD!

Onze plaatselijke trots, FC Birdaard bestaat een halve eeuw!
Daar zijn wij nog niet aan toe. Toch scoort Jansma Burdaard ook al
bijna 30 jaar met topkwaliteit kunststof kozijnen en dakkapellen.

Als hoofdsponsor wensen wij FC Birdaard nog vele jaren 
sportieve prestaties en heel veel speelplezier!

Pearle Opticiens Stiens
’t Achterbosk 1, Tel. 058-2572112
www.pearle.nl

Vrijuit sporten 
zonder bril of lenzen!
Nachtlenzen zijn de ideale oplossing voor sporters 
en mensen met een actief leven. Doordat je ’s 
nachts lenzen draagt, heb je overdag geen gedoe 
met een bril, of last van stofjes achter je lenzen. 
Nachtlenzen corrigeren namelijk ’s nachts je ogen, 
waardoor je overdag geen bril of lenzen meer 
nodig hebt. Meer weten over Nachtlenzen? Stap 
eens bij ons binnen, wij vertellen je graag meer.
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PROGRAMMA
Zaterdag 4 juni rondom Burdaard  
Verspreiding jubileumkrant FC Birdaard  in regio      

Zaterdag 18 juni 17.00 uur   
Jubileumwedstrijd FC Birdaard – Lucky Ajax.
Na afloop van de wedstrijd is er in de feesttent livemuziek met m.m.v. van 
Klaas Jan Beekman.
    
Tijdens de voorverkoop avonden op maandag 13 en dinsdag 14 juni in de 
kantine, kunt u tussen 19.00 uur en 21.00 uur kaarten  kopen voor deze 
spectaculaire wedstrijd.
                    
Toegangsprijzen in voorverkoop:
Leden, vrijwilligers en sponsoren       Oud leden en niet leden
< 12 jaar € 1,50    < 12 jaar € 2,50
> 12 jaar € 3,00     > 12 jaar € 5,00
   
Toegangsprijzen op wedstrijddag voor iedereen:
De kaarten kosten bij de wedstrijd > 12 jaar € 6,00 en < 12 jaar € 3,00
Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar hebben gratis toegang                       

Donderdag 6 oktober 20.00 uur
Receptie voor leden, vrijwilligers en genodigden

Zaterdag 8 oktober 9.00 uur – 11.00 uur
Funclinic SC Heerenveen 
Pupillen FC Birdaard en oud jeugdleden < 13 jaar 
opgave voor 1 september bij de leiders van je team. Informatie volgt. 

11.00 uur – 12.30 uur
Gespecialiseerde clinic SC Heerenveen
Junioren FC Birdaard en oud jeugdleden  < 19 jaar 
opgave voor 1 september bij de leiders van je team. Informatie volgt. 
Oud jeugdleden kunnen zich opgeven via e-mail bij Anita Hoekstra,  
a.hoekstra11@chello.nl

16.00 uur 
Reünie met aansluitend een warm buffet
Tijdens deze dag is er in de kantine een tentoonstelling: FC Birdaard troch de 
jierren hinne. Hier zullen materialen en curiosa van de FC Birdaard tentoon-
gesteld worden en op groot scherm zullen er doorlopend oude foto’s en 
films worden vertoond.
 
20.00 uur tot 00.30 uur 
Feestavond in de feesttent met muzikale medewerking van orkest 
Butterfly                                                  

VOORWOORD JUBILEUMCOMMISSIE

FC Birdaard 50 Jaar, een mooi 
moment om de balans op te maken
Het jaar 2016 staat voor FC 
Birdaard in het teken van het 
50-jarig jubileum. Dit heugelijke 
feit moet plaats gaan vinden op 
5 oktober 2016 en gaat groots 
gevierd worden. Uiteraard is dit 
feest een welkome toevoeging 
op het verenigingsleven van onze 
bruisende club, maar in essentie 
zijn en hopen we gewoon een 
kleine voetbalclub in ons dorp te 
blijven. Waarbij  we proberen een 
positieve en sportieve bijdrage 
te leveren aan de dorpsgemeen-
schap en deze zo veel als moge-
lijk te betrekken bij onze vereni-
ging.  

Nu het nieuwe sportpark De Swellen 
al weer ruim 3 jaar in gebruik is en 
vertrouwd begint aan te voelen, is 
dit jubileum een mooie aanleiding 
om de balans op te maken om te zien 
waar de vereniging op dit moment 
staat.
Al een behoorlijk aantal jaren een 
ledenbestand van tussen de 200 en 
225 leden, waarvan gelukkig het 
grootste deel nog actieve spelende 
leden. 
Stabiel drie senioren heren teams 
en één damesteam. Dit damesteam 
de laatste jaren in samenwerking 
met Marrum en daarvoor ook nog 
Wykels Hallum. Sinds enkele jaren 
een 45+ team voor de heren en een 
dames zevental. Beide voetballen op 
de vrijdagavond 7 tegen 7 in compe-
titieverband. 
Het vlaggenschip is de trots van elke 
vereniging, maar ook het bestuur 
van FC Birdaard weet dat de vereni-
ging veel groter is dan het eerste elf-
tal. Ruim de helft van alle leden voet-
balt immers nooit in het eerste elftal, 
zij zijn vaak wel de leden en vrijwilli-
gers waar een amateurvereniging op 
draait en met elkaar de clubcultuur 
bewaken. Dat is bij onze vereniging 
niet anders. FC Birdaard heeft een 
groeiende schare van dik 100 vrij-
willigers die er voor zorg draagt dat 
er door de week getraind en op de 
zaterdag de wedstrijden gevoetbald 
kunnen worden, de kleedkamers 
schoon zijn en in de kantine het 
natje en droogje verzorgd worden.

FC Birdaard 1
Om op het eerste elftal terug te 
komen: een team stabiel genoeg 
voor de vierde klasse met hopelijk 
af en toe een sprongetje naar boven 
in de derde klasse. Op het moment 
van schrijven (eind maart 2016) zijn 
trainer Klaas Haijema samen met 
de leiders Willem Terpstra en Henk 
Kingma alle zeilen aan het bijzetten 
om de FC Birdaard 1 voor de vierde 
klasse te behouden. Inmiddels is 
Klaas bezig aan zijn laatste seizoen 
bij FC Birdaard. Na zes mooie seizoe-
nen wordt het tijd voor verenigings-
man Klaas en de FC om uit te kijken 
naar een nieuwe uitdaging. Klaas 
heeft voor komend seizoen onder-
dak gevonden bij Oostergo uit Ee en 
FC Birdaard wordt komend seizoen 
getraind door Wiebren Kerkhof uit 
Leeuwarden, nu trainer van zondag 
4e klasser Oosterlittens.

De jeugd
De jeugd van FC Birdaard doet het 
de laatste jaren zeker boven ver-
wachting. De in het leven geroepen 
jeugdcommissie begint zijn draai 
steeds beter te vinden en pakt de 
gehele jeugdafdeling zeer goed op. 
De doelstelling van de commissie 
is er eentje voor de lange termijn 
maar begint - wanneer men enige 
doorgebroken talenten in het eerste 
team beschouwt - nu al zijn vruch-
ten af te werken. Die doelstelling is 
om het gemiddelde niveau van de 
jeugd van de vereniging zo omhoog 
te kunnen tillen dat er structureel 
aanvulling richting het eerste elftal 
wordt gewaarborgd. 
Dit seizoen is er een samenwerkings-
verband met s.v. Wykels Hallum 
en zijn we zo in staat samen een 
A-juniorenteam aan de competitie 
mee te laten doen. Komend seizoen 
zal deze samenwerking mogelijk 
worden voortgezet om de jeugd te 
laten rijpen, voordat de seniorenaf-
deling in zicht komt. De verstand-
houding met de andere verenigin-
gen uit de omgeving is al jaren goed 
en leidt er toe dat verenigingen 
elkaar voor diverse zaken kunnen 
vinden. 
De overige junioren in de B- en 
C-categorie maken dat we komend 

seizoen in alle leeftijdcategorieën 
minimaal één team hebben inge-
schreven. Dat is al een aantal jaren 
niet het geval geweest, maar geeft 
wel aan dat de vereniging de jeugd 
kan vasthouden tot aan de senioren 
en zo ook de talenten op termijn 
richting de selectie kan brengen.
De pupillen zijn dit seizoen verte-
genwoordigd in D1, E1 en E-2, F-1 
en F2. Deze teams doen het ook bij-
zonder goed en leveren regelmatig 
kampioensteams af. Insteek is om de 
jeugd op een passend nivo te laten 
voetballen, zodat plezier en pres-
tatie in een juiste verhouding aan-
wezig kunnen zijn. Ook binnen de 
pupillenteams zijn genoeg talenten 
aanwezig die zich kunnen ontwik-
kelen tot waardevolle spelers die op 
termijn de seniorenteams moeten 
gaan dragen. Dit duurt nog een hele 
poos, maar is wel een mooi vooruit-
zicht. 
In de winterperiode wordt door 
de jeugd getraind in de sportzaal 
in Burdaard en nemen de teams 
deel aan het Waad en Ie zaalvoet-
baltoernooi van Ferwerderadiel en 
Leeuwarderadiel. Dit toernooi is nu 
al voor de 26e keer georganiseerd 
door de 7 betrokken verenigingen 
uit beide gemeenten. 

FC Birdaard-nieuws en Activiteiten-
commissie
Onze vereniging is één van de wei-
nige verenigingen waar naast de 
gebruikelijke verenigingssite en 
een Facebookpagina – zie ook de 
Facebookpagina 50 Jaar FC Birdaard 
- ook alle weken (!) ons cluborgaan 
het FC Birdaard nieuws gedrukt 
wordt en bij de leden, sponsoren en 
donateurs thuis bezorgd wordt. Hier 
is de vereniging met recht zeer trots 
op. 
Minstens net zo trots is de vereniging 
op de activiteitencommissie van de 
vereniging. De laatste jaren opge-
splitst in jeugd en senioren. Zij orga-
niseren tal van activiteiten voor de 
vereniging. Niet zelden wordt met 
deze activiteiten een grotere achter-
ban bereikt en voorziet de vereni-
ging in een behoefte van het dorp. 
Sjoelen, darten, pokeren, bingo en 
pubquiz zijn enkele van de activi-
teiten die gedurende het seizoen 
georganiseerd worden. Ook wordt 
jaarlijks het Open Ferwerderadiel 
Cup (OFC) toernooi georganiseerd 
waarbij de gemeentegrenzen over-
schreden worden en vorig jaar 8 
dames- en 24 herenteams een vijf 
tegen vijf toernooi afwerkten. De 
editie van 2016 staat gepland op >>

Het jaar 2016 staat voor de FC 
Birdaard in het teken van het 50-jarig 
bestaan. Dit heugelijke feit zal plaats-
vinden op 5 oktober 2016 en men 
willen dit graag groots gaan vieren. 
Binnen de vereniging is er voor 
dat doel een Jubileumcommissie 
samengesteld die nu al meer dan 
anderhalf jaar bezig is met de voor-
bereiding en organisatie van alle 
activiteiten. De commissie weet zich 
daarin gesteund door de inbreng en 
het organisatorische talent van de 
leden van de Activiteitencommissie.
Het jubileum gaat over meerde-
re dagen uitgesmeerd worden en 

moet niet alleen voor de vereniging 
zelf een bijzondere belevenis gaan 
worden. De FC wil ook het dorp 
Burdaard met buurdorpen en indi-
rect de hele Noordoost-Friese regio 
in haar feestvreugde betrekken. 
Men is er dan ook erg trots op dat zij 
Lucky Ajax hebben kunnen strikken 
voor het spelen van een jubileum-
wedstrijd tegen een Burdaarder 
selectie. In aanloop naar deze wed-
strijd die op 18 juni wordt gespeeld 
wordt deze Jubileumkrant verspreid 
in een oplage van maar liefst 10.000 
exemplaren. Hierin veel foto’s en 
(historische) verhalen van en over 

FC  Burdaard met daarbij aandacht 
voor alle actieve geledingen. De uit-
gave is mede mogelijk gemaakt door 
Reko Reklame en diverse sponsoren. 

Voor v.r.n.l. Imka Kingma-Terpstra, 
Afke Hoekstra. Anita Hoekstra,  

Pieter van der Bij, Riemer Kooistra en 
Eric Wagemakers

Voorzitter Eric Wagemakers



Jislumerdyk 15b, 9111 HC Burdaard, Tel. 0519-332799, Mobiel 06-51531797

Levering van ATAG-NEFIT HR-VR VC-ketels. ATAG select dealer

Wij feliciteren FC Birdaard met het 50-jarig jubileum!

Aanleg - Reparatie - Onderhoud van:
Centrale- en lokale verwarming - Electro - Sanitair
Gas en water installaties - Zink en dakwerken
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Rodi Media
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I www.rodimedia.nl

Rodi Media
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1721 PC Broek op Langedijk
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zaterdag 4 juni. 
Al deze activiteiten  zorgen voor 
een zeer positieve uitstraling van de 
vereniging die verder reikt dan de 
dorpsgrenzen. Uiteraard is de kanti-
neopbrengst een welkome aanvul-
ling waardoor de vereniging nog 
steeds laagdrempelig kan blijven in 
contributie- en consumptieprijzen. 
De sponsorcommissie van 
FC Birdaard is ook zeer actief. 
Reclamebord, wedstrijdbal, adver-
tenties in het club- en programma-
boekje en uiteraard shirtsponsoring, 
met al deze zaken is zij druk in de 
weer om geld te genereren om zo 
de vereniging financieel gezond te 
houden. 

Het werven van sponsoren gaat de 
commissie bijzonder goed af. Dat 
blijkt niet alleen uit de realisatie van 
deze Jubileumkrant die in samen-
werking met Reko Reklame en 

Publiciteitsvormgeving te Groenlo 
door onze sponsoren mogelijk is 
gemaakt. Maar het heeft ook gere-
sulteerd in een onderzoek om voor-
afgaand aan het 50-jarig bestaan 
van de vereniging in oktober 2016 
een heuse tribune op het sportpark 
te realiseren. Dit maakt sportpark 
De Swellen echt ‘af’. Mocht u ove-
rigens interesse hebben in enige 
vorm van sponsoring, laat het dan 
bij het bestuur weten. Dan neemt de 
sponsorcommissie contact met u op 
om de mogelijkheden te bespreken. 

Ook donateurs worden benaderd 
door de commissie en zorgen voor 
de broodnodige financiële onder-
steuning van de vereniging. 
Het beheren en exploiteren van de 
nieuwe kantine wordt georgani-
seerd door de Stichting Exploitatie 
Kantine Burdaard. Zij hebben een 
prachtige kantine in hun beheer en 
zorgen ervoor dat met het vrijwillige 
barpersoneel achter de bar de gas-
ten voor de bar met veel plezier hun 
natje en droogje kunnen nuttigen. 
Ware topprestatie worden dus niet 
alleen binnen de lijnen geleverd...
De velden en kleedkamers zijn in 
beheer en onderhoud van Beheers-
stichting Sport accommo datie 
Burdaard. Zij krijgen subsidie van 
de gemeente Ferwerderadiel, waar-
mee zij de kwaliteit van de sport-
velden en kleedkamers in een zo 
goed mogelijke staat beschikbaar 
stellen aan voetbalvereniging FC 

Birdaard en korfbalvereniging Nij 
Quick Libben. Al meer dan 10 jaar 
heeft deze commissie een eigen 
maaimachine waarmee naar behoef-
te het gras kort gemaaid wordt. De 
rest van het complex wordt onder-
houden door een gespecialiseerd 
bedrijf in cultuurtechnische werk-
zaamheden. Niet-cultuurtechnische 
werkzaamheden worden door een 

zeer gewaardeerde maandagoch-
tendploeg van “pensionado’s” uit-
gevoerd om zo het complex in prima 
staat te houden. 
Het geheel samenvattend maakt dat 
ik als voorzitter met enige trots mag 
zeggen: er is altijd verbetering nodig 
maar het gaat de FC Birdaard zo 
goed dat het met volle moed opgaat 
naar het eeuwfeest in 2066.

Van het zilveren jubileumbestuur
De hoofdredacteur van deze krant 
had ook een bijdrage van mij als 
oud-bestuurslid in gedachten. 
Hoewel ik alle kasten heb nageke-
ken en alle laden heb opengetrok-
ken, heb ik helaas geen tastbare 
zaken zoals oude notulen kunnen 
vinden en kom ik niet verder dan 
met losse flarden van herinnerin-
gen. Gelukkig had collega-oudbe-
stuurslid Sytske Koning nog een 
paar aanvullende herinneringen.

Vijftig jaar is een eerbiedwaardige 
leeftijd. Dat geldt voor personen, 
huwelijken en ook voor verenigin-

gen. Vijfentwintig jaar geleden, toen 
FC Birdaard nog relatief jong was, 
vierde de club ook een jubileum en 
dat viel in mijn bestuursperiode. Het 
jubileum stond al minstens een jaar 
van tevoren elke vergadering op de 
agenda. Er was een jubileumcommis-
sie ingesteld met Jelle Hempenius, 
Harm van der Veen, Fokke Dam, 
Riekje Terpstra, Pieter van der Bij en 
Rienk Dijkstra, bekende namen die 
toen nog jong waren - bijna jonger 
nog dan de FC. De commissie orga-
niseerde het jubileumfeest en bracht 
ook een boekje uit met de titel “FC 
Birdaard 1966-1991. Een overzicht 

met een zilveren randje.” De jubile-
umreceptie was op 4 oktober in een 
speciaal daarvoor gehuurde tent. 
Een foto van het handenschudden-
de bestuur in onwennig zondags pak 
is nog bewaard gebleven.
Voorzitter was Pieter Kingma, die de 
bestuursvergaderingen altijd ieder-
een het woord gunde maar zelf niet 
het hoogste woord had. Hij hield 
de vergaderingen altijd strikt in de 
hand; we waren altijd klokslag tien 
uur klaar. De andere voorzitter die ik 
meemaakte, Jaap Schuurman, was 
een ander type. Die voerde ook zelf 
graag het woord, maar voegde wél 
veel daden bij die vele woorden. 
Ten tijde van het jubileum zaten ver-
der Joep Wagenaar, Hessel Katsma, 
Sippie van Slooten, Sietske Koning 
en Klaas Dokter in het bestuur. Hessel 
Katsma was toen algemeen lid, maar 
is ook wedstrijdsecretaris geweest. 
Klaas Dokter was vice-voorzitter 
en was later mijn opvolger als pen-
ningmeester. Ik was op mijn beurt 
de opvolger van allround clubman 
Gaatze Rozenga, eerst als secretaris, 
later als penningmeester. Sietske 
Koning was secretaris en Sippie van 
Slooten algemeen lid en contact-

persoon van het jeugdbestuur. Ze 
waren niet de enige vrouwen die in 
die tijd actief waren in de FC. Anneke 
Fekkes en Riekje Terpstra waren eind 
jaren in die perioden ook een of 
meerdere keren bestuurslid.
Zonder andere bestuursleden tekort 
te willen doen, was Joep Wagenaar in 
die tijd waarschijnlijk de meest actie-
ve, want hij was wedstrijdsecretaris 
en zorgde ook voor de productie 
van het voetbalblaadje. Zijn vrouw 
Nieske was hoofdredacteur. Om hen 
een beetje te ontlasten kochten we 
een voor die tijd zeer moderne sten-
cilmachine van zo’n 10.000 gulden, 
de grootste investering in mijn loop-
baan als penningmeester. Trainer 
was in die tijd Dicky Dikken. Trainers 
verdienden in die tijd voorzover ik 
nog weet ongeveer 3500 gulden.
In het begin van mijn bestuurloop-
baan waren de vergaderingen nog 
bij de bestuursleden thuis, maar van-
af 1989 kwam er een bestuurskamer, 
die helemaal door vrijwilligers was 
gebouwd, onder andere door de 
man die er even later de hamer zou 
zwaaien: Jaap Schuurman.
Een kwesties die bijna elke vergade-
ring aan de orde kwam was de kwa-

liteit van het veld, dat in 1989 uit-
eindelijk gerenoveerd werd (wat de 
club uit eigen middelen 5000 gulden 
kostte). Toen dat probleem opgelost 
was, bleef nog het trainingsveld, dat 
vaak een modderpoel was. De bouw 
van dugouts ging ook niet zonder 
slag of stoot - ook weer een financi-
ele kwestie - maar kwam er uiteinde-
lijk toch door.  Ook de kantine lever-
de behalve veel inkomsten ook veel 
vergaderstof. Dat kwam niet alleen 
door personele perikelen, maar ook 
door de samenwerking met de korf-
balclub. Een groot probleem was dat 
korfballers destijds geen derde helft 
kenden en daardoor veel minder 
geld in het laadje brachten, terwijl 
een deel van de inkomsten (een té 
groot deel volgens de voetballers) 
wel naar de korfbalclub ging.
Er is in die jaren ongetwijfeld veel 
veranderd, maar waarschijnlijk ook 
veel hetzelfde gebleven. Het 25-jarig 
jubileum had een zilveren randje. Uit 
naam van het vorige jubileum-be-
stuur wens ik het huidige jubileum-
bestuur een jubileum met een gou-
den randje.

Louw Dijkstra

Op 4 oktober 1991 werd het 25-jarig jubileum gevierd. Op de foto wordt het toen-
malige bestuur gefeliciteerd door trainer Dicky Dikken. Op de voorgrond voorzitter 
Pieter Kingma, Sietske Koning, Louw Dijkstra, Klaas Dokter, Joep Wagenaar, Hessel 
Katsma en Sippie van Slooten.

>>

Lucky Ajax
Bij het vieren van een jubile-
um hoort het spelen van een 
Jubileumwedstrijd. Het liefst 
tegen een club met een klinkende 
naam. Maar het vroegtijdig vast-
leggen van een betaald voetbal-
vereniging is tegenwoordig een 
bijna onmogelijke missie gewor-
den. Dergelijke wedstrijden laten 
zich immers nauwelijk meer in pas-
sen in de voorbereidingen en of de 
programma’s  van de profclubs. 

De Jubileumcommissie van FC 
Birdaard is er dan ook erg mee inge-
nomen dat er een prima alternatief 
kon worden vastgelegd. Al vroeg in 
de voorbereidingen naar het jubile-
umjaar waren er constructieve con-
tacten met Lucky Ajax. De wedstrijd 
werd aanvankelijk gepland voor 
zaterdag 4 juni 2016 maar daar stak 
Real Madrid een stokje voor. Lucky 
Ajax kreeg namelijk de eervolle uit-
nodiging voor datzelfde weekend 

een wedstrijd te spelen tegen de 
‘old stars’ van de Koninklijke. Een 
wedstrijd die na zijn overlijden op 24 
maart 2016 geheel in het teken van 
Johan Cruyff komt te staan.
Hoewel de FC Birdaard al het nodi-
ge had voorbereid voor het duel 
op 4 juni  kon er vrij snel een nieu-
we datum worden gevonden en dat 
werd de 18e juni.

De naam Ajax werkt op het publiek 
als een magneet. Voetbalvereniging 
AFC Ajax vierde eind jaren zestig, 
begin jaren zeventig grote successen 
in Europa. Maar liefst drie maal werd 
de Europa Cup voor landskampioe-
nen gewonnen en de Wereldbeker 
voor clubteams. Ajax-spelers als 
Johan Cruyff, Johnny Rep e.a. kre-
gen een status die te vergelijken is 
met die van de huidige popsterren. 
Maar voetbalsuccessen komen en 
gaan in golfbewegingen. De gouden 
generatie viel uit elkaar of werd te 
oud voor het presteren op een hoog 
niveau. Toch bleven de voetbalma-
ten van weleer aan elkaar verbon-
den door het spelen van wedstrijden 
onder de vlag van Oud Ajax. 
Pas sinds 1992 werden die bijeen-

komsten professioneler. Er werd 
het initiatief genomen om een 
vereniging op te richten voor de 
Ajax-vedetten van weleer. Het eer-
ste bestuur bestond uit Piet Keizer, 
Werner Schaaphok, Dick Schoenaker, 
Jan Mulder en Sjaak Swart. In ‘Lucky 
Ajax’ werd een toepasselijke naam 
gevonden. In de succesjaren kreeg 
de club uit Amsterdam regelmatig 
dit etiket opgeplakt als in de laatste 
minuten weer eens een lastige wed-
strijd werd gewonnen. 
Nog altijd voetbalt het gezelschap 
onder deze geuzennaam en het is 
een gewilde tegenstander gewor-
den die garant staat voor het trekken 
van veel publiek. 

Het niveau wordt bewaakt door als 
voorwaarde te stellen dat selec-
tieleden  van Lucky Ajax meer dan 
100 wedstrijden in Ajax 1 moe-

ten hebben gespeeld. Zo draven 
er regelmatig grote namen op by 
Lucky Ajax, een greep daaruit: Sjaak 
Swart, ‘mister Ajax’ en het boeg-
beeld van Lucky Ajax, elftalleider 
Werner Schaaphok, de broertjes De 
Boer, al is Frank momenteel gebles-
seerd, de broertjes Richard en Rob 
Witschge, Dick Schoenaker, Simon 
Tahamata, Peter Boeve, de onlangs 
gestopte Johnny Heitinga, Stanley 
Menzo, Bryan Roy, Peter van Vossen, 
John  Bosman, AZ-trainer John van 
de Brom, Wilco van Buren, Dennis 
Gerritsen, oud-Cambuurkeeper Fred  
Grim, Peter van der Hengst, Michael 
Reiziger, Olaf Lindenbergh, Sonny 
Silooy, Kenneth Perez, Michel Kreek, 
Leo van Veen, Wamberto, Edo Ophof, 
Wim Meutstege, Danny Muller en 
Brian Roy e.a. 
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JUBILEUMKRANT  FC Birdaard 50 jaar  1966 - 2016

TUSKEN SKIEPPEKEUTELS EN SWELLESTURTEN

I. Het veld aan de Wierewei onder Stenendam 
Hoeveel mensen zullen zich niet 
afgevraagd hebben waarom de 
nieuwe voetbalvereniging FC 
Birdaard, op dat afgelegen stuk 
weiland aan de Wiereweg onder 
Stenendam werd weggestopt. 
Schaamde het dorp Burdaard, 
waar men tot dan uitsluitend 
korfbalde, zich mogelijk voor de 
beginnende voetballers? Ik moet 
toegeven dat er zich op dit veld 
inderdaad zaken hebben afge-
speeld waar het dorp zich voor 
zou moeten schamen. Laat ik de 
meer bloedige details maar ach-
terwege laten. 

In 1966 werd voetbalvereniging FC 
Birdaard opgericht, de reden waar-
om er dit jaar uitbundig feest wordt 
gevierd. “De vereniging steld zich 
ten doel de voetbalsport in Birdaard 
e.o. te bevorderen”, zo citeer ik de 
statuten, de spellingsfout krijgt u 
er op de koop toe. “Zij tracht dit 
doel te bereiken door het houden 
van oefeningen, het spelen van 
wedstrijden en verder door wetti-
ge middelen, welke aan het doel 
bevorderlijk zijn”. Mooie woorden 
maar gemakkelijker opgeschreven 
dan uitgevoerd. Het leek er namelijk 
in 1966 geheel niet op dat de nieu-
we vereniging zo’n solide basis zou 
krijgen dat het 50-jarig bestaan ooit 
nog eens gevierd zou kunnen gaan 
worden. Het was omdat de F.V.B. 
voorschreef dat een vereniging een 
bestuur moest hebben, anders zou 
men zeker zonder die poespas zijn 
begonnen. 5 oktober 1966 zou de 
officiële oprichtingsdatum van de 
FC  Birdaard worden.  Maar in okto-
ber waren de competities al begon-
nen en de FC had nog geen speel-
veld tot haar beschikking. Daarom 
werd besloten, dat er in dat eerste 
seizoen 1966 – 1967 alleen maar 
vriendschappelijk gevoetbald zou 
worden. De eerste wedstrijd was 
tegen Jistrum, de oude vereniging 
van oprichter Bauke Vaatstra.
Die vriendschappelijke wedstrijdjes 
waren meest vrij kansloze missies 
die met grote cijfers verloren gingen. 
Dus het was een wijs besluit om de 
FC nog niet tot de officiële compe-
tities toe te laten. In Burdaard werd 
gespeeld op het korfbalveld, achter 
Pro Rege. Hier werd ook getraind, in 
de winter werd er bij een armoedig 
lichtpuntje getraind achter gara-
ge Merkus en bij slecht weer in een 

overdekte loods bij ‘it strontfabryk’ 
aan het Ljouwerterein. Het velden-
probleem werd aangekaart bij de 
autoriteiten. In 1966 bestond nog de 
situatie dat het dorp Burdaard, ten 
zuiden van de Ee, in de gemeente 
Dantumadiel lag, het noordelijk van 
de Ee gelegen gedeelte heette nog 
Wanswerd-aan-de-Streek en viel 
officieel onder Wanswerd (dorp) en 
lag in de gemeente Ferwerderadiel. 
Het bood wel de kans om twee 
gemeentebesturen te benaderen 
voor een voetbalveld. In Ferwert 
kreeg men op het gemeentehuis te 
horen dat men druk bezig was met 
de aanleg van een modern sport-
complex voor de dorpen Burdaard, 
Wânswert (en de Streek) en Jislum. 
Het nieuwe complex stond gepro-
jecteerd voor het hetzelfde terrein 
achter Pro Rege. De ambtelijke 
molens draaiden, maar niet zo snel 
dat de FC hier op korte termijn al 
baat bij zou hebben. Toen is men 
naar Murmerwoude getogen en daar 
zette wethouder Kees Boersma de 
Burdaarder delegatie op het spoor 
van de Ruilverkavelingscommissie. 
Ruilverkaveling Dantumadeel was in 
volle gang en de wethouder meen-
de dat er onder Stenendam nog een 
stuk weiland ‘over’ bleef. De voetbal-
lers haasten zich dezelfde dag nog 
naar de Ruilverkavelingscommissie 
en men kreeg toestemming om een 
perceel weiland aan de pas aange-
legde Wiereweg, ook al weer tijde-
lijk, te gebruiken. Het stuk weiland 
moest door de voetballers zelf speel-
klaar worden gemaakt: het diende 
nog geëgaliseerd te worden en er 
moest drainage komen, doelen en 
kleedhokjes en volgens het clubar-
chief “dit moest ook nog zo gebeu-
ren dat wij er gewoon om door kon-
den voetballen”. Volgens de notulen 
was het “een gemakkelijke zaak om 
aan vrijwilligers te komen voor aller-
hande klusjes, want iedereen zegt 
spontaan zijn medewerking toe. De 
moeilijkheid is echter dat zij ook net 
zo spontaan weer wegblijven..’. Het 
nadien omgeturnde weiland werd 
eertst afgekeurd door de K.N.V.B. 
maar nadat er ‘nog wat aan gedok-
terd’ was, was het speelklaar ‘mits er 
niet teveel klachten komen van de 
bezoekende verenigingen’. Eigenlijk 
had het geheel omgeploegd moeten 
worden en opnieuw ingezaaid maar 
de tijd daarvoor ontbrak. De wed-
strijden moesten regelmatig afge-

last worden ‘want als er wat water 
was gevallen dan is het een moeras’ 
De samenwerking met de veehou-
der was uitstekend: ten gerieve van 
de voetballers werden er ’s zomers 
alleen schapen op toegelaten… 
      
Een kaal stuk land, midden in die 
andere kale stukken ‘greide’, met op 
de juiste afstand twee keer drie hou-
ten palen. Een houten hokje dat meer 
gemaakt leek om de schapen die er 
nog regelmatig liepen, een schuil-
plaats te bieden. Het terrein dat de 
naam voetbalveld amper waard was 
bood  psychologisch gezien enorm 
veel voordelen op bezoekende 
teams. Ik heb zelf nog meegemaakt 
dat de schapen van het veld dien-
den te worden verwijderd alvoren er 
tegen een bal getrapt kon worden. 
De achtergebleven schapenkeutels 
zorgden al bij voorbaat voor een 2 – 
0 voorsprong op stadse ploegen. De 
schimpnaam ‘skieppekoppen’ die de 
Burdaarders al droegen kreeg er een 
nieuwe dimensie bij.
Met opvallend witte letters stond er 
FC BIRDAARD op het hokje geschil-
derd. Dat was de enige aanwijzing 
dat het weiland niet voor land-
bouwdoeleinden werd gebruikt. 
Het hokje was in twee bescheiden 
ruimtes opgedeeld: eentje voor de 
thuisclub en eentje voor de gasten. 
Het vertoonde zulke grote naden 
dat de wind ook binnenin vrij spel 
leek te hebben. De donderpreek 
bij de tegenstander kon woordelijk 
worden mee geluisterd. Er was een 
ruimte overgespaard voor de opslag 
van het materiaal en voor de leids-
man, die in die tijd bekeken werd als 
een noodzakelijk kwaad. Daar kon 
de goede man zich in zijn scheids-
rechterskloffie hijsen en zich bezin-
nen op de vraag op welk moment hij 
de greep op de wedstrijd of moge-
lijk op zijn hele leven, had verloren. 
Stromend water, laat staan warm 
stromend water leek in geen velden 
of wegen te bekennen.
Of toch wel, zo’n 250 meter van het 
veld bevond zich de boerderij van de 
familie Veenstra, Steendamsterweg 
24. Van de acht kinderen wer-
den zoons Gerke, Harm en ‘Janke’ 
gewaardeerde leden van de vereni-
ging. Om de voetballers op de juiste 
tijd in de pauzes van thee te voorzien 
was een operatie die met militaire 
precisie moest worden uitgevoerd. 
Wanneer er wedstrijden uitliepen 

Gedachten by 46 jier FC Burdaard

>>

FC Birdaard 1 bij haar debuut in de 3e klasse FVB 1967 – 1968:
Staand v.l.n.r. Louw Terpstra, Jan Kingma, Jan van der Veen, Binne Tjoelker, Pieter Jansma
Gehurkt v.l.n.r. Gerrit Hoekstra, Rense Kingma, Sietse Monsma, Fonger de Vlas, Gaatse Rozenga en Harm van der Veen

FC Birdaard 50 jier, wêr is de tiid 
bleaun? Myn eigen sportive karrie-
re sette yndertiid útein op in kuor-
balfjild, by ús thús achterhûs. Thús 
wie yn Wânswert en dêr waard 
fûleindich kuorkeballe, krekt as yn 
Burdaard. Ik haw mar ien jier lid 
wêze mochten fan M.K.F. (Mei Krêft 
Foarút).Doe doekte dy feriening 
op omdat in hiele lichting senioa-
releden  nei harren trouwen echt 
mei krêft foarút woenen en dan 
moast men net yn Wânswert bliu-
we.. Dat wat kaam it moai út dat 
der yn Burdaard in fuotbalferie-
ning oprjochte wie en der yn 1970 
foar it earst ek bern by fuotbalje 
koenen. De trainings mei meester 
Veenstra op it fjildsje achter Pro 
Rege. It fjild bûten Burdaard alhiel 
by Stiennendaam, yn myn beleving 
waaide it der ivich en altiten. Op it 
fytske nei De Geast om as welpen 
ús debút te meitsjen tsjin de hûne-
wippers mei 0 – 2 winst. Mei dêrnei 
in earerûnde troch Wânswert – dêr 
wie men gau trochhinne hear – 
beleanden wy ússels foar dy pres-
taasje.
Mei troch de súksessen fan Ajax 
rekke ik yn dy tiid sljocht fan fuot-
baljen. Woansdeitemiddeis earst 
in oerke op bêd oars mocht ik de 
jûns it Europa Cup-fuotbaljen op 
televyzje net útsitte. Myn Ajax-
helden, Cruyff, Krol, Neeskens en 
Sjakie Swart hongen yn kleurepos-
ters boppe it bêd. Ik hâlde alles by 
yn tsjûke plakboeken. Hoe wrang is 
it net dat yn de dagen (maart 2016) 
dat ik dit stikje oan it skriuwen bin, 
myn grutte jeugdheld Johan Cruyff 
komt te ferstjerren. Alles van waar-
de is dus echt weerloos. 
Yn ‘e tuskentiid trochrûn ik by de FC 
Birdaard alle alvetallen, útsein by 
de froulju, mar mei de tsjinwurdige 
stân fan de technyk witte jo net wat 
der skielk noch mooglik is. Nei ús 
trouwen binne wy nei de Dokkumer 
Wâlden gien dêr’t ik myn wurk fûn. 
Bongeljend tusken de earste en 
twadde seleksje by de FC hingjen 
bleaun. Twa  kampioenskippen 
achter elkoar ûnder lieding fan 
Eeltsje Terpstra mei it twadde. Ek in 
soad dingen yn it fjild útheefd dêr’t 
ik no’t ik pake bin miskien mar net 
mear grutsk op wêze moat. Ik haw 
der al myn fuotbalnamme Pripke 
oan oerhâlden.
It fjild op Stiennendaam wie der 
doe al net mear. Op it smûke sport-
kompleks De Zwaluw ûnder de 
wjukken fan de letter wer opboude 
mûne mei deselde namme, belib-
be ik myn sterkste fuotbaljierren. 
De neisit mei Eeltsje en Riekje yn 
de kantine, bytiden mei it ljocht út 
omdat wy der bûten sluterstiid sie-

ten - it kaam yn dy tiid krekt mei de 
ferdieling fan de opbringsten fan 
de kantine. Harm en ik traine en ús 
froulju mei – dan wienen wy temin-
sten noait te let thús -  ferwoeden 
oan it hantwurkjen yn ‘e kantine. It 
libben wie doe noch aardich  oer-
sichtlik.. Traine by – 20 graden mei 
de oare deis de Alvestêdetocht. Mar 
ek de dea op datselde trainingsfjild 
fan Jan Noordstra, it stiet mei 30 jier 
letter noch skerp op it netflues. 
Myn Sijke en ik krigen bern en dy 
mocht ik sneons geregld by pake 
en beppe Burdaard parkeare sadat 
pa-lief him útlibjen bliuwe koe 
binnen en bûten de krytlinen. Mar 
mei it âlder wurden waard de neisit 
hieltiten geselliger, ek dêryn binne 
it by Birdaard kampioenen. Dat hâl-
de wol yn dat ik gauris op it fytske 
hinne en wer peddelje moast, woe 
myn hobby my net op plakken as 
Veenhuzen bringe. Op dat fytske 
lutsen op de krusing Wiereweg 
en Siennendaamsterdyk de eagen 
gauris wer nei dat plak dêr’t it ear-
ste fjild fan de FC Birdaard wie. Net 
mear as sadanich te herkennen tus-
ken de greiden yn 50 tinten grien. 
It hokje, de doelpeallen, ik kin it 
my no noch sa foar de geast helje. 
It knappen fan de stikkene skonk 
fan neef Sietse Rozenga, ik hear it 
noch, de fiif corners dy’t yn ien kear 
achter de fertwifele keeper Oke van 
der Meij waaiden, de skiep dy’t wy 
foar de wedstriid fan it fjild ferwei-
dzje moasten, Auke – ouwehoer – 
Spijksma dy’t him mislik smookte 
oan de swiere shagjes dy’t elkenien 
mar wat graach foar him draaie woe. 
En no op myn âlde fuotbaldei beheint 
it aktive fuotbaljen him ta de mâle 
manlju fan de 45+. Boppedat lei-
derje ik mei Liuwe ‘Dolly’ Kingma It 
Tredde, Lieuwe soe dat wêze om wat 
werom te dwaan foar de klup dêr’t 
ik safolle fuotbalwille belibbe haw? 
De beide reiskes mei dyselde mâle 
manlju nei New Castle binne ek om 
net wer te ferjitten. It nije sportkom-
pleks De Swellen dat der nei in soad 
bargebiten kommen is docht wat 
komfort oanbelanget yn neat wer-
omtinken oan de behyplike omstan-
nichheden dêr op Stiennendaam. 
Toch is der ien oerienkomst: ek 
hjir waait it meast dat it rikket.. En 
yn wêzen is yn dit Jubeljier – om it 
mei Harry Vermegen te sizzen - de 
sirkel rûn: yndertiid fol fan de Ajax-
súksessen op it fytske nei in wyn-
derich Stiennendaam, dit jier nei 
de Jubileumgalawedstriid mei myn 
helden fan alearen, feriene ûnder de 
namme Lucky Ajax, wa mei himsels - 
eksa lucky - ‘lucky’ neame…?  

Pieter van der Bij
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moest ‘frou Veenstra’ hier flexi-
bel op in zien te spelen. 
Zoon Harm (60) heeft twee periodes 
bij de FC Birdaard gespeeld, toen hij 
op de ouderlijke boerderij woonde 
en later toen hij al woonachtig was 
in Damwâld:

“Het was eind jaren zestig, de 
Ruilverkaveling Dantumadeel was in 
volle gang. Tijd voor nieuwe wegen 
met daaraan inmense ligboxenstal-
len en een meer natuurlijke herverde-
ling van weilanden zodat die dichter 
bij de bestaande ‘pleatsen’ kwamen 
te liggen. Zo werd er ook een nieu-
we weg aangelegd dwars door de 
landerijen van Rinsumageest naar 
Bartlehiem, de Wiereweg. En tot onze 
verbazing verscheen er rond 1968 
vlakbij de kruising van de Wiereweg 
met de Steenendamsterweg een heus 
voetbalveld. Dit voetbalveld kwam op 
het van Marten Teitsma, de bekende 
veekoopman uit Burdaard. Een voet-
balveld aangelegd midden ‘op ‘e prai-
rie’. Er waren in geen velden of wegen 

beschuttende bomen te bekennen – 
los van de aangelegde begroeiing om 
de nabij gelegen begraafplaats - en 
het leek er altijd te waaien. Een hou-
ten hok als kleedbox en opslagruimte, 
zonder water of elektriciteit, dus zeker 
geen douches .

Mijn vader en moeder Jan en Tetje 
Veenstra hadden een ‘spultsje’ een 
paar honderd meter verderop aan de 
Stenendamsterweg. Moeder Tetje had 
een paar grote ketels en daarin werd 
de thee gemaakt voor in de rust.
Het zal soms een hele toer zijn geweest 
om deze ketels met kokend heet water 
te vervoeren, maar het is altijd gelukt. 
Volgens mij hing zij de ketels aan het 
stuur van de fiets en liep ze zo naar het 
voetbalveld. Mogelijk dat ze het karre-
tje dat bestemd was voor de melkbus-
sen, daar ook wel voor inschakelde. 
Ikzelf heb met de tractor het gras een 
tijd gemaaid, waarbij vader Jan “mei 
de seine” de plekken in de goals maai-
de. Ik zie hem nog staan, met ‘in pypke 
smooktabak’ in de mond en de eeuwi-
ge pet op! Toen ik iets ouder werd heb 
ik nog een poosje de lijnen gekalkt en 
ik bracht op de zaterdagochtend de 
cornervlaggen aan.
Mijn vader had naast een dertigtal 
koeien ook een dertigtal schapen die 
het wedstrijdveld ook kaal hielden. In 
het voorjaar lag er wel eens een nest 

met eieren op het veld, die we dan voor 
de wedstrijden netjes langs de kant 
van de sloot legden, en na de wedstrijd 
weer terug in het nest. Het zou me niet 
verbazen dat er geen enkel ei uitge-
broed is en dat ze uiteindelijk allemaal 
in de koekenpan zijn beland … 

Toen de FC Birdaard een nieuw voet-
balveld kreeg toegewezen in het 
dorp zelf hebben mijn ouders het 
(groene) houten hok gekocht. Dit als 
extra opslagruimte voor het uitdij-
ende machinepark. Volgens de fami-
lie Hoeksma die nu op de boerderij 
Stenendamsterweg 24 woont is het 
hok een jaar of 15 terug gesloopt.”.
De schaamte voor het veld aan de 
Wierewei onder Stenendam lijkt 
zo diep te zitten dat er in Burdaard 
geen foto’s van het veld bewaard 
zijn gebleven. Toevallig kwamen 
via via bij het maken van het boekje 
bij het 25-jarig jubileum bijgaande 
twee foto’s nog boven water bij een 
bezoekende vereniging. Hoewel er 
dus geen FC Birdaard-spelers op 

staan zijn te foto’s te uniek om niet 
bij dit verhaal af te drukken. Het 
geeft een indruk van de abomiabe-
le grasmat waar de voetballers  de 
meest vreemde capriolen lijken uit te 
halen om op de been te blijven. Maar 
ook van de ‘behyplike’ kleedhokken 
waar de weinige toeschouwers kleu-
mend een plekje in de ‘lijte’ zoeken 
voor de immer waaiende winden en  
Tet Veenstra lijkt weer tijdig voor het 
kopje thee te hebben gezorgd.  

Pieter van der Bij      

>>

TUSKEN SKIEPPEKEUTELS EN SWELLESTURTEN 

Het sportcomplex aan de Jislumerdyk ‘De Zwaluw’
Er had op dat veld aan de Wiereweg 
onder Stenendam nog geen bal 
gerold of er lag bij de gemeen-
te Ferwerderadiel oktober 1966 
al een plan klaar voor nieuw aan 
te leggen velden in Birdaard/
Wanswerd aan de Streek. Er zou 
echter nog veel water door de Ee 
moeten stromen voordat er ook 
daadwerkelijk ballen gingen rol-
len op het nieuwe complex. Mei 
1974 zou het nieuwe complex pas 
geopend worden en op een ande-
re plaats dan gedacht.

De nieuwe velden waren aanvanke-
lijk geprojecteerd achter Pro Rege. 
Daar waar al gekorfbald werd, waar 
de nieuwe voetbalvereniging tegen 
een bal trapte en de school de bui-
tenlessen voor gymnastiek verzorg-
de. Pro Rege moest omgevormd 
worden tot dorpshuis, een nieuwe 
gymnastiekzaal maakte ook onder-
deel uit van de ambitieuze plannen, 
de voetballers en de korfballers zou-
den er elk een veld met een geza-
menlijke oefenhoek krijgen. Ruime 
parkeergelegenheid zouden de 
plannen moeten vervolmaken.
De ambtelijke molens leken voort-
durend geplaagd te worden door  
windstilte; er kwam nauwelijks schot 
in de uitvoering van de plannen. 
Het bracht FC Birdaard in een steeds 
lastiger parket. Men had slechts tij-
delijke ontheffing van de Bond om 
het veld op Stenendam te bespelen, 
er mochten  niet te veel klachten 
komen van bezoekende verenigin-
gen. Wedstrijden moesten bij slecht 
weer regelmatig worden afgelast. 
Bovendien dreigde de agrariër die 
feitelijk eigenaar was van het terrein 
voortdurend het veld op te eisen 
voor zijn eigen bedrijfsvoering. 
Het schoot ook niet echt op dat de 
onderhandelingen over de aankoop 
van de gronden achter Pro Rege stuk-
liepen. Daardoor werd het blikveld 
van de gemeentelijke overheid ver-
legd naar de gronden meer noorde-
lijk van het dorp, aan de Jislumerdyk. 
Het betekende opnieuw uitstel maar 
geen afstel. Want op 11 februari 1972, 
zo bleek uit een brief uit het archief 
van de gemeente Ferwerderadiel, 
kon de Heidemij beginnen met de 
aanleg van de nieuwe sportvelden. 
Het zou worden uitgevoerd in het 

kader van de ACW (Aanvullende 
Civiele Werken). Februari 1973 werd 
nog verlenging van het project aan-
gevraagd voor het realiseren van 
verharding van het parkeerterrein, 
de beplanting, een wandelpad met 
afrastering en een toegangshek met 
veldafscheiding.

Ingebruikname en opening
In het najaar van 1973 was de aanleg 
van het nieuwe complex al zo ver 
gevorderd dat het bespeeld mocht 
gaan worden. Maar eerst diende zich 
nog een probleem aan. Men had 
de beschikking gekregen over een 
oefenveld maar  verlichting ontbrak. 
En gedurende het seizoen vinden 
toch de meeste trainingen in het 
donker plaats.. Met een eigen bij-
drage van de voetbalvereniging kon 
ook dat probleem worden opgelost. 
Op een prachtige zaterdag, 18 mei 
1974, was het eindelijk zo ver. De 
opening van het gymnastieklokaal 
en de sportvelden. Het programma 
zag er als volgt uit:
 
- 13.00 start optocht met muziek-

korps Concordia te Wânswert en de 
diverse sportverenigingen

- 13.50 officiële opening gymnas-
tieklokaal door A. Oosterhof, voor-
zitter van het Ontwikkelingsschap 
De Kleibouwstreek 

- 14.00 onthulling naam van het 
sportveld en opening door de heer 
Van Wijlen, Rijksconsulent lichame-
lijke opvoeding te Leeuwarden 

- 14.10 demonstraties voetbal, korf-
bal, volleybal en slagbal

- 15.15 receptie voor genodigden in 
Pro Rege

- 16.45 demonstratie gymnastiek 
clubs in gymnastieklokaal

- 17.40 einde van de plechtigheid

Het sportveld kreeg de naam De 
Zwaluw en het gymnastieklokaal de 
naam Phoenix. Beide namen kwa-
men van de beide molens die langs 
de Ee in het dorp gestaan hebben. 
De voormalige molen De Phoenix 
op het terrein van de houtzagerij die 
achter de huidige garage ASB heeft 
gestaan. De andere molen stond 
aan het eind van de Mounewei maar 
deze werd tijdens een onweer op 11 
november 1972 getroffen door de 
bliksem en brandde grotendeels af. 
De molen, een baken voor de vele 
watersporters die door Burdaard 
komen, kon pas na moeizame onder-
handelingen met de eigenaresse 
aangekocht en weer opgebouwd 
worden. In 1984 was de molen weer 
in volle glorie te bewonderen en zou 
het een markant plaatje gaan vor-
men met het voetbalveld dat inmid-
dels ‘smûk’ omgeven was door de 
nodige begroeiïng. 

TROS penaltybokaal
Zijn van het veld op Stenendam nau-
welijks foto’s bewaard gebleven, het 
nieuwe veld aan de Jislumerdyk ver-
scheen een half jaar na opening al op 
de landelijke televisie. FC Birdaard 
had in 1973 de Sportiviteitsbeker 
gewonnen en kreeg de eer om het 
spits af te bijten voor het nieuwe 
televisieprogramma: de TROS-

penaltybokaal. Zes jeugdspelers 
mochten op 19 september 1974 vijf 
strafschoppen nemen op de keeper 
die in die zomer met het Nederlands 
elftal furore had gemaakt met het 
totaalvoetbal op het WK in Duitsland, 
Jan Jongbloed. Een dag eerder was 
de Sportiviteitsbeker door burge-
meester Willem van Mourik uitge-
reikt aan voorzitter Wieger Jellema. 
Het zestal jeugdspelers, geselec-
teerd door Rense Kingma, die de 
keeper onder vuur mochten nemen 
vanaf de elfmeter-stip, waren Gouke 
Terpstra, Jeen de Boer, Piet Monsma, 
de broers Herman en Bauke de Vries 
en Wouter van Dijk. 8 keer wisten de 
Burdaarder spelertjes de keeper te 
laten vissen. Op woensdagmiddag 2 
oktober 1974 volgde de televisieuit-
zending van het spektakel. 

Veertig jaar heeft FC Birdaard dit 
complex bespeeld. Er is in die veertig 
jaar  veel gebeurd; zowel hoogte- als 
dieptepunten. Die komen ook in de 
andere stukjes en op foto’s in deze 
Jubileumkrant aan de orde. Het veld 
zou eind jaren tachtig nog eens ingrij-
pend moeten worden gerenoveerd. 
Want net als op Stenendam moesten 
er te pas en te onpas wedstrijden 
worden afgelast wegens de slechte 
conditie van het veld. Op 2 septem-
ber 1990 werd het veld weer her-
opend na een ingrijpende renovatie. 
Nadien zijn de velden geprivatiseerd 
en werd de FC zelf verantwoordelijk 
voor het onderhoud. 

Er kwam rond 1980 een kantine 
die met hulp van veel vrijwilligers 
werd gebouwd. Daarna werd er nog 
een bestuurskamer aan de kantine 
gebouwd.
Een man die daar nauw betrokken bij 
is geweest is de voormalige voorzit-
ter, de man die sneller spreekt dan 
zijn schaduw: 

Jaap Schuurman
Er zijn minder goede ervaringen 
bekend wanneer zgn. import zich in 
een dorp vestigt, zich in het vereni-
gingsleven stort, een heleboel over-
hoop haalt, de rokende puinhopen 
achterlaat en weer vertrekt. Er zijn 
echter ook uitzonderingen op die 
regel. We noemen hier de huidige 
voorzitter en ‘Brabo’ Eric Wagemakers 
maar ook Jaap Schuurman vormt een 
gunstige uitzondering op dat gege-
ven. Jaap kwam in 1976 in Burdaard 
wonen en was vanaf die tijd nauw 
betrokken bij FC Birdaard. Hoewel 
Jaap zich nog een ‘blauwe maandag’ 
het eerste elftal inpraatte maakte hij 
al gauw deel uit van het legendari-
sche vierde elftal van ‘Swarte Geart’ 
van der Veen. Een elftal dat  veel 
beter zou aansluiten op Jaap zijn 
voetbalcapaciteiten (of een gebrek 
daar aan). Jaap zijn kwaliteiten lagen 
meer op het bestuurlijke en commer-
ciële vlak. Zo haalde hij tussen 1977 
en 1990 met ‘stille kracht’ Gaatse 
Rozenga de  lotto- en totogelden 
op. Die vormden in die periode een 
belangrijke bron van  inkomsten. 

Het bekende voetbalblad Voetbal International heeft een rubriek waarin wekelijks een 
andere amateurvereniging in het zonnetje wordt gezet. Op maart 2011 was FC Birdaard 
aan de beurt. Op de foto een bekend beeld; de Burdaarder harde kern gevormd door de 
helaas overleden Sieds Kingma (rechts) en Siemen de Boer kijken op comfortabele wijze 
achter glas op een gure zaterdag naar de wedstrijd FC Birdaard 1 – W.T.O.C. 1. Rechts de 
machtige molen waar het sportcomplex naar vernoemd is.   

De 11-jarige Herman de Vries schiet raak op Nederlands Elftal-keeper Jan Jongbloed >>
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Wij als oefentherapeuten Mensendieck zijn paramedici die 
 expert zijn in houding en beweging. Samen met u werken wij 
aan verbetering van uw houding en uw bewegingspatroon. 
Hierbij wordt u gestimuleerd om zelf na te denken over oplos-
singen. Met vele klachten aan het houdings- en bewegings-
apparaat kunt u bij ons terecht. Voorbeelden van klachten zijn: 
lage rugklachten, houdingsafwijkingen zoals scoliose kyfose 
en gameboyrug, hernia, bekken- en SI-klachten, artrose en 
 osteoporose, reuma en fibromyalgie, werk gerelateerde klach-
ten, hoofdpijn- en spanningsklachten, enz. Tevens zijn wij lid 
van het netwerk chronische pijn en behandelen wij chronische 
klachten in nauwe samenwerking met revalidatieartsen. Ook 
voor hydrotherapie in een extra warm zwembad kunt u bij ons 
terecht. Naast oefentherapie is het nu ook mogelijk gebruik 
te maken van het beweegplein in Sunenz Sionsberg waar we 
 medisch fitness geven.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar:  
Iris en Bernard Geerlink,  
tel: 06-27 25 05 32 voor Jislumerdyk 12 en Brugweg 10  
(donderdag-avond) 
tel: 0519-29 74 36 voor locatie Sionsberg Dokkum.  
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In 1995/1996 werd de Activiteiten 
Commissie van de FC opgericht. 
De grondleggers hiervan waren 
Sjoerd van Slooten (voorzitter), 
Anita Hoekstra (penningmeester), 
Lyda Jansma (secretaris), Reina 
Terpstra, Johan Jager en Riemer 
Kooistra (algemene leden). Later 
kwamen o.a. Akke Feenstra en 
Hessel Katsma het team verster-
ken.

Het idee achter deze oprichting 
was dat de FC meer activiteiten 
buiten het voetbal om wilde gaan 
organiseren, en dan met name voor 
de jeugdleden. FC Birdaard moest 
een bindende factor worden om 
niet alleen met elkaar te sporten 
maar ook om leuke activiteiten met 
elkaar te ondernemen. Hier moesten 
natuurlijk wel de nodige sponsoren 
voor worden gevonden om die zo 
nobele doelstelling ook financieel 
waar te kunnen maken.
Daarvoor werd de Club van Honderd 
opgericht. Men kwam voor 100 gul-
den per jaar met eigen naam op 

een groot sponsorbord te staan dat 
in de kantine hing. Bij aanmelding 
kreeg men een mooie FC Birdaard 
paraplu en aan het eind van het 
seizoen kreeg men een uitnodiging 
voor een gezellige avond met een 
buffet en muziek. Nog een bron van 
inkomsten was het verkopen van 
het programmaboekje bij de thuis-
wedstrijden van het 1ste elftal. En 
na de wedstrijden van het 1ste werd 
regelmatig het draaiend rad rondge-
draaid. Met al deze inkomsten kon-
den er voor alle jeugdteams diverse 

activiteiten worden georganiseerd. 
Ik zal er hier een paar opnoemen. Er 
was voor de jongste jeugd het jaar-
lijkse Sinterklaasfeest. Ook werden 
er wedstrijden bezocht van de Friese 
profclubs Cambuur en Heerenveen. 
Er waren bioscoopbezoeken, kano-
varen en aan het slot van elk sei-
zoenmt alle jeugdleden gezamenlijk 
naar een pretpark of er werden acti-
viteiten georganiseerd op het eigen 
sportveld, met sport en spe, hinder-
nisbanen, (water)glijbanen, spring-
kussens etc. Dit werd door de jeugd 

altijd zeer gewaardeerd.
Tot op de dag van vandaag is de 
Activiteiten Commissie nog springle-
vend. De bezetting is door de jaren 
natuurlijk wel veranderd. Met het 
overlijden van Reina Terpstra en het 
om persoonlijke redenen bedanken 
van Sjoerd van Slooten verloren wij 
actieve commissieleden van het eer-
ste uur. Bovendien kwam er na 18 
en 17 jaar een einde aan de periode 
van Anita, Johan en Riemer. Ze wer-
den door de FC Birdaard op waarde 
geschat en tot Lid van Verdienste 
benoemd.
Enkele jaren terug werd naast de 
Activiteiten Commissie Junioren, 
ook een Activiteiten Commissie seni-
oren opgericht, naar een idee van 
Sybrand Smit.
De Seniorencommissie is opgestart 
door Sybrand Smit, Anita Hoekstra, 
Hiele Feenstra, Eddy Terpstra en 
Edwin Kooistra. Later is deze com-
missie aangevuld met Mirjam Prins, 
Marjan van Kammen, Douwe Sjirk 
Zijlstra en Tim Weidenaar. Zoals de 
naam al aangeeft, is de Activiteiten 

Commissie senioren bedoeld voor 
de oudere leden (en niet leden).
De volgende activiteiten komen 
jaarlijks terug; de OFC (Open 
Ferwerderadiel Cup), darttoernooi-
en, sjoeltoernooien en bingo avon-
den. Ook de Ferwerderadiel Cup in 
de zaal werd een aantal keren geor-
ganiseerd. Bij afgelastingen kan men 
klaverjassen in de kantine en de jaar-
lijkse oudejaarsborrel  die in samen-
werking met het hoofdbestuur 
wordt georganiseerd, mag zeker niet 
worden vergeten.
De huidige bezetting van de AC 
(jeugd) is Janne Dijkstra, Janny 
Oberman, Berber Tolsma, Willem 
Rene Kingma, Ids de Boer en Theo 
Meindertsma. Er wordt door de 
Jubileumcommissie dan ook dapper 
van hun organisatorische talenten 
gebruik gemaakt. 
Ik wens een ieder voor nu en in de 
toekomst nog veel plezier bij de 
vereniging en waardering voor hun 
inzet.

Riemer Kooistra

Ik was als bestuurslid in die perio-
de betrokken bij een hoop 
gebeurtenissen rond FC Birdaard. 
Wie herinnert zich niet de kerst-
zaalvoetbaltoernooien in sport-
hal De Heechfinne te Ferwert. Met 
deelnemende ploegen als 
Cambuur, Heeren veen, Sneek, 
Broekster Boys en het versterkte 
FC Birdaard. Het zorgde voor uit-
verkochte zalen.  De feestavon-
den met o.a. BZN (Annie Schilder), 
een avondje Thialf met de 
Feanster Flyers zal ik ook niet 
gauw vergeten.

Het 1e was ongeslagen kampioen 
geworden en met Jan Feenstra 

(Tobo) en nog een paar vrijwilligers 
op naar Heerenveen. Groot was mijn 
verbazing dat die avond bijna half 
Birdaard meeging. Het werd een fan-
tastische avond.
Hoogtepunten waren ook de bouw 
van onze kantine door de vrijwilli-
gers uit de sportclubs in Birdaard en 
de start van het FC Birdaard nieuws.
Omdat we nog geen kantine had-
den was onze pleisterplaats café 
’t  Hoekje. Vooral ’t roemruchte 
4e elftal van coach ‘Swarte Geart’ 
mocht dan nog wel eens blijven 
hangen. Door hem is ook de kla-
verjasclub opgericht die nog steeds 
bestaat.
Zaterdagsavonds werd altijd nage-

kaart over het wel en wee van de 
elftallen.
Ik raakte met de leider van het 1e elf-
tal, Arnold Koning, in gesprek over 
mijn voormalige club Rood-Geel. Die 
hadden zelf een kantine gebouwd 
met vrijwilligers uit de club en over 
het clubblad dat ik eens per maand 
rondbracht. Eigenlijk moesten wij 
ook maar eens een clubblad uit-
brengen. Dit gesprekje werd ook 
gehoord door Swarte Geart en 
Amsterdammer Gerrit Landzaat. 
Deze mensen werden gelijk enthou-
siast: begin maar, wij helpen je wel.
Sponsors werden gezocht en elftal-
leiders verplicht om een verslag van 
hun elftal in te leveren. Mevrouw 

Landzaat typte alles uit en met haar 
man werd alles zondags met de 
hand gestencild. Maandagsavond 
geniet en gevouwen. Het was een 
hoop werk maar wij hebben ook veel 
lol gehad. Dinsdags werden, ook 
weer door vrijwilligers, de boekjes 
bezorgd in Burdaard, terwijl ik alles 
buiten Burdaard rondbracht. Van 
een bescheiden winst heeft Gerrit 
Landzaat later een elektrisch appa-
raat gekocht. Mijn inspanning om 
ons boekje met De Brêge samen te 
maken is helaas mislukt (zelfde spon-
sors).

Een boekje van Birdaarder sport-
clubs met middenstand had de 

kroon op ons werk geweest. Helaas...
Het bestuur bestond uit:

Luuk Komduur
Fokke Kooistra
Jouke Douwes
Jaap Schuurman
Gaatze Rozenga

Bij deze wil ik nogmaals de familie 
Landzaat bedanken voor het vele 
werk dat ze hebben verricht. Later 
hebben Jaap Schuurman en daarna 
(en nu nog) Eeltsje en Riekje Terpstra 
veel werk verzet voor FC Birdaard 
nieuws.

Fokke Kooistra

De Activiteiten Commissie FC Birdaard is altijd actief

Terugblik op mijn bestuursperiode tussen 1978 en 1981 

Het adres voor (H)eerlijk eten 
met de traditie zoals vroeger

Ferwert, Nije Buorren 4  
tel: 0518 411 643

www.slagerijschreiber.nl

Tussen 1978 en 1982 heeft hij in 
het bestuur gezeten en heeft hij zich 
o.a. intensief bemoeit met de bouw 
van de kantine op sportcomplex De 
Zwaluw. In 1979 verscheen voor het 
eerst FC Birdaard-nieuws, het club-
blad dat nog steeds wekelijks (!) bij de 
leden en donateurs van FC Birdaard 
in de bus ploft. Het cluborgaan is tus-
sen 1980 tot 1990 door Jaap gedrukt. 
Toen de nieuwe kantine in 1980 werd 
geopend werden Jaap en zijn toen-
malige echtgenote Tine het eerste 
beheerdersechtpaar. Na anderhalf 
jaar werden zij  opgevolgd door 
Romke Hoekstra en daarna zwaaiden 
Eeltsje en Riekje de scepter achter de 
bar. Het laatste beheerderspaar was 
Jan en Hennie Sierksma. Daarna wer-
den de kantinediensten verricht door 
een uit vrijwilligers bestaande kanti-
necommissie. Baukje Jager maakt al 
jarenlang dienst uit van deze com-
missie en is daar min of meer de ver-
persoonlijking van geworden.
Jaap zat ook in ‘het comité’ die de 
grote zaalvoetbaltoernooien orga-

niseerde waarmee FC Birdaard veel 
waardering verdiende. Er kwam 
veel publiek af op de toernooien die 
eerst in de sporthal De Heechfinne 
in Ferwert plaatsvonden. Het comi-
té bestond verder uit ‘vrije jon-
gens’ als Luuk Komduur en Fokke 
Kooistra, men durfde veel aan en 
beschikte over prima contacten in 
het Noordelijke voetbalwereldje. 
Zo maakte het Noordoost Friese 
publiek kennis met een heel jonge 
Erwin en Ronald Koeman. De prof-
clubs Heerenveen, FC Groningen en 
Cambuur waren regelmatig van de 
partij. 
Jaap zat 6 jaar in het bestuur van de 
Sportraad en één jaar in de kantine-
commissie. In 1986 stopte Jaap als 
actief voetballer, het was beter zo. 
Hij was de bedenker en uitvoerder 
voor de rubrieken Wist u dat? en het 
Zonnetje van de maand in het club-
blad. Jaap stond ook aan de wieg 
van de verkoop van programma-
blaadjes vooraf aan de wedstrijden 
van het eerste elftal. Samen met 

Riekje Terpstra zorgde hij voor de 
gesponsorde wedstrijdballen, dit 
werd een groot succes. De accom-
modatie werd uitgebreid met een 
bestuurskamer. Jaap, Eeltsje Terpstra 
en Joep Wagenaar waren daarin de 
‘foaroanmannen’. 
Op 1 december 1990 kwam er een 
einde aan een tijdperk, Jaap zou 
Burdaard gaan verlaten en hij ver-
huisde naar Eemnes. Jaap werd 
een heuse afscheidsavond aange-
boden en er verscheen een speci-
ale clubkrant met de titel FC Jaap-
nieuws. Maar nog raakte Burdaard 
en omstreken niet helemaal van 
hem af. Hij was zich in Eemnes ook 
weer gaan bemoeien met het voet-
ballen en dat resulteerde in diverse 
wedstrijden tussen teams van FC 
Birdaard en Eemnes.

Jaap kwam toch weer terug naar 
wat hij inmiddels als zijn ‘heitelân’ 
is gaan beschouwen, Fryslân en om 
nog wat specifieker te zijn: Burdaard. 
Het duurde niet lang of hij was 

ook weer bestuurlijk actief en ook 
eigende hij zichzelf al weer gauw de 
voorzittershamer toe. Hij heeft in de 
periode tussen 2002 en 2008 in het 
bestuur van FC Birdaard gezeten 
waarvan één periode lang voorzitter, 
in 2006 werd het veertigjarig jubile-
um gevierd. Jaap is inmiddels weer 
uit Burdaard verhuisd en is nu woon-
achtig in Oosterwolde, een afstand 
die te overbruggen is. Zo mist Jaap 

nog altijd geen ledenvergadering en 
is hij nog altijd een zeer regelmatige 
toeschouwer bij het eerste elftal van 
FC Birdaard. Bovendien komt er nog 
altijd een delegatie uit Burdaard, 
bestaande uit de huidige voorzitter 
Eric Wagemakers, Sietse Poepjes, 
Freerk Verhaag en Hessel Katsma op 
zijn verjaardag. 

Pieter van der Bij     

Vice-voorzitter Harm van der Veen neemt afscheid van Jaap Schuurman op 
24 november 1990

“Afscheid van leden van het eerste uur Riemer Kooistra, Anita Hoekstra en Johan Jager”

>>



Jislumerdyk 15a, 9111 HC Burdaard  
Tel. 0519-333304  Fax 0519-333339

Fa. D. de Vries & Zn.

Reparatie & restauratie, in- & verkoop van (antieke) uurwerken

OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr van 14.00 – 18.00 uur. ’s Avonds en ’s zaterdags op afspraak.

Zo blijft er tijd over om tijd te maken.

RHALADIJK 17  9064 DD  ALDTSJERK
058 - 212 50 66   INFO@TJITTETALSMA.NL   WWW.TJITTETALSMA.NL

Behandelingen:
•	sportmassage
•	ontspanningsmassage
•	hold-coldstone	massage
•	zwangerschapsmassage		
(op	een	waterkussen)	

Sjieuwke van Houten
Mounewei	21,	9063	JL	Munein			0614305676			sjieuwkevanhouten@hotmail.com

Voor aan- of verkoop van een woning, gaat u naar Jan Koning!

Lichtblauw PMS 299
Donkerblauw PMS 287

 

Geen verkoop? Dan ook geen hoge kosten!
Deeldiensten. Laag tarief. Gratis waardebepaling.
Ook voor taxatie van uw woning of bedrijfspand.
Vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op. 

Uw Makelaar in de regio Noord Friesland

Jan Koning, Burdaard, tel. 06-10529131
jan@makelaardijopmaat.nl
www.makelaardijopmaat.nl

• Meer dan 200 verschillende jurken op voorraad
• Ook bruidegomkostuums aanwezig 
• Alle bruidsjurken onder de 2000 euro 
• Ook grote maten op voorraad
• Geopend op afspraak ook ’s avonds  

Bruidsmode Dream Wedding is gevestigd in het Hart van Stiens (voorheen de bibliotheek)  
Pyter Jurjensstrjitte 10, 9051 BS Stiens  T. 06-41851831  www.bruidsmodedreamwedding.nl          Bruidsmode Dream Wedding

VOORDELIG 
UIT DE BUS!

 7O.- 
Tel. (0519) 33 23 60

Comfortabele, ruime 9 persoons 
Fiat Ducato’s ideaal voor:
■ Wintersportvakantie
■ Bedrijfsfeesten
■ Zomervakantie, dagje uit
■ Schipholvervoer
■ Vervoer voor muziekband 
■ Borrelbus etc.

PER DAG
KILOMETERS
VRIJ!
- 9 PERSOONS
- AIRCO
- CRUISE CONTROL

Wanswerterdyk 21 Burdaard  Mail: info@autoserviceburdaard.nl  www.autoserviceburdaard.nl
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www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECTwww.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT www.marten-atsma.nl

Marten Atsma
ARCHITECT

SPAR Hallum
Mounebuorren 8
9074 CJ Hallum
Tel. (0518) 43 13 09
sparhallum@despar.info
www.hallum.spar.nl

Lay’s chips
alle varianten

zak 225 gram

 

Rundergehakt
500 gram voor 4,99
2e 500 gram gratis

 

1+1
gratis

1+1
gratis

Uw Slager Wip
Mounebuorren 8
9074 CJ Hallum
0518 – 43 13 72

info@wip.uw-slager.nl
www.wip.uw-slager.nl

Dat Smakket!

vers van

Feestelijke aanbiedingen
we staan weer voor u klaar
SPAR is vernieuwd! 
Onze winkel is onlangs heropend. We staan weer dagelijks voor u klaar met 
heerlijk vers brood en groenten, fruit en vlees van hoge kwaliteit. Eigenlijk vindt u 
alles in onze winkel!

Profiteer mee van onze feestelijke heropeningsaanbiedingen. 
Deze zijn geldig van t/m woensdag 16 maart a.s. 
Zolang de voorraad strekt!

Mijn buurt, mijn SPAR

Slagerij Wip
Mounebuorren 8
9074 CJ Hallum
Tel. (0518) 43 13 72
info@slagerijwip.nl
www.wip.uw-slager.nl

SPAR HALLUM
Via SPAR Online; gemakkelijk uw boodschappen bestellen, 
thuis laten bezorgen of afhalen in de winkel.

Spar Hallum staat voor u klaar met
• Slijterij artikelen
•  Ambachtelijk brood en banket 

van Bakker van den Berg
•  Ambachtelijke slagerij;  

Uw Slager Wip

• Maaltijdservice
• Stomerijservice
• Bloemen
• Bezorgservice
• PostNL servicepunt

Online bestellen: www.hallum.spar.nl
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FC Birdaard, een heel bijzonder clubje

11 dingen die je moet weten over FC Birdaard 1

In verband met het vijftigjarig 
bestaan van FC Birdaard werd 
mij, oud-trainer Sietse Weistra, 
gevraagd om een stukje te schrij-
ven over o.a. ‘het speciale FC 
Birdaard gevoel’. Hiervoor ga ik 
terug naar de tijd dat ik er trai-
ner was: tijdens de seizoenen 
2004/2005 t/m 2007/2008.

Het ‘speciale gevoel’ komt dan van-
zelf weer naar boven. Ik startte mijn 
carrière bij Birdaard ietwat ongebrui-
kelijk. De toenmalige trainer van FC 
Birdaard zou namelijk nog een jaar 
blijven, maar kwam op zijn besluit 
terug en stopte. Vanaf het allereerste 
moment viel mij de saamhorigheid 
binnen de club op. Ik werd meteen 
als één van hen behandeld. Ook werd 
er niet om zaken heen gedraaid. Men 
zei wat men dacht en verder geen 
gezeur. Ik vond dat mooi en voelde 
mij meteen thuis bij Birdaard.
Verder viel het mij op dat men in 
bepaalde zaken erg ‘losjes’ was. Zo 
werd er in de kleedkamer voor, in 
de rust en na de wedstrijd gerookt. 
Wilde ik als trainer iets zeggen in de 
rust dan moest ik maar even wach-
ten, want iedereen had een mening 
en wou die ook kwijt. Wat ook de 
aandacht trok was het publiek dat 
voor en tijdens de wedstrijd op de 

dug-out zat en ervoor. Daar had ik 
wat moeite mee. Maar met een niet 
al te directe aanpak zijn deze zaken 
langzamerhand verbeterd.

De trainingsomstandigheden waren 
niet al te best, maar dat was voor de 
jongens geen probleem. Ze wisten 
immers niet beter. De beleving tij-
dens het trainen, met name als we 
een partijtje deden, was enorm. Dat 
had ik bij andere clubs nog niet mee-
gemaakt. Je hoefde niemand aan 
te sporen, nee, je moest ze eerder 

afremmen, voordat het uit de hand 
zou lopen.
De oude locatie, het veld met de 
kantine daar het terras voor, vond ik 
prachtig. Een knus plekje en het her-
innert mij aan mijn laatste seizoen als 
trainer, met als bekroning het kam-
pioenschap. Vanaf het begin gingen 
we er volledig voor en het werd dan 
ook een seizoen om nooit te verge-
ten. Van de tweeëntwintig wedstrij-
den werden er achttien gewonnen, 
twee gelijk gespeeld (VIOD en ASC 
‘75) en twee verloren (V en V ‘68 en 

Rood Geel). Alle uitwedstrijden wer-
den gewonnen. Dat is en blijft een 
geweldige prestatie.
Cruciaal was de uitwedstrijd tegen 
titelkandidaat VIOD uit Driesum. 
We speelden in de volgende opstel-
ling: doel – Douwe Zijlstra,  achter – 
Douwe Merkus – Anton Verwolf (aan-
voerder) – Harm Jansma (ja op back) 
en Jacob Hoekstra. Midden – Wiebe 
Kingma – Wander Dijkstra (voor het 
eerst in de basis) – Marcus Oberman 
en Eddy Terpstra. Voor – (Benjamin 
Oberman (valse of hangende spits) 
en Ype Kingma (spits). Wissels: Harm 
Akkerman – Klaas Pieter Tacoma 
en Wilco van Kammen. Samuel 
Oberman was geblesseerd. Uit het 
feit dat ik de opstelling nog moeite-
loos kan oplepelen blijkt al dat ik op 
dit seizoen met bijzonder veel ple-
zier en trots terugkijk.

Het was een opstelling die heel 
goed uitpakte, mede dankzij de trai-
ner van VIOD (Sije Visser).  Ons idee 
was namelijk om de zaak achterin 
dicht te houden, er razendsnel uit te 
komen om zo tot scoren te komen. 
Sije Visser zette twee of soms drie 
man op Benjamin Oberman waar-
door er veel ruimte ontstond wan-
neer Benjamin zich uit de spits liet 
zakken. In de eerste helft werd het 

0-1 door Ype Kingma. In de twee-
de helft ging Birdaard helemaal los. 
Benjamin Oberman maakte de 0-2 
en  vervolgens scoorde Ype twee 
keer. Daarna kwam er een tegentref-
fer (1-4), maar uiteindelijk bepaalden 
Ype en Benjamin de eindstand op 
1-6.
De wedstrijd tegen VIOD was dus 
bepalend. We werden kampioen 
tijdens de laatste wedstrijd van 
het seizoen in de thuiswedstrijd 
tegen Ouwe Syl. Het werd een 4-2 
overwinning na een 3-0 ruststand. 
Doelpuntenmakers: 1–0, Anton 
Verwolf (penalty), 2–0, Samuel 
Oberman, 3-0, Ype Kingma en 4-0, 
Benjamin Oberman. Ouwe Syl maak-
te ook nog twee doelpunten terwijl 
F.C. Birdaard doelman Leo Visser een 
strafschop stopte.
Wanneer ik terugkijk heb ik na 
zoveel jaar nog steeds een bijzon-
der goed gevoel bij FC Birdaard. 
Herinneringen blijven en als ik af en 
toe nog eens in Burdaard kom doet 
mij dat altijd goed. Ik zie Birdaard 
als een mooie vereniging waar ik 
met veel plezier trainer was en waar 
ik vier prachtige jaren heb beleeft. 
Kortom, een club die ik nog steeds 
een warm hart toedraag!

Sietse Weistra (oud-trainer FC Birdaard)

Ik ben gevraagd om een verhaal 
te maken over de huidige gang 
van zaken bij het eerste elftal van 
het jubilerende FC Birdaard, de 
club waar ik al sinds de F-pupillen 
met mijn vrienden met veel ple-
zier voetbal.

Met weemoed denk ik terug aan het 
oude complex: zandbulten bouwen 
op het trainingsveld, ’s winters door 
de drek en sneeuw buikschuiven 
over het trainingsveld en honder-
den ballen de bossen inschieten.  
De  smûke kantine, het door bos en 
camping omringde hoofdveld en 
de oude, maar o zo gezellige kan-
tine.  Mooie tijden waren dat.  En 
op dat mooie complex speelde ik 
mijn eerste wedstrijden in het eer-
ste elftal: spelen met oudgedien-
den als Douwe Merkus, Marcus 

‘Opa’ Oberman, Wiebe Kingma, 
Jacob Hoekstra en Harm Jansma. 
No-nonsense voetbal, hard werken 
en de derde helften werden steevast 
gewonnen. 

De bedoeling is om een stuk te 
schrijven over de huidige stand van 
zaken van het eerste elftal. Nu kan ik 
wel een standaard stuk maken met 
clichees als ‘jeugd inpassen’, ‘mix 
van prestatie en plezier’ en ‘vlag-
genschip’, maar dat doe ik liever 
niet. Met onderstaande opsomming 
vertel ik julli  in willekeurige volgor-
de één en ander over de seleçao van 
FC Birdaard:

1. Douwe ‘Beantsje’  Boonstra
Supertalent van de club. 
Geheelonthouder. Geen woorden 
maar daden. Onthoud deze naam.

2. Klaas Haijema 
Kampioenmaker. Peoplemanager. 
De Ferguson van Birdaard. Stopt 
aan het einde van het seizoen na 6 
mooie jaren bij Birdaard.

3. Jan Schaper
Maakte op zaterdag 21 maart 2015 
op 51-jarige leeftijd zijn rentree in 
het eerste elftal en kwam meteen 
met een actiefoto in het Friesch 
Dagblad. 

4. Kampioen
Kampioen werd Birdaard voor het 
laatst in seizoen 2013-2014. 

5. Nacompetitie
Op het moment van schrijven (maart 
2016) bezet het eerste elftal van FC 
Birdaard niet een florissante posi-
tie op de ranglijst. Het staat op een 

elfde plek, een plek die recht geeft 
op een plek in de nacompetitie voor 
lijfsbehoud in de vierde klasse. 

6. Oberman
Samuel  ‘Politiek’ en Benjamin 
Oberman. Samen goed voor bij-
na tweehonderd doelpunten voor 
Birdaard 1. 

7. Quiz
Wie speelde de meeste wedstrijden 
ooit in het eerste elftal van Birdaard?

8. Sluis
Mei 2015 reisde de FC af naar het 
Zeeuwse sluis om te oefenen tegen 
de lokale FC aldaar. Leider Willem 
Terpstra stal de show met een volley 
à la Marco van Basten op het EK in 
1988. 

9. Terschelling 
In de zomermaanden worden er 
veel oefenwedstrijden ingepland in 
verre oorden zoals Terschelling. Dit 
in het kader van teambuilding!

10. VCR
Beter een goede buur dan een ver-
re vriend.  De wedstrijden tussen 
de buren worden altijd door veel 
publiek bezocht en leveren altijd fel-
le doch eerlijke tweestrijden op.

11. Ype Kingma
Meest getransfereerde speler uit de 
geschiedenis van FC Birdaard. Man 
van het dorp. Zag Birdaard in 2014, 
samen met Jan Gerrit Tacoma, kam-
pioen worden in een trainingspak 
van vv Dokkkum. 

Rainer Lutz de Groot

Bauke Vaatstra, over de oprichting van FC Birdaard
In 1966 was Bauke Vaatstra uit De 
Westereen één van de oprichters 
van de FC Birdaard. Hij lag onder 
dienst met Burdaarder Eeltsje 
Terpstra. Zo raakte hij ‘yn ‘e kun-
de’ met Eeltsje zijn zus Maaike, 
ze trouwden en vestigden zich in 
1962 in Burdaard. 

“Yn it begjin seinen se tsjin my, dat 
fuot baljen dat wurdt neat, want se 
kuorbalje hjir. No at se soks tsjin my 
sizze dan gean ik noch in stapke 
hurder ”. (Daar kan de Nederlandse 
justitie over meepraten.) 

Met behulp van o.a. de gebroeders 
Terpstra, Eeltje is als enige binnen 
het hele ledenbestand die vanaf 
de oprichting nog lid is, Hânske en 
Renze kreeg de nieuwe vereniging 
de voeten onder het gat. Bauke had 
in zijn eigen woonplaats Jistrum al 
enige ervaring opgedaan met het 
voetballen. De start in Burdaard 

was in een ongelukkige periode. 
“De kompetysjes wienen al oan de 
gong en wy hienen noch net iens 
in fjild. De earste oefenwedstriid 
wie tsjin myn âlde klup, Jistrum, 
en dy ferlearen wy mei wol 15 – 0. 
Wy soenen tsjin harren 2e fuotbal-
je mar dy kringen hienen der ek in 
hiele soad fan it earste yn set, no ja 
it waard in goede learskoalle. Ik wie 
sels net in sa’n goede fuotballer, 
hear, wie linksbinnen, dat wie der 
doe noch. Mar ik hie wol balgefoel, 
koe sa in pass oer 50 meter op maat 
jaan”. 
“Doe’t wy dan aardich spilers en sa 
hienen moasten wy de boel offisj-
eel oanjaan, wy binne mei ús trijen, 
Sake Merkus, Feije Overzet en ik,  by 
de FVB west, by Jan Kostelijk, dat 
wie in markant man yn it Fryske fuo-
tbalweareldsje. “Wy hawwe benam-
men yn dy begjintiid in ôfgryslike 
soad steun hân fan caféhâlder Minne 
Huizenga. Hy wie al wat langer 

warber yn ‘e fuotballerij en wist as 
skiedsrjochter in soad fan alle regelt-
sjes en wêr’t wy wêze moasten as wy 
fragen hienen. Wy fergaderden ek 
wol by Minne en Ymkje yn it kafee en 
Minne hat net allinnich in wedstriid-
bal skonken mar ek in echt notuele-
boek sadat der notuelen byhâlden 
wurde koenen mar ek in tsjettel foar 
de tee, in kastje dêr’t it programma 
en de opstellingen yn koenen.  Hy 
siet yn de elftalcommissie, dy moas-
ten de opstellingen bepale, dêr 
kaam it noch al krekt yn. Mar neat 
wie him tefolle. Wy dienen yn it beg-
jin mar wat mar stadichoan begûn it 
mei troch Minne der dochs in bytsje 
op te lykjen”.

Vaatstra is later altijd in het ama-
teurvoetbal actief gebleven, zo was 
hij o.a. 15 jaar secretaris bij de club 
in zijn woonplaats De Westereen. 

Pieter van der Bij



Veehouders Burdaard e.o. feliciteren 
FC Birdaard met het 50-jarig Jubileum

H. Kooistra, Th. Jansma, M. Reitsma, T. Meindersma , W. de Groot, G. Tolsma,
Schapenhouderij Holbrandsje, Tacoma bv

Jurjen & Maaike
Rengersweg 51
Oentsjerk

(058) 256 17 47 
info@kafee.nl

www.kafee.nl

Speciaal bierkafee & itery

v i n o  e  c u c i n a 

VinotecA
il Casale

Wijnwinkel met Italiaanse wijn en delicatessen

Kookworkshops -  Traiteurservice -  Relatiegeschenken 

Delicatessen & Wijn -  webwinkel

Age de Graaf & Arend Dijkstra
Nieuwlandsweg 9  •  9256 xb Ryptsjerk  •  0511 - 432 243  •  06 - 514 36 709 / 260 84 368
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Damesvoetbal, een onzekere toekomst?
Het seizoen 1982/83 schreef uit 
zichzelf historie: er zou vooraf-
gaand aan dat seizoen voor het 
eerst in de geschiedenis van de FC 
Birdaard, een dameselftal worden 
opgericht. Dit avontuur – men kan 
hier ook spreken van een avon-
tuurtje – heeft helaas slechts 2 
jaar mogen duren. Nadat er in het 
seizoen 1984/85 nog een handje-
vol wedstrijden waren gespeeld 
werd door het bestuur besloten 
om het dameselftal uit de compe-
titie terug te trekken. Er waren te 
weinig speelsters om de competi-
tie mee uit te kunnen spelen.

Het was kennelijk een kwestie van 
zeven magere en zeven vette jaren 
want zeven jaar later was er weer 
de behoefte om een dameselftal 
te beginnen. Vele dames gaven 
gehoor aan de oproep zodat er in 
het seizoen 1991/92 opnieuw door 
de dames kon worden afgetrapt. Dat 
gold tenminste voor de ‘recidivisten’ 
Sippie van Slooten, Reina Terpstra en 
Jitske Postma. Anita Hoekstra had 
bij de jeugd ook al enige voetbaler-
varing opgedaan. Voor de andere 
dames was het allemaal nieuw.
In de eerste seizoenen werden er 
niet veel winstpunten gepakt maar 
de sfeer in de groep maakte altijd 
veel goed. Er moesten ook regelma-
tig bekerwedstrijden worden afge-
werkt en in die tijd kon je nog bij 
iedereen ingedeeld worden. Zo wer-
den de FC-dames, die uitkwamen 
in de (laagste) 5e klas, bijvoorbeeld 
een keer gekoppeld aan Be Quick 
Dokkum dat toen al uitkwam in de 
1e klas. Het gevolg was een vrij fors 
uitgevallen 17-0 verlies...
Vele trainers, leiders en dames heb-

ben die jaren de revue gepasseerd. 
En dat bleef niet zonder gevolgen. 
Het spelpeil van de dames werd 
steeds hoger en dat resulteerde in 
hogere eindklasseringen. Maar men 
greep wel net naast de echte prijzen.
En toen brak toch eindelijk - na veer-
tien seizoenen spelen in de marge  -  
de grote dag aan. Op 12 mei 2007 
stond de allesbeslissende wedstrijd 
FC Birdaard da - AVC da op het pro-
gramma. De dames van de FC had-
den aan een puntje genoeg om zich 
kampioen te mogen noemen maar 
zou AVC winnen, dan werden de 
‘froulju’ uit Sexbierum als kampioen 
gehuldigd. 
Er was vooraf veel spanning bij de 
toenmalige leider en trainer Klaas 
Prins en die spanning sloeg enigszins 
over op zijn team. In de eerste helft 
kwam FC Birdaard op voorsprong 
door een afzwaaier uit een vrije 
trap die door Anita Hoekstra met 
buitenkant rechts in het doel werd 
gewerkt, 1 – 0! In de tweede helft 
wist AVC de gelijkmaker aan te teke-
nen en ze slaagden erin om regelma-
tig gevaar voor het Burdaarder doel 

te stichten. De spanning werd als-
maar opgevoerd, het spel golfde op 
en neer want ook de FC wist zich nog 
de nodige kansen te creëren. Zo kon 
Fokje van Kammen tot tweemaal toe 
alleen op de keeper af stormen. De 
eerste maal werd de bal een prooi 
voor de keeper maar bij de tweede 
keer wist ze de bevrijdende 2-1 te 
maken. 
Na de wedstrijd barstte het feest los: 
het 1e kampioenschap was een feit!
Vier seizoenen lang kwamen de 
dames daarna uit in de 4e klasse. 
Door een nieuwe indeling bij de 
KNVB werd de competitie daarna 
opgesplitst. De nummers 1 tot en 
met 6 op de ranglijst bleven in de 
4e klasse spelen. De FC eindigde dat 
seizoen helaas op een zevende plek-
je en daarmee kon de (administra-
tieve) degradatie niet meer worden 
voorkomen.
Omdat het steeds vaker voorkwam 
dat de deelnemende dames op de 
zaterdag moesten werken en sommi-
ge dames het ouderschap niet meer 
konden combineren met het voet-
ballen zagen zij zich in het seizoen 

2013/14 gedwongen om samen te 
gaan met Marrum/Wyckels Hallum. 
Inmiddels zijn de Hallumer Wyckels 
er ook al weer vanaf gefladderd.
Doordat er steeds minder dames 
beschikbaar lijken te zijn, duikt het 
spookbeeld op dat de FC Birdaard in 
de toekomst wel eens verstoken zou 
kunnen blijven van damesvoetbal in 
de reguliere competitie. Dat bete-
kent overigens niet dat men geen 
voetballende dames meer bij de FC 
zal kunnen bewonderen want twee 
seizoenen geleden is de FC Birdaard 
gestart met een dames zevental.

Dit zevental bestaat uit allemaal oud-
gedienden. Vier maal in het voorjaar 
en vier maal in het najaar worden 3 
wedstrijden van 25 minuten op een 
vrijdagavond afgewerkt. Dit seizoen 
waren zij de enige kampioen bij FC 
Birdaard. Dus het lijkt erop dat deze 
oudgedienden nog lang niet van 
plan zijn om hun voetbalschoenen 
definitief naast de kaptafel te han-
gen. Het zou ook een grote verschra-
ling betekenen van het voetbalaan-
bod bij de FC Birdaard!

Anita Hoekstra

Overzicht kledingsponsoren 
FC Birdaard seizoen 2015-2016
Team Sponsor Locatie

1e Jansma kunststoffen Burdaard                                                                               

2e Schaafsma metselbedrijf Reitsum

3e CSB computers Burdaard                                                                                                 

45+ Oberman Transport Lichtaard                                                                                                   

Dames 1 TIBB installatiebedrijf Burdaard                                                                                                          

Dames 2 Terpstra bouwmarkt Burdaard

A1 Autorijschool van der Veen (Wykels Hallum) Hallum                                                                                                                                    

B1 Gebr. Folkertsma GWW Ginnum                                                                                                           

C1 Alfin verzekeringen Dokkum                                                                                                            

D1 TWA architecten Burdaard

E1 Akkerman metsel- en timmerbedrijf Ginnum

E2 Akkerman metsel- en timmerbedrijf Ginnum                                                                                                

F1 Joulz energie Dokkum

F2 Joulz energie Dokkum

Hoogtijdagen voor het zaalvoetbal
Toen de voetbalvereniging in 
Burdaard werd opgericht was ik 
nog te jong om lid te kunnen wor-
den. In 1966 was ik zeven jaar oud 
en er was aanvankelijk alleen nog 
maar seniorenvoetbal. Mijn voet-
ballen bleef vooralsnog beperkt 
tot voetballen bij school en na 
schooltijd in het hok van pake en 
beppe met Piet Wiersma die dicht-
bij ons op het Hellingpaad woonde. 

Omdat er nog geen jeugdvoetbal was 
zaten veel jongeren op korfbal maar 
dat veranderde toen ik twaalf  werd: 
voor de jeugd kwamen er elftallen 
voor wat nu D-pupillen en B-junioren 
zijn. Ik kan mij nog herinneren dat wij 
onze eerste oefenwedstrijd speelden 
tegen de leeftijdsgenoten van VCR, 
dat speelde toen nog op het oude 
terrein waar nu de DEM gevestigd 
is. Volgens mij wonnen wij met 0-2  
door onder andere een doelpunt van 
Meint “Zoef de Haas” Hoekstra, die 
bijnaam had Meint omdat hij - toen 
nog - razendsnel was.
Onze eerste voetbalwedstrijden 
speelden wij op het voetbalveld op 
Stenendam. Eerst een verschrikke-
lijk eind fietsen met bijna altijd een 
stormachtige tegenwind. Dat laat-
ste zal vast meegevallen zijn want 
het veld lag maar iets meer dan een 
kilometer buiten Burdaard en we zul-
len de wind ook vast wel eens mee 
hebben gehad. ‘Stenendam’ zal toch 
legendarisch blijven, ik zag er de 
eerste wedstrijden van ons 1e elftal 
met o.a ‘Grutte Harm van Fokje’; de 
schrik van alle scheidsrechters, Jan 
‘Tobo’ Feenstra, trainer-speler Sietse 

Monsma en de keepers  Rinse Kingma 
en Oke van der Meij. Van Harm van 
der Veen herinner ik mij nog dat hij 
eens zo hard schoot dat de binnen-
bal naar buiten kwam! Maar dat kan 
natuurlijk ook aan de kwaliteit van de 
bal hebben gelegen...
Na enige tijd kregen de voetbal- en 
korfbalvereniging de beschikking 
over een gloednieuw sportcomplex: 
De Zwaluw, genoemd naar de molen 
die over ons leek te waken, een prach-
tige locatie. Het voetbal in Burdaard 
en omstreken kwam er tot ontplooi-
ing. Er kwamen jeugdteams voor alle 
categorieën en op een hoogtepunt 
waren er zelfs 4 seniorenelftallen 
waaronder het legendarische 4e met 
leider ‘Swarte  Geart’ van der Veen. 
In de jeugdteams speelde ik al die 
jaren met onder andere Feije Merkus, 
Eddie Terpstra, Jelle Hempenius en 
Sietse van der Woude en laat dat 
jaren later de kern worden van een 
succesvol eerste elftal.
De vroege jaren 80 brachten nieuwe 
ontwikkelingen: elke week een voet-
balkrantje, het FC Birdaard Nieuws 
dat nog steeds elke week uitkomt, 
uniek voor een kleine vereniging als 
Burdaard. Bovendien werd met heel 
veel hulp van vrijwilligers de eerste 
kantine gebouwd en toen ging er 
echt een nieuwe wereld voor ons 
open want ineens werd ook de derde 
helft belangrijk. 
Dit alles zou resultaten opleveren: 
eerst vooral in de zaal want het zaal-
voetbal kende hoogtijdagen al in 
de periode dat het veldvoetbal  in 
een dip zat. In het prille begin onder 
leiding van de helaas veel te vroeg 

overleden Ritske Kuipers, daarna 
werd de leiding overgenomen door 
de ook al overleden Ype van Huizen 
en assistent Jan van Dijk, beiden nog 
steeds een begrip in zaalvoetbalmin-
nend Friesland. Ype maakte dankbaar 
gebruik van Eddie Terpstra en Riemer 
Kooistra, echte Burdaarders maar des-
tijds op het veld actief voor Broekster 
Boys.  Daarnaast de crème de la crè-
me van FC Birdaard in de personen 
van onder anderen Sietse van der 
Woude, Hessel Katsma, Auke Merkus, 
Jelle Hempenius, Henk Kingma, Sikke 
Kingma, Willem Terpstra en Rienk 
Dijkstra. Dankzij drie kampioen-
schappen op rij speelden we zomaar 
in de Hoofdklasse en daar wisten wij 
ons op te werken tot een gemiddelde 
middenmoter. Hoogtepunt  was het 

bereiken van de finale in de beker. 
Winst was er o.a. op Kozavo (Kollum), 
dat  in de interregionale klasse speel-
de, Langezwaag, N.T.W. (Akkrum), SC 
Veenwouden (kwartfinales) en CAB 
(Bolsward, halve finales). De finale 
zou ondanks de steun van een bus 
vol meegereisde supporters, verloren 
gaan. TOSS uit Stiens was met 4 - 2 te 
sterk. CAB en TOSS speelden ook op 
interregionaal nivo, destijds de hoog-
ste klasse in het zaalvoetbalwereldje. 
In het spoor van deze zaalvoetbal-
hoogtijdagen klauterde ook het 
veldvoetbal bij de wal op. Trainer 
Yde Prins uit De Westereen zorgde 
met zijn team voor een hoogtepunt 
door in 1987 kampioen te worden. 
Op dezelfde dag werden zowel het 
1e als 2e elftal kampioen waardoor 

het vlaggenschip eindelijk naar de 1e 
klasse FVB promoveerde. In die klas-
se kon Burdaard zich redelijk gemak-
kelijk handhaven  vooral omdat er 
zo langzamerhand steeds meer ver-
sterking van de Flieterpen kwam, 
met name Wim de Groot diende zich 
aan als een enorme aanwinst. Met 
Wim als absolute uitblinker werd 
een paar jaar later, Dicky Dikken uit 
Leeuwarden was toen trainer, in 
Hallum de laatste Freonskipsbeker 
gewonnen door Sparta ’59 uit 
Deinum met 4-1 te verslaan.
Burdaard bleef een stabiele 1e klas-
ser en bereikte zelfs voor het eerst in 
de historie de KNVB. Een voorlopig 
laatste hoogtepunt was in 2014 het 
kampioenschap in de 4e klasse waar-
door de 3e klas zelfs werd bereikt, zo 
hoog speelde FC Birdaard nooit eer-
der. Die vreugde was van korte duur, 
één jaar later bleek deze klasse toch 
te hoog gegrepen en dus speelt het 
eerste elftal nu weer een degelijke 
rol in de 4e klasse B.
Ik voetbal nu inmiddels ruim 17 jaar 
met evenveel genoegen in de lagere 
seniorenteams in Feanwâlden maar 
als ik mijn ‘carrière’ bij de FC Birdaard 
met één woord zou moeten samenvat-
ten dan denk ik daarbij aan het woord 
‘gemoedelijkheid’. Ik kom op vrije 
zaterdagen nog regelmatig en met 
veel plezier bij wedstrijden in Burdaard 
om  daarna even bij te kunnen praten 
in de prachtige nieuwe kantine. 
Volgens mij leeft FC Birdaard als 
nooit te voren, op dus naar het 60 
jarig jubileum!
                                                                                                                                                                                                      
Rienk Dijkstra

Het zo succevolle zaalvoetbalteam uit 1983 met staand v.l.n.r.Sietse van der Woude (keeper), 
Eddie Terpstra, Henk Kingma, Ype van Huizen (coach), Johannes Postma (grensrechter). 
Gehurkt v.l.n.r. : Riemer Kooistra, Jelle Hempenius, Rienk Dijkstra en Sikke Kingma
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Van vader op zoon...
Het is niet uniek in het voetbal-
wereldje, maar ik blijf het bijzon-
der vinden dat mijn vader Sake 
Merkus in 1966 medeoprichter en 
eerste voorzitter werd van de FC 
Birdaard en dat ik tussen 1981 en 
1984 ook voorzitter was. Vanuit 
dat gegeven volgen hieronder 
mijn persoonlijke herinneringen 
over de periode tussen onze bei-
der voorzitterschappen in. 

Toffe jongens onder elkaar ..
Sake Merkus bestierde in het oprich-
tingsjaar een garage op Mounehiem, 
(nu ASB). Ik was 7 jaar en kan me 
nog herinneren dat er regelmatig 
‘frjemde manlju’ kwamen te verga-
deren. Maar dat hoeven niet beslist 
de eerste bestuursleden van de FC 
Birdaard te zijn geweest .. dorpsbe-
lang en zakelijke contacten kwamen 
in die tijd ook regelmatig bij ons over 
de vloer. Maar ik heb dus bewust iets 
meegemaakt van de oprichting.
Veel later, in mijn bestuursperiode, 
heb ik in 1982 de oude notulen-
boeken wegens de kantine-kwestie 
doorgelezen en kwam toen ook het 
humoristische verhaaltje tegen dat 
bij mijn vader past. Hij merkte op 
dat de bestuursleden elkaar door-
de-week begroetten met “middei 
Sake” en “moai waar Rinse” en dat 
de aanspreektaal op de vergadering 
ineens “geachte voorzitter” of “mijn-
heer Merkus” werd. Zijn voorstel om 
het iets minder officieel te maken 
werd gemotiveerd met een: ‘wij zit-
ten hier toch als toffe jongens onder 
elkaar?’. 
Helaas werden er in het allereerste 
begin nauwelijks notulen bijge-
houden, er zijn slechts enkele los-
se papiertjes met aantekeningen 
bewaard gebleven. Pas nadat advi-
seur Minne Huizinga, een heus 
notulenboek had geschonken werd 
er regelmatig verslag gedaan van 
gehouden vergaderingen. 
Er waren in de loop van 1966 meer 
aanloopproblemen: hoe richtte men 
een voetbalclub op, hoe kwam men 
aan een speelveld, wat wordt het 
clubtenue? Real Madrid had in 1966 
net voor de vijfde keer de Europa 
Cup I gewonnen en er werd besloten 
om het tenue net als de Koninklijke 
geheel wit te houden. 
Ik weet nog van mijn moeder dat het 
moeilijk was om de shirts en broek-
jes zuiver wit te houden. Sommige 
jongens speelden in het zondag-
se witte ‘boesgroentsje’, een ieder 
diende er voor te zorgen dat men in 
schoon tenue op het wedstrijdveld 
verscheen. Dat resulteerde overi-
gens er in dat de teams van de FC 
Birdaard in een mix van 50 tinten 
grijs speelden. 
Van de eerste senioren trainingen 
heb ik nog een vaag beeld voor ogen, 
die vonden ’s winters plaats ach-
ter onze garage op een met sintels 
verhard terrein langs de Dokkumer 
Ee. De verlichting bestond uit één 
lamp die aan het oude kaaspakhuis 
was aangebracht... Ook werd er 
bij slecht weer in een loods bij de 
voormalige strontfabriek aan het 
Leeuwarderend getraind.

De sportkeuring
Sporten was gezond, dat moge dui-
delijk zijn, in die tijd was het nog 
verplicht om een sportkeuring te 
ondergaan. Daarvoor werden we 
opgeroepen naar het voormalige 
Groene Kruisgebouw, daar waar 
nu nog steeds de huisarts praktijk 
houdt. De keuring bestond in mijn 

herinneringen uit: bloeddruk meten, 
10 kniebuigingen, weer bloeddruk 
meten. En, zoals in de herinnering 
van een mede-welp: ”met de onder-
broek op de knieën moest er op de 
bovenkant van de hand worden 
geblazen en de keuringsdokter was 
kennelijk zo ‘betûfd’ dat hij dan iets 
aan het onderlijf kon controleren. Ik 
heb nooit kunnen begrijpen wat dat 
precies was.” 
Je diende ook je eigen urine mee 
te nemen, maar nergens stond aan-
gegeven hoeveel... De meesten 
hadden hun ‘mieltsje’ in een krant 
en onder de jas verpakt, sommige 
flesjes bleken te lekken, maar er was 
iemand, wij noemen geen namen, 
die kwam triomfantelijk binnen met 
een volle melkfles! Dat had hij over 
enkele dagen opgespaard! 

Stenendam
Dat wij op de ‘grote school’ ook wel 
eens geplaagd werden met onze 
‘accommodatie’ onder Stenendam is 
me ook pijnlijk bijgebleven. Tijdens 
een thuiswedstrijd tegen Wardy 
regende het hard en mochten we 
schuilen in het houten kleedhokje. 
’s Maandags op school wist een klas-
genoot uit Ferwerd tot hilariteit van 
de hele klas te vertellen, dat het bin-
nen het hokje nog harder regende 
dan er buiten . . 

Gaatze Rozenga
De allereerste jeugdtrainingen 
waren op het korfbalveld (nu 
Obermanstraat), meester Veenstra 
liet ons toen in 2 rijen tegenover 
elkaar staan en wij oefenden met 
oranje plastic ballen op ingooien 
en plaatsen met de binnenkant. 
Zijn plek werd al snel overgenomen 
door Gaatze Rozenga, één van onze 
eerste jeugdleiders. Met hem noem 
ik een clubman in hart en nieren, hij 
is jarenlang jeugdtrainer en -leider 
geweest en nog langer (wedstrijd)
secretaris. Behalve trainingen aan de 
jeugd was hij ook vaak met ons op 
pad in uitwedstrijden. Uiteindelijk is 
hij uit het eerste elftal gespeeld door 
spelers die hij zelf jaren begeleidde. 
Een postuum en papieren bedank-
je aan Gaatze is het minimale wat 
ik hier kan doen! Gaatze heeft het 
daarbij niet altijd gemakkelijk gehad 
met ‘de jeugd van toen’. Zo herinner 
ik me nog de wintertrainingen in de 
(nu al weer verdwenen) nieuwe gym-
nastiekzaal. Voor de training was het 
een enorme ongeorganiseerde ben-
de waarbij het erom ging om de bal-
len zo hard mogelijk tegen de muur 
te knallen. Toen Gaatze door de deur 
binnenkwam was er net zo’n vuur-
pijl onderweg die zijn bril vol raakte 
waardoor deze in diverse delen uit 
elkaar spatte. Het was de enige keer 
dat ik Gaatze kwaad heb gezien. 

Afgelastingen
Tegenwoordig is een afgelasting 
meteen bekend. Je hebt websites 
zoals voetbal.nl, de smartphone, 
de groepsapp of een pagina op 
Facebook. Niets sneller dan de social 
media. Wij moesten op de zaterdag-
morgen naar het café om te zien of 
een wedstrijd door zou gaan. Voor de 
bekendmaking van wedstrijden en 
opstellingen (!) was daar een vitrine-
kast opgehangen aan de zijkant van 
cafe ‘t Hoekje’ van Minne Huizinga, 
die ook jarenlang consul en lid van 
de elftalcommissie is geweest. Niet 
alleen werd er het programma ver-
meld maar ook al de opstellingen 
voor die zaterdag. 

Elftalindeling
Met vallen en opstaan kwam ik via 
de welpen, de junioren al meteen 
bij de eerste selectie terecht. In ‘Op 
‘e hichte’, tijdens de ledenvergade-
ring, werd de elftalindeling voor het 
komende seizoen voorgelezen. Je 
was best wel trots dat je bij de eerste 
selectie zat! Een persoonlijk hoogte-
puntje: mijn debuut als bijna 16-jari-
ge in het eerste tegen Anjum. 
Eddie Terpstra en Riemer Kooistra 
waren, later in dat seizoen, nog jon-
ger, met Riemer als jongste debutant 
(net 15). 
Uit die beginperiode bij de senio-
ren herinner ik me nog, dat we met 
de eerste selectie op een soort van 
trainingskamp gingen. Tijdens één 
van die momenten hebben we ook 
ergens in een restaurant gegeten, 
waarbij er biefstuk op het menu 
stond! Ook het ‘eten met mes en 
vork’ stond op het menu; dat wij dat 
niet allemaal al beheersten bleek uit 
het feit dat één van die biefstukken 
met een sierlijke zwaai bij iemand 
anders op het bord terecht kwam! 
Humor! Goed voor de teamgeest! 

Voorzitter van 1981 - 1984
Ik ben halverwege het seizoen 
1981/1982 voor Jan Feenstra  tus-
sentijds in het bestuur gekomen 
en voorzitter geworden. Het was 
een tijd waarin er veel bij de club 
gebeurde: grote zaalvoetbaltoer-
nooien, personele wisselingen in 
de FC Birdaard nieuws-redactie, de 
nasleep van de kantineproblemen. 
De bestuurstaken veranderden 
daardoor ook. Invoeren shirtrecla-
me, beheer kantine, uitschrijven lei-
dersvergaderingen, maar wat niet 
veranderde waren de trainersaan-
stellingen. 
Ik was blij met Trudy Koning die toen 
secretaresse was, zij was volgens mij 
de eerste vrouw in het bestuur en 
zorgde voor een degelijke vergader-
structuur. Dankzij de vergadererva-
ring van Trudy hebben we die cul-
tuuromslag kunnen maken. Met haar 
man Arnold Koning, als leider, kwa-
men ook voetbal-uitstapjes buiten 
de provincie in het vizier. Het begon 
met zaalvoetballen in Wolfheze en 
Zeist en uiteindelijk een interna-
tionaal veldtoernooi in die buurt. 
Wij konden weinig potten breken 
tegen een Duits team en de rest van 
de tegenstanders die alle op KNVB-
niveau speelden. De derde helft was 
wel weer voor ons . . . 
De eerder aangehaalde kantine-pe-
rikelen hebben mijn bestuursperio-
de negatief beheerst. Er waren veel 
mondelinge afspraken gemaakt 
over de verdeelsleutel, wel of geen 
bier tappen, enz. Ongetwijfeld had-
den de initiatiefnemers gerekend op 
grote winsten uit de kantine (om het 
niveau te verbeteren en betere trai-
ners te kunnen bekostigen). Het zat 
de voetballers dwars dat een te groot 
deel van hun financiële inbreng via 
‘de derde helft’ over andere vereni-

gingen in het dorp werden verdeeld. 
Op mijn eerste ledenvergadering in 
functie kreeg het bestuur daarom 
nogal wat kritiek van o.a. enkele 
oud-(bestuurs)leden die er eigenlijk 
verantwoordelijk voor waren dat er 
niets op papier stond.. Na de toezeg-
ging dat dit beter geregeld zou gaan 
worden, volgde het doorspitten 
van de notulen e.d., het horen van 
oud-bestuursleden en aan het einde 
van mijn bestuursperiode kon ik een 
concept-overeenkomst overdragen 
aan mijn opvolger Wiebren de Jong.

In mijn bestuursperiode waren er 
maar liefst 5 trainerswissels, dus 
ook op het technische vlak was het 
onrustig. Ik wil er eentje in positieve 
zin noemen:
Hans Terpstra, een oud-Burdaarder 
uit de Terpstra-familie die zo verbon-
den is met FC Birdaard. Hans was als 
speler al in de beginjaren bij de FC 
betrokken maar hij had zoveel talent 
dat hij al gauw naar Broekster Boys 
vertrok om op een hoger niveau te 
kunnen spelen. Helaas moest de ook 
al veel te vroeg overleden ‘Hânske’ 
zijn trainerscarriere voortijdig afbre-
ken omdat hij in het buitenland ging 
werken. 
Uit de vele sollicitatiegesprekken die 
er in die periode zijn gevoerd herin-
ner ik mij één kandidaat, die als voor-
waarde stelde dat er geen bier in de 
kantine zou worden getapt. Deze is 
niet trainer bij de FC Birdaard gewor-
den.. Wel viel de keuze op Yde Prins, 
die het eerste voor het eerst naar de 
eerste klasse FVB loodste, met een 
elftalkern die werd gevormd door 
de oudste welpen van vroeger! Hij 
schreef hiermee historie!

Trieste gebeurtenissen
Naarmate een club langer bestaat, 
wordt de kans op trieste zaken gro-
ter. Zo waren er in mijn bestuurspe-
riode twee sterfgevallen. De impact 
op de club is des te groter wanneer 
het jonge, nog actieve leden betreft. 
In 1984 verloor FC Birdaard twee 
jonge leden in kort tijdsbestek: Jan 
Noordstra tijdens het trainen en 
Henk Dijkstra door een noodlottig 
verkeersongeval. Het zijn trieste 
zaken die op je pad komen en waar 
je als betrekkelijk jonge voorzitter 
niet op bent voorbereid. Het con-
tact met de nabestaanden over de 
inbreng van de voetbalclub bij de 
begrafenis, is me altijd als zeer waar-
devol bijgebleven. 
De jubileumcommissie heeft een 
Facebookpagina aangemaakt voor 
het aanstaande jubileum waar oude 
verhalen en foto’s op kunnen wor-

den geplaatst. Ik schrok bij het zien 
van één jeugdteamfoto, waarop drie 
jongens staan die al overleden zijn: 
Tjeerd van Zessen, Rimmer Jansma 
en Peter Johan Meindertsma. Ik heb 
ze alle drie mogen trainen en met 
twee van hen zelf bij de senioren in 
één team gespeeld.

Shirtreclame
Een opvallende en leuke nieuwig-
heid was, dat de clubs ook voor het 
eerst shirtreclame mochten voe-
ren. Slagerij Terpstra, werd de eer-
ste shirtsponsor voor FC Birdaard. 
De aanschaf van de shirts was het 
belangrijkste deel van de overeen-
komst, er werd gekozen voor een 
soort shirt dat toen in de mode 
was(?) en van afwijkende groene 
kleur, met lichte witte streepjes. De 
toenmalige trainer Hans Terpstra 
was van mening dat het 1e elftal zich 
moest onderscheiden van de andere 
teams, zodat het meer allure kreeg, 
als je in het 1e speelde. Enkele jaren 
(1977) daarvoor waren al twee oran-
je banen op de shirts van het eerste 
elftal aangebracht. 
Hoewel ik mij medeverantwoor-
delijk voel voor de aanzet van het 
afwijken van de oorspronkelijke 
witte tenues, vind ik dat nog steeds 
een groot minpunt in het 50-jarig 
bestaan van de FC Birdaard. Toen 
er besloten werd om groen-zwart 
als hoofdkleuren te kiezen baalde 
ik nog meer want ik moest meteen 
denken aan de Wardy-kleuren, maar 
dat zal mogelijk ook te maken heb-
ben gehad met mijn eigen frustratie 
na die opmerking van de klasgenoot 
uit Ferwert over dat krakkemikkige 
hokje op Stenendam.

De toekomst
FC Birdaard heeft heel lang in de 2e 

klasse FVB gespeeld en met de “1e” 
welpen als kern van het “1e” team 
voor het eerst in de “1e”  klasse FVB 
heeft ook wel iets. Bauke Vaatstra 
wenste ons in het 25-jarig jubile-
umboekje al een plaatsje bij de 4e 

klasse KNVB toe, maar de eerste 
keer dat het vlaggenschip uitkwam 
in de KNVB was dat in de 5e klasse, 
door een herindeling bij de KNVB. In 
2003 werd de 4e klasse echt bereikt 
en sinds 2009 kan je spreken van een 
stabiele 4e klasser. Met als voorlopig 
hoogtepunt de promotie naar de 3e 

klasse KNVB in 2014, dat helaas maar 
één seizoen werd vastgehouden. 

Bestuurlijk en qua jeugdopleiding 
is de club een goed georganiseerde 
vereniging, met veel liefhebbers in 
allerlei functies, dus er is volop per-
spectief voor een hogere klasse. 
Het ontbreekt volgens mij maar 
aan één ding en dat is een bijna 
Cruijffiaanse uitspraak: ‘een voetbal-
ler wordt pas beter als hij zijn eigen 
beperkingen in het veld (her)kent’ 
Daarom zie ik bij het (voetbal)vol-
wassen worden van de huidige lich-
ting een langer verblijf in de 3e klas-
se KNVB als serieuze mogelijkheid, 
mits spelers wat minder vaak van 
club verkassen!

Feije Merkus

Eerste bestuur van de FC Birdaard
Sake Merkus (voorzitter), Bauke Vaatstra (secretaris), Ties 
Jellema (penningmeester), Bertus Poepjes en Herman Bakker 
(commisarissen).
Tenue: wit shirt met witte broek en twee oranje verticale stre-
pen links op het shirt. 

Sake Merkus Feije Merkus



RIENTAL
CHINEES INDISCH

R E S T A U R A N T®
Afhaalmenu’s voor 2-3 personen voor € 18,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 11,75
(Van tevoren reserveren)

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00-22.00 uur

Maandags gesloten
Dinsdag t/m donderdag 16.00-21.00 uur

Vrijdag 11.00-21.00 uur
Zaterdag en zondag 11.00-22.00 uur

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk)
Tel. 058-2563820 • www.orientalgiekerk.nl

Anita’s Footcare - Pedicure

Voor een goede voetbehandeling
Ook diabetische en reumatische voet

Behandeling kan ook bij u thuis

Tsjotter 16, 
9074 DM Hallum
tel. 0518-432626  
anitasfootcare@upcmail.nl

Telefoon: 058 - 256 09 59
Mobiel: 06 - 50 58 69 70
E-mail: info@erikbergsmahoveniers.nl
Rinia van Nautaweg 22
9061 AE  Gytsjerk

uw adres voor fietsen,  
ATB’s en elektrische fietsen
maar ook voor reparaties, 

onderdelen en benzine

www.fietswereldjoustra.nl

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt.

Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen en geven we passend advies. 

Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek. 

www.vanwieren-vellinga.nl

Samen stappen ondernemen

Puur genieten
w

w
w

.helw
a-w

afers.com
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Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst.
Hiernaast het toekomstbeeld en beleving bij onze vereniging van onze 
F-pupillen

FC Birdaard 2 of hoe het infantiele broertje een 
opstandige puber met een eigen wil werd 
Het reserve-elftal van de hoofd-
macht. Dat is de officiële titel die 
een 2e elftal toegedicht wordt. 
Deze waardige benaming sugge-
reert dat bij personele problemen 
aan het front er altijd een held uit 
het reservebataljon klaarstaat om 
redding te brengen. Het is je beste 
vriend bij tegenslag, je laatste hoop 
in bange dagen. Maar in Burdaard 
ligt dat toch iets gecompliceerder. 

Het bataljon FCB2 is een bonte ver-
zameling van uitgerangeerde vete-
ranen, wel-willend maar niet-kun-
nend kanonnenvoer, en dromers 
die het verschil tussen winnen en 
verliezen niet willen zien. Dit batal-
jon heeft maar weinig besef van zijn 
functioneren als reservist en houdt 
zich liever schuil in afgelegen loop-
graven. Want de ‘oorlog’ is maar bij-
zaak en gezelligheid kent geen tijd.
Meer dan 10 jaar geleden stroomde 
ik als B-junior – er waren dat seizoen 
geen A-junioren - door naar het 2e  
team.  Want, zo werd gezegd, met 
alleen techniek zou je het niet redden 
bij het 1e elftal. ‘Earst bealch krije’ was 
het devies. Dat stond dan synoniem 
voor het wekelijks duelleren met 
naburige dorpsgekken die, gefor-
ceerd door een slecht huwelijk of 
gebrek aan hobby’s, op het veld nog 
enige eigenwaarde trachten terug 
te winnen. Met een bewonderens-
waardige dosis zelfoverschatting en 
zo mogelijk nog grotere hoeveelheid 
onkunde buffelde dit kaliber amateur-
voetballers zich een slag in de rondte 
op de zaterdagmiddag.  Gelukkig 
had de Burdaarder jeugdopleiding 
vroeger ook een aantal gemankeer-
de Materazzi’s voortgebracht. Niet 

vreemd, gezien de baggerpoel waarin 
de trainingen op het oude sportpark 
‘De Zwaluw’ moest worden afge-
werkt. Hier stierven de flamboyante 
tovenaars en werden nieuwe hout-
hakkers geboren. Regelmatig werden 
uitspelende ploegen schuchter naar 
het korfbalveld verwezen met het 
verzoek om uit veiligheidsoverwegin-
gen daar maar aan de warming-up te 
beginnen. Maar hoe beroerd de poel 
er ook bij mocht liggen, het was wel 
ónze poel.

Naarmate de jaren vorderden en 
het gestel genoeg fysiek ongemak 
te verduren had gekregen om een 
stap hoger te doen, transformeerde 
ondertussen ook de cultuur binnen 
het 2e elftal. De doorgaans vanzelf-
sprekende stap naar het 1e elftal 
was ineens niet meer zo vanzelfspre-
kend. Het reservistenteam was zon-
der erg een vriendenteam geworden 
en men hield de manschappen hals-
starrig bijeen. Soms misschien iets té 
halsstarrig voor een kleine club als 
FC Birdaard. Door de ontstane situ-

atie fungeerde het team niet langer 
als reserve-elftal of kweekvijver voor 
aanstormend talent. Het infantiele 
broertje werd een opstandige puber 
met een eigen wil.

Deze ontwikkeling baarde met name 
het bestuur en het technisch kader 
enige zorgen maar op sportief vlak 
kreeg het 2e de wind in de zeilen. 
Waar voorheen de doelstelling was 
om vooral maar niet te degraderen, 
gonsde nu plotseling het nooit eer-
der uitgesproken woord ‘kampioen-
schap’ wel eens door de kleedkamer 
van It Twadde. Dit opportunisme 
bloeide over het algemeen het 
sterkst in de beginfase van de com-
petitie. Omdat het gros een zomer 
lang geen bal had aangeraakt en 
daarmee niet alleen het contact met 
de bal maar ook met de werkelijk-
heid langzaam kwijt was geraakt, 
barstte eenieder voor aanvang van 
de competitie van het zelfvertrou-
wen . Als dan door stom toeval de 
eerste twee wedstrijden ook nog 
eens werden gewonnen, was er al 

snel sprake van een ‘zegekar’ waar 
zonder twijfel ook alle andere tegen-
standers aan gebonden zouden wor-
den. Zou het kunnen zijn dat dit toe-
vallig de zwakkere broeders van de 
competitie waren? Nee, we hadden 
waarschijnlijk van serieuze titelkan-
didaten gewonnen. ‘Sy hienen écht 
in bêste ploech! Dy dogge grif mei 
om ‘e prizen!’ Het draaiboek voor het 
kampioensfeest kon weer uit de kast. 
Kenmerkend voor dit fenomeen 
was dat er vrijwel altijd een rituele 
dip volgde op deze zegereeks. De 
eerder genoemde zelfoverschat-
ting was ook ons niet vreemd. Zo 
werd de technische staf meer dan 
eens gedwongen om binnen een 
tijdsbestek van enkele maanden de 
doelstelling terug te schakelen van 
‘kampioenschap’ naar ‘lijfsbehoud’. 
‘Flexibel denken’ was dan ook een 
harde eis bij de sollicitatieprocedure 
voor een leidersfunctie. 

Toch waren de prestaties over het 
geheel genomen significant verbe-
terd ten opzichte van voorgaande 
jaren. Het elftal stond op de kaart en 
deed aan klantenbinding. Het gemid-
delde toeschouwersaantal verdub-
belde in die periode van twee naar 
vier dwazen, en de plaatselijke met-
selaars en glaszetters van toen ston-
den in de rij om als hoofdsponsor aan 
dit succesvolle voetbalcircus verbon-
den te mogen worden. Het succes en 
de onontkoombare aandacht van de 
buitenwereld raakte ook het privéle-
ven van spelers. De derde helft was 
in die tijd voor menigeen een uitge-
lezen kans om zich even aan alle hec-
tiek te onttrekken. Vreemd genoeg 
kon deze redenering op weinig sym-

pathie rekenen bij de thuisfronten.
Helaas is ondanks alle glorie de ultie-
me bekroning al die jaren uitgeble-
ven. De veteranen werden nog meer 
veteraan, het kanonnenvoer had 
voor eigen bestwil de hoop op beter 
kunnen ook maar opgegeven en 
de dromers vroegen zich na afloop 
nog steeds af of het nou 1-2 of 3-2 
was geworden en tegen wie er ook 
al weer was gespeeld. Het kampi-
oenschap werd een utopie, en met 
weemoed wordt er nog regelmatig 
gerefereerd aan de ‘gouden jierren’. 
Het draaiboek ligt opgeborgen, 
wachtend op een nieuwe generatie 
luchtfietsers met mooie dromen.

Tegenwoordig schikt het 2e zich 
langzaam weer in zijn oude rol. 
En dat is voor een kleine club als 
FC Birdaard misschien ook maar 
beter. De wisselwerking met Het 
Vlaggenschip begint weer construc-
tieve vormen aan te nemen en bei-
de elftallen helpen elkaar, wanneer 
nodig, uit de brand. Vooral nu het 
de beide elftallen sportief niet mee-
zit, is het zaak om elkaar te sterken 
in plaats van te verzwakken. In het 
aankomende seizoen ligt er daarom 
voor de nieuwe trainer een schone 
taak om de boel bijeen te houden. 

De opstandige puber heeft vaste 
verkering gekregen en lijkt zich te 
conformeren aan het brave ‘huisje, 
boompje, beestje’ Het credo van FC 
Birdaard 2 blijft echter onaantast-
baar en in steen gebeiteld. Oorlog 
blijft bijzaak en gezelligheid kent 
nog steeds geen tijd.

Jan Elger Adema

FC Birdaard 2 - vlnr staand: Hiele Feenstra, Pieter Oane Tacoma, Tjeerd van der Land, Erik 
Terpstra, René Hoekstra, Sjonnie Kingma, Jan Elger Adema, Tim Weidenaar
vlnr gehurkt:  Leo Jan Visser, Andries Sierksma, Erik Spijksma, Ridzert Visser, Jan Schaper, 
Harmen Akkerman

Wilt u ook een 
krant voor 

 jubileum of 
 evenement?  

Bel Reko:  
0544-464911



 

nieuwdekken
overdekken
onderhoud

uilenborden
dakpannen
golfplaten

Jislumerdyk 15c • Burdaard • T 0519-332588 • M 06-48384562

Eewal 19, 9112 HA  Burdaard  Tel. 0519-332657

Roordastrjitte 2
9174 GD Ginnum

0519 - 82 02 02
info@gdb-installaties.nl

www.gdb-installaties.nl

Zonnepanelen - Aardwarmte - Gas - Water - Elektra  

GDB-Installaties

Autotechniek Aldtsjerk

Boerfinne 2, 9064 DG Aldtsjerk  T. 06-10331035/06-22122250
E. info@autoalgra.frl    w w w . a u t o a l g r a . f r l

U kunt bij ons terecht  voor het 
 reguliere onderhoud aan uw auto 
of motor en voor alle bijbehorende 
onderdelen. Ook verzorgen wij  
APK keuringen.

ONBEZORGD GENIETEN!

Zoals een ieder wilt u natuurlijk ook onbezorgd genieten 

van uw huis, auto, vakantie of pensioen. U wilt geen 

onnodige risico’s nemen en sluit daarom verzekeringen 

af. Hellinga Soepboer heeft een uitgebreid assortiment 

verzekeringen, welke u naar eigen situatie en wensen 

kunt afstemmen. 

Bij Hellinga Soepboer kunt u tevens terecht voor een 

hypotheek en een rentevorm die bij uw persoonlijke en 

financiële situatie past.

Hellinga Soepboer wil u graag adviseren op basis van 

onafhankelijkheid, deskundigheid en vertrouwen. 

assurantien     financieringen     hypotheken     mediation   

Ginnum 0519 - 339352

W. van Kammen

Voor het geheel                                                 verzorgen van al uw evenementen,
feesten of partijen,                                        tevens verhuur van aggregaten.

 
 

      
  

   
 

 
 Voor al uw schilderwerk, wandafwerking en 
schoonmaakwerkzaamheden, zowel binnen als buiten. 

 
        Dokkumerstraatweg 3●Burdaard●0519-332805/06-21117175 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

   
      
 
       
             

Koornmarkt 11  0519-292125

www.vanslootenopticiensdokkum.nl
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Van boven naar beneden en van links naar rechts:
FC Birdaard 1, FC Birdaard 2, FC Birdaard 3,   
FC Birdaard 45+,  FC Birdaard A1 - combi Wykels Hallum, 
FC Birdaard B1, FC Birdaard C1, FC Birdaard D1,  
FC Birdaard E1, FC Birdaard E2, FC Birdaard F1,  
FC Birdaard F2, FC Birdaard Vr1, FC Birdaard Vr2.

De teams van FC Birdaard



Grote Breedstraat 29, Dokkum, Tel. (0519) 22 26 48
*Vraag naar de voorwaarden.

Altĳ d
2e bril 
gratis*

Altĳ d
Nu 10% extra jubileum korting*

Aalsumerpoort 10 Dokkum | Westersingel 49 Burgum | 0511-200200 | xstelecom.nl | okepc.nl

COMPUTERS

NOTEBOOKS

REPARATIES

SMARTPHONES
ABONNEMENT VERLENGEN

MET TOESTEL OF SIM-ONLY

ICT-DIENSTEN 
VOOR BEDRIJVEN 

EN ONDERWIJS 

De Gereedschapdiscounter van Nederland

VesteaTools houdt zich voornamelijk bezig met 
verkoop van bouw en automotief gereedschap, 
welke niet in doe-het-zelf zaken te krijgen zijn, dus 
kortom specialistisch gereedschap. Kunt u het niet 
op onze site vinden, neem dan gerust contact op 
voor een vrijblijvende offerte, VesteaTools is een 
onderdeel van VesteaTechniek, die zich bezig houdt 
met elektro en installatietechnishe werkzaamheden.

Vestea-Tools

Hoofdweg 58, 9112 HJ Burdaard  T. 0519-332814  M. 06-23449030
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Locatie Burdaard
MFC Het Spectrum
Schoolstraat 12 Burdaard

0519-333170
06-13184819
spetterburdaard@gmail.com

Rengersweg 52, 9062 EE Oenkerk
06-53227131   info@catering-experience.nl
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0511 543919
www.a-t-b.nl

Lavendelheide 11b
Drachten

Kerkstraat 76
Buitenpost
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Doet uw vereniging 
dit jaar mee aan de 
Bobsport-campagne? 
Na een wedstrijd of training is 
het tijd voor een gezellige derde 
helft: maar wat kunt u doen om 
sporters en supporters te atten-
deren op het feit dat alcohol 
en autorijden niet samengaan? 
Breng ook de Bobsport campag-
ne 100% Bob is 0% op onder de 
aandacht van sporters en suppor-
ters!

Alle Friese voetbal-, kaats-, korfbal, 
hockey-, golf- en tennisverenigin-
gen en gemeentelijke sportaccom-
modaties hebben in februari 2016 
de Bobsportmaterialen. 

Daarnaast kunnen verenigingen aan 
de volgende Bob-acties deelnemen: 
•	 Inzet	van	een	Bobsport-promotie-
 team bij een wedstrijd/evenement
•	 Aanvraag	gratis	 Bob-sponsorbord	

voor langs het veld
•	 Aanvraag	 Instructie	 Verantwoord	

Alcoholschenken 
•	 Aanmelden	voor	de	Cursus	Sociale	

Hygiëne 
Doe ook mee! 100% Bob is 0% op! 

Want met een Bob komen uw spor-
ters en supporters weer veilig thuis!

Kijk voor meer informatie over de 
Bobsport-campagne Fryslân op 
www.sportfryslan.nl/bobsport. 

Met	de	 BobSport	 campagne	willen	
Sport	Fryslân,	het	Regionaal	Orgaan	
verkeersveiligheid	Fryslân	(ROF),	MF	
uitzendbureau,	 Platform	 Nuchtere	
Fries	en	Politie	district	Fryslân	bij	de	
sporters en supporters benadruk-
ken dat het belangrijk is om een Bob 
te regelen. 

JUBILEUMKRANT  FC Birdaard iN ZWaLUWVLUCHT
zie voor bijschriften Facebookgroep (openbaar) 50 jarig jubileum FC Birdaard 



Folkertsma Ginnum feliciteert FC Birdaard 
met het 50-jarig jubileum

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AdvFolkertsma-Kleur.pdf   1   

www.gfbv.nl

Harstawei 12  |  9174 GB Ginnum  |  0519 339 250  |  info@gfbv.nl  |

Al 30 jaar lang verzorgt Folkertsma totaaloplossingen voor de opslag 
van uw ruwvoer. Inclusief grondwerk, sleufsilowanden, betonplaten 
en asfalt.  Als dealer van Bosch beton verzorgen wij 
altijd maatwerk, wat voor wensen u ook heeft...

Nieuwe sleufsilo nodig ?

FolkertSma: totaaloploSSingen voor opSlag van ruwvoer. 

Harstawei 12 | 9174 GB Ginnum | T 0519 339 250 | www.folkertsmaginnum.nl•	Walbeschoeiingen,	damwand	en	vlonders
•	Bestratingen,	asfalt-	en	betonverhardingen		
•	Sleufsilo’s	inclusief	advies	en	plaatsing
•	Cultuurtechnische	werken
•	Leveren	en	aanbrengen
		 beton-	en	paalfunderingen

			Verkoop	van:

-	Zand,	grind	en	zwarte	 
tuingrond

-	Betonplaten	alle	soorten	 
en afmetingen

-	Alle	soorten	PVC-buizen	 
+	hulpmateriaal
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