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Al meer dan 30 jaar levert Pijlman Kantoormeubelen diverse 
kantoormeubelen aan duizenden tevreden klanten. 
Kom ons assortiment nieuwe en gebruikte kantoor 
meubelen en magazijninrichting bewonderen in onze 
showroom en magazijn van 3000m2 aan de A7 in Sneek. 

Pijlman Kantoormeubelen is onder andere leverancier  
van diverse kantoorkasten om uw archief en admini- 
stratie te bewaren.

U bent van harte welkom in onze showroom!
Wij zijn geopend op Maandag t/m Vrijdag van 08.30 - 17.30u

Pijlman
Kantoor- en Magazijn-
inrichting Sneek B.V. 

Wolkammersstraat 12 
8601 VB Sneek, 
Friesland

Telefoon: 0515 419601
info@pijlmansneek.nl
www.pijlmansneek.nl

tanktransport & tankcleaning bv kwaliteit is wat ons vervoert

Tot uw dienst: 24/7 bereikbaar en beschikbaar | www.lootsma.com Tentenkamp
Tentenkamp
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W
e gaan dit nieuwe seizoen in met 
een recordaantal van 76 teams. 
Een hele uitdaging voor onze 
helden van de voetbaltechnische 
staf, de leeftijdscoördinatoren, 
het wedstrijdsecretariaat en 

de trainingsplanning. Probeer dit maar eens rond te 
breien. Niet alleen moeten alle teams een passende 
trainingstijd toebedeeld krijgen, er moet ook rekening 
gehouden worden met de agenda’s van al die betrokken 
trainers die dit allemaal naast hun school, werk of an-
dere privébezigheden doen. Een hele puzzel, net als het 
vinden van leiders en trainers voor al deze teams. Een 
aantal mensen binnen onze vereniging doet daar extra 

VAN DE VOORZITTERS

hun best voor maar uiteindelijk is ook dit een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid.
Dit seizoen heten we ook Blauw-Rood ’20 welkom op 
het sportpark in Bolsward. Na goed overleg met BR’20 
en de gemeente hebben we duidelijke afspraken kunnen 
maken over het gezamenlijk gebruik van de sportvelden. 
Deze afspraken worden nog verder uitgewerkt in de 
samenwerkingsovereenkomst.

Graag maken we iedereen ook attent op de aanstaande 
ledenvergadering die op woensdag 23 november om 
20.00 uur plaatsvindt in kantine De Treffer. We hopen 
op een grote opkomst, omdat de ontwikkeling van het 
sportpark en de nieuwe accommodatie (kleedkamers/

6

Zo aan het begin van een nieuw seizoen is het altijd 
heerlijk om langs de velden te struinen en iedereen 
verwachtingsvol te horen zinspelen op wat komen 
gaat. Hoe gaan onze prestatie-elftallen (mannen en 
vrouwen) het op een niveau hoger doen? Zou de JO17-
1 het spelen op divisieniveau aankunnen? Hoe komt de 
basis van ons eerste mannen- en vrouwenelftal eruit 
te zien met al die nieuwe aanwas vanuit de jeugd en 
van buitenaf? En natuurlijk voorspellen we ook de toe-
komst en wisselen we allerlei argumenten uit op basis 
waarvan iets wel of niet zou moeten kunnen. Heerlijk 
toch? En inmiddels rolt de bal weer. Een klein tipje van 
de sluier is opgelicht wat betreft datgene waarover we 
als voetballiefhebbers en betrokken leden en vrijwilli-
gers van SC Bolsward graag met elkaar van gedachten 
wisselen in aanloop naar een nieuw seizoen.

 De bal  rolt weer! 

kantine) een belangrijk agendapunt is en we graag bij jul-
lie als leden toetsen of we daarin op de goede weg zijn. 
We hebben in ieder geval het gevoel dat er weer bewe-
ging zit in de realisatie van deze langgekoesterde wens 
(en inmiddels bittere noodzaak). En dat geeft energie.
Over energie gesproken. De meesten van ons worden 
momenteel keihard geconfronteerd met de absurd hoge 
energiekosten. Ook wij hebben daar als vereniging last 
van. We roepen iedereen op om hier bewust mee om 
te gaan. Als bestuur denken we na over maatregelen 
om de energielasten te beperken en onze vereniging 
financieel verantwoord de winter door te helpen. Op het 
moment van schrijven van dit voorwoord is douchen na 
een wedstrijd of training nog mogelijk, maar doe dit niet 

langer dan nodig. Schoon is schoon. Trainers en leiders 
roepen we op om hier met hun teams over in gesprek 
te gaan en er ook op te sturen. Aan ouders vragen 
we om het belang hiervan thuis met hun kinderen te 
bespreken.

Voorop staat dat we met heel veel nieuwsgierigheid en 
enthousiasme uitkijken naar een nieuw voetbalseizoen. 
Opdat iedereen maar weer een hoop plezier mag ontle-
nen aan dit leuke spelletje.

Tot op ‘t veld! 

Dytmer en Astrid
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Slagerij De Boer

Barbecue - Gourmet - Regionaal rundvlees 
Friberne varkensvlees  

Friese droge worst

Het adres voor:

Ambachtelijk lekker

Jongemastraat 35, 8701 JB Bolsward
telefoon 0515 - 573795

brandsmakoffie.nl

SPECIALISTEN IN KOFFIE, THEE EN APPARATUUR

m (06) 181 909 68
schildersbedrijfschakel@gmail.com

We  welcome 
millions of people 
every day 

Ventura is altijd op zoek naar nieuwe 
collega's.. stuur je cv naar: 
hr@venturasystems.com

www.venturasystems.com

Tentenkamp
Tentenkamp
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sc Bolsward G1 bij sc Heerenveen!
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Interview met Dick Schuurman

Dick Schuurman uit Joure is dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer 
van SC Bolsward. Een ervaren trainer met een goede staat van 
dienst. Ook als voetballer. Kan hij SC Bolsward weer een stap 
verder brengen? Tonny de Vries vroeg hem het hemd van zijn lijf.

    “We beschikken over een 
getalenteerde en brede selectie”

14 15

Hoe	is	je	werkwijze	als	trainer?
Ik probeer altijd mijn trainingen zowel leerzaam 
als ook leuk te maken. Ik wil graag dat spelers 
zin hebben om te trainen en na afloop weggaan 
met een gevoel dat ze lekker hebben getraind. 
We zijn maar amateurs en hebben allemaal een 
baan of school er naast. 
Voor	wie	op	voetbalgebied	heb	je	
bewondering	en	zie	je	als	voorbeeld?
In mijn periode bij Sneek heb ik onder Henk de 
Jong getraind en bij SC Joure onder Bert Hol-
lander. Deze twee trainers spraken me met hun 
redelijk identieke werkwijze erg aan en daar heb 
ik ook mijn visie op gebaseerd.
Wat	vind	je	de	interessantste	
trainingen	om	te	geven?
Dat is misschien een cliché maar alle trainingen 
zijn leuk om te geven. Het gaat er nl. ook om hoe 
je het brengt.
Wanneer	ben	je	als	trainer	tevreden	en	
wat	hoop	je	dit	seizoen	te	bereiken?
Tsja, wanneer ben je als trainer tevreden? Ik wil 
graag dat de spelers zich individueel ontwikkelen 
maar ook als team beter worden. Het is altijd 
leuk als je samen een plan maakt om een tegen-
stander te verslaan en dat dan ook uitkomt.

Wat	is	je	eerste	indruk	van	de	
spelersgroep?
Mijn eerste indruk is dat SCB over een getalen-
teerd en brede selectie beschikt. We zijn gestart 
met 28 man en het wordt nog een lastige klus 
om deze groep naar 20 terug te brengen.

Ben	je	blij	dat	de	routiniers	Özgur	
Akkus	en	Bart	Gietema	er	nog	een	
seizoen	aan	vastknopen?
Hier ben ik heel blij mee. Deze twee mannen 

brengen veel ervaring mee en hebben ook nog 
individuele kwaliteiten die we vaak goed kunnen 
gebruiken verwacht ik. Daarnaast zijn ze ook 
belangrijk binnen de groep.

Krijgen	ze	nog	speciale	privileges	van	
je?
In principe niet. Maar als blijkt dat bijvoorbeeld 
drie keer in de week trainen, zoals we in de voor-
bereiding hebben gedaan, een te grote belasting 
is voor hun dan zal ik daar rekening mee houden. 
Maar dat geldt ook voor iedere andere speler.

Durf	je	te	voorspellen	waar	SC	
Bolsward	op	het	einde	van	het	
aankomend	seizoen	staat?
Dat is een lastige. Ik ben niet heel bekend met 
het niveau van de Derde Klasse. Gezien de 
competitie indeling verwacht ik wel dat wij om de 
bovenste 4/5 plekken gaan strijden.

Welke	clubs	zijn	volgens	jou	de	
kampioenskandidaten	in	deze	klasse?
Heerenveense Boys heeft al jaren de doelstelling 
om te promoveren en dat lukt steeds net niet, 
maar die gaan vast weer hoge ogen gooien en ik 
verwacht dat SVM ook bovenin mee gaat doen.

Verwacht	je	een	bepaalde	druk	uit	de	
vereniging	om	opnieuw	een	stapje	
hoger	te	komen.	Bedoeld	wordt	het	
Tweede	Klasse-schap	binnen	te	halen?
Deze druk ervaar ik op dit moment nog niet. 
Maar gezien de grootte van SC Bolsward met 
ong. 1000 leden en een flink aantal jeugdteams 
dat hoofdklasse speelt zou je mogen verwachten 
dat zij op niet al te lange termijn in de Tweede 
Klasse spelen.

DICK SCHUURMAN

heb ik twee jaar SDS onder mijn hoede gehad. Daarna 
volgen vier seizoenen VV Heerenveen (drie promoties 
en een degradatie) enin 2014 SC Emmeloord (drie 
seizoenen).
Hoe	ben	jij	als	trainer?
Ik ben een mensenmens en mag graag mijn voetbal-
visie met anderen delen. 

Hoe	ben	je	in	het	trainingsvak	gekomen?
Toen ik zelf nog actief voetbalde heb ik altijd jeugd-
teams bij SC Joure getraind. Daar kreeg ik toen de 
mogelijkheid om mijn UEFE C en B op het Cios te 
volgen. Na mijn actieve carrière ben ik door Oeverzwa-
luwen benaderd om daar trainer te worden.

Vertel	eens	wie	is	Dick	Schuurman?
Inmiddels ben ik de 50 gepasseerd en werkzaam bij 
de gemeente De Fryske Marren. Mijn voetbalcarrière 
begon bij de pupillen in Joure. Na omzwervingen bij de 
jeugd van SC Heerenveen, VV Heerenveen en later VV 
Sneek kwam ik uiteindelijk weer terecht bij VV Joure. 
Hier heb ik, samen met o.a. Arnold Haanstra, de glo-
riejaren van de zondagtak beleefd. 
Als echt voetbaldier run ik samen met ook nog een 
Voetbalacademie in Joure.
Is	SC	Bolsward	je	eerste	club	als	
hoofdtrainer?
Vrijwel gelijk na mijn actieve voetbalcarrière ben ik 
begonnen als trainer bij Oeverzwaluwen. Na drie jaar 
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INTERVIEW 
RICK HAVACS VROUWEN 1

  “Het kan een interessante 
competitie worden”

Vorig jaar werd door Vrouwen 1 glorieus het kampioenschap behaald. Dit 
jaar komt het team uit in de Derde Klasse met gerenommeerde tegen-
standers als Balk, Sneek Wit Zwart en Blauw Wit ’34. De vrouwen doen 
dat onder leiding van een nieuwe trainer/coach. Zijn naam: Johan Wit-
termans. Tonny de Vries stelt hem aan de hand van een aantal vragen 
verder aan jullie voor.

18 19

	Vertel	eens	wie	is	Johan	Wittermans?
Ik woon samen met vriendin Lydia en hond Kaya en werk 
als Adjunct Functionaris Management bij Empatec. Zelf 
heb ik gevoetbald bij Scharnegoutum, WZS en Black 
Boys en als trainer gewerkt bij Scharnegoutum, SC 
Joure, WZS, Sneek Wit Zwart en SDS.

	 Is	SC	Bolsward	je	eerste	club	als	vrouwen	
trainer?
Nee, ik ben begonnen bij SWZ en vorig seizoen bij SDS 
werkzaam geweest.

	Beschrijf	eens	je	karakter	als	
trainer.
Rustig en geduldig, maar ook iemand 
die alles uit een groep wil halen.

	Hoe	ben	je	in	het	
trainingsvak	gekomen?
In Scharnegoutum ben ik vroeg begon-
nen met jeugdtraining en zo via diverse 
opleidingen definitief beland in het trainers-
vak.

	Hoe	is	je	werkwijze	als	trainer?
Er zijn duidelijke regels en de trainingen zijn gevarieerd. 
Alle oefeningen zijn met de bal en gericht op wedstrijd-
elementen.

	 	Voor	wie	op	voetbalgebied	heb	je	
bewondering	en	zie	je	als	voorbeeld?

Er zijn diverse trainers die ik hoog in het vaandel heb 
staan en vooral degenen die mooi en aanvallend voetbal 
spelen.

	 	Wat	vind	je	de	interessantste	training	om	
te	geven?

De trainingen in de voorbereiding zijn altijd wel speciaal 
omdat je dan echt kunt zien welke speelsters er voor 
willen gaan.

	 	Wanneer	ben	je	als	trainer	tevreden	en	
wat	hoop	je	dit	seizoen	te	bereiken?

Echt tevreden ben ik als de groep zich verder voetbal-

Programma	SC	Bolsward	Vrouwen	1 (onder	voorbehoud)

24	september		 SC	Bolsward		 -		 Blauw	Wit	’34		 (2-2) 
1	oktober	 ST	BMJ	 -		 SC	Bolsward		 (2-3) 
8	oktober	12:30		 SC	Bolsward		 -		 Hardegarijp	 (3-0) 
15	oktober	12:30		 VV	SWZ		 -		 SC	Bolsward	 (3-1) 
29	oktober	13:00		 DWP		 -		 SC	Bolsward	 
12	november	14:45		 Balk		 -		 SC	Bolsward	 
19	november15:00	 SC	Bolsward		 -		 Zeerobben 
26	november	14:30		 SJO	WTTC	 -		 SC	Bolsward	 
3	december	12:30		 SC	Bolsward		 -		 SC	Stiens	2 
10	december	 15:00	LAC	Frisia		 -		 SC	Bolsward	 
4	februari	12:30		 Blauw	Wit	’34	 -		 SC	Bolsward	 
11	februari	15:00		 SC	Bolsward		 -		 ST	BMJ 
18	februari	14:30		 Hardegarijp		 -		 SC	Bolsward	 
11	maart	15:00		 SC	Bolsward		 -		 VV	SWZ 
18	maart	14:30		 Hardegarijp		 -		 SC	Bolsward	 
1	april	15:00		 SC	Bolsward		 -		 Balk 
15	april	12:30		 Zeerobben		 -		 SC	Bolsward	 
22	april	15:00		 SC	Bolsward		 -		 SJO	WTTC 
13	mei	15:00		 SC	Bolsward			 -		 LAC	Frisia	 
20	mei	12:30		 SC	Stiens	2		 -		 SC	Bolsward

lend ontwikkeld en als we bij de eerste 
vijf eindigen.

	 	Wat	is	de	eerste	indruk	
van	de	spelersgroep?

Het is een talentvolle groep die be-
schikt over een prima mentaliteit en 

veel voetballend vermogen.

	 	Durf	je	te	voorspellen	waar	het	
team	aan	het	einde	van	het	
seizoen	staat?

We moeten zeker in het linkerrijtje kunnen eindigen, 
maar het zal allemaal dicht bij elkaar staan.

	 	Welke	clubs	zijn	volgens	jou	de	
kampioenskandidaten	in	deze	Derde	
Klasse?

Blauw-Wit en Balk zijn goede ploegen . Toch kan het wel 
eens een interessante competitie worden met zeker 
een aantal teams wat kan verrassen. 

	 	Zie	je	mogelijkheden	dat	het	
vrouwenteam	opnieuw	een	stapje	hoger	
kan?

Alles is mogelijk, maar het verschil tussen vierde en 
derde klasse is redelijk groot. Maar voetballend kunnen 
de dames van Bolsward zeker mee en als we blessure-
vrij blijven en met inzet en plezier spelen zie ik dit team 
zeker nog mooie stappen maken.

Wittermans (rechts) en De Greef 
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“Bij veel sporten zijn trainingen (in)gericht 
op het technische en tactische aspect van 
de sport. Zeer belangrijk natuurlijk, maar 
wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat 
wanneer het fysieke aspect meer aandacht 
zou krijgen, dit een positieve invloed heeft 
op de totale kwaliteit van de sportuitvoe-
ring. In de performance-training verbeter 
je onder professionele begeleiding jouw 
kracht, conditie en prestaties.”

Aan het woord is Gerrit Teerenstra, bestuurslid Voetbal 
Technische Zaken, op de vraag wat er gaat veranderen 
ten opzichte van hoe er tot nu toe begeleiding werd 
geboden.

Dat	snap	ik	Gerrit,	kunnen	we	dit	niet	intern	
oppakken,	waarom	een	partnerschap?
“Vanuit de vereniging was er een sterke behoefte om 
individuele aandacht te geven aan spelers in hun ontwik-
keling op fysiek gebied. Deze specifieke training vraagt 
ook om trainers die hier ervaring in hebben. In het 
beleidsplan van Sc Bolsward is daarover opgenomen dat 
we binnen enkele jaren specifieke fysiologische training 
aan willen bieden aan alle selectieteams in de boven-
bouw jeugd. Hiermee hopen we individuele spelers uit 
deze teams een extra ontwikkeling door te laten maken. 
Uiteindelijk zal deze groei bijdragen aan de ontwikkeling 
van de teams tot het niveau waarop we willen spelen.
Bij Fysio-Actief is deze ervaring eerder opgedaan bij 
andere verenigingen, en daarmee zijn zij voor ons een 
uitstekende partner in samenwerking.”

Jan Reurings, directeur van Fysio-Actief vult aan, “de 
professionaliteit die wij binnen onze organisatie hebben 
en willen uitdragen, zie ik terug in het Voetbal Technisch 
Beleidsplan van Sc Bolsward. Ik draai al wat jaren mee 
en heb zelden een zo goed geformuleerd, ambitieus en 
realistisch plan gezien. Petje af voor de bedenkers.”

Maar	Jan,	je	had	ook	‘gewoon’	sponsor	
kunnen	blijven,	je	maakt	een	bedrag	over	
en	maakt	wat	afspraken	over	begeleiding,	je	
krijgt	reclame	ervoor	terug,	dat	is	toch	ook	
prima?
 “Nee”, geeft Jan aan, inderdaad gemakkelijk, maar dat 
is niet onze gedachte hoe we met sport en sponsoring 

omgaan. Een partnerschap aangaan met de sportorga-
nisatie van Sc Bolsward om jullie doelen mede te kunnen 
realiseren is prachtig. Het is voor ons ook een prachtige 
verbinding. We werkten al jaren samen, maakten al 
gebruik van de accommodatie die het sportpark biedt, 
maar deze connectie maakt het af. Op deze manier 
kunnen we laten zien 
wat we kunnen en 
dat wij binnen onze 
business óók topsport 
bedrijven. Wij willen 
samen werken aan 
de ontwikkeling van 
het voetbal en ons 
steentje bijdragen aan 
de fitheid van spelers. 
We investeren bij 
voorkeur in perfor-
mance trainingen bij 
Sc Bolsward en niet 
in allerlei uitingen 
met onze naam en 
daarvoor jaarlijks een 
bedrag te storten in 
de kas van de vereni-
ging.”

En Siebren 
Wielinga	
(coördinator	Commerciële	Zaken),	hoe	kijk	jij	
hier	tegen	aan,	er	komt	dus	minder	geld	op	
de	rekening.
“Tja, ga je voor het geld dat op de rekening komt en 
dat vervolgens weer goed besteed wordt uitgegeven? 
De penningmeester wordt in ieder geval vrolijk dat er 
genoeg financiële armslag is om aan alle verplichtingen 
te kunnen voldoen, zeker in deze tijd. En ja, dat ging bij 
onze commissie Commerciële Zaken ook wel door het 
hoofd. Aan de andere kant zo’n mooie samenwerking 
moet je stimuleren, wij zijn als commissie voetbalminded 
genoeg om verder te denken dan alleen aan het zorgen 
voor sponsoring. 
Vanaf dag een waren we betrokken bij de ontwikkeling 
van het partnerschap. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
deze manier van dienstverlening door Fysio-Actief tot 
mooie resultaten voor onze club zal leiden. Dus ik heb 
met alle plezier een handtekening gezet onder het Spor-
tief Partnerschap.”

Gerrit,	wat	triggerde	jullie	om	dit	
partnerschap	juist	met	Fysio-Actief	aan	te	
gaan?
“Sc Bolsward en Fysio-Actief werkten al nauw samen ten 
behoeve van de medische begeleiding binnen de vereni-
ging, het inloopspreekuur is daar een voorbeeld van. De 

fysiotherapeuten van Fysio-Actief 
maken daarmee al een tijdje onder-
deel uit van de technische staf van 
Sc Bolsward.
Binnen Fysio-Actief was inmiddels 
ervaring opgedaan met perfor-
mance training bij andere vereni-
gingen. Van hen kwam het aanbod 
om ook bij Sc Bolsward een pilot 
te draaien met enkele teams, om 
eens ervaring op te doen. Deze 
kennismaking verliep prima, heeft 
tot veel enthousiasme geleid, en 
dat heeft geresulteerd in deze 
verdere samenwerking.
Trainer, performance trainer, 
fysiotherapeut en verzorger werken 
samen voor de ontwikkeling van 
spelers en team. Hierbij benutten 
we elkaars expertise voor o.a. per-
formance trainingen en maatwerk 
in medische behandeling/begelei-
ding en gezondheid.

Jan reageert hier op met “mooi Gerrit dat je dit zo zegt 
en dat straalt ook vertrouwen uit. Onze insteek was en 
is nauw samen te werken op basis van dezelfde passie 
voor de sport en gezondheid, met als hoofddoel kwali-
tatief hoogwaardig sportmedische begeleiding van alle 
sporters. Dat moet uiteindelijk leiden tot doorontwik-
keling van de trainers en spelers, fit worden, blijven en 
hogere prestaties leveren.”

Wat	gaat	er	veranderen	met	een	Sportief	
Partnerschap,	wat	verwacht	jij	Gerrit	van	
Fysio-Actief	en	van	Sc	Bolsward?
“Gedurende het seizoen verzorgt Fysio-Actief wekelijks 2 
uur performancetraining. De 1e selectieteams JO13-
JO14-JO15-JO17-JO19 krijgen telkens een maatwerk 
programma aangeboden. Met metingen wordt vervol-
gens de ontwikkeling van individuele spelers gevolgd. 
De resultaten worden met spelers en groepstrainers 

gedeeld, zodat spelers ook weten waar aandacht naar 
uit kan gaan en trainingen beter kunnen aansluiten op de 
ontwikkelbehoefte. 
Daar waar spelers vanwege blessures uitvallen, moet 
snel geschakeld kunnen worden met medische begelei-
ding door Fysio-Actief. Samen kan dan gekeken worden 
naar het behandelplan, en op welke wijze de speler terug 
kan keren bij de groepstraining. 
Van Sc Bolsward verwacht ik commitment van de gehele 
technische staf, de trainers, spelers en een ieder die 
nauw betrokken is bij het team. Als we allemaal achter 
het Voetbal Technisch Beleidsplan staan en daar ons 
voor willen inzetten, dan zie ik mooie resultaten voor de 
toekomst.”

“Sc Bolsward kan op ons rekenen”, zegt Jan. “Onze 
sportfysiotherapeuten zijn gedreven en bevlogen mensen 
met passie voor hun vak èn voor de sport. Ze staan voor 
sporters klaar om ze op een snelle en verantwoorde ma-
nier te revalideren. Op die manier kunnen sporters weer 
presteren op het hoogst haalbare sportniveau.”

Je	hebt	het	Gerrit	over	de	JO	teams,	hoe	zit	
het	met	de	MO	teams?	
“Daar gaan we zeker mee aan de slag en zetten in om 
dit vanaf het seizoen 2023/2024 op te gaan pakken”. 

Wat	als	het	niet	blijft	bij	een	‘simpele’	
blessure	Jan,	kunnen	jullie	dan	ook	direct	
handelen?
Bij ernstige blessures kunnen we, na een grondige 
intake, direct naast reguliere fysiotherapie ook behan-
delmethoden zoals manuele therapie, echotherapie en 
dry-needling inzetten. Mocht er sprake zijn geweest van 
een operatie, dan hebben we alles in huis om de sporter 
optimaal te revalideren. 

Gerrit reageert hier op: “Niet alleen hebben we aandacht 
voor blessure behandeling, wij voelen ons verantwoorde-
lijk een gezond voorbeeld voor de jeugd neer te zetten, 
We willen ook ruim aandacht geven aan het preventieve 
stuk, een gezonde leefstijl zoals aandacht voor voeding. 
En we hebben ook aandacht voor roken, alcoholgebruik 
en het stimuleren van bewegen. Hier gaan we vanuit het 
Sportief Partnerschap een start mee maken.

Commerciële Zaken Sc Bolsward

SPORTIEF PARTNERSCHAP ALS ONDERSTEUNING IN DE 
UITVOERING VAN ONS VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN

Een handdruk 
bevestigd 
het Sportief 
Partnerschap. 
Rechts Jan 
Reurings, links 
Gerrit Teerenstra
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Dat is zeker weten niet 
omdat ze er zelf geen 
zin meer in hadden. 

“Echt geweldig om te doen 
vinden we dit”, stelt Sjoeke. 
“Ja, vooral Sjoeke is hele-
maal bingogek”, lacht Ineke. 
Maar waar ze voorheen de 
Groene Weide, de CAB-tine 
en het Convent afgeladen vol 
kregen met hun bingoavonden, 
komt nu misschien nog maar 
de helft (en is het dus niet meer 
rendabel voor de club). “We hadden 
er eerst altijd wel een stuk of 80 of 90 
mensen zitten en nu zijn dat er vaak nog maar 
40, dat kan niet meer uit”, legt Ineke uit.
Jonger publiek kwam er niet en de 
harde bingokern werd almaar ou-
der. Velen moesten afhaken van-
wege ziekte of overlijden en 
er kwam geen nieuw publiek 
voor in de plaats. “Toen 
hebben we gedacht: kun-
nen we hier nog wel mee 
doorgaan? We maken 
zo misschien nog maar 
20 euro ‘winst’, als we 
geluk hebben. We von-
den dat dat niet meer 
kon”, aldus Sjoeke.

Voor de twee betekent het 
geen einde aan de bingo’s: ze 
zijn bij bingominnend Bolsward 
en omstreken inmiddels een be-
kend duo en verzorgen ook de bingo 
voor de buurtvereniging van Plan Noord 
II. “Ineke opnoemen en ik zelf spelen”, grinnikt 
Sjoeke. “Zo hebben we dat destijds afgesproken.” Vanaf 
2006 kwam de winst van de bingo ten goede aan JV 
Bolsward, vanaf het seizoen 2013-2014 was het voor 
SC Bolsward. Zo werd er op die drukbezochte maandag-
avonden voor tienduizenden euro’s aan geld in het laatje 
gebracht bij de club.
Voor de ‘bingoleken’ onder ons: dat draaien aan een 
bingomolen is allang verleden tijd, dat gebeurt al tijden 

met een bingomachine. “Anders 
gaat het ons ook veel te langzaam 
en krijgen we gemor vanuit de 
zaal”, aldus Sjoeke. “Geen ge-
neuzel tussendoor, gewoon: bin-
goën! Het moet wel een beetje 
lekker snel doorgaan, zodat we 
mooi wat potjes kunnen spelen 
op een avond.”

Zelf doet ze dat ook nog met 
meerdere ‘plankjes’ tegelijk. “Gek-

kenwerk hoor, dat doe ik haar niet na”, 
zegt Ineke. En ook voor de bingo waren 

ze naar eigen zeggen “af en toe helemaal gek 
geworden”. Met de auto naar Drachten, omdat de 

koffie – een van de veel uitgedeelde prijzen op 
de bingoavonden – daar in de aanbieding 

was en dan met de auto volgepropt 
weer naar Bolsward. “We hebben 

een keer lekkage in de kelder 
gehad, waar ik toen alle koffie 
had opgeslagen. Wij waren 
op vakantie, dus belde een 
kleinkind later op: ‘beppe, 
we hebben de koffie even 
omhoog gezet hoor!’. Ook 
die wisten hoe gek ik met 
de bingo was”, vertelt 
Ineke.

Nu valt er voor Ineke en 
Sjoeke, vriendinnen sinds ze 

buren werden in de Marwertflat 
in 1968, dus één bingoavond in 

de twee weken weg. “Zonde, maar 
we konden er zo niet mee door. Je doet 

het voor de club en dan moet het wel wat 
geld opbrengen”, aldus Ineke. “En we wilden de entree 

ook niet verhogen: mensen moeten gewoon voor een 
tientje de hele avond kunnen bingoën”, meent Sjoeke. 
Met alle herinneringen aan al die bingoavonden kunnen 
ze in ieder geval nog flink wat maandagavonden vullen 
met z’n tweetjes.

Door Marissa de Jong

Interview met de dames van de Bingo

Over en uit Over en uit 
voor de voor de 

‘SC-Bingo’‘SC-Bingo’

‘De kwebbeltantes van de bingo’, Sjoeke Salverda (79) en Ineke van der Feer 
(74), houden het na 16 jaar, honderden bingoavonden en miljoenen opge-
noemde nummertjes voor gezien. Geen tweewekelijkse bingoavond meer om 
SC Bolsward te sponsoren.

Bedankje!
voor 

Harm van der Veer 

Dit is een bedankje voor zijn jaaaar-

enlange inzet (vanaf 1991!, voor-

heen ook bij Bolswardia) copieerde 

en verkocht Harm  programma-

boekjes Heren 1 bij thuiswedstrij-

den. Soms assisteert Harm nog, 

maar niet meer als vaste verkoper.

Op de foto Astrid Jorna, Harm van 

der Veer en Tjalda la Roi.

Programma	SC	Bolsward	Heren	1	(onder	voorbehoud)

24 sept. 15:00 SC Bolsward - DWP (2-2)
1 okt. 14:30 Overzwaluwen - SC Bolsward (3-6)
8 okt. 15:00 SC Bolsward – VV Heeg (2-0)
15 okt. 15:00 Makkum - SC Bolsward (1-6)
29 okt. 15:00 SC Bolsward – SVM
5 nov. 14:30 CVVO - SC Bolsward
12 nov. 15:00 SC Bolsward –SF Deinum 
19 nov. 14:30 Waterpoort Boys - SC Bolsward 
26 nov. 14:30 Heerenveense Boys – SC Bolsward 
3 dec. 15:00 SC Bolsward - SDS
10 dec. 14:30 Oudehaske - SC Bolsward 
21 jan. 14:30 VV Nijland - SC Bolsward
28 jan. 15:00 SC Bolsward – Scharnegoutum ’70 

4 feb. 14:30 DWP - SC Bolsward
11 feb. 15:00 SC Bolsward - Oeverzwaluwen
4 mrt. 14:30 VV Heeg - SC Bolsward 
11 mrt. 15:00 SC Bolsward - Makkum
18 mrt. 14:30 SVM - SC Bolsward
25 mrt. 15:00 SC Bolsward - CVVO
1 apr. 14:30 SF Deinum - SC Bolsward
15 apr. 15:00 SC Bolsward – Waterpoort Boys
22 apr. 15:00 SC Bolsward – Heerenveense Boys
29 apr. 14:30 SDS - SC Bolsward
13 mei 15:00 SC Bolsward – Oudehaske
20 mei 14:30 Scharnegoutum ’70 - SC Bolsward
27 mei 15:00 SC Bolsward – VV Nijland
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JO19-2
JO19-1

HEREN
 7

  Voor al uw reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan uw Vrachtwagen,  
aanhangwagen, oplegger, camper en of lichte bedrijfswagen

  Voor de APK van LPK lichte en zware bedrijfswagens, autolaadkraan /laadklep, kranen

  Verkoop van DAF & GINAF Trucks

Morseweg 15
8912 BG Leeuwarden

Tel. 058 2880 288

De Wymerts 4
8701 WT Bolsward
Tel. 0515 57 22 00www.bsftrucks.nl

MET PASSIE VOOR HET VAK    KORTE LIJNEN    WIJ STAAN 24/7 VOOR U KLAAR!

SAMEN MET U KOMEN WE TOT DE BESTE TRANSPORT OPLOSSING VAN UW BEDRIJF

www.wokbolsward.nl
Kloosterlaan 24 | 8701 PD Bolsward Restaurant : 0515 - 574477 | Afhaal : 0515 - 572506 

Maandag 16:30 - 22:00 uur
Dinsdag Gesloten

Woensdag t/m zondag 11:30 - 22:00 uur
& alle feestdagen

* Wokken altijd vanaf 17:00 uur

À la carte

HEREN
 6
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versie 30/09/2022

Voorzitter & 
Secretaris Coordinator Administratie Aanspreekpunt Ledenadminstratie Projectleider Denktank Opdrachtgever Projecten

Bestuurslid Administratie & Communicatie Tjalda de Witte - la Roi Miranda van de Graaf Vacature Astrid Jorna & Dytmer Hettinga
Tjalda de Witte - la Roi

Aanspreekpunt Verslaglegging (best.) overleg Aanspreekpunt Clubmagazine Projectgroep Sportpark 2025 Projectleider Sportpark 2025 (liaison Sporthart)
Tjalda de Witte - la Roi Bas van der Meulen Hajo Osinga, Jurgen Grave Hajo Osinga

Gaby Broekhuijsen, Michael Sapulette

Aanspreekpunt Archief Aanspreekpunt Digitale Media
Bas van der Meulen, Jan Dijkstra, Marissa de Jong Richard van der Molen

Coordinator Communicatie Aanspreekpunt Programmaboekjes & Posters Aanspreekpunt Velden Coordinator Sportpark Bestuurslid Facilitaire zaken
Richard van der Molen Hiele Lootsma, Yme Gietema, Kees Zijlstra Willem Nieuwenhuis Hajo Osinga 

Annie van der Werf, Tjalda de Witte - la Roi

Penningmeester Coordinator Financiele zaken Aanspreekpunt Jaarrekening & Begroting Aanspreekpunt Sponsorcontacten Aanspreekpunt Gebouwen Aanspreekpunt Schoonmaak kantine Coordinator Schoonmaak
Bestuurslid Financiele & Commerciele zaken Gerard Folkerts Gerard Folkerts Hiele Lootsma & Gosse Burghgraef Vacature Rob van Dillen Vacature

Vacature

Aanspreekpunt Financiele administratie Aanspreekpunt Veldsponsoring Aanspreekpunt Infrastructuur Aanspreekpunt Schoonmaak accommodatie
Willem de Witte & Gerrit Stornebrink Ronald Oppedijk Vacature Uitbesteding

Aanspreekpunt Contractbeheer Aanspreekpunt Sportief Partnership SC Heerenveen Aanspreekpunten materialen Aanspreekpunt Kantinebeheer Coordinator Kantine de Treffer
Johan Dijkstra Siebren Wielinga Willem Zijlstra (heren), vacature (jeugd), Rob van Dillen Rob van Dillen

Frans Bekema (dames), Bas van der Meulen (zaal)

Coordinator Commerciele zaken Aanspreekpunt Loterijen en Acties Aanspreekpunt Kleding Aanspreekpunt Bardienst
Siebren Wielinga Siebren Wielinga Maurits & Afke IJdema Sebastiaan Tapking

Bestuurslid Voetbalzaken Coordinator Wedstrijd & Training Aanspreekpunt Wedstrijdsecretariaat veld Aanspreekpunt Oud Papier inzameling Aanspreekpunt Gevonden Voorwerpen Coordinator Materialen & Kleding
Gerrit Teerenstra Otte van der Goot Johan Dijkstra & Durk Nijdam Berend Veldman Mirjam van der Werf Maurits & Afke IJdema

Aanspreekpunt Wedstrijdsecretariaat zaal Aanspreekpunt Sijtze Salverda Fonds
Bas van der Meulen Jetze Wijnja Aanspreekpunt Activiteitencommissie(s) Coordinator Activiteiten Bestuurslid Cultuur & Activiteiten

Paul de Bruijn Vacature Marius den Otter

Aanspreekpunt Planning veld Consul & veldkeuring Aanspreekpunt Toernooien
Otte van der Goot Otte van der Goot & Willem Nieuwenhuis Wietze Fontein

Wedstrijdtafel
Aanspreekpunt Begeleiding Voetbal lijst vrijwilligers beschikbaar Aanspreekpunt Opleidingen

Hella Yntema Vacature
Boxtoezicht

lijst vrijwilligers beschikbaar
Aanspreekpunt Scheidsrechters Gezondheid & Gedrag Aanspreekpunt Gezondheid & Gedrag Coordinator "Meer dan Voetbal"

Vacature Gastheer heren 1 Vertrouwenscontactpersoon = Hester Groenveld & Paul Zijlstra Coby Faber Vacature
(waarneming Anton Luinenburg) Jan van Dijk & Henk van Eijk Verzorging heren 1 = Coby Faber

Verzorging vrouwen 1 = Erna Zwart
Coordinator Jeugdvoetbal Onderbouw Aanspreekpunt Jeugdkeepers Keepertrainers jeugd Veiligheid & Gezondheid = vacature Aanspreekpunt "Vriendenclub SC Bolsward"

Vacature René Nieuwenhuis Dytmer Teerenstra = O9 & O10 Sportmedisch Advies = Elise Kroontje (fysio actief) René Nieuwenhuis
Bern Terenstra = O11 & O12 VOG-verklaring = Grytje Yska & Cornelis Jansen 
Paul van der Werf = JO13 & JO14 & MO15
René Nieuwenhuis = JO15 & JO17 & MO17 Aanspreekpunt Vrijwilligersbeleid

Titia Hooghiemstra

Aanspreekpunt Minipupillen Trainers Minipupillen & JO7 Aanspreekpunt Minipupillen Coordinator Leeftijdsgroepen
Bernard IJdema Bernard IJdema, Tymo Falkena, Laas Buren Bernhard IJdema Hester Groenveld

Aanspreekpunt O8 Trainers JO8 Leiders JO8 Aanspreekpunt Onderbouw Laag 
Lieke Draaisma JO8-1 = Lieke Draaisma JO8-1 = Pytrik Dijkstra & Caren Sluijter Jurjen Rijpkema

JO8-2 = n.t.b. JO8-2 = n.t.b.

Aanspreekpunt O9 Trainers JO9 Leiders JO9
Koos Heising JO9-1 = Rudi Feenstra & Jos van der Zee JO9-1 = Rudy Feenstra & Paul Schipper

JO9-2 = Frans Bekema & Michiel Foekema JO9-2 = Frans Bekema & Michiel Foekema
JO9-3 = Ronald Nauta JO9-3 = Ronald Nauta

Aanspreekpunt O10 Trainers JO10 Leiders JO10 Aanspreekpunt Onderbouw Hoog
Koos Heising JO10-1 = Lykle Stegenga JO10-1 = Lykle Stegenga & Jasminka Gerdingh Margreet Bleeker (O10)

JO10-2 = Martijn Harman & Wiebe Haitsma & Sietze Bles JO10-2 = M. Harman & W. Haitsma & S. Bles & H. v.d. Laan  Joyce Spierieus (O11 - O12)
JO10-3 = Coby Faber JO10-3 = Coby Faber & Gebrand Kloetstra & Johannes de Boer
JO10-4 = Sander Kalsbeek JO10-4 = Gerhard Reuvers
JO10-5 = Rob Visser & Chris Mulder & JO10-5 = Henri de Haan & Sandra Krul
               Renske Oosterkamp & Anna Tolsma

Aanspreekpunt O11 Trainers JO11 Leiders JO11
Koos Heising JO11-1 = Fedde Bloemhof & Robbin de Way JO11-1 = Fedde Bloemhof

JO11-2 = Ronnie Eijer & Hugo de Hoop JO11-2 = Ronnie Eijer & Hugo de Hoop
JO11-3 = Arda Palali & Jilvan Bozkurt JO11-3 = Michel Verbree & Sandra Krul

Aanspreekpunt O12 Trainers JO12 Leiders JO12
Jeljer Bekema JO12-1 = Jeljer Bekema JO12-1 = Gerrit Teerenstra

JO12-2 = Erik Reitsma JO12-2 = Erik Rietsma & Ömer Bozkurt
JO12-3 = Vincent Haagsma JO12-3 = Sjors Galama & Dennis Beintema & Vincent Haagsma
JO12-4 = Johan Schotanus & Jelle Feenstra JO12-4 = Jelle Feenstra

Coordinator Jeugdvoetbal Bovenbouw Aanspreekpunt O13 Trainers JO13 Leiders JO13 Aanspreekpunt Bovenbouw Laag
Vacature Gert Jan Lammers JO13-1 = Roy van Hiel & Wilco Folkerts JO13-1 = Theo Wijbenga & Hans van Swinden Koopmans Dennis Beintema (O13 & O14) 

JO13-2 = Owen Burghgraef & Duncan Ketelaar JO13-2 = Dirk van der Pol & Mark Bakker & Vacature (O15)

Aanspreekpunt O14 Trainers JO14 Leiders JO14
Wilco de Bakker JO14-1 = Sander Bootsma & Thomas Wiersma & Jesse Ykema JO14-1 = Sander Bootsma & Thomas Wiersma & Jesse Ykema

JO14-2 = Stijn Oppedijk & Thomas Bes JO14-2 = Roulerend

Aanspreekpunt O15 Trainers JO15 Leiders JO15
Wilco de Bakker JO15-1 = Willem Jan Postma & Jesse Burghgraef JO15-1 = Jan Lammert Prinsen

Aanspreekpunt O17 Trainers JO17 Leiders JO17 Aanspreekpunt Bovenbouw Hoog
Wilco de Bakker JO17-1 = Arija Yazdan Panah JO17-1 = Arija Yazdan Panah Hester Groenveld

JO17-2 = Chris Jongstra JO17-2 = Chris Jongstra
JO17-3 = Vacature JO17-3 = Kees Eisma

Aanspreekpunt O19 Trainers JO19 Leiders JO19
Marc van Hiel JO19-1 = Marc van Hiel JO19-1 = Gosse Burghgraef

JO19-2 = Vacature JO19-2 = Rob Veldman

Coordinator Vrouwen- & Meidenvoetbal Aanspreekpunt MO15-MO17 Trainers MO15 - MO17 Leiders MO15 - MO17 Aanspreekpunt Vrouwen- & Meidenvoetbal 
Vacature Johan Wittermans & Richard de Greef & Wilfred de Bruijn MO15-1 = Bauke Cuperus & Rienk Tromp & Jesse Oppedijk MO15-1 = Bauke Cuperus Hester Groenveld

MO15-2 = Hylke Bijlsma & Thymo Koster MO15-2 = Danai de Rooij
MO17-1 = Ronald Nelemans MO17-1 = Ronald Nelemans & Heert Sijbesma & Ronald Ketelaar

Aanspreekpunt Vrouwenvoetbal Trainers Vrouwenvoetbal Leiders Vrouwenvoetbal
Johan Wittermans & Richard de Greef & Wilfred de Bruijn V1 = Johan Wittermans & Richard de Greef V1 = Wilfred de Bruijn & Johan Wittermans & Richard de Greef

V2 = Wilfred de Bruijn & Daan van der Werf V2 = Johan Dijkstra & Jason Bastien & Daan van der Werf
V3 = Wilfred de Bruijn V3 = Durk Nijdam & Gerard de Lange
Keepers = Paul de Bruijn

Coordinator Seniorenvoetbal Aanspreekpunt G-voetbal Trainers G-voetbal Leiders G-voetbal Aanspreekpunt G-voetbal
Thys Strikwerda Gerard Boomsma G1 = Marco Bruinsma & Gerard Boomsma G1 = Gerard Boomsma, Marijke & Hans Wolthuis, Vacature Gerard Boomsma

G2 = Marco Bruinsma & Gerard Boomsma G2 = Gerard Boomsma, Rene Bootsma, Vacature

Aanspreekpunt Zaalvoetbal Trainers zaal Leiders zaal Aanspreekpunt Senioren
Bas van der Meulen Zaal 1 = n.v.t. Zaal 1 = Jeen Waterlander Eric Hendriks

Zaal 2 = n.v.t. Zaal 2 = Collin McWilliam

Aanspreekpunt prestatievoetbal Heren Trainers selectieteams Heren Leiders selectieteams Heren
Thys Strikwerda & Marco Nieuwenhuis & Bas v.d. Meulen A = Dick Schuurman & Marco Nieuwenhuis Heren 1 = Abe Stremler & Willem Zijlstra

B = Mayco Schulte & Anton Luinenburg Heren 2 = Bas v.d. Meulen & Tom Wiersma Aanspreekpunt Spelersraad jeugd
Keepers = Bouwe Bruinsma Heren 3 = Bas v.d. Meulen & Ronald Kamstra & Eric Hendriks Vacature

(in oprichting)
Aanspreekpunt recreatief voetbal Heren Trainers recreatief voetbal Heren Leiders recreatief voetbal Heren

Eric Hendriks H4 = Rick Bosma H4 = Rick Bosma
H5 = Roulerend H5 = Bernard IJdema Aanspreekpunt Spelersraad senioren
H6 = Roulerend H6 = Gijs Tapking Maxime Mulder
H7 = Roulerend H7 = Richard van der Molen (in oprichting)

Ben jij diegene die één van de vacatures zou willen invullen, of wil je hier meer informatie over, neem dan contact op met genoemde coördinator of bestuurslid In de "gele wolkjes" zijn tal van vrijwilligerstaken genoemd, jouw hulp is daarbij altijd welkom! Meld je hiervoor aan bij de aanspreekpunten vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersoverzicht SC Bolsward Seizoen 2022-2023
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Vrijwilligersoverzicht sc Bolsward seizoen 2022-2023
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JO15-1
JO17-3

JO17-2
JO17-1Het werkt  

lichter met  
Rentex Floron

Rentex Floron B.V. | Bolsward | t 0515-578989 | www.rentexfloron.nl

De zorg voor uw textiel,
is de kracht van onze medewerkers!
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JO13-2
JO13-1

JO14-2
JO14-1

Machinefabriek Bolsward BV

Hichtumerweg	9,		8701	TG		Bolsward
T:		0515	-	57	55	55		E-mail:	info@mfbbv.nl	W:	mfbbv.nl

Nieuwbouw, verbouw, restauratie  
of renovatie plannen?

WIJ BOUWEN UW WENSEN 
TOT WERKELIJKHEID!

Meer informatie: (0515) 572 516

Volg ons:

WWW.HUITEMA-VALLINGA.NL
HICHTUMERWEG 2, 8701 PG BOLSWARD | E INFO@HUITEMA-VALLINGA.NL

De grootste keus,
de laagste prijzen

Tapijtboerderij Witmarsum
Rijpenderlaan 7

8748 CW Witmarsum
Telefoon/fax: (0517) 53 22 97
E-mail: info@tapijtboerderij.nl

www.tapijtboerderij.nl

Sterk	in	roestvast	staal!
Een flexibel en dynamisch bedrijf. Sinds 1986 zijn wij 
gespecialiseerd in de voedings- en genotmiddelenin-
dustrie. Met name in roestvaststalen uitvoeringen.
Hoogwaardige machines en installaties worden in  
opdracht van de klant, op maat gebouwd.
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In memoriam: twee Bolswardia-buurmannen uit de 
Mariënpoort
Afgelopen maanden zijn twee Bolswardia-buurmannen 
uit de Mariënpoort overleden. Goike Miedema en Jan 
Groenveld hebben zich jarenlang als vrijwilligers ingezet 
voor onze voetbalvereniging.

In memoriam Goike Miedema
Geboren op 25 maart 1931 - 
Overleden op  3 mei 2022 

Goike heeft zich jaren voor 
Bolswardia ingezet voor het 
ophalen van het oud-pa-
pier. Eerst als coördinator 
en later als vrijwilliger. Hij 
was zeer gedreven en ging 
altijd zeer zorgvuldig om 
met de oud-papierbus. Op 
de zaterdagen voor het opha- len 
van het oud-papier hadden Goike en Sieke 
de koffie altijd klaar voor de vrijwilligers. Op zijn 75e 
vond Goike dat hij te oud werd voor het oud-papier opha-
len bij bedrijven en stopte ermee.

   In	Memoriam			Jan	Groenveld	&  
Goike	Miedema

In memoriam Jan Groenveld
Geboren op 17 augustus 1941 - 
Overleden op 28 juli 2022
Jan heeft vele jaren gespeeld in het veteranenteam van 
Bolswardia als linksback. Hij was altijd een druisterige 
speler; erg veel inzet en fanatiek met het ‘Schuim op de 
bek’. Ook was Jan actief als vrijwilliger voor het incasse-
ren van contributie in de tijd dat er nog geen machtigin-
gen bestonden. Tevens stond Jan erom bekend dat hij 
heel hard kon fietsen en was vele jaren trouwe suppor-
ter van het eerste.

Wij wensen familie en vrienden van Goike Miedema en 
Jan Groenveld veel sterkte toe.

Op de foto: Jan Groenveld staand 
geheel rechts
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JO12-4
JO12-3

JO12-2
JO12-1

Notariskantoor
Bolsward

Eekwerdlaan 2
Bolsward

Tel. 0515-572455

www.detmartroost.nl

LAVA.
MARKTSTRAAT 1

BOLSWARD
0515-857782

WWW.LAVABOLSWARD.NL

MODEL L :  ANNE SCHEPERS
MODEL R :  SYBRECHT TOLSMA

VISAGIE :  DAWN CLEMS
HAAR:  DOUWINA RI JPKEMA

FOTO:  MARTINA  KETELAAR

 @LAVABOLSWARD

RIJWI ELHAN DELDEKROON.N L

Op de fiets naar 
 je favoriete sportclub!
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JO10-1
JO11-3

JO11-2
JO11-1

Koffie, lunch, borrel of diner
Genieten doet u bij Brasserie E&D!

Jongemastraat 19 | 8701 JA Bolsward
[tegenover het stadhuis]

0515-576406 | www.brasserie-ed.nl
www.facebook.com/brasserie.ed

Tegen inlevering  

van deze advertentie  

ontvangt u 

10% korting op een 

3-gangen diner!

geldig voor 

max. 2 personen
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Verdieping

Van bouwplan tot bouwproject 

Jorritsma Bouw zorgt voor een verdiepingsslag van uw bouwplannen. Wij luisteren goed naar uw wensen en maken op 

basis daarvan weloverwogen keuzes, een gedegen calculatie en een reële projectplanning. Zo besparen we kosten en 

nemen we u veel zorg uit handen.  

20121076-JB_Adv_Corporate_A4.indd   4 17-12-12   09:39

JO10-2
JO10-3

JO10-4
JO10-5
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JO8-1
JO9-3

JO9-2
JO9-1

Tentenkamp
Tentenkamp

JO7-1
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drive
We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave.  

Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind 

werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg 

ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want 

samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 

TentenkampTentenkamp
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1 t/m 3 juli was er eindelijk weer een tentenkamp voor de jong-
ste jeugd, meisjes en jongens van O-8 t/m O-11. Een weekend 
vol met voetbal, spelactiviteiten, met zijn allen eten en natuurlijk 
overnachten in grote tenten op het voetbalveld. I-pads, telefoons, 
computerspellen e.d. werden thuisgelaten. Het was weer een 
weekend om nooit te vergeten! De activiteiten begonnen vrijdag 
1 juli om 15.00 uur met het inchecken en eindigden zondag 3 juli 
om 12.00 uur middels de prijsuitreiking.
Een maand van te voren konden de kinderen zich inschrijven. Bin-
nen een week was het maximum aantal van 80 kinderen bereikt. 
Bij de aankomst op vrijdag wordt bekend gemaakt in welk team 
je zit. In totaal zijn er 6 teams en deze zijn vervolgens verdeeld in 
jong (O-8 en O-9) en oud (O-10 en O-11). Dit jaar stond in teken 
van het komende WK in Qatar. Daarom hadden de teams de 
volgende namen:  Argentinië, Brazilië, België, Duitsland, Spanje & 
Nederland. Iedere deelnemer werd voorzien van een Tentenkamp 
2022 voetbalshirt aangeboden door de vriendenclub van SC Bols-
ward. Elk team een eigen kleur.
  
Vrijdag 1 juli

Na de inschrijving, het verdelen van de kinderen over de tenten 
en het opblazen van de luchtbedden, ging men direct aan de 
slag met het kleuren van een eigen team vlag en T-shirt voor 

hun mascotte. De mascotte wordt met volle trots alle dagen meege-
nomen van activiteit naar activiteit. Met de vlaggen werd de kantine 
versierd. Wie als eerste klaar was moest meteen met zijn team, vlag 
en mascotte op de foto. 
Om 17.00 schoof iedereen aan voor het avondeten. Ouders konden 
bij inschrijving aangeven of ze in het weekend eventueel wilden helpen 
bij het eten, tentenopbouw, versieren, EHBO of waken in de nacht. 
De eerste vrijwilligers hadden zich inmiddels gemeld voor het eten en 
hielpen met het tafeldekken, afruimen, afwassen en schoonmaken van 
kantine. Op deze manier konden de kinderen zich voorbereiden op de 
eerste voetbalwedstrijden van ons eigen WK. Het voetbaltoernooi deze 
week was in handen van Hoofd voetbal: Niels Couperus 
Op de eerste dag meteen al topwedstrijden met Argentinië onder 
leiding van Ilse Galema, Rebecca Garcia en Naomi Veltman en Brazilië 
onder leiding van Sander Bootsma, Elvera Breeuwsma en Thomas 
Wiersma. Na het laatste fluitsignaal was er een korte drinkpauze met 
een gesponsord koekje van Hellema. De kids moesten namelijk gelijk 
beginnen aan het inmiddels traditionele eerste spel: “Vossenjacht”. De 
kinderen liepen een route om het Bolwerk en gingen de stad in om 
daar letters te verzamelen. Ietwat vreemde opvallende mensen, zoals 
een Lama, een visser, glazenwasser (de vossen) gaven deze letters af. 
Met deze letters konden ze bij terugkomst in de kantine zoveel mogelijk 
woorden maken. Duitsland wist de meeste woorden te maken en won 
het Vossenjacht spel. Daarmee kwamen ze ook bovenaan in de spel-
lencompetitie tot grote vreugde van de Leiders Xander Luinenburg, 
Debbie Jongsma en Jurre Boonstra. België en Nederland volgden op 
de 2de en 3de plaats.
Na deze drukke eerste dag werden uiteindelijk de tenten opgezocht en 
konden ze gaan slapen nadat ze hadden gedoucht, gewassen en/of 
in ieder geval hun tanden hadden gepoetst. De kinderen konden gaan 
slapen, echter zo’n eerste avond is dat natuurlijk niet wat ze in hun 
hoofd hadden. Lang bleef het onrustig en hadden ook de wakers een 
drukke nacht…

Zaterdag 2 juli
Sommige kinderen wilden al om 5.00 uur de tenten verlaten om te 
gaan voetballen en/of buitenspelen. Echter vonden de leiders dat geen 
goed idee. Volgens het programma mag men pas om 7.30 uur gaan 
tandenpoetsen. Om 7.00 uur mochten ze dan toch uit de tenten. Na 
het aftellen van 20 tot 1 onder leiding van waker Ronald Nauta vlogen 
ze naar buiten. Dit ging vrij luidt en waarschijnlijk zijn die ochtend in de 
wijk Fugelkrite meer mensen om 7.00 uur opgestaan.
Stipt 8.00 uur zaten de teams aan het ontbijt, want om 9.30 uur 
werd de voetbalcompetitie hervat. Natuurlijk stond er een Nederland 
– Duitsland op het programma. Jorn Atsma, Sanne Galema en Bern 
Terenstra hadden de eer om “Oranje” te mogen leiden. In de selectie 
van O-8 en O-9 hadden ze de beschikking over Jesse Bekema, Mylan 
Bouma, Finn Stegenga, Simon Bloemhof, Jurjen Kampen, Robin 
Bekema en in de selectie van O10-O11 niemand minder dan Mats 
Bonga, Bryan van der Heide, Stijn Bonga, Hylke Noordover, Tygo 
Kolkena, Amarins Reitsma, Elbrich Teppema. Zouden ze Duitsland kun-

nen verslaan? Helaas, Duitsland was al sterk begonnen op de vrijdag 
en zowel de O-8/9 als de O10/11 namen meteen de leiding in de 
competitie.  Alleen Nederland, België en Brazilië konden nog enigszins 
volgen. Zondagochtend in de laatste speelronde zou alles uiteindelijk 
beslist worden.
Na een ochtendje voetbal heeft iedereen natuurlijk trek gekregen en 
wat is er nu lekkerder dan een patatje met frikandel of kroket. Dit 
jaar hadden we de WOK Bolsward bereid gevonden om de patatjes te 
bakken en niemand minder dan de veelzijdige leider / fotograaf / kok 
/ buschauffeur / voetballer / trainer / vakantieganger, enz.: Wilfred 
de Bruijn zorgde voor het bakken van de overheerlijke kroketten en fri-
kandellen aangeboden door stadscafé ’t Veerhuys. In totaal waren het 
ongeveer 150 stuks. Het was niet zo vreemd dat Wilfred die avond 
nog steeds naar een vette hap rook. 

Zeskamp
Na het middag eten stond de zeskamp op het programma. Dit jaar 
georganiseerd door nieuwkomer Ozgur Akkus. Volgend jaar is het de 
bedoeling dat de 
Bolswards top-
scorer aller tijden 
hoofdspelleider 
wordt. Mede dank-
zij hem en de extra 
vrijwilligers was de 
zeskamp zeer ge-
slaagd. Natuurlijk 
waren er voetbal 
gerelateerde spel-
len, zoals punten 
schieten op doel 
en balbeheersing 
middels een soort 
voetbalcurling. Bij 
het punten schie-
ten moeten we wel 
nog even melden 
dat Noor Born 
liefst 3x achter el-
kaar een maximale 
score behaalde 
door de bal 3x 
in de kruising te 
laten verdwijnen. 
Ook waren er 
de waterspellen, 
waarbij je een 
parcours met 
obstakels moest 
afleggen met een 
emmer water op 
je hoofd. Deze spellen zorgden voor enige verkoeling, omdat er menig-
maal en misschien wel expres werd gemorst. Vier helmen aan elkaar 
vast met een plaat ertussen en een emmer met water erop maakte 
het niet makkelijk om met vier personen door poortjes te slalommen. 
Ook hier uiteraard het nodige vertier. Jong België met Remco Bosma, 
Milan Nelemans, Vince Haitsma, Quinn de Jong, Stan Harman en Da-
niël Bles bleken hier erg behendig in. Max Witteveen, Noah Verbree, 
Hielke-Jan Terpstra, Elias van der Zee, Evan Homma, Jeen Zeinstra, 
Noor Born en Lenthe Kroon vormden de selectie van België O11-O10. 
Na de pauze met limonade en het bekende koekje van Hellema werd 
ook de opblaas stormbaan weer in gebruik genomen. Nederland deed 
het gemiddeld heel goed op de zeskamp, maar kon niet voorkomen dat 
Argentinië eerste werd. In Argentinië O-10/11 zaten Matthijs Krul, 
Brent Wolfert, Bas van de Werf, Lukas Hovenga, Jona Brouwer, Vince 
Kooistra en Steffie Gaastra. In Argentinië O-8/9 Mart Boermans, Tim 
Bekema, Yvo Witteveen, Marijn Brouwer, Amy Reuvers, Trea Eijer en 
Lynn van Brussel.

Om 17.00 hadden we het avondeten en daarbij een kort maar 
krachtig optreden van Duncan Ketelaar en backing vocalist Xander Lui-
nenburg met het nummer Sweet Caroline, waarbij het refrein luid werd 
meegezongen door de hele zaal. Tijd voor meer optredens hadden we 
niet, want om 18.00 stond Levend Stratego op het programma. Over 
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het hele sportpark stonden 2 vlaggen verdeeld en deze moesten 
veroverd worden. Ook bij dit spel iedereen weer zeer actief. En dan 
dacht je dat de dag voorbij was, maar niks is minder waar. Dit jaar 
geen bonte avond maar het dierengeluiden spel en het chaosspel. 
Eerst speelde de jongste deelnemers het dierengeluiden spel en de 
oudste het chaosspel en een uur later andersom. Voor wat betreft 
het chaosspel was 1 ding duidelijk. De kantine was in een tel omge-
toverd tot één grote chaos. Meer dan 40 kleine genummerde kaart-
jes met daarop vragen en/of opdrachten voor de teams hingen 
kris kras door elkaar in De Treffer. Deze vragen en/of opdrachten 
moest men dan zo snel mogelijk op de juiste volgorde uitvoeren 
voor de jury bestaande uit Paul van de Werf, Ronald Nelemans en 
Sjacko van der Zee. Deze konden daarbij punten geven, afhankelijk 
van de moeilijkheidsgraad van de vragen en/of opdrachten en de 
uitvoering ervan. Vragen konden zijn: Noem om de beurten een 
woord dat met voetbal te maken heeft en begin elk woord met een 
letter uit het alfabet teruglopend van Z naar A….. Een opdracht 
kon zijn: Beeld uit: Hoe een koe een haas vangt? Nou je begrijpt het 

al 1 grote chaos. 
Beter gestructureerd 
liep het dierenge-
luidenspel. Al zou 
je dat niet zeggen 
na het zien van de 
videobeelden waarbij 
leiders verschil-
lende dierengeluiden 
produceerden. Joyce 
Spierieus imiteerde 
een kip zo goed, 
dat er zelfs eieren 
gevonden zijn. Later 
op de avond bleek ze 
ook een bronzig hert 
perfect na te kunnen 
doen. Ilse Galema 
moest als een bang 
katje met een ladder 
van het dak gehaald 
worden. 

Als een team een 
dier als eerste had 
gevonden, dan kre-
gen ze 10 punten en 
het tweede team 9 
enz. Zo konden we er 
een puntentelling op 
los laten. Wederom 
Duitsland bleek het 
snelst de dieren te 

hebben gevonden. Duitsland dat dus ook al hoog in de voetbalcom-
petitie stond met de volgende spelers: O10-11 Sem van Brussel, 
Julian van Gasteren, Jurre Dijkstra, Dean Ketelaar, Jarno Wijnja, 
Jolie Bleker en Amerins Bos. O9-8 Kenji Nauta, Jimte Wiersma, 
Wesley Hoeneveld, Johan Krul, Bent de Vries en Jesse Huitema.
Het chaosspel was een prooi voor Brazilië. Met slechts 8 punten 
voorsprong op België en Spanje. In Brazilië zaten de volgende 
spelers: O10-11 Kaan Balkesen, Silvan Dijkstra, Roy Reuvers, Niels 
Bakker, Roan Beintema, Mats Bouter en Khaled Nattat O9-8 Noud 
Foekema, Sven van der Zee, Bram Gerdingh, Veda Kooistra, Maren 
van der Pol en Branco Dam.
Al snel was het 23.00 uur en werden de thuisslapers opgehaald en 
gingen de tentslapers zich gereedmaken voor de nacht. Waar het 
gisteren rumoerig bleef tot diep in de nacht, was het nu binnen een 
uur doodstil op een paar snurkende jongens na.

Zondag 2 juli
7.00 iedereen slaapt nog. De kinderen, maar ook de kookstaf 
bestaande uit Joyce Spierieus en Coby Faber. Joyce & Coby slapen 
traditiegetrouw in de oude bestuurskamer. Vincent Haagsma wist 
hier wel raad mee. Met de getto blaster tegen de deur en het 
volume op maximaal zorgde het nummer van Jochem Meijer: Wak, 
wak, wakker worden ervoor dat de dames in 1 klap wakker waren. 

Zou dit ook bij de kinderen lukken? Het antwoord is ja, maar er 
waren ook heel wat potten en pannen nodig om het nog luidruch-
tiger te maken. De leiders hadden wat extra hulp van Lynn van 
Brussel. Zij wou graag een keer de kinderen wakker maken door 
met een houten spatel op een pan te slaan. Echter sloeg ze zo hard 
dat de spatel het niet heeft overleefd. Nog moe en slaperig kwamen 
de eerste meiden en jongens uit hun slaapzakken en even later uit 
de tenten.  Er moest natuurlijk nog ontbeten worden en de laatste 
speelronde van het voetbal stond op het programma. Zou er nog 
wat in het klassement kunnen veranderen? 
8.30 uur ontbijt en daarna snel de luchtbedden laten leeglopen, 
tassen inpakken en gereed zetten om na de prijsuitreiking weer mee 
naar huis te nemen. Tijdens de voetbalwedstrijden worden namelijk 
de tenten afgebroken onder leiding van materiaalman en technische 
zaken Paul van de Werf, Sjacko van der Zee en een handje vol 
vrijwilligers.

Zou het Nederland nog lukken om aartsrivaal Duitsland in te halen? 
Zou Argentinië de laatste plaats nog kunnen verlaten en deze 
aan Spanje geven? Op de eerste vraag was het antwoord al snel 
duidelijk. Duitsland was te sterk en won de competitie in zowel de 
competitie van O10-11 en O8-9. Argentinië perste er nog een eind-
sprint uit en liet het moegestreden Spanje achter zich. Spanje dat 
toch niet een slechte selectie had met O11-O10 Merten Bloemhof, 
Pieter-Bas Terpstra, Ysbrand Noordover, Ruben Teernstra, Finn van 
Moorsel, Thymen Wiersma, Tess Lunter, Isa Haagsma O9-O8 Thijs 
Jonker, Gijs Altena, Jesse Feenstra, Tys van Gasteren, Bryan Eekhof 
en Jelmer Verbeek.
Op zondag zijn ook de ouders welkom op het kamp. Ze kunnen dan 
nog aanmoedigen bij de laatste wedstrijden en/of eventueel de 
tassen, luchtbedden en slaapzakken ophalen. Uiteraard moeten ze 
ook aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. Eerst volgt er een kort praatje 
door hoofdleider Ronald Nelemans en deze haalt dan de leiders een 
voor een naar buiten onder luid gejuich van de kinderen en ouders. 
Vervolgens worden dan de eindstanden bekend gemaakt. Niels 
Couperus als hoofd voetbaltoernooi kwam met de eindstand. De 
gouden medailles waren uiteraard voor de spelers en speelsters van 
Duitsland.

Paul de Bruijn maakte de uitslag van de spellencompetitie bekend. 
Deze was nipt gewonnen door Argentinië. Zie hieronder de einduit-
slagen per spel. Het verschil tussen nummer 3 en 1 was slechts 2 
punten, maar de gouden medailles waren voor Argentinië.
Nadat alle kinderen waren voorzien van een vaantje en foto’s van 
hun team en alle deelnemers, was er nog 1 prijs te vergeven. De 
leider van de week. Een prijs die wordt uitgereikt aan de leider welke 
het nadrukkelijkst aanwezig is op een positieve manier en wie de 
dagen het meest enthousiast beleefd en wordt geroemd voor zijn 
inzet. Deze eer ging naar niemand minder dan Paul de Bruijn.
Paul heeft de eer om als eerste met zijn naam op de wisseltrofee te 
komen en dankt het aan zijn inzet voor en tijdens het tentenkamp. 
De wisseltrofee is overigens aangeboden door Sporthuis AP v/d 
Feer.
Hiermee kwam er een einde aan 3 fantastische dagen. Rest mij nog 
alle leiders te bedanken voor hun inzet, alle ouders voor het vervul-
len van de vrijwilligerstaken en de sponsors voor het leveren van het 
fruit, eten, T-shirts en foto’s.  Tot Tentenkamp 2023!

Nog enkele uitspraken:
- Joyce Spierieus: Boooooaaaahhhhhhhh, tok tok tok
- Dean Ketelaar: Ik blijf slapen, of toch niet….
- Broer Duncan Ketelaar: Sweet Caroline pam pam pam…
- Vince Haitsma: Wat moet ik als Ronaldo in België?
-  Bas van de Werf: Waar is mijn stem gebleven? Twee dagen 

geleden had ik hem nog.
- Wilfred de Bruijn: Het waren drie fantastische jaren…
- Thijs Jonker: Ik moet alles alleen doen in Spanje…
- Spanje: Don’t Cry for me Argentina
- Duitsland tegen Nederland: Auf Wiedersehen!
- Ilse Galema: Miauw Miauw, kom van dat dak af.
- Remco Bosma: Krijgen we geen groente bij de patat?
- Ozgur Akkus: Mijn auto ruikt nu nog naar patat…
-  Sjacko van der Zee: Dit moet een nieuw record tentopzetten 

zijn geweest.
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“Sc Bolsward past bij ons, het is een 
lokale en fanatieke club. 
Dus die keuze was niet heel moeilijk.”

Vertel eens iets over jullie onderneming, ontstaan, het nu, plaats binnen de 
Bolswarder gemeenschap?
Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) waren oorspronkelijk twee bouwbedrijven vanuit twee families. Familie Dijks-
tra richtte bouwbedrijf Tj. Dijkstra op in Damwoude in 1904 en de familie Draisma startte omstreeks 1880 in Mak-
kum. In 2001 fuseerden de twee bedrijven en ontstond Bouwgroep Dijkstra Draisma. De locaties verschoven naar 
Dokkum en Bolsward. Aan de Marne 120 in Bolsward werd een nieuw kantoorpand gebouwd en sindsdien vestigt 
de Bouwgroep zich hier.
Naast dat we werkgelegenheid bieden in Bolsward sponsoren we dus Sc Bolsward, Zwem-en Poloclub Bolsward, het 
Heamiel en de Kaatsvereniging Bolsward.

Wat is de overweging geweest om Sc Bolsward te sponsoren?
Naast SC Cambuur vindt Bouwgroep Dijkstra Draisma het belangrijk om ook kleine (amateur)clubs te sponsoren. 
Sporten is gezond en geeft energie, hier investeren wij graag in. Wij willen samen de verantwoordelijkheid nemen 
voor een leefbare wereld. Gezonde, duurzame en comfortabele gebouwen horen hierbij, maar vitale bewoners en 
medewerkers zijn minstens zo belangrijk. Sc Bolsward past bij ons, het is een lokale en fanatieke club. Dus die 
keuze was niet heel moeilijk om lid te worden van de Sponsorgroep Jeugd.

Is er een vergelijking met het leiden van een bouwonderneming en een voetbalvereniging? Zo ja, welke?
Het werken in teams is vergelijkbaar. Vertrouwen op elkaar, samenwerken en elkaar wat gunnen. Binnen BGDD is er 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Binnen een voetbalvereniging werk je met veel vrijwilligers die ook hun verant-
woordelijkheid nemen om de club en de sport te steunen en te laten groeien. Hier kunnen wij alleen maar trots op 
zijn en dit steunen.

Dit zei Dirk Jan de Rouwe, lid van het directieteam van Bouwgroep 
Dijkstra Draisma, tijdens het interview op de vraag waarom zij 
Sc Bolsward sponsoren.

Naast passie voor bouwen is er ook passie voor sport

Ritje Witmarsum, Zeker de moeite waard!
It Fliet 3 • Witmarsum • www.groencentrumwitmarsum.nl

Volop beleving voor BINNEN en BUITEN. 
Kom gezellig langs en ervaar het zelf!

We willen graag (meer) investeren in de jeugd, daarom 
is er een nieuwe sponsorgroep opgericht. De onder-
staande bedrijven zijn hier lid van. Zij ondersteunen de 
jeugdopleiding en verzorgen de trainingsjassen voor 
jeugdteams onder 19 tot en met onder 13.

Meer weten? Graag een e-mail aan 
commercielezaken @scbolsward.nl

	Sponsorgroep	jeugdopleiding
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Tijdig bijsturen kan alleen als je inzicht 
hebt in de actuele cijfers van je bedrijf.

Bel F i C 0515-576169.
Wij zijn meer dan boekhouders!
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