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Marcel Frankena probeert 
plezier en respect uit te stralen
Dit seizoen staat er een nieuwe trainer voor de eveneens sterk 
vernieuwde eerste selectie van SC Franeker. Zijn naam is Marcel 
Frankena. 

Marcel, stel jij jezelf eens voor.
‘Ik ben 40 jaar, samenwonend, heb 
geen kinderen van mezelf, maar wel 
drie kinderen thuiswonend van mijn 
vriendin. Ik heb allerlei banen gehad. 
Sportinstructeur in het leger en bij 
brandweerkorpsen. Zwemonderwij-
zer, administratief medewerker bij TNT 
Post. En ik heb samen met mijn broer 
mijn eigen bedrijf gehad, Marcraft 
Visboten. Ik ben er echter 1 januari 
jl. mee gestopt om me weer meer op 
het voetbal te richten. Ik ben vanaf juli 
alleen nog maar met voetbal bezig, als 
technisch manager bij LAC Frisia 1883 
en als hoofdtrainer bij SC Franeker. Ik 
heb allerlei hobby’s; vissen in binnen- 
en buitenland, golfen, varen over de 
Friese wateren’.

Is er voor jou leven zonder voet-
bal denkbaar?
‘Nou eigenlijk niet, maar ik ben nou 
ook weer niet een “omnivoor” voor 
wat betreft voetbal. Ik lees, kijk en weet 
lang niet alles. Toen ik zelf nog speelde, 
las ik nog wel eens een VI. Ik heb ooit 
eens meegedaan aan de traditionele 
voetbalkwis van SDS. Daar werd een en 
ander bevestigd, ik werd kansloos laat-
ste in de eerste ronde. Het interesseert 
mij helemaal niets wie waar gespeeld 
heeft, hoe een stadion heet of meer 
van dat soort wetenswaardigheden. 
Daar blijft nooit iets van hangen bij mij. 
Ik lees het vakblad “De Voetbaltrainer”, 
en daar blijft wel wat van hangen’.

Hoe omschrijf jij jezelf als trai-
ner en wat is jouw voetbalvisie?
‘Ik ben toegankelijk voor spelers, sup-
porters en bestuursleden. Ik probeer 
plezier en respect uit te stralen en 
handel daar ook naar. Maar tijdens de 
trainingen en de wedstrijden heb ik 
het voor het zeggen, daar doe ik geen 
concessies in. Maar om de wedstrijden 
en trainingen heen wel, dat moet 
overslaan op de groep en van daar-
uit gaan we werken. Ik kan mezelf 
kwetsbaar opstellen door de groep te 
vragen wat zij wil. Het is tenslotte een 
hobby voor de meeste betrokkenen en 
zo moeten we het ook benaderen. Ik 
zie mezelf ook als een coach die in de 
vragende vorm werkt. Bewustwording 
van de spelersgroep en het individu is 
hierin de drive. Waarom spelen we zo? 
Waarom sta je daar? Hoe kunnen we 
elkaar helpen? De spelers moeten zelf 
een antwoord kunnen geven op de 
manier van spelen, opstellen, etc. 

Ik speel het liefst 1:4:3:3. Maar we 
zijn bij SC Franeker nog niet zover dat 
we spelers kunnen halen voor een 
bepaalde positie. Dat betekent dus 
concreet dat je moet werken met de 
kwaliteiten en ook de beperkingen 
van een spelersgroep. Daarnaast zijn 
er nog mogelijkheden of beperkingen 
voor wat betreft de clubcultuur, hoe is 
de samenstelling van de begeleidings-
staf en wat is de kwaliteit van het 2e of 
de A1?’.

Waarom heb jij gesolliciteerd als 
hoofdtrainer bij SC Franeker?
‘SC Franeker spreekt mij aan als club. Ik 
heb twee clubs aangeschreven waar ik 
een goed gevoel bij kreeg. Het bestuur 
van SC Franeker nodigde mij al snel uit 
voor een gesprek. De andere club heeft 
niet eens de moeite genomen om me 
op de hoogte te stellen van het aanstel-
len van een andere collega. Dat komt 
helaas steeds vaker voor. SC Franeker 
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is en blijft in mijn ogen een club met 
enorm veel potentie. Ik heb het gevoel 
dat hier meer mogelijk is. Ik wil hier heel 
graag aan mee werken’.

Wat is er in jouw ogen bij SC Fra-
neker veranderend sinds jij een 
aantal jaren geleden vertrok als 
hoofd opleidingen?
‘Daar kan ik nog heel moeilijk een ant-
woord op geven. Ik ben eigenlijk alleen 
nog maar achter de schermen bezig 
geweest. Wel weet ik dat het bestuur en 
de medewerkers waar ik inmiddels mee 
heb gesproken echt hart hebben voor 
de club en er enorm veel vrije tijd in 
steken om er een steeds beter draaiende 
club van te maken’. 

Het afgelopen seizoen was voor 
het eerste en tweede elftal ui-
terst teleurstellend. Om diverse 
redenen was bij veel spelers de 
motivatie verdwenen en sommi-
gen stopten zelfs. Hoe denk jij 
dit proces om te kunnen keren?
‘We moeten nu niet meer achterom 
kijken, maar vooruit en weer fris begin-
nen. Je kunt de intrinsieke motivatie van 
sommige spelers toch moeilijk beïnvloe-
den. Ik kan alleen maar zeggen dat je 
jezelf tekort doet als je te vroeg stopt 
met voetballen, als de enige reden is 
dat het even niet meezit. Als je stopt 
om privé-redenen, school of omdat je 
fysieke problemen krijgt heb ik er geen 
enkele moeite mee. Maar ik ben trainer 
geworden omdat je kunt werken met 
spelers die willen. En dat is ook de 
samenstelling dan wel doelgroep van 
een eerste selectie. Spelers moeten wil-
len. Willen trainen, willen spelen, willen 
leren, willen accepteren etcetera’. 

Wat is je doelstelling voor dit 
seizoen en aan welke randvoor-
waarden moet worden voldaan 
om deze te realiseren?
‘Rust bewaren en aan de slag met 
elkaar. Weer wedstrijden gaan spelen 
om te winnen en proberen dominant te 
zijn op het veld. Dat zal gepaard gaan 
met ups en downs. Er moeten toch wel 
wat jonge, talentvolle spelers worden 
ingepast en dat heeft wat tijd nodig. Als 
trainer is het super als er een leider is, 
een verzorger, een assistent-trainer en 
een vaste grensrechter. Dat maakt het al-
lemaal wat eenvoudiger, want dan kan 
iedereen doen waar hij voor is aange-
steld. Maar ik denk dat het belangrijkste 
is dat we op dit moment als randvoor-
waarde elkaar de ruimte geven om te 
leren en beter te worden. Zonder al te 
snel te negatief te worden, maar geduld 
hebben en genieten van de momenten 
dat dat kan’.

Wat verwacht jij van je spelers 
en op welke kwaliteiten selecteer 
je ze?
‘Dat heb ik al een beetje aangegeven. 
De wil moet er zijn. De bereidheid om 
van het groepsproces deel uit te maken. 
Als amateurtrainer zie je de spelers twee 
keer in de week en op de wedstrijddag. 
Het ontbreekt dan vaak aan tijd om veel 
individueel te werken. Zeker als de be-
geleidingsstaf niet compleet is. Ik vraag 
dan van de spelers een hoge mate van 
zelfstandigheid en dat ze bij mij komen 
als ze vragen of oplossingen hebben’. 

Jij bent sinds enkele jaren hoofd 
opleidingen bij LAC Frisia 1883. 
Afgaande op de prima resultaten 
van de jeugdselectieteams de af-
gelopen jaren lijkt daar een heel 

stevig fundament te liggen. Hoe 
heb jij dat voor elkaar gekregen?
‘Mijn invloed daarop is niet zo groot 
hoor. Dit is pas mijn tweede seizoen 
bij de club. Er zijn heel veel mensen al 
heel lang enorm druk en die hebben dit 
allemaal bereikt met elkaar. Ze willen nu 
een stap vooruit maken in de organi-
satie en daar ben ik nu heel druk mee. 
Hoe gaan we spelen en trainen van het 
eerste elftal tot en met de minipupillen. 
Dat is een enorme uitdaging, want op 
dit moment hebben we geloof ik 59 
teams’.

SC Franeker heeft sportieve am-
bities. In 2012 moet het eerste 
elftal een stabiele tweede klasser 
zijn en moeten alle jeugdselec-
tieteams in de hoofdklas spelen. 
Zijn die ambities volgens jou nog 
steeds haalbaar? Zo ja wat moet 
er dan gebeuren en zie jij hierin 
voor jezelf een rol weggelegd?
‘Lijkt mij gezien de kwantiteit aan spelers 
een hele reële doelstelling. Maar het 
komt je niet aanwaaien, ook niet als je 
een unieke situatie hebt van maar een 
club in een vrij grote stad. We begin-
nen dit seizoen met het inpassen van 
behoorlijk wat jeugdspelers. Als hoofd-
trainer werk je met het eindproduct van 
de jeugdopleiding. Interessant is het om 
te kijken hoe ver ze zijn. Daar kunnen 
we ook weer van leren. Ik denk dat 
de beleidsbepalers beseffen waar een 
kwaliteitsinjectie moet plaatsvinden en 
als dan de middelen om dit te realise-
ren aanwezig zijn kan het. Met andere 
woorden, visie opstellen, bewaken 
en uitvoeren en goede trainers op de 
belangrijkste leeftijdsgroepen’. 
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E10M strijdend ten onder in 
kampioensarena

Wat is er mooier dan de hele club mee te laten leven met het wel en 
wee van jouw team? Dat kan door een wedstrijdverslag te schrijven 
en deze te mailen naar info@scfraneker.nl of vries961@xs4all.nl. Het 
verslag komt dan zo snel mogelijk op www.scfraneker.nl te staan. De 
spelregels zijn vrij, behalve dat kwetsende opmerkingen aan het adres 
van de tegenstander of scheidsrechter niet zijn toegestaan. Uit de vele 
verslagen van het afgelopen seizoen kozen wij deze van de hand van 
Bart Boogaard.

Prinsessen ridders, freule gladiatoren, 
krijgerinnen, schone strijders, super-
latieven schieten misschien wel een 
beetje tekort. Zo hebben de meisjes 
van E10 in Bolsward gestreden tegen 
de nummer één, Jeugd Voetbal Bols-
ward meisjes E7.

Vanaf het fluitsignaal ging Franeker 
in de aanval, fel op de bal, strijdend 
in elk duel en ook goed voetballend. 
Bolsward was volledig overdonderd. 
Achter hield Chavon met de andere 
verdedigers de boel op slot. Op het 
middenveld waren Leah, Letisha en 
Jesler heer en meester. Zoë en Rose 
maakte het voorin Bolsward erg lastig, 
dan weer van links en dan weer van 
rechts. Op elke plek in het veld werd 
voor elke meter gestreden, het was 
waarachtig prachtig om te zien... en 
vooral spannend.

In de eerste tien minuten kreeg Frane-
ker ook kansen, maar had wat pech 
of het was niet voldoende gericht op 
de goal van de tegenstander. Franeker 
hield de druk hoog en Bolsward wist 
zich er weinig raad mee. Er kwam nog 
een mooi afstandschot van Leah, die 
de keeper helaas uit de goal kon hou-
den. Daarna, tegen het eind van de 
wedstrijd ging Zoë weer op avontuur 
richting het goal van Bolsward. Nog 
één verdediger te gaan en die blokte 
hard. Ongelukkig kwam Zoë ten val 
en blesseerde haar knie. Het hele team 
was wat van slag.
 Gelukkig was het kort daarna rust. Wat 
drinken, even bijkomen en wat pep 
woorden voor de tweede helft. Na wat 
koeling op de knie en rustig inlopen 
kon Zoë ook weer verder. De begin-
stand stond nog op het scorebord en 
zo begon de tweede helft gelijk aan de 
eerste helft met de stand van 0 tegen 
0. Toch was in het team van Frane-

ker een gevoel, dat het zou moeten 
kunnen vandaag. Bolsward had het 
moeilijk en Franeker had de eerste helft 
het heft grotendeels in handen gehad. 
Nog even met elkaar in de kring en 
toen nog 25 minuten vol ten strijde. 
Dat bleek achteraf wat lang. Franeker 
had veel, misschien wel iets te veel, 
gegeven in de eerste helft.
 
Een kwartier lang bestookten Bolsward 
en Franeker elkaar met aanvallen en 
felle duels. Diverse krijgerinnen en 
schone ridders vielen om of hadden 
even pijn en herstelde weer. Halver-
wege de tweede helft kwam er een 
wat onverwacht schot uit de tweede 
lijn van Bolsward, hoog door de lucht 
vliegen, richting onze goal. Kirsten zag 
de bal, maar kon hem niet raken en 
plof daar lag de bal in het net. Grote 
teleurstelling, 1-0 voor Bolsward...
dat was niet de bedoeling. De bal 
werd razendsnel naar de middenstip 
gebracht en daar ging heel Franeker 
weer vol het voetbalgevecht in. Links, 
rechts, voor en achterin werden felle 
duels uitgevochten onderling en de 
spanning nam nog meer toe. Plots 
kreeg Esther erg ongelukkig de bal in 
haar gezicht en viel uit. Franeker had 
de ingooi en was nog van slag door 
het uitvallen van Esther. De ingooi ging 
mis en Bolsward kon zo 2-0 scoren. Die 
domper was iets te veel.
 
Alle moed werd nog wel een keer bij 
elkaar geraapt, maar eigenlijk was 
iedereen wat moe gestreden.....alles 
was gegeven en een achterstand van 2 
tegen 0 in een paar minuten rechtbui-
gen was eigenlijk niet meer reëel. De 
scheidsrechter floot het eindsignaal en 
daar stonden we dan als supporters, 
trainer en leider. Een dubbel gevoel, 
teleurstelling over het verlies en toch o 
zo trots op wat alle 9 meiden hadden 

laten zien. Ze waren letterlijk strijdend 
ten onder gegaan in een prachtig 
voetbalduel op een prachtige zonnige 
zaterdagmiddag in Bolsward. Ook de 
meiden voelden een teleurstelling, 
maar ook zij voelden dat ze iets bijzon-
ders hadden gepresteerd met elkaar. 
Samen er zo met elkaar voor knokken 
is uiteindelijk ook heel bevredigend. Nu 
de mooie tweede plaats vasthouden!”.

De meiden behaalden uiteindelijk een 
keurige tweede plaats (red.)
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Als je een videoverslag gaat maken, 
houd dan met de volgende zaken 
rekening:

Het videobestand mag niet groter •	
zijn dan 1 Gigabyte. Dat lijkt veel maar 
kan onvoldoende zijn, afhankelijk 
van het videoformat wat je kiest. Een 
voorbeeld, het filmpje van Foarut - 
Franeker duurt 9 minuten en is 670 
MB groot. Het format is MPEG-2. Je 
zou dus maximaal een filmpje van 13 
minuten in dit formaat kunnen produ-
ceren.Aanbevolen formats zijn: H.264, 
MPEG-2 of MPEG-4

Aanbevolen resolutie: 1280 x 720 •	
(16:9 HD) en 640 x 480 (4:3 SD).Er is 
geen minimaal vereiste resolutie, maar 
over het algemeen geldt hiervoor: 
hoe hoger, hoe beter. We geven 
de voorkeur aan HD-resolutie. Voor 
oudere inhoud is een lagere resolutie 
onvermijdelijk.

Mocht je muziek in je filmpjes •	
verwerken, let er dan op dat deze niet 
door auteursrechten is beschermd. De 
kans bestaat dat je filmpje van Youtube 
verwijderd wordt of erger, dat ons 
hele kanaal opgeheven wordt.

Zet de gemaakte film op een DVD of •	
op een memory-stick.

Jouw voetbalfilm op Youtube?

SC Franeker heeft een eigen youtubekanaal www.youtube.com/user/
frentsjerfootballcom, waarop je de wedstrijden kunt terug zien. Dick 
de Haan heeft al vele filmpjes gemaakt en deze worden via onze 
website veelvuldig bekeken. Zelf een film maken? Dat kan. Je kunt deze 
langsbrengen bij Dick, Uranusbaan 7, 8802 BH  Franeker. Hij zorgt  
vervolgens voor de upload op Youtube en regelt de vermelding naar de 
redactie van www.scfraneker.nl. Op deze manier houden we alle filmpjes 
op een kanaal en voorkomen we dat er wildgroei van diverse kanalen 
ontstaat. 

Nieuwe_2010-2011.indd   19 23-08-2010   08:39:13



20SC Franeker    Presentatiegids 2010 - 2011

De contributie bedraagt vanaf januari 2010 per 
soort lid en leeftijdscategorie:

Derde gezinslid (zelfde adres) 25% korting.
Vierde gezinslid (of meer) 50% korting.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

De persoon die tussentijds lid wordt van de vereniging be-
taalt voor elke maand of een gedeelte daarvan 1/12 van de 
jaarlijkse contributie.

Indien een lid bezwaar heeft om de contributie per automati-
sche incasso te betalen, zal de contributie via een acceptgiro 
worden geïnd. Betaling van de contributie per acceptgiro is 
alleen mogelijk voor een jaarcontributie, waarvoor € 5,- ex-
tra aan administratiekosten in rekening wordt gebracht. De 
inning van de jaar-, halfjaarlijkse (en bij uitzondering de 
kwartaal)contributie vindt plaats op:

Bijzonderheden met betrekking tot de contributie 
en het lidmaatschap

Wijziging gegevens:
Het incasseren van de contributie gebeurt onder verantwoor-
delijkheid van de penningmeester van het bestuur. Een lid 
is verantwoordelijk om de ledenadministratie, Eveline van 
Kempen, Salverderweg 22, 8801 AZ Franeker of via  emt-
vankempen@home.nl , tijdig schriftelijk te informeren over 
wijzigingen van zijn/haar  bank-/girorekening adres, telefoon 
of email gegevens.
 
Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschie-
den bij de ledenadministratie en wel vóór 31 mei. Wanneer 
het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar beëin-
digd wordt, blijft toch de contributie voor het gehele jaar 
verschuldigd.

Vrijwilliger zijn en het lidmaatschap:
In het kader van het beleid binnen de KNVB en SC Franeker 
dient elke vrijwilliger van de club (als hij/zij daarnaast geen 
spelend lid is) lid te zijn van de club. Het betreft dan een 
lidmaatschap als niet betalend lid.

Kledingbijdrage opgenomen in de contributie:
Bij de A/B/C-junioren en de Pupillen is de contributie inclusief 
de kledingbijdrage van 18 euro per seizoen. Indien u hierover 
meer wilt weten dan kunt u contact op met de penning-
meester. 

  Per jaar  Per half jaar

Senioren 180,00 90,00

A Junioren 144,00 72,00

B / C junioren 132,00 66,00

Pupillen 120,00 60,00

Niet spelende leden 35,00 17,50

Per jaar 1-7-2010 - - -

Per halfjaar 1-7-2010 - 1-1-2011 -

Per kwartaal 1-7-2010 1-10-2010 1-1-2011 1-4-2011

Hoe zit het ook alweer met de 
contributie?

Nieuwe_2010-2011.indd   20 23-08-2010   08:39:14



SC Franeker Presentatiegids 2009 - 201021

Spelerspas:
Binnen het beleid van de KNVB is vanaf 10 jaar (D-pupil) een 
spelerspas verplicht. Het lid dient hiervoor bij de ledenadmini-
stratie een  pasfoto (in een enveloppe en voorzien van naam 
en geboortedatum) in te leveren.  Aan het begin van het 
voetbalseizoen worden de spelerspassen per team uitgerekt 
aan de leider van het betreffende team, welke voor ontvangst 
tekent. Aan het einde van het seizoen worden de passen door 
het secretariaat weer ingenomen. Bij opzegging / einde van 
het lidmaatschap dient de ledenpas bij de ledenadministratie 
te worden ingeleverd. De kosten voor de ledenpas van de 
KNVB is opgenomen in de contributie.
 
Indien de automatische incasso niet lukt:
Als blijkt dat er niet automatisch geïncasseerd kan worden 
door bijvoorbeeld onvoldoende saldo of een andere reden, 
dan wordt nogmaals een poging gedaan om het bedrag via 
automatische incasso te innen. Mocht dat dan nog niet luk-
ken, dan krijgt het lid een acceptgirokaart thuisgestuurd incl. 
€5,- administratiekosten, waarbij de volledige resterende (jaar)
contributie betaald dient te worden.

Leden die niet aan de verplichting voldoen om 
contributie te betalen:
Leden zijn volgens de statuten (art. 13) en het huishoudelijk 
reglement (art. 7 en 15) van de vereniging verplicht tot het 
betalen van contributie. Leden die de contributie niet (tijdig) 
betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname 
aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten 
tot het verschuldigde bedrag betaald is. Het bestuur kan be-
sluiten tot beëindiging van het lidmaatschap indien door een 
lid niet aan de contributie-verplichting wordt voldaan. Voldoet 
een lid niet aan zijn betalingsverplichting, ook niet na de ont-
vangst van een acceptgiro voor de resterende (jaar)contributie, 
dan zal de vordering bij een incassobureau worden aangebo-
den. De hierbij komende kosten zijn voor rekening van het lid.

Overschrijving naar een ander voetbalclub:
Indien een lid het lidmaatschap bij SC Franeker op wil zeggen 
om bij een andere voetbalvereniging te gaan spelen, dient hij 
/zij zelf overschrijving van het lidmaatschap bij de ledenadmi-
nistratie aan te vragen. Zolang een lid niet heeft voldaan aan 
de contributiebetaling zal SC Franeker geen uitvoering geven 
aan verzoeken tot overschrijving naar een andere voetbalclub.
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Ankie Damstra: “Ik vind niet dat je 
het kan verplichten. Dan is het ook niet 
meer vrijwillig!! Je kan het wel stimule-
ren en een leuk positieve “campagne” 
houden. Ook belangrijk dat de vrijwil-
ligers positief praten over hun werk te-
gen mensen die nog geen vrijwilligers-
werk doen. Je kan denken aan termen 
als “goed voor de sociale contacten” 
of “betrokkenheid bij de club en team” 
of “vele handen maken licht werk” etc. 
Maar verplichten gaat te ver. Dat kost 
denk ik een hoop leden”.

Chris Alkema: “Volledig mee eens”. 

Marcel Frankena: “Ik krijg gedu-
rende het seizoen geregeld teleurge-
stelde mensen bij mij op kantoor. ‘De 
club”heeft nog steeds geen leider voor 
mijn zoon gevonden!!!
Als ik dan antwoord dat “de club”niet 
ik is maar dat deze net zoveel van hem 
als van mij is kijken ze vaak vreemd. Wij 
zijn de club! Niet ik! Volgens mij zou 

het voor Franeker een uitkomst zijn dat 
iedereen zijn steentje zou gaan bijdra-
gen. “Een betere club begint bij jezelf“

Jack de Vries: “Een aantal jaren ge-
leden is de club helemaal doorgelicht. 
Wij scoorden bovengemiddeld, maar 
het opzetten van een goed vrijwil-
ligersbeleid verdiende wel aandacht. 
Helaas is dat nog niet voldoende van 
de grond gekomen en dat reken ik 
mij als ex-bestuurslid aan. De prioriteit 
lag (noodgedwongen) bij de realisatie 
van de kunstgrasvelden en de verbou-
wing van de kleedkamers. Ook wilden 
wij als bestuur het technisch beleid 
handen en voeten gegeven, omdat 
wij vonden en nog steeds vinden dat 
SC Franeker sportieve ambities moet 
hebben. Waarom moesten wij priori-
teiten stellen? Heel simpel: er waren 
te weinig vrijwilligers, waardoor veel 
werk op de schouders van heel weinig 
personen kwam te liggen. Het beste 
voorbeeld was de verbouwing van de 

kleedkamers in 2009. Bijna niemand 
was bereid letterlijk een steentje bij te 
dragen, waardoor twee personen bijna 
de hele zomer elke avond aan het klus-
sen waren om alles bij het begin van 
het afgelopen seizoen klaar te krijgen. 
Een monsterklus, waabij alle credits 
gaan naar Raymond van der Werff en 
Henk Brijker.

Hoe krijg je mensen wel zo ver dat zij 
vrijwilligerswerk voor de club willen 
doen? Belangrijke voorwaarde is denk 
ik dat vrijwilligers weten wat zij van de 
club kunnen verwachten en andersom. 
Vrijwilligers vormen het fundament 
van elke vereniging. Hoe sterker dat 
fundament is, hoe groter de betrokken-
heid en des te meer vrijwilligers je krijgt. 
Kortom, er moet een vrijwilligersbeleid 
komen, dat door de hele vereniging 
gedragen wordt. Veel verenigingen 
hebben zo’n beleid en dat werpt zijn 
vruchten af. Ook de KNVB kan helpen 
om zo’n beleid op te zetten.

De stelling

Elke vereniging draait op mensen die zich vrijwillig willen inzetten. 
De animo loopt echter sterk terug, waardoor dit fundament dreigt 
te verdwijnen. Sommige verenigingen verplichten junioren, senioren 
en ouders van pupillen daarom om vrijwilligerswerk te doen. Zou dit 
ook voor SC Franeker moeten gelden? Wij deden een oproep op onze 
website. Lees hier de reacties. 
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45+ voetbal 

Geen pijlsnelle aanvallers op roze schoenen en verdedigers die 
spelen op buitenspel, maar gewoon lekker een potje voetballen met 
leeftijdsgenoten. Dat is 45+ voetbal, een welkome aanvulling op 
de bestaande (veteranen)competities. De KNVB hoopt dat gestopte 
liefhebbers dankzij het 45+ voetbal weer in aanraking komen met een 
voetbalvereniging. Een ander doel is om oudere voetballers die al lid 
zijn bij een club langer vast te houden. 

45+ toernooien
Na afloop van het seizoen organiseert de KNVB de jaarlijks 
terugkerende 45+-toernooien. In het hele land mogen teams, 
bestaand uit leden en niet-leden, deelnemen aan deze toer-
nooien. Hiermee hoopt de KNVB zoveel mogelijk voetballief-
hebbers te interesseren voor deze voetbalvorm.

Liefhebbers op leeftijd
Ons land telt ruim 2 miljoen mannen in de leeftijdscategorie 
van 40-65 jaar, van wie 25% in het verleden heeft gevoet-
bald. Voor veel van hen is het reguliere voetbal, waarbij elk 
weekend een wedstrijd van tweemaal 45 minuten op het 
programma staat, om praktische of fysieke redenen geen optie. 
Toch wil de KNVB ook deze voetballiefhebbers de mogelijkheid 
geven om hun favoriete sport te (blijven) beoefenen. 
(bron: website KNVB)

Er is geen sprake meer van een gedoog-
beleid. Dit houdt in dat overtredingen van 
de ordemaatregelen in de meeste gevallen 
onmiddellijk worden voorgelegd aan de 
tuchtcommissie.
 

Bij deze het verzoek aan de leiders van alle 
teams dit nadrukkelijk onder de aandacht 
van de spelers te brengen.

KNVB controleert op naleving 
ordemaatregelen

Ook dit seizoen controleren de waarnemers van de KNVB district 
Noord wekelijks of verenigingen de ordemaatregelen wel naleven. De 
waarnemers oefenen deze functie anoniem uit. Er worden niet alleen 
wedstrijden van eerste elftallen bezocht, maar ook van de lagere 
senioren en jeugd.
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De straten op, de wijken in
Door het hele land staan er lokale voorrondes op het pro-
gramma voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 
D- en E-pupillen. Na regio- en districtsfinales strijden de beste 
teams om het Nederlands kampioenschap Straatvoetbal op 
de Dam in Amsterdam.
Het aantal kinderen dat zich jaarlijks inschrijft voor het KNVB 
Calvé Straatvoetbal is gestegen tot zo’n 50.000. Deze toe-
name is onder andere het gevolg van het feit dat steeds meer 
meisjes meedoen en ook een toenemend aantal voetbalclubs 
zich inschrijft.

Voor iedereen
Het 4x4-toernooi staat óók open voor kinderen die geen lid 
zijn van een voetbalvereniging. Om deze kinderen te berei-
ken werkt de KNVB sinds 2007 samen met een groot aantal 
gemeenten, waar in de wijken lokale voorrondes worden 
georganiseerd.
(bron: website KNVB)

Straatvoetbal

Wie is er niet groot mee geworden? Iedereen heeft weleens een balletje 
getrapt op straat, op het schoolplein of op een trapveldje. Om kinderen 
nóg meer te laten (straat)voetballen organiseert de KNVB het landelijke  
www.knvbstraatvoetbal.nl KNVB Calvé straatvoetbaltoernooi voor alle 
jonge voetballiefhebbers.

Nieuwe_2010-2011.indd   24 23-08-2010   08:39:15



Wij, medewerkers van ambulancediensten maken steeds va-
ker mee dat de patiënt wel een mobieltje bij zich heeft,maar 
dat wij de hele gsm moeten doorspitten om het telefoon-
nummer te vinden van ouder/partner.Dit hebben we landelijk 
in de groep gegooid en we zijn tot een slimme oplossing 
gekomen. De zgn ICE code. Het zou dus een goed idee zijn, 
mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met de 
te contacteren persoon. Wij stellen voor dat iedereen in zijn 
GSM een adres creëert onder de naam “ICE” (=In Case of 
Emergency). Onder deze naam sla je het
telefoonnummer op van de persoon die  gecontacteerd 
moet worden in geval van nood. “ICE” is ondertussen al 
internationaal erkend als afkorting. 

Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... 
steeds wie ze moeten contacteren. Indien u verschillende 
nummers wilt opslaan, maak dan gebruik van de namen 
ICE1, ICE2, ICE3 ,... ‘t Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en 
kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan. Creëer 
nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM .

Een goede tip bij ernstige blessures

Wij ontvingen dit bericht van de Kijlstra Ambulancegroep uit 
Leeuwarden. Het lijkt ons belangrijk dat iedereen hier kennis van neemt.
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Dijkstraat 63 Franeker Tel.0517-392251
Vrijdags koopavond

Kwaliteit met een
koninklijk karakter!

Emile Terpstra
DINSDAG VERSE WORSTDAG -WOENSDAG GEHAKTDAG   

Ambachtelijke slager en Barbeque Specialist

Voor een grote keus in specialiteiten. Vlees,
Vleeswaren, Salade’s, Kant-en-klaar maaltij-
den. Veel ambachtelijke eigen gerookte en
eigen gemaakte topprodukten. Informeer
naar onze BARBECUE-ARRANGEMENTEN en
onze FONDUE- EN 
GOURMETSCHOTELS!

E. Eisingastraat 8 8801 KE Franeker
Tel.: 0517-384400 Fax: 0517-392078
www.toerkoop.nl/franeker
e-mail:franeker@toerkoop.nl
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Bestuur

Voorzitter: 

Richard Wester, Neptunusbaan 10, 8802BG Franeker, 
tel.nr. 0517- 234754, rpwester@gmail.com

Secretaris: 

Cora Duijndam, Leeuwarderweg 23, 8801BS Franeker, 
tel.nr. 0517-382809, info@scfraneker.nl

(Inkomend) Penningmeester: 

Paulus Kooistra, Leane 7, 8801VM Franeker, 
tel.nr. 06-42245842, kooistraaa@hotmail.com

Bestuurslid technische zaken: 

Jan Bijlsma, Duukelaar 2, 8802DL Franeker, 
tel.nr. 0517 - 39 44 43, bijlsma41@zonnet.nl

Bestuurslid sponsoring: 

Wessel Veenstra, Neptunusbaan 12, 8802BG Franeker, 
tel.nr. 0517-850578 of 06-54351524, wesselveenstra@home.
nl

(Inkomend) bestuurslid accommodatie/materiaal: 

Henk van Dijk Vliet 108, 8801VS Franeker, 
tel.nr. 06-10976788 of 0517-234823, hesposol@gmail.com

Bestuurslid dames: 

vacature

Verenigingsfunctionaris

Klaas Jan Bijlsma, Jan Rodenhuisplein 1, 8801ET Franeker, 
Postbus 191, 8800 AD Franeker, tel.nr. 0517-390663 of 
06 38 500 716, kjbijlsma@scfraneker.nl

Hoofd Opleidingen: 

Vacature

Wedstrijdcoördinatie en afgelastingen:

Jan Meijer, Prof. Camperstraat 7, 8801EG Franeker, 
tel.nr. 06-15834947, jan196012@hotmail.com 

Coördinatoren senioren en dames: 

Vacature

Scheidsrechtercoördinator: 

Vacature

Algemene jeugdcoördinatoren: 

Henk Tuinstra, A. van Voorthuijsenweg 5, 8802ZC Franeker, 
tel.nr. 0517-394438, hwst@home.nl en 
Theo Sikkema, Jupiterbaan 7, 8802 BB, tel. 0517-394171, 
theo.sikkema@online.nl

Coördinator A- en B-junioren: 

Theo Sikkema, Jupiterbaan 7, 8802BB Franeker, 
tel.nr. 0517-394171, theo.sikkema@online.nl

Coördinator C-junioren: 

Willy Metselaar, P Lieftinckplein 5, 8802RJ Franeker, 
tel.nr. 0517-396050, remco1@live.nl

Coördinator D-pupillen: 

Rinnie Jellema, A.S. Talmaplein 29, 8802RW Franeker, 
tel.nr. 0517-397368, r.jellema@home.nl

Coördinator E-pupillen: 

vacature

Coördinator F-pupillen: 

Yke Luinenburg, C.F. Engelhardstraat 18, 8802XZ Franeker, 
tel.nr. 0517-390445 of 0651-267819, y.luinenburg@live.nl

Ledenadministratie: 

Eveline van Kempen. Salverderweg 22, 8801AZ Franeker, 
tel.nr. 0517-395625, emtvankempen@home.nl 

Nuttige adressen
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1.   Als speler ben je een voorbeeld voor anderen. 

2.   Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak. 

3.   Je gebruikt geen drugs.  

4.   Je gebruikt geen alcohol op het veld of in de kleedkamer.

5. Je rookt niet in de kantine, op of nabij de kunstgrasvelden. 

6.   Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue. 

7.   Zowel in als buiten het veld vloek je niet. 

8.   Je beledigt niemand. 

9. Anderen spreek je zonodig aan op bovenvermeld gedrag. 

10. Je hebt respect voor de tegenstander. 

11. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk. 

12. Je vernedert niemand in woord of gebaar. 

13. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.  

14. Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.  

15. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging, zo ook op je tenue. 

16. Je houdt de kleedkamers netjes. 

17. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. 

18. Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af. 

19. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.  

20. Je “loopt” niet weg voor een klusje. 

21. Je praat mét elkaar en niet over elkaar. 

22. Je werkt mee aan eerlijke en onpartijdige besluitvorming. 

23. Je bent open en eerlijk naar elkaar. 

24. Als speler leef je de verenigingsregels na.

Gedragscode SC Franeker

Emotie hoort bij voetbal. Soms lopen de gemoederen wel eens 
te hoog op en moet de KNVB overgaan tot schorsingen. Los van 
de imagoschade, draait de club voor de kosten op. Daarom heeft 
het bestuur van SC Franeker 28 augustus 2006 besloten om vanaf 
die datum de kosten voor ‘gewelddadige handelingen en ernstig 
wangedrag’ te verhalen op de spelers die zich hieraan schuldig 
maken. 

Het gaat hierbij om de volgende 
handelingen tegen tegenstanders en 
(assistent-)scheidsrechters: 
bedreigen, beledigen of discrimine-
ren, al dan niet raak natrappen, slaan, 
spuwen, (een poging tot) het geven 
van een kopstoot, kniestoot of elleboog, 

de bal in het gezicht duwen of gooien, 
het weigeren de naam op te geven of 
het speelveld te verlaten,een verkeerde 
naam opgeven. 
Het bestuur heeft zich hierbij gebaseerd 
op de omschrijvingen zoals die op elk 
wedstrijdformulier staan en de hieron-

der vermelde gedragscode, die, met 
instemming van de ledenvergadering, 
enkele jaren geleden is ingevoerd. Na-
tuurlijk gaan wij er vanuit dat een speler 
zich ook dit seizoen aan deze regels 
houdt. 
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