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          Bewust en 
     Betrokken            
     ondernemen                              in 

    de samenleving.

“Het alledaagse betaalbaar, 
het bijzondere bereikbaar” We nodigen 

   u uit voor 
 onze opening.

Albert Heijn
Straat xx
Plaats

Gert & Mirjam Kuipers.
Gewoon bij Albert Heijn

Leeuwarderweg 8a Franeker
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et deze woorden 

sloot de nieuwe 

trainer van SC 

Franeker, Rinze 

Werkhoven de eerste bijeen-

komst af met de spelers van 

het eerst elftal.  Als voorzitter 

heb ik de afgelopen jaren 

gemerkt dat de leden van de 

club behoorlijk kritisch kunnen 

zijn over zaken die niet naar 

wens verlopen. Bij een club in 

de omvang van SC Franeker 

die volledig wordt gerund door 

vrijwilligers is het echter bijna 

onmogelijk om voor iedereen 

alles naar wens te laten ver-

lopen.

Niet iedereen bij de club reali-

seert zich dat er op dit moment 

meer dan 135 mensen als 

VRIJWILLIGERS  betrokken zijn 

bij de club. Deze vrijwilligers 

zijn niet alleen de trainers en 

leiders maar ook  de  

vrijwilligers voor de accommo-

datie, de wedstrijdleiding, lede-

nadministratie de medewerkers 

voor de limonade en thee en 

de groep “oudere” vrijwilligers 

die op woensdagmorgen 

werkzaamheden op de club 

verrichten.

Al deze vrijwilligers hebben 

maar één doel en dat is een 

bijdrage leveren aan het besta-

an van de club.  De leden kun-

nen trots zijn op deze mensen 

die het mogelijk maken dat er 

meer dan 650 spelers van jong 

tot oud ieder weekend kunnen 

voetballen in competitiever-

band bij SC Franeker.

Een schouderklop of een com-

pliment voor al deze vrijwil-

ligers mag best eens wat vaker 

worden gegeven!

Dit jaar hebben we op de zij-

gevel van de kleedkamers de 

tekst “ Zonder respect geen 

voetbal”  . Iedereen weet   

waarom deze tekst hier hangt. 

Als club hebben we de 

verantwoordelijkheid om er 

voor te zorgen dat dit nooit 

meer zal gebeuren op de 

voetbalvelden. Deze verant-

woordelijkheid ligt  echter niet 

alleen bij de club maar ook de 

leden , ouders , begeleiders en 

vrijwilligers hebben hierin een 

stuk verantwoordelijkheid . Dit 

betekent indien er onregel-

matigheden worden geconsta-

teerd dit dient te worden 

gemeld bij de 

verantwoordelijke  

coördinator van die 

categorie. De coördinator 

is dan verantwoor-

delijk om dit verder 

intern te commu-

niceren in de club. 

Dit jaar hebben we 

helaas een speler 

i.v.m. zijn  gedrag op het veld 

moeten schorsen. Hier zijn we 

zeker niet trots op maar we 

hebben wel duidelijk willen 

maken dat we bepaalde exces-

sen op en rondom het veld niet 

kunnen en willen accepteren.

De accommodatie is een punt 

van zorg op dit moment. In 

de afgelopen periode is het 

nodige  onderhoud gepleegd 

en achterstallig onderhoud 

weggewerkt door vrijwilligers 

en sponsoren. Het blijkt echter 

dat er op korte termijn nog 

een behoorlijk stuk onderhoud 

nodig is. 

Met name de warmwatervoor-

ziening is aan vernieuwing toe. 

Dit betekent een behoorlijke 

kostenpost die we voor het 

nieuwe seizoen mee zullen 

moeten nemen in de begroting.

Het afgelopen seizoen is het 

eerste elftal na een tweetal 

zeer spannende wedstrijden in 

de nacompetitie gepromoveerd 

naar de derde klasse. Het team 

mag nu met bijna dezelfde 

selectiespelers en de nieuwe 

hoofdtrainer Rinze Werkhoven 

en zijn staf  proberen om in 

de derde klasse een mooi 

resultaat neer te zetten.  Het 

eerste dameselftal zal na de 

degradatie  van het afgelopen 

seizoen,  proberen weer een 

rol van betekenis te spelen in 

de competitie.  Met het door-

stromen van een aantal getal-

enteerde  speelsters vanuit de 

jeugd moet dit zeker lukken.

Bij de jeugd wordt in het 

nieuwe seizoen door een 

recordaantal teams meegedaan 

aan de competitie. Bij een 

groot aantal teams staat het 

plezier voorop maar van de 

selectieteams zijn de ver-

wachtingen dat deze minimaal 

bovenin meedraaien in hun 

competitie. 

Er zijn zelf een aantal teams 

waar we hopen dat er een 

promotie mogelijk is naar een 

hogere klasse!!

Ik wens iedereen een mooi en 

sportief seizoen, 

Voorzitter SC Franeker
Jan Bijlsma

VOORWOORD
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et bestuur moet elk jaar op 
grond van haar statuten ver-
antwoording afleggen aan haar 
leden door middel van een 
jaarverslag. Het doet dit sinds 

enkele jaren via deze presentatiegids. Het 
verslag wordt formeel vastgesteld tijdens 
de Algemene Ledenvergadering op 23 
september 2013 

De algemene ledenvergadering van 24 
september 2012 is akkoord gegaan met 
de herbenoeming van het nieuwe bestuur 
welke gevormd wordt door Jan Bijlsma, 
voorzitter, Henk Greidanus, penningmeester, 
, Dirk Kuperus, technisch beleid, Yke 
Luinenburg, jeugd, Cor Braak, sponsoring, 
Franke Twerda, senioren en Dirk Groen, 
accommodatie/materiaal. Cora Duijndam, 
secretaris, is niet herkiesbaar. 

De belangrijkste punten tijdens de maan-
delijkse bestuursvergaderingen waren: 

Senioren  

Net als voorgaande jaren kwamen er bij 
de heren 4  seniorenteams uit op zaterdag, 
3 op zondag en was er een 45+ team wat 
deelnam aan KNVB-toernooien. Verder zijn 
we het seizoen afgetrapt met twee dame-
steams, echter in de loop van het seizoen is 
het tweede damesteam vanwege onderbe-
zetting opgeheven.

In de winterstop werd voor de 4e maal 
het ‘Second Half Season Kick Off toernooi’ 
georganiseerd. Dit bleek nog steeds een 
en overweldigend succes waarbij vrijwel 
alle teams vertegenwoordigd waren en de 
belangstelling groot was. Ons 2e en het 
3e elftal van zaterdag hebben het gehele 
seizoen bovenin de competitie meegedaan 
om promotie. Uiteindelijk is het na een af-
wezigheid van twee jaar in de derde klasse 
alleen ons eerste elftal gelukt om promotie 
af te dwingen. In de nacompetitie werd er 
thuis met 1-0 gewonnen van V.V. Trinitas en 
door in het uitduel  een 0-0 gelijkspel te 
behalen kunnen we eindelijk weer acteren 
op een niveau waar we (tenminste!) thuis 
horen.  

Jeugd  

In het afgelopen seizoen heeft SC Franeker 
weer met een groot aantal jeugdteams 
meegedaan aan de competities. Het 
plezier staat voorop maar ook de sportieve 
prestaties zijn niet onbelangrijk. Er is met 
wisselend succes gevoetbald. We heb-
ben wel een aantal kampioenen mogen 
huldigen. De talenten van E1 zijn glansrijk 
kampioen geworden en ook de kampio-
enschappen van D2, D5 en F6 mogen niet 
onvermeld blijven.

Voor de jongste spelers waren er op 
woensdagmiddag de circuittrainingen 
waar de technische vaardigheden extra 
ontwikkeld konden worden. Ook volgend 
seizoen willen we hier mee doorgaan. Het 
seizoen is afgesloten met een zeer geslaa-
gd `Champions League´ slottoernooi voor 
alle F pupillen tot en met de B junioren. 
Dik 300 jeugdleden hebben de hele dag 
om de gesponsorde prijzen gestreden. Ook 
aan het einde van het volgende seizoen 
zal er weer een slottoernooi georganiseerd 
worden.

JAARVERSLAG SC FRANEKER 

SEIZOEN 2012/2013

H

HET PLEZIER STAAT VOOROP

MAAR OOK DE SPORTIEVE PRESTATIES

ZIJN NIET ONBELANGRIJK.
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Sponsoring  

In het afgelopen jaar zijn de sponsorpa-
kketten definitief vastgesteld. De spon-
sorbrochure heeft helaas wat langer op 
zich laten wachten maar is nu sinds kort 
gedrukt. We kunnen nu, ondersteund 
met mooie brochure de boer op. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat we het afge-
lopen jaar niets hebben gedaan. Veel rec-
lameborden zijn vervangen en er zijn een 
aantal nieuwe sponsoren bijgekomen. He-
laas hebben we ook van een aantal spon-
soren afscheid moeten nemen, meestal een 
gevolg van economische omstandigheden. 
Toch zijn we tevreden met het feit dat de 
sponsoromzet nagenoeg gelijk is gebleven. 
Het is verheugend dat het contract met 
de huidige hoofdsponsor, Nieuwenhuis 
Schilders, op basis van dezelfde condities 
met 3 jaar is verlengd. Voor de jaarlijkse 
vrijwilligers- en sponsoravond waren  er 
vergevorderde gesprekken met trainers van 
SC Cambuur. Door het spannende slot met 
als sluitstuk het kampioenschap van de 
Jupilerleage konden we logischerwijs niet 
tot een geschikte datum komen. Wat ook 
niet is doorgegaan is de jaarlijkse verlot-
ing. Door de tegenvallende opbrengst in 
2012 hebben we besloten om de verloting 
dit jaar over te slaan. 

Voor de komende jaren zoeken we naar 
mogelijkheden om de clubkas op een 
andere manier aan te vullen. In het nieuwe 
seizoen doen we dat door middel van een 
nieuwe voetbalplaatjesactie. Zoals aange-
kondigd tijdens de vorige ledenvergade-
ring hebben we sinds afgelopen seizoen 
een activiteitencommissie. Deze commis-
sie, onder leiding van Taede Haarsma en 
ondersteund door enkele enthousiaste 
leden, oud-leden en ouders is druk bezig 
met het bedenken en aanbieden van activi-
teiten voor alle leden en vrijwilligers. Zie 
hiervoor in de agenda op de website. De 
activiteitencommissie heeft altijd behoefte 
aan extra handen bij activiteiten, jullie 
kunnen je hiervoor aanmelden bij Taede 
Haarsma. Ten slotte kunnen we melden 
dat de we met de verkoop van kleding uit 
de webshop een resultaat van ruim € 560 
hebben gerealiseerd.

Contributie / Financiën  

Ook het seizoen 2012-2013 lijkt binnen 
de begroting en financieel goed te kunnen 
worden afgesloten. De exacte cijfers zullen 
beschikbaar zijn op de algemene leden-
vergadering van september a.s.. Uiteraard 
is een goed financieel resultaat geen 
verdienste van een penningmeester, meer 
van de belangeloze inzet van vele vrijwil-
ligers, de bijdragen van diverse sponsoren 
(ondanks de voor velen moeilijke tijden) 
en last but not least het op pijl blijven van 

ons ledenaantal. Maar helaas is niet alles 
positief. Zorg is er bijvoorbeeld over de 
alsmaar langer wordende lijst van niet of 
slecht betalende leden, hiervoor zal een 
andere aanpak nodig zijn. Andere uitdagin-
gen voor het nieuwe seizoen 2013/2014 
zijn o.a. het implementeren van IBAN en 
SEPA, het opvangen van een daling van de 
huurinkomsten en (wederom) een goede 
balans vinden tussen enerzijds reserveren 
wat kan en anderzijds faciliteren wat nodig 
is met andere woorden: we zijn geen club 
die geld op moet potten maar wel eentje 
die er ook over 50 jaar nog moet zijn. 

Technisch beleid

De technische commissie is in het seizoen 
2012/2013 maandelijks voor overleg bi-
jeen geweest. De commissie werd gevormd 
door de trainers van de jeugdselectieteams 
Chris Alkema en Cor Boonstra, de algemeen 
coördinator jeugdcommissie Henk Tuinstra, 
de coördinator scouting Johan Rombout , 
een vertegenwoordiger damesvoetbal en is 
aangestuurd door het bestuurslid technis-
che zaken Dirk Kuperus. Het secretariaat 
van de technische commissie werd tot 1 
december 2012 verzorgd door Kiek Haan-
stra. 

Per die datum werd deze taak overge-
nomen door Iris Marleen Ykema. In het 
seizoen werd de coördinatie van de 
indeling en toewijzing van scheidsrechters 
aan de jeugdteams op uitstekende wijze 
verzorgd door Mick Brants en Martijn 
Metselaar. Verder heeft de commissie 
zich voornamelijk beziggehouden met de 
toedeling van trainers op de jeugdteams, 
de indeling van de jeugdteams voor het 
komende seizoen en met tussentijdse 
overgang van jeugdspelers naar een ander 
team. 

Op woensdagmiddag werd voor de jongere 
jeugd wederom de circuittraining geor-
ganiseerd. Deze activiteit stond afgelopen 
seizoen onder leiding van Klaas Jan 
Bijlsma, bijgestaan door vele vrijwilligers. 
Daarnaast is SC Franeker natuurlijk alweer 
druk bezig met het zoeken naar geschikte 
trainers en leiders. We kunnen wel zeggen 
dat dit een succes is. Voor een klein aantal 
teams zijn we nog op zoek naar een trainer 
en/of leider. Iets wat opmerkelijk mag 
worden genoemd. De voorgaande jaren 
was het een stuk moeilijker om trainers en/
of leiders te vinden. Een compliment dus 
voor een ieder die hierbij betrokken is.

Website  

www.scfraneker.nl was ook dit seizoen 
weer de spil van onze informatievoorzien-
ing. De site is tussen 1 augustus 2012 en 
1 juni 2013 118.000 maal bezocht. Vooral 

kort na de winterstop was het aantal bezo-
eken hoog, omdat veel leden wilden weten 
of hun wedstrijd al dan niet doorging 
vanwege het koude weer.

De meest geraadpleegde pagina's waren 
het nieuws en programma, afgelastingen 
en uitslagen. In totaal werd 240.000 maal 
een pagina opgevraagd. Van ons twitter-
account @scfraneker (ruim 700 volgers) 
wordt
actief gebruikt gemaakt.

Vrijwilligers bedankt  

Naast de vele “vaste” vrijwilligers die soms 
al jaren werkzaamheden voor de club 
doen, hebben ook dit seizoen zich geluk-
kig weer nieuwe vrijwilligers aangemeld. 
Omdat naast de nieuwe aanmeldingen ook 
vrijwilligers gestopt zijn, hebben we nog 
steeds een te kort. Ook zijn er mensen die 
in de vorm van kleding wassen en vervoer 
een bijdrage hebben geleverd. Het bestuur 
dankt alle vrijwilligers voor de werkzaam-
heden die zij voor de club hebben gedaan. 
Al deze inzet is noodzakelijk om het spelen 
voor de jeugd mogelijk te maken en de 
club draiiende te houden. Begin 2013 
heeft Eveline van Kempen, na vele jaren, 
de ledenadministratie overgedragen aan 
Linda Hof. Eveline wordt hiervoor hartelijk 
bedankt, zij is nogal eens (op de meest 
bijzondere tijdstippen) door leden van 
de club benaderd met een vraag. Naast 
de banketstaaf met de Kerst is er in juni 
2013 voor alle vrijwilligers een barbeque 
georganiseerd.

Overige zaken

SC Franeker had op peildatum 1 juli 2013 
741 leden waarvan 623 spelende leden 
zijn.
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SC Franeker breekt dit seizoen met het verleden. Na 
precies twintig jaar staat er weer een hoofdtrainer 
uit de eigen stad voor het eerste elftal. Rinze Werk-
hoven (47) keert na een lange trainerscarrière bij 
Sint Jacob, Robur, Oosterlittens en Dronrijp terug op 
het oude nest. Een monoloog over trots, doelstel-
lingen en motiveren.  “Ik wil voor mijn spelers een 
omgeving creëren waarin iedereen kan zeggen hoe 
hij over iets denkt.”

k vind dat jongens trots moeten zijn als ze 
in het eerste elftal spelen. Dat mis ik nu wel 
eens, en daar heb ik best moeite mee. Dit 
geldt overigens niet alleen voor Franeker, 
want je ziet het overal. Maar als ik nu in het 

eerste voetbalde, dan was ik daar nog steeds trots op 
geweest. Je vertegenwoordigt je hele club, en de stad 
waar je woont. Dat is toch geweldig?

Het lijkt mij mooi om dat gevoel hier terug te brengen. 
Het is dan belangrijk dat je mensen bij de club betrekt. 
Dat kan door heel eenvoudige zaken goed te regelen. 
Een voorbeeld. Ik zag dat bij Franeker niet meer een 
Pupil van de Week was. Dat vind ik een slechte zaak. Een 
club als MKV ’29 heeft dat super geregeld. Bij iedere 
thuiswedstrijd maken twee jeugdspelers het hele proces 
van de voorbereiding mee. Vooraf gaan ze met de selec-
tie op de foto, die ze na de wedstrijd met een oorkonde 
krijgen uitgereikt. Dat is hartstikke leuk! Je krijgt dan 
niet alleen die jeugdspelers met je mee, maar ook hun 
ouders en vriendjes uit de buurt.

‘‘IK HOU VAN NORMAAL GEDRAG’’

RINZE WERKHOVEN, 
BEVLOGEN NIEUWE HOOFDTRAINER VAN SC FRANEKER

Door Sander de Vries

‘‘I

Fantastische vereniging 

Hoe ik mezelf als trainer zou omschrijven? Ik kan de boel goed 
motiveren. Ik ben gek van het spelletje en probeer dat enthou-
siasme op mijn spelers over te brengen. Daarbij heb ik veel 
interactie met mijn spelersgroep. Ik denk dat ik verstand van het 
spelletje heb, maar het mooiste is toch om te horen hoe de jon-
gens er zelf over denken. Daarom vraag ik hen vaak: hoe zou jij 
dit aanpakken? Wat lijkt jou een goede tactiek? Ik wil voor mijn 
spelers een omgeving creëren waarin iedereen kan zeggen hoe 
hij over iets denkt. Dan krijg je wederzijds vertrouwen. Dat zorgt 
voor een prettige werksfeer. 

Wanneer ik jongens vraag naar hun doelstelling, antwoorden zij 
vaak met heel ruime begrippen. Handhaving. Voetballen in de 
middenmoot. Daar heb ik dus helemaal niets mee. Waar wil je 
beter in worden – dáár gaat het om. Partijvormpjes op de train-
ing zijn leuk, maar als je jezelf niet verbetert, schiet het niet op. 
Daarom stel ik doelen om bijvoorbeeld de linksback nog beter 
te maken dan hij al is. Hetzelfde geldt voor de middenvelders en 
aanvallers. En al die kleine delen vormen vervolgens samen het 
geheel.

SC Franeker is een fantastische vereniging. En over het algemeen 
staat de club er redelijk goed op. Ik vind echter dat we nog wel 
stappen kunnen maken. Het is allemaal nog te vrijblijvend. Men 
schreeuwt hier al jaren: een stad als Franeker hoort in de tweede 
klasse te voetballen. Prima, maar steek daar dan ook werk in! 
Investeer in goed materiaal, jeugdtrainers en een tweede elftal. 
Zorg voor een goed kader. Wat mij opvalt is dat bij Franeker veel 
werk op de schouders van een heel weinig mensen ligt. En dat 
maakt je als club kwetsbaar.
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Dronrijp

De afgelopen vijf jaar heb ik bij Dronrijp gewerkt. Dat was voor 
mij echt een onvergetelijke tijd. Dronrijp is een kleine club. Dat 
betekent dat je met relatief weinig mensen en met korte lijntjes 
werkt. In al die jaren heb ik nooit een opstootje of gezeik mee-
gemaakt. Er was rust. Voor een vereniging, bestuur en trainer is 
dat natuurlijk heerlijk. Toch besloot ik afgelopen seizoen om te 
vertrekken. Het was tijd voor iets nieuws. Ik had daar een smalle 
selectie en die kleine kern moest ik steeds gemotiveerd houden. 
Die jongens zeiden het natuurlijk niet rechtstreeks tegen mij, maar 
ze wisten: ik sta er volgende week toch wel in. Dat kwam omdat er 
simpelweg weinig achter zat.

Toch geloof ik dat Franeker in bepaalde opzichten veel van een 
club als Dronrijp kan leren. Dan doel ik op de saamhorigheid. 
Het met elkaar doen. Iedere vrijdagavond kwamen na de training 
mensen overal uit het dorp naar de kantine. Zaten we met z’n allen 
over voetbal te praten. Prachtig.

Om Franeker met Dronrijp te vergelijken is echter niet helemaal 
eerlijk. De saamhorigheid die je in dorpen hebt, moet je hier niet 
verwachten. Dat hoeft ook helemaal niet. De situaties zijn namelijk 
totaal verschillend. Ik vind dat moeilijk om onder woorden te 
brengen. Wanneer iemand in Dronrijp bijvoorbeeld een huis koopt, 
dan staat op zaterdag de hele selectie daar te klussen. Die jongens 
kennen elkaar vaak hun hele leven al.

Ik krijg dit seizoen een heel andere spelersgroep dan ik gewend 
was. Bij Dronrijp kwamen sommige jongens in smerige kleren van 
het werk op de training. Hier zijn het voornamelijk jonge, studer-
ende knapen. Dat vraagt om een andere benadering. De afgelopen 
zomer heb ik veel nagedacht over hoe ik dat moet aanpakken. Bij 
Dronrijp kozen wij bijvoorbeeld na iedere gewonnen wedstrijd 
een Man of the Match. Die speler hield dan een korte toespraak, 
waarin hij vertelde waarom hij was gekozen. Iets anders wat ik 
daar invoerde, was een analyse van de wedstrijd. Na ieder duel 
noteerde één speler wat hij ervan vond en wat belangrijke aan-
dachtspunten waren voor de terugwedstrijd. Ik maak zelf na iedere 
wedstrijd ook een analyse. Op die manier kon ik beide verhalen 
naast elkaar leggen en constateren hoe zo’n jongen die wedstrijd 
had beleefd. Op deze acties werd in Dronrijp heel enthousiast 
gereageerd. Maar dat blijft bij een nieuwe club toch afwachten. Ik 
ben echter wel van plan om deze dingen gewoon door te voeren. 
Dan zien we later wel hoe het uitpakt.

Terreinknecht

Ik hou van normaal gedrag, waarbij we duidelijke afspraken met 
elkaar maken. Jongens hoeven mij na een wissel echt niet een 
hand te geven. Dat vind ik onzin. Je moet juist ontevreden zijn 
als je eruit wordt gehaald. Maar je gaat niet voor ogen van de 
toeschouwers met kleedkamerdeuren slaan. Net als dat ik het niet 
accepteer wanneer spelers op wedstrijddagen met mij over een 
wissel discussiëren. Daar hebben we in de week erop alle tijd voor.

We moeten niet vergeten dat we amateurvoetballers zijn. En niet 
in de Topklasse, maar in de derde klasse. Enige bescheidenheid is 
dus op zijn plaats. Op ons niveau gaat het om plezier maken met 
elkaar, dingen van elkaar accepteren en mensen waarderen om 
wat ze voor de club doen. Voor een club zijn voetballers noodzake-
lijk, maar de mensen eromheen zijn dat ook. Ik zeg wel eens dat 
de terreinknecht belangrijker is dan de voorzitter. Want dat zijn de 
jongens die de ballen oppompen, de velden verzorgen en op za-
terdagochtend de netten in de doelen hangen. Is de terreinknecht 
er niet, dan heb je echt een groot probleem. Deze mensen moet je 
dus koesteren.

Over Franeker wordt vaak gezegd dat het op mentaal vlak wel iets 
beter kan. Daar heb ik tijdens de twee nacompetitiewedstrijden 
tegen Trinitas echter niets van gemerkt. Vooral het uitduel was 
geweldig. Ik zag daar een ploeg jonge gasten, die werkelijk alles 
hebben gegeven. Toen ik naar huis reed, dacht ik: hier kan ik vol-
gend jaar iets moois van maken. Dit seizoen voetballen we in een 
prachtige competitie. Met onder meer Harlingen, Stiens, Leovardia 
en natuurlijk Dronrijp. We hebben een jonge ploeg. Dat mag echter 
geen excuus meer zijn. Ervaring en kwaliteit zijn niet aan leeftijd 
gebonden en de meesten voetballen al drie jaar in dit elftal.

Toen ik in december vorig jaar mijn contract bij Franeker tekende, 
had de club nog geen uitzicht op promotie. Natuurlijk was ik hier 
anders met veel plezier in de vierde klasse begonnen. Maar heel 
eerlijk: dat we nu een niveau hoger voetballen, maakt het wel leu-
ker. Ik vind dan ook dat een compliment voor Wibo de Brouwer op 
zijn plaats is. Een jaar eerder promoveerde hij net niet, afgelopen 
seizoen lukte het hem gelukkig wel. Dan moet je concluderen dat 
Wibo het hier gewoon fantastisch heeft gedaan.”

‘‘ WE HEBBEN EEN JONGE PLOEG,

 DAT MAG ECHTER GEEN EXCUUS MEER ZIJN’’
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om op een willekeurige avond in het voetbal-
seizoen eens op de sportclub. Loop langs de 
velden en kijk niet alleen naar de speler die 
de bal in het doel jast. Nee, let ook even op de 

man die de pionnen klaarzet. Let op de trainer die met 
nauwkeurige oefeningen voetballers beter maakt. Ook 
komend seizoen worden de paradepaardjes van de C-, de 
B- en de A-jeugd getraind door jonge trainers met ieder 
een eigen visie. ‘‘Presteren is belangrijk, maar plezier 
staat voorop’’

Rol van de trainer 

Cor Boonstra, 22 jaar en trainer C1: ‘‘Al vanaf mijn veertiende 
ben ik voetbaltrainer. Later heb ik het ‘vak’ door mijn opleiding 
ALO en begeleiding van SC Franeker pas echt geleerd. Met die 
bagage sta je toch weer meer op eigen benen’’ 

Niels Kuperus, 19 jaar en trainer B1: ‘‘Ik ben nu zo’n vier jaar 
trainer, maar komend jaar de B1 is mijn eerste ‘grote klus’. Bij 
de B1 wordt er toch iets van je verwacht. Aan kennis zal het in 
ieder geval niet ontbreken. Op school (CIOS) en van oud-train-
er Jan Bruin heb ik veel geleerd. Zolang je maar direct en 
duidelijk bent’’

Chris Alkema, 28 jaar en trainer A1: ‘‘Je leert het training 
geven vooral van je oude trainers. Daar keek je tegenop. Ik ben 
het zelf al dertien jaar en heb al een aantal diploma’s. Zelf ben 
ik een type die enorm opgaat in het spelletje en erg fanatiek 
is. Jongens op scherp zetten en een eenheid van een groep 
maken. Dat is mijn specialiteit. Door veel praten en samen 
dingen doen, kun je dat bereiken’’

K

‘‘JEUGDVOETBAL HEEFT IETS APARTS, 

DAAR MOET JE ECHT VAN GENIETEN’’

JEUGDAFDELING AAN HET WOORD
NUCHTER VOETBALVERSTAND EN PLEZIER STAAT 

VOOROP BIJ JEUGDTRAINERS SC FRANEKER

V.l.n.r.: Chris Alkema, Niels Kuperus en Cor Boonstra

Niels Kuperus (B1): ‘‘Ik wil ook vooral een eenheid van mijn team 
maken. Dat is namelijk belangrijk voor presteren. Als je een leuk 
team hebt en de jongens gaan goed met elkaar om dan komt 
het voetbal vanzelf. Presteren is belangrijk, maar plezier staat 
voorop’’

Cor Boonstra (C1): ‘‘De jongens moeten voor elkaar werken. Daar 
hamer ik op. Ik ben helemaal geen strenge trainer, totaal niet. 
Maar ik wil geen gezeur in de ploeg. Een lolletje mag, maar tot 
een bepaalde grens. Wanneer die grens duidelijk is, kun je dat 
iets losser laten. Ik krijg voldoening als trainer wanneer spelers 
graag onder je voetballen en je complimenten van bijvoorbeeld 
hun ouders krijgt’’

Door Oane Born
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Trainingsmethode

Chris (A1): ‘‘Door vooral ontzettend veel herhaling toe te 
passen, kun je een vast patroon in het spel brengen. Als jon-
gens genoeg herhalen, gaan ze dingen herkennen. Daarmee 
kun je een speler beter maken’’

Cor (C1): ‘‘In de beginfase van het seizoen ben ik vooral bez-
ig met pass- en trapoefeningen. Daar komt ook de opbouw 
van achteruit bij kijken. Hierna probeer ik problemen uit de 
wedstrijd te pakken en daarop te trainen. Zo wil ik spelers 
beter maken. Dat is ook direct het doel van een trainer’’

Niels (B1): ‘‘Bij de B’tjes kent iedereen zijn rol beter. Daar-
om ben je hier ook al heel erg met specialiseren bezig. 
Vroeger wilde iedereen spits zijn, nu wordt er meer vanuit 
een taakverdeling gespeeld. De jongens weten zelf wat hun 
sterkste positie is’’

Chris (A1): ‘‘Bij een selectieteam als de A1 is het de bedoe-
ling dat de stap naar het eerste zo klein mogelijk gemaakt 
wordt. Het is een soort kweekvijver voor het hoogst haalbare 
bij de club. Het uiteindelijke doel is dat jongens uit de A1 
weten wat er verwacht wordt als ze voor de leeuwen worden 
gegooid in het seniorenvoetbal’’

Persoonlijk

Chris: ‘‘De A-jaren zijn de laatste jaren jeugdvoetbal. Daarna 
kom je er nooit meer terug. Van die laatste twee jaar moet je 
echt genieten. Jeugdvoetbal heeft iets heel aparts.  Ouders 
staan met velen langs de lijn en er is meer gedrevenheid. Bij 
de senioren is dat toch anders. Daar gaat iedereen wat meer 
zijn eigen weg’’

Niels: ‘‘Wanneer je in de B’tjes komt, verandert er weer heel 
veel. Het voetbal wordt wat fysieker. Daarbij wordt presteren 
ook belangrijker. Vooral bij de B1. De club verwacht dan ook 
wat van je’’

Cor: ‘‘In de C-tjes worden ze puber. De jongens worden groter, 
krijgen andere interesses, hebben het drukker op school. Er 
zijn zoveel factoren die mee beginnen te spelen. Het is bel-
angrijk dat je als trainer vaak even een praatje met de groep 
maakt. Als jij met een goed humeur er bent, dan geeft dat 
het team ook een goed gevoel’’

Kaartenaspect

Niels: ‘‘Ik denk dat je af en toe best jongens tegenkomt die 
het stoer vinden als ze een kaart krijgen. Maar het betekent 
natuurlijk ook een geldboete. Als je vaak een kaart pakt dan 
zul je zelf wel ondervinden dat dat helemaal niet leuk is.  
Je kunt dan stoer doen wat je wilt, maar ik denk dat ze zich 
van binnen best wel een sukkel vinden’’

Chris: ‘‘Ik geef voor de wedstrijd aan wat voor scheidsrechter 
het duel leidt. Meestal zeg ik: ‘Laat mij maar praten, jullie 
houden je mond’. Ik vind dat de jongens zich met de wedstri-
jd moeten bezighouden. Als de scheidsrechter fluit, kun je 
toch niets meer aan de beslissing doen’’

Cor: ‘‘De eerstejaars C’tjes weten meestal helemaal niet dat 
ze een kaart kunnen krijgen. Ik vind dat respect voorop staat. 
Daar spreek ik ze ook op aan. Als een speler een nuttige 
overtreding moet maken waarvoor je een kaart kunt krijgen, 
is het alleen even niet anders’’

Doelstelling

Cor: ‘‘We zijn vorig jaar gedegradeerd. Promotie zou komend 
seizoen daarom een logisch doel zijn. De indeling is alleen 
vrij lastig, dus ik ga voor de top 3. We hebben een heel 
goede lichting met een mix tussen goede eerste- en tweede-
jaars’’

Niels: ‘‘Ik denk dat bovenin meedraaien het belangrijkste is. 
Dat moet ook wel lukken. Ons doel is een periodetitel pa-
kken en dan de nacompetitie spelen. Meespelen om de titel 
is geweldig, maar derde of vierde is ook goed’’

Chris: ‘‘Wij moeten kampioen worden. Er is geen andere weg. 
De jongens weten dat ook. Ze zijn het aan hun stand verpli-
cht. Die druk mag je er wel op leggen. Als je deze vraag aan 
hen voorlegt, zullen ze je hetzelfde antwoord geven’’

V.l.n.r.: Chris Alkema, Niels Kuperus en Cor Boonstra

Ik krijg voldoening als trainer 
wanneer spelers graag onder je 
voetballen en je complimenten 
van bijvoorbeeld hun ouders  
krijgt.’’
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

l geruime tijd kwam er vanuit de leden van SC 
Franeker de roep om naast allerlei voetbaltoer-
nooien ook niet-voetbal gerelateerde activiteiten 
te organiseren. Het heeft even geduurd, maar 
die wens is nu ingewilligd. Sinds april van dit 

jaar is er een heuse activiteitencommissie. Deze commissie 
bestaat geheel uit vrijwilligers, te weten: voorzitter Taede 
Haarsma en leden Jos van Wijk, Patty Braak, Eric Vellinga 
en Eugenie van der Meulen. Doel van deze commissie is om 
regelmatig een leuke activiteit te organiseren voor leden 
en soms ook voor niet-leden. Afhankelijk van de aard van de 
activiteit zal er wel of geen bijdrage aan vastzitten.

De commissie komt 1x per maand samen om te overleggen 
en wel op de 1e dinsdag van de maand. Dat is ook te zien in 
de agenda op de website van SC Franeker. Tevens zullen in 
deze agenda de geplande activiteiten verschijnen.

Inmiddels is er een e-mailadres waar u uw verzoeken, 
ideeën, vragen en reacties kunt neerleggen: 
activiteitencommissie@scfraneker.nl Indien voor   
een activiteit opgave is vereist, zult u dat ook via dit 
e-mailadres kunnen doen.

Op dit moment is de commissie al een aantal keren bij 
elkaar geweest en zijn er plannen gemaakt en worden er 
voorbereidingen getroffen voor diverse activiteiten. In juni 

hebben we als commissie meegewerkt aan het realiseren 
van de BBQ tijdens het jeugdslottoernooi en het klokkedie-
ventoernooi. Deze was zeer geslaagd. Op vrijdag 11 oktober 
werd er voor het eerst een Bingo avond georganiseerd in 
Grand Cafe De Doelen. Met een ruime opkomst en moo-
ie prijzen, was het meer dan een geslaagde en gezellige 
avond. 

Bij het ter perse gaan van deze presentatiegids verheugen 
wij ons met de uitbreiding van de commissie met de leden 
Roelof Lettinga, Jan van Duijn en Marco Jaarsma.

Namens de activiteitencommissie,
Eugenie van der Meulen
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“ALS IK ER ALLES UIT MOET HALEN,

DAN DOE IK DAT’’
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De naam is relatief onbekend in Franeker, maar beroemd in Sexbi-
erum: Hartman. Op en naast het voetbalveld staan ze voor elkaar 
klaar. Mark Hartman (22) verlaat echter het nest. Hij heeft het bij 
dorpsclub AVC wel gezien en wil zich ontwikkelen bij SC Franeker. 
Maar past Franeker wel bij hem? En is deze overstap de gehoopte?

et ging soms nergens over”, lacht Mark terwijl hij 
het heeft over de band met zijn broers bij AVC. 
“Die relatie is echt supergoed. Puur omdat we als 
broers heel close zijn. Als er een opstootje was, 
stonden we voor elkaar klaar. Dan kwam soms 
mijn broertje Maikel helemaal uit zijn keeperge-

bied om mij aan de andere kant van het veld te helpen. Hij en 
mijn andere broer Dennis vinden het heel jammer dat ik wegga. 
Gelukkig zien we elkaar naast het voetbal ook vaak genoeg.” 

De naam Hartman is onlosmakelijk verbonden met Sexbierum. Sla 
het telefoonboek open bij het dorp en je vindt twaalf verschillen-
de. De overstap naar Franeker kun je zien als het verbreken van 
een zekere comfortzone, het verlaten van een gespreid bed. Mark 
knikt: “Ja, zo zie ik dat ook. Als heb ik er geen moeite mee hoor. Bij 
Franeker kan ik me verder ontwikkelen. Daarbij ga ik weg bij AVC 
omdat ik daar het prestatiegedeelte miste en het niveau ontgroe-
ide. In Sexbierum was ik altijd verzekerd van een basisplaats. Zelfs 
als ik door werk maar één keer per week kon trainen. En dat terwijl 
andere jongens twee keer trainden en op de wedstrijddag wissel 
stonden. Daar heb ik me best schuldig over gevoeld’’

Ontwikkeling

Bij SC Franeker is het voor hem mogelijk twee keer doordeweeks 
te trainen. Een groot voordeel. “Nu kan ik mijn werk beter combi-
neren met het voetballen. Ik heb vooral het laatste jaar stilgestaan 
in mijn ontwikkeling. Je verbetert jezelf namelijk niet met maar 
één keer oefenen in de week. Al moet ik zeggen dat vijf jaar voet-
ballen bij het eerste van AVC me erg goed hebben gedaan.” Trots 
zegt hij: “Ik ben een smerige speler geworden. Als iemand mij een 
tik uitdeelt, kan hij hem later in de wedstrijd zeker terugverwacht-
en. Vroeger deed ik dat als de scheidsrechter het zag. Dat heeft me 
veel gele kaarten opgeleverd. Nu ben ik slimmer, en doe ik het als 
de scheids niet oplet.” 

Dit enigszins vuile aspect waar Mark het over heeft, hoort volgens 
hem bij het spelletje. Iemand onderuit schoffelen mag, zolang het 
binnen de perken blijft. Met Franeker kiest hij echter in plaats van 
fysiek voor meer technisch voetbal. “Dat ligt me wel. Ik heb net 
wat meer techniek in vergelijking met de meeste spelers van AVC. 
Daar werd wat vaker de lange bal gespeeld, terwijl bij Franeker 
moeilijke situaties voetballend worden opgelost. Daarom denk ik 
ook dat dit voetbal heel goed bij me past. Daarbovenop is Franek-
er wat professioneler en heeft het een sterke jeugd. Ik denk echt 
dat het een stap hogerop is. Ondanks dat beide teams komend 
seizoen derde klasse spelen, zit er in Franeker meer potentie.”

Rivaliteit

Het zijn mooie woorden over de nieuwbakken derdeklasser. Mark 
heeft veel zin in spelen in het blauw en geel. Al was Franeker 
niet zijn eerste keuze. “Ik wilde eigenlijk naar Zeerobben. Dat ging 
helaas niet door omdat het met mijn werk niet goed uitkwam. Als 
ik nu nog steeds mocht kiezen tussen Zeerobben en Franeker zou 
ik nog steeds voor Zeerobben kiezen. Die voetballen tweede klasse 
en zitten in een verder stadium.” Een scherpe uitspraak. De club 
uit Harlingen is toch de grote rivaal van Franeker. Om dan met 

Franeker de tweede keuze te kiezen, kan nog wel eens gevoelig 
komen te liggen bij de vaste supporters. Mark aarzelt: “Nee, zo 
zie ik dat niet. Bij die rivaliteit heb ik geen seconde stilgestaan. 
Er werden wel wat grappen over gemaakt op de eerste training.  
Ik werd bijvoorbeeld ‘Ouwe Seun’ genoemd. Daar kan ik wel om 
lachen. Ik denk dat het vooral bij de oudere generatie fans van 
Franeker wat moeilijker ligt. Zelf zit er niet mee” 

Niet voluit gaan

Mark is niet minder blij met zijn keuze voor Franeker. Hij benad-
rukt: “Ik ben juist hartstikke fanatiek bezig met komend seizoen. 
Op dit moment hardloop ik twee keer in de week. Ben nog nooit 
zo hard bezig geweest in een voorbereiding als nu.” Dat terwijl 
er nog wel eens wat aan te merken valt op zijn inzet. Hij zou de 
kantjes er soms wat vanaf lopen en veel op 80% doen. Verlegen 
lachje: “Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Ik weet zeker dat ik nog wel 
20% extra kan geven. Zeker weten. Maar als het makkelijk kan, dan 
kies ik daarvoor. Als ik er niks extra voor hoef te geven dan doe 
ik dat ook niet. Dat mag je best een beetje arrogant noemen, ja. 
Gezonde arrogantie misschien. En dat zie ik niet als een slechte 
eigenschap.”

De positie mid-mid is bij Franeker drukbezet. Mark zal met veel 
concurrentie te maken krijgen. Op 80% presteren is dan niet 
genoeg. “Als ik er alles uit moet halen, doe ik dat. Ik vind het eigen-
lijk heerlijk dat ik nu concurrentie heb. Het wordt op dit moment 
moeilijker voor mezelf om in de basis te komen en dat vind ik een 
geweldige uitdaging. Aan de andere kant denk ik dat het eerste 
me wel nodig heeft. Ze hebben een heel jong team en missen nog 
een stukje power en iemand die de boel op scherp zet. Het is soms 
nog wat tam, vind ik. Bij afwezigheid van onze aanvoerder Sander 
Hartman was ik bij AVC het laatste jaar vaak de leidende speler.” 
Vastberaden: “Dat kan ik op ten duur ook bij Franeker worden.”

MARK HARTMAN

“ZE HEBBEN ME NODIG

BIJ HET EERSTE”

‘‘H

Mark nog spelend voor AVC 1. Foto: J.W. de Schiffart

Door Oane Born
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Door Oane Born

De naam Sander Hoekstra en het begrip ‘bliksemcarrière’ kun je 
zo langzamerhand  in één adem noemen. Om het kort samen te 
vatten, is hij pas vier jaar actief voor SC Franeker, sloeg hij twee 
complete A-jaren over en was hij afgelopen seizoen belangrijk 
voor het eerste. “Beslissend zijn, is iets wat ik altijd in me had’’

et is niet veel. Een kleine, van stenen gebouwde 
kantine met daarachter één veld. In de raamkozijnen 
staan de schalen en cups keurig opgesteld. Een bek-
erkast lijkt te ontbreken. Bij Voetbal Vereniging Tzum 
was Sander tot zijn veertiende actief. Daar haalde hij 

ook nog bijna het eerste. Langs het veld vertelt hij kort over zijn 
tijd bij die club. “Ik stak er daar qua niveau echt bovenuit. Daar 
speelde ik bijvoorbeeld al bij de C1 terwijl ik eigenlijk bij de D1 
hoorde te voetballen.”

Moeilijke periode

Nu is de flegmatieke linkspoot precies 7,6 kilometer noordelijker 
te bewonderen. Op het gras van Sportclub Franeker. Vier jaar is 
Sander inmiddels actief in het blauw en geel. In dat tenue kende 
hij louter hoogtepunten. De overstap van Tzum naar Franeker, 
was alleen wel een moeilijke. Na even nadenken: “Ik heb het best 
zwaar gehad toen ik Tzum verliet. Daar voetbalde ik altijd met 
mijn vrienden en met Franeker koos ik echt voor mezelf. In het 
begin is dat vooral lastig omdat je dan veel zelfstandiger bent.”

Een scout van regio Sneek moest eraan te pas komen om Sander 
het advies te geven het wat hogerop te zoeken. Van een uitnodig-
ing van Cambuur of Heerenveen was wel eens sprake, maar echt 
concreet werd dat nooit. “Het was altijd net niet. Dat is jammer 
omdat je altijd zo hoog mogelijk wilt voetballen.” Na een sterk 
seizoen bij het eerste van Franeker spreekt Sander zijn ambities 
uit. “Een eersteklasser zou bijvoorbeeld heel mooi zijn. Als ik 
komend seizoen weer goed presteer, dan wil ik wel over mogelijke 
aanbiedingen na gaan denken. Mijn top zit op niveau eerste klasse, 
maar als mijn ontwikkeling zich zo doorzet, zit voetballen in de 
Hoofdklasse er in de toekomst misschien ook nog wel in.”

Twijfel over het eerste

Toen Sander als veertienjarig jochie bij Franeker kwam, zou hij 
eerst in de C1 of C2 starten. Hij lacht: “Ik had C2 destijds eigenlijk 
al mooi gevonden. Dat was ten opzichte van Tzum al een niveau 
hoger.” Het liep allemaal anders. Sander bleek al snel één van de 
betere spelers en dat viel ook de leiding bij het eerste op. Hoof-
dtrainer Wibo de Brouwer wilde hem aan het grote werk laten 
ruiken. Direct verkocht was Sander toen nog niet. “Ik heb een plus- 
en minpuntenlijstje voor mezelf opgesteld. Je kunt natuurlijk altijd 
nog bij de senioren voetballen. Nu ging dat wel heel snel. Toen ik 
bij Franeker kwam, had ik namelijk nog geen seconde over spelen 
bij het eerste nagedacht. Het is heel bizar om daar nu al vaste 
basisspeler te zijn. Eigenlijk moeilijk te beseffen.”

Sander werd bij zijn kennismaking met de eerste selectie goed op-
gevangen. Hij was toen net zeventien jaar. “Jordi Stecking (een van 
de ervaren jongens bij het eerste) bijvoorbeeld betrekt iedereen er 
graag bij. Verder deed ik op de trainingen ook al leuk mee en dan 
krijg je al snel wat ‘praatjes’ in de groep. Ze waren me allemaal 
aan het helpen. Dat heeft me erg goed gedaan.” In een ploeg vol 
uitgesproken meningen heeft Sander een wat meer timide per-
soonlijkheid. Niet een haantje de voorste of iets dergelijks. Meer 
op de achtergrond. “Ik ben best teruggetrokken. In de kleedkamer 
ben ik vaak stil, geconcentreerd op de wedstrijd. Ik zal ook nooit 
een leider worden in het veld. Ben gewoon niet iemand die de 
boel aanstuurt. Laat mij maar lekker voetballen, liefst zonder een 
groot takenpakket.”

Altijd beslissend

Afgelopen seizoen was Sander geregeld basisspeler en wist hij 
maar liefst veertien keer te scoren. Waarvan één in het nacom-
petitieduel tegen Trinitas. Dat doelpunt bleek later genoeg voor 
promotie. Het hoogtepunt in prille carrière. Sander glundert: “Ik 
was zo ongelooflijk blij toen ik scoorde. Mijn goal (intikker) was 
niet de mooiste, maar wel heel belangrijk. Na de wedstrijd werd er 
voor me gezongen in de kleedkamer. Daarmee krijg je alleen maar 
meer de bevestiging dat je erbij hoort. Een duel over de streep 
trekken is het mooiste wat er is.”

Dat Sander zo vroeg in zijn voetballeven al zo beslissend is, vindt 
hij dan weer minder verrassend. Zelfverzekerd zegt hij: “Belan-
grijk zijn is iets wat ik altijd in me had. Ben altijd iemand van die 
laatste pass, de mooie actie of het winnende doelpunt. Ik weet 
dat ik dat kan.” Net als veel jonge spelers die op hoog niveau 
actief zijn, kreeg Sander te maken met een mindere periode. In 
een kort zinnetje beschrijft hij dat gevoel: “Dat is gewoon klote.” 
Hij vervolgt: “Ik had een periode dat het scoren bijvoorbeeld maar 
niet wilde. Dat knaagde aan mijn zelfvertrouwen. Ik ging me toen 
wel even afvragen wat er aan de hand was. Toch probeer ik dan zo 
veel mogelijk acties te maken. Tot het weer goed gaat.”
 
Ambities

Als je als jongeling bij een club als Franeker goed presteert, trekt 
dat meestal ook belangstelling van verenigingen die op hoger 
niveau actief zijn. Hetzelfde overkwam Sander. De linkspoot werd 
onder meer bekeken door mensen van Harkemase Boys en ONS 
BOSO Sneek. Trynwâlden Zaterdag deed hem zelfs al een aan-
bieding. “Dat heb ik afgewezen. Ik ben nog jong en wil eerst lekker 
bij Franeker voetballen. Als een vereniging als Harkemase Boys 
concreet was geworden, had ik er langer over nagedacht. Alleen 
ben je daar dan weer niet gegarandeerd van een basisplaats. Ik wil 
wel genoeg spelen, ander is er niks aan.”

SANDER HOEKSTRA

H

BLIKT TERUG EN
SPREEKT AMBITIES UIT
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‘’IK BEN BEST TERUGGETROKKEN.

IN DE KLEEDKAMER BEN IK VAAK STIL, 

GECONCENTREERD OP DE WEDSTRIJD’’



Achterste rij v.l.n.r.: Roelof Lettinga (grensrechter/materiaalman), Chris Alkema (assistent-trainer), Rinze Werkhoven (hoofdtrainer), Cor Boonstra, Kevin Tankink,  
   Ymke Brijker, Eelco Boonstra, Mart Kuperus, Edwin Hiemstra, Willem van Duijn, Jan van Duijn, Kasper Hoek (leider), John Poelstra (verzorger)   

Voorste rij v.l.n.r.: Sander Hoekstra, Mark Hoekstra, Bas van der Zee, Remco Reversma, Mark Hartman, Wiebe van der Meer, Hans Visser
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SELECTIE ZONDAG 1 
2013/2014



Achterste rij v.l.n.r.: Roelof Lettinga (grensrechter/materiaalman), Chris Alkema (assistent-trainer), Rinze Werkhoven (hoofdtrainer), Cor Boonstra, Kevin Tankink,  
   Ymke Brijker, Eelco Boonstra, Mart Kuperus, Edwin Hiemstra, Willem van Duijn, Jan van Duijn, Kasper Hoek (leider), John Poelstra (verzorger)   

Voorste rij v.l.n.r.: Sander Hoekstra, Mark Hoekstra, Bas van der Zee, Remco Reversma, Mark Hartman, Wiebe van der Meer, Hans Visser
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Datum     Wedstrijd

08–09–2013    DIO Oosterwolde – SC Franeker
15–09–2013    SC Franeker – RKVV MKV’29
22–09–2013    SC Franeker – VV Harlingen
29–09–2013     VV Warga – SC Franeker
06–10–2013     SC Franeker – VV Oerterp
13–10–2013     VV Lemmer – SC Franeker
20–10–2013    Inhaal/Beker
27–10–2013    SC Franeker – SC Stiens
03–11–2013     Leovardia – SC Franeker
10–11–2013    SC Franeker – VV Dronrijp
17–11–2013     VV Geel Wit – SC Franeker
24–11–2013     Inhaal/Beker
01–12–2013     SC Franeker – VC Trynwalden
08–12–2013     VV Harkema Opeinde – SC Franeker
15–12–2013     SC Franeker – VV DTD
22–12–2013     Inhaal/Beker

19–01–2014     SC Franeker – DIO Oosterwolde
26–01–2014    RKVV MKV’29 – SC Franeker
02–02–2014     VV Harlingen – SC Franeker
09–02–2014    Inhaal/Beker
16–02–2014    SC Franeker – VV Warga
23–02–2014    VV Oerterp – SC Franeker
02–03–2014     Inhaal/Beker
09–03–2014    SC Franeker – VV Lemmer
16–03–2014    SC Stiens – SC Franeker
23–03–2014    SC Franeker – Leovardia
30–03–2014    Inhaal/Beker
06–04–2014    VV Dronrijp – SC Franeker
13–04–2014    SC Franeker – VV Geel Wit
20–04–2014    VC Trynwalden – SC Franeker
27–04–2014     Inhaal/ Beker
04–05–2014    SC Franeker – VV Harkema Opeinde
11–05–2014    VV DTD – SC Franeker

SC FRANEKER
3E KLASSE A

Let op! het speelschema kan in de loop van het seizoen veranderen. 
Kijk op www.scfraneker.nl en/of op www.voetbal.nl voor het meest actuele speelschema. 
Tevens kunt u op deze websites de speelschema’s van onze overige teams raadplegen. 

SPEELSCHEMA
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Monkey Town Bloemketerp
Het leukste speelparadijs van Friesland!

Monkey Town Bloemketerp
Burg. J. Dijkstraweg 3
8801 PG  FRANEKER
T: 0517 - 39 50 99
M: monkeytown@bloemketerp.nl
www.monkeytown.eu/franeker

Openingstijden:  Woensdag   12.00 - 18.00 uur
      Donderdag   09.00 - 12.00 uur*
      Vrijdag   12.00 - 18.00 uur
      Zaterdag   09.30 - 18.00 uur
      Zondag   09.30 - 18.00 uur

Kijk ook op onze site www.monkeytown.eu/franeker
*donderdagochtend is peuterochtend

Vier je kinderfeestje in Monkey Town Bloemketerp!

Bijvoorbeeld kinderfeestje Leeuw bestaande uit:
■ Entree
■ Onbeperkt limonade
■ Patat met kroket of frikandel
■ Waterijsje
■ Verassing voor de jarige

Voor meer kinderfeestjes kijk op www.monkeytown.eu/franeker

VANAF € 9,-
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DE GROTE 
SC FRANEKER 
QUIZ

Na vorig jaar wordt er dit jaar wederom de grote SC Franeker 
Quiz gespeeld. Ken jij de club uit je duimpje? Ben jij diegene die 
alles over SC Franeker weet? Beantwoord onderstaande vragen 
en win schitterende prijzen. De juniorenquiz kan worden ingevuld 
door leden tot en met de C-categorie en de seniorenquiz door de 
oudere leden. Onder de inzendingen verloten wij een 2x een voet-
bal, 1x de dvd in Oranje, 1x de dvd All Stars 2 en als hoofdprijs 
verloten wij 2x 2 kaarten voor de wedstrijd Cambuur – Go Ahead 
Eagels op 19 januari 2014

Probeer de quiz zo juist mogelijk in te vullen! Onder de inzending-
en worden superleuke prijzen verloot! Je kan inzenden tot 
31 november 2013 je antwoorden sturen naar: 

presentatiegids@scfraneker.nl 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Personen die 
mee gewerkt hebben aan deze gids zijn uitgesloten van deelname! 
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Door Skelte Anema
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Uit welke 2 voetbalclubs is SC Franeker ontstaan?

In welk jaar zijn beide voetbalclub gefuseerd tot SC Franeker?

Hoeveel zaterdag en- zondagelftallen brengt SC Franeker in het 
seizoen 2013/2014 in totaal op de been?

Wat zijn de kleuren van het uittenue van SC Franeker?

Wat is de hoofdsponsor van het 1e elftal van SC Franeker?

Hoe heet het sportcomplex van SC Franeker?

Wie wordt er vanaf dit seizoen de nieuwe voorzitter van de 
sponsorcommissie?

In welke (zondag)klasse speelt het 1e elftal van SC Franeker?

Op dit moment is er in de Eredivisie een speler actief die vroeger in 
de jeugd bij SC Franeker heeft gevoetbald. Wat is zijn naam?

Welk erelid van SC Franeker is in april dit jaar overleden?

SENIORENQUIZ

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.



A.

B.

C.

A.

B.

C.

JUNIORENQUIZ

1. Wat zijn de kleuren van het thuistenue 
van SC Franeker?

Geel & Blauw

Blauw & Wit

Wit & Geel

2. Hoeveel kunstgrasvelden heeft 
SC Franeker?

2

3

4

A.

B.

C.

3. Hoeveel tribunes staan er rond het 
hoofdveld van SC Franeker?

Geen

1

2

A.

B.

C.

4. Uit welke plaats komt de grote rivaal 
van SC Franeker vandaan?

Sint Annaparochie

Heerenveen

Harlingen

A.

B.

C.

5. Vanaf welke leeftijdscategorie wordt 
er op groot veld gevoetbald?

E-junioren

D-junioren

C-junioren

A.

B.

C.

6. Vanaf hoeveel meter wordt normaal 
gesproken een strafschop genomen?

9 meter

10 meter

11 meter

A.

B.

C.

7. Hoe heet het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi van SC Franeker?

Jan Meyer toernooi

Wiebe vd Meer toernooi

Het grote SC Franeker zaalvoetbaltoernooi

A.

B.

C.

8.
Hoe heet het twitteraccount waarop je live 
verslag van wedstrijden van het 1e elftal 
kunt volgen?

@franekertussenstanden

@Scfranekerlive

@scfranekerscore

A.

B.

C.

9. Het 1e elftal van SC Franeker 
is vorig jaar ...

Gedegradeerd

In dezelfde competitie gebleven

Gepromoveerd

A.

B.

C.

10. Wie zijn de trainers van SC Franeker E1?

Klaas Jan Bijlsma en Willem van Duijn

Thomas Winsemius en Colin Braak

Chris Alkema en Cor Boonstra

Presentatiegids SC Franeker Seizoen 2013/201426 Bel of mail voor meer informatie             0517-383443 - info@bernespul.nl

Gastouderbureau 
Bernespul regelt 
professionele opvang 
voor uw kind!

•	 Wanneer u veel waarde 
hecht aan kwaliteit en 
betrouwbaarheid,

•	 op korte termijn professionele 
opvang zoekt,

•	 u alleen de uren wil betalen 
die u afneemt

Sint Martiniplantsoen 26
8801 LK Franeker

(0517) 380 510
info@g2makelaars.nl

Alles is gericht op het resultaat!

No cure no pay
Samenwerken met G2 Makelaars betekent dat alles wat wij voor u doen 

gericht is op het gewenste resultaat, uw woning zo snel mogelijk en zo goed 

mogelijk verkopen. wij staan altijd aan uw zijde. Met adviezen, met tips en met 

oplossingen waarmee we uw verkoopkansen kunnen vergroten. Dat is waar wij 

sterk in zijn en dat is wat wij u bieden.
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SPONSORCOMMISSIE
SC FRANEKER

Sinds afgelopen seizoen waait er een frisse wind in de 
sponsorcommissie. Nadat eerder Kasper Hoek, Eric Vellinga 
en Franke Twerda zich in de commissie voegden, kwam er in 
de vorm van Rene Mulder en Jelmer Rodenhuis vervolgens 
nog wat extra commerciële ‘bagage’. Hier bleef het ech-
ter niet bij. Na diverse functies zowel binnen het bestuur 
als in diverse commissies gaat Wessel Veenstra, onder de 
belofte om nog één (dikke?) sponsor binnen te halen, een 
nieuwe uitdaging aan als voorzitter van de Rotary. Bij deze 
transfers is het echter niet gebleven. Ook binnen commis-
sies kunnen mutaties plaatsvinden. ‘Good old’ voorzitter 
(en tevens bestuurslid namens) de sponsorcommissie Cor 
Braak geeft de hamer over aan Franke Twerda. Zijn positie 
als coördinator en bestuurslid senioren wordt overgenomen 
door Haitze Weistra (lees meer hierover op pagina 36). 
Gelukkig neemt Cor niet helemaal afscheid, maar blijft hij 
zitting houden in de commissie. Hij zal zich voornamelijk 
gaan richten op de acquisitie. Desondanks gaat er hierbij 
een woord van dank uit naar Cor en Wessel voor hun tijd, 
energie en bewezen diensten binnen onze club en wensen 
wij Wessel veel succes bij de Rotary!

Nieuwe sponsorvormen

Gelukkig was de samenstelling van de ‘nieuwe’ sponsorcommissie 
aan het begin van het seizoen reeds beklonken. Er is veel tijd gaan 
zitten in het standaardiseren van ons aanbod. Begonnen is dan 
ook met het vervangen (en standaardiseren) van oude reclamebor-
den en afspraken. Dit heeft er toe geleid dat een enkele sponsor 
heeft opgezegd, maar gelukkig blijft het gros van de sponsoren 
aan SC Franeker verbonden. Tegelijkertijd is er echt prachtige 
sponsorbrochure ontwikkeld welke volledig door een aantal van 
onze eigen leden is ontworpen.

Vanuit onze sponsors is er een duidelijke behoefte aan een uit-
gebreider aanbod van reclame-uitingen en gezien de ambitie en 
de potentie die er binnen de commissie nog liggen, was er vanuit 
hen behoefte aan een vorm van standaardisatie. In de nieuwe 
sponsorbrochure worden naast de reguliere reclameborden welke 
op diverse locaties kunnen worden gehangen, nu ook uitgebrei-
dere sponsorpakketten aangeboden. Deze bestaan veelal uit een 

combinatie van een of meer reclameborden, advertenties of dig-
itale reclame via bijvoorbeeld de drukbezochte website. Ook zal 
de commissie dit seizoen druk zijn met het ontwikkelen van een 
narrowcastingsysteem zodat onze sponsoren ook via de televisi-
eschermen in de kantine hun boodschap kunnen uitdragen. 

Één van de nieuwe sponsorvormen welke er uitspringt, is die van 
het zogeheten ‘sponsordoek’. Afgelopen seizoen waren hiervan 
enkele als proef opgehangen aan de ballenvangers van de Hertog 
van Saxenlaan en bij het kunstgrasveld. Indien de animo zo 
doorzet als op het moment van schrijven hangt komend seizoen 
ten minste één ballenvanger aan de Hertog van Saxenlaan vol en 
genereert dit voor SC Franeker een mooie nieuwe inkomstenbron.

Plaatjesactie C1000 - Albert Heijn

Na het daverende succes van de ‘plaatjesactie’ van vier jaar ge-
leden, zullen eind dit jaar opnieuw de gezichten van de spelers en 
speelsters van SC Franeker onderdeel zijn van een verzamelhype 
onder de Franeker jeugd. Twee 
weken voor de sluiting van 
de C1000 in het Ockingahiem 
wordt een ieder die een bepaald 
bedrag besteed in de C1000 
een zakje met voetbalplaatsjes 
aangeboden. Ook zal er weer een 
nieuw verzamelboek te verkrij-
gen zijn. Na twee weken zal de 
actie overgaan in de Albert Heijn. Mede vanwege de opening van 
deze nieuwe winkel is de verwachting dat het opnieuw een groot 
succes zal worden! Net als de vorige keer is het voor bedrijven 
weer mogelijk om een team te ‘adopteren’. Gezien het grote 
aanbod van sponsormogelijkheden en de wat mindere econo-
mische tijden is het sponsorbedrag voor deze actie naar beneden 
bijgesteld. Als tegenprestatie komt het bedrijfslogo op ieder 
plaatje van het te adopteren team. Tevens krijgt men een advert-
entieruimte in het plaatjesboek.

Al met al heeft de commissie het afgelopen jaar niet stilgezeten 
en ook de komende periode zullen we veel tijd kwijt zijn aan het 
bezoeken van nieuwe, maar ook bestaande sponsoren. Er wordt 
dan ook nog versterking gezocht op het gebied van acquisitie. 
Mocht dit iets voor jou zijn, hebben de nieuwe sponsorvormen tot 
interesse gewekt of wilt u meer informatie over de voorwaarden 
van de ‘plaatjesactie’? Laat het ons dan weten via sponsoring@
scfraneker.nl of wend je tot één van de commissieleden!

Nieuwenhuis Schilders nog drie jaar hoofdsponsor 

Naast de vele veranderingen welke er hebben plaatsgevonden of 
nog zullen plaats vinden, zijn we verheugd om te melden dat met 
Nieuwenhuis Schilders een nieuwe overeenstemming is bereikt 
om ook voor de komende drie jaar hoofdsponsor van SC Franeker 
te blijven! Nadat Skelte Nieuwenhuis een jaar met zijn nieuwe 
bedrijf ‘Wand & Kleur’ op de shirts heeft gestaan, zal komend 
seizoen Nieuwenhuis Schilders weer op de shirts prijken. De spe-
lers van het tweede elftal van zondag zullen met ‘Wand en Kleur’ 
op de borst voetballen.

NIEUW ELAN IN 

DE SPONSORCOMMISSIE

1Samen naar de toekomst 

Inhoudsopgave

SPONSORBROCHURE

Samen naar de toekomst 
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• COMBISTRALEN B.V. 
• BOUWBEDRIJF VAN MARRUM
• MUTA SPORT
• MULTICOPY LEEUWARDEN
• GRANDCAFÉ DE DOELEN
• VAN DER HEIDE SCHOENEN
• DE VLAS TRANSPORT
• KAPSALON GALEMA
• TOERKOOP REISBURO FRANEKER
• PROCOM COMPUTERS
• SPORTKANTINE DE TRIJE
• PM MANNENMODE
• LEYNA
• VAN DER WEERD INSTALLATIE TECHNIEK
• ERESDÉ
• BRAAK FINANCIËLE DIENSTEN
• RINTEC
• REGTS
• JELSMA KOELMA NETWERK NOTARISSEN
• KEIZER AUTOSCHADE
• RIJSSCHOOL POSSETH
• PÉPÉ SNACKSERVICE
• BODDEÜS OPTICIENS
• CAROLINE
• CHINEES REST. “CHEUNG KWONG” BV
• ARTE GIARDINO
• DE WITTE BLOEM
• AUTORIJSSCHOOL MARGA
• C1000 / ALBERT HEIJN FRANEKER
• BETTERFIT
• VELTMAN VIS
• GREIDANUS ADMINISTRATIE EN BELASTINGADVIES

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ EMILE TERPSTRA 
• DEN BREEJEN SCHILDERS
• KUPERUS AUTOSCHADE
• HET FRIESE TEGELBOERTJE
• GARAGE FOKKEMA
• G2 MAKELAARS
• COR VAN ZWOL
• BOUWBEDRIJF HAARSMA-DE BRUIN
• JELLEMA SPECIALITEITEN
• RKP BOUW
• LOONBEDRIJF WESTRA
• BAKKERIJ SIESLING 
• MARTEN’S VIS
• DE STADSHERBERG
• MECONAF BV
• TIMMERBEDRIJF VAN SANTEN
• MULDER KEUKENS
• TOPPFLEX
• PIZZARIA TOSCANINI
• UITING RECLAME
• RABOBANK LEEUWARDEN & NOORDWEST FRIESLAND
• BRANDER BOUW BV
• SIEMENS GROENTE EN FRUIT
• DE BOGT FEN GUNÉ
• FBS BOUWGLAS
• SLAGERIJ KG DIJKSTRA
• OFFINGA KAPPERS
• ELECTRO WORLD VAN DER  WEERD
• AUTODEBOER
• HEMA FRANEKER & SINT ANNAPAROCHIE 
• AUTOWASCENTRUM DIJKSTRA

SC FRANEKER BEDANKT 
AL HAAR SPONSOREN:

 SPONSOREN SC FRANEKER

 HOOFDSPONSOREN SC FRANEKER



et leuke aan wedstrijden fluiten is de passie die de 
voetballers in het spel leggen. Tijdens het fluiten 
van wedstrijden kan ik hier echt van genieten. Zelf 
ben ik begonnen met fluiten omdat ik het spelletje 
een keer van de andere kant wilde bekijken. Door de 
ogen van een scheidsrechter dus. Hierdoor leerde ik 

hoe moeilijk het is om situaties goed te kunnen beoordelen. Moe-
ilijke situaties goed beoordelen, dat geeft mij een kick. Dat maakt 
fluiten interessant.

Passie

Dit seizoen heb ik vele 
mooie momenten mee-
gemaakt. Hoogtepunten 
waren toch wel de twee promoties die ik 
heb gemaakt. Hier voel ik vanuit de KNVB 
waardering voor wat ik doe. Dit geeft mij voldoening en zorgt 
ervoor dat ik elke wedstrijd nog steeds elke week met meer passie 
kan fluiten.

Hoe hoger je gaat fluiten hoe interessanter en mooier de wedstri-
jden worden. Hoogtepunt voor mij dit seizoen was de wedstrijd 
tussen SC Cambuur C1 en Almere City C1.

Idool

Mijn idool is de jonge en voor het grote publiek waarschijnlijk nog 
relatief onbekende scheidsrechter Bas Nijhuis. Hij fluit inmiddels 
al enkele seizoenen eredivisiewedstrijden. Daarnaast heeft hij ook 
al enkele internationale wedstrijd gefloten. Ik zou het prachtig 
vinden hem ooit nog eens te kunnen ontmoeten.

Ik wil zou hoog mogelijk gaan fluiten. Ik word goed geholpen 
door de KNVB, momenteel zit ik in een talentengroep. Vanuit deze 
groep wil de KNVB scheidsrechters door laten stromen richting 
Jupiler League en de Eredivisie. Dit is mijn doel de komende jaren. 
Het zou prachtig zijn om dit te bereiken.

Scheidsrechterscursus

Het is de bedoeling dat ik aan het begin van het komende seizoen 
een cursus ga organiseren bij SC Franeker. Het is nog niet duidelijk 

wat voor cursus het 
precies gaat worden 
maar dit zal binnenkort 
bekend worden. Het doel 
achter de cursus is om 

meer leden wedstrijden te laten fluiten 
en ze in te laten zien hoe leuk het is om 

een wedstrijd te fluiten. Daarnaast maken we leden bewust van de 
regels van het voetbal. Heel vaak kom ik nog spelers en grensre-
chters tegen die bepaalde beslissingen van mij niet begrijpen. Dit 
komt puur doordat ze niet op de hoogte zijn van de regels. Anders 
dan bij bijvoorbeeld hockey is het bij voetbal nog niet verplicht 
om de regels te kennen als je deelneemt aan het spelletje. In mijn 
ogen een vreemde situatie. Het zou een hoop irritatie kunnen 
voorkomen.

Mede hierom ben ik scheidsrechterscoördinator geworden. Ik 
ben altijd bereid mensen te helpen. Wij doen elke week weer ons 
uiterste best om alle wedstrijden van scheidsrechters te voorzien. 
Helaas lukt dit niet altijd. Hier komen we dan ook aan op het 
negatieve aspect van coördinator zijn. Vaak krijgen we op een 
negatieve manier reacties over de invulling van schema.

“MOEILIJKE SITUATIES GOED BEOORDELEN,

DAT GEEFT MIJ EEN KICK’’

SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATOR 
EN TOP SCHEIDSRECHTER IN SPÉ

VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD:

MARTIJN METSELAAR

H
Afgelopen seizoen was Martijn Metselaar samen met Mick Brands scheidsrechterscoördinator van SC Franeker. Samen waren de heren 
verantwoordelijk voor het scheidsrechtersschema. Naast coördinator is Martijn ook gewoon scheidsrechter en wat voor één, zo floot hij 
dit seizoen al een wedstrijd van Cambuur C1. Een monoloog met deze talentvolle scheidsrechter.
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DE VOETBALSPECIAALZAAK 

VAN LEEUWARDEN
U VINDT ONS AAN DE:
Poolsterweg 5
8938 AN Leeuwarden

CONTACTGEGEVENS
www.mutasport.nl 
www.webshop.muta.nl
058-266 03 15

...toegankelijk voor iedere sporter

@mutateamshop

Martijn Metselaar met Gertjan Verbeek,
vorig jaar op de vrijwillgersavond van SC Franeker

Door Kasper Hoek



Het is elke week weer een hele puzzel en we kunnen niet 
iedereen te vriend houden. We vragen iedereen om op een 
normale manier te reageren. Negatieve reacties maken 
het niet makkelijker. En al helemaal niet leuker.

Kleding

Voor het komende seizoen hebben we kunnen regelen 
dat de scheidsrechters die een wedstrijd fluiten en geen 
kleding hebben een jasje van de club kunnen lenen. Zodat 
ze een neutrale uitstraling hebben. Ook kunnen scheids-
rechters vooraf, in de rust en na afloop van hun wedstrijd 
drinken krijgen in het wedstrijdsecretariaat. 
Scheidsrechters die meer dan een wedstrijd fluiten kun-
nen in het secretariaat een bon halen waarmee ze wat 
te eten en drinken kunnen halen uit de kantine. Tot slot 
krijgen clubscheidsrechters een waardebon waarmee ze 
bijvoorbeeld nieuwe kleding of schoenen kunnen aan-
schaffen.

Contact

Mensen die graag een wedstrijd willen fluiten of meer 
informatie willen over bijvoorbeeld een KNVB scheidsre-
chterscursus kunnen altijd mij altijd mailen op: 
scheidsrechters@scfraneker.nl

“HEEL VAAK KOM IK NOG SPELERS EN GRENSRECHTERS

TEGEN DIE BEPAALDE BESLISSINGEN VAN MIJ NIET BEGRIJPEN’’

DE VOETBALSPECIAALZAAK 

VAN LEEUWARDEN
U VINDT ONS AAN DE:
Poolsterweg 5
8938 AN Leeuwarden

CONTACTGEGEVENS
www.mutasport.nl 
www.webshop.muta.nl
058-266 03 15

...toegankelijk voor iedere sporter

@mutateamshop



BEVLOGEN JEUGDSCHEIDSRECHTERS

Wat vind je leuk aan het fluiten van jeugdwedstrijden?

Thijs: Het is gezellig en je kan de kleine jongens ook nog wat 
leren.
Gilmario: Alles, het is gewoon leuk om te fluiten.

Wat vind je moeilijk aan het fluiten van wedstrijden?

Zowel Thijs als Gilmario zijn nog geen moeilijke situaties tegenge-
komen tijdens het fluiten van wedstrijden 

Heb je door het fluiten van wedstrijden meer begrip gekregen voor 
scheidsrechters die jou wedstrijd fluit?

Thijs: Niet echt ik let meer op het spel dan op de scheidsrechter.
Gilmario: ja, ik begrijp dat het soms voor een scheidsrechter heel 
moeilijk is om bepaalde situaties goed te kunnen zien.

Zou je het medespelers kunnen aanraden om wedstrijden te fluit-
en? Waarom zou je dit wel/niet aanbevelen?

Thijs: Absoluut wel, het is gewoon leuk om te doen!
Gilmario: Jazeker, je maakt zoveel mee op het veld. Dit maakt het 
interessant om te doen.

Wil je in de toekomst verder gaan met het fluiten van wedstrijden? 

Thijs: Zo lang ik niet zelf hoef te spelen wil ik best wel de jeug-
dwedstrijden fluiten.
Gilmario: Ik zou heel graag een cursus doen, dit maakt mij nog een 
betere scheidsrechter en dat maakt het nog leuker om te doen!

Thijs Span en Gilmario dos Santos zijn afgelopen seizoen 
begonnen met het fluiten van jeugdwedstrijden. Beide roepen 
hun ploeggenoten op om af en toe ook een jeugdwedstrijd te 
fluiten. Hun inzet en enthousiasme was genoeg reden voor de 
redactie om eens wat meer te weten te komen over dit duo.

   GILMARIO 
In welk team speel je aankomend seizoen?

Thijs: Ik ga komend seizoen in C2 spelen
Gilmario: Ik ga naar A3

Op welke positie(s) sta je in het veld?

Thijs: Het liefst sta ik in de voorhoede, maar op het middenveld 
kan ik ook prima uit de voeten.
Gilmario: Ik ben keeper

Wat vind je zo leuk aan voetbal?

Thijs: Ik vind het een mooie sport omdat het een teamsport is, die 
je met al je vrienden kan doen.
Gilmario: Het mooie aan voetbal vind ik trainen en wedstrijden 
spelen. Hierdoor word je beter, ik wil elke wedstrijd beter worden.

Heb je ook een (voetbal) idool?

Thijs: Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro
Gilmario: Ook ik vind Ronaldo een fantastische speler, ook ben 
ik fan van Messi. Daarnaast is Artur Moreas mijn idool. Artur is 
keeper van Benfica.

Waarom ben je begonnen met het fluiten van jeugdwedstrijden?

Thijs: Er was een tekort aan scheidsrechters en het leek me wel 
leuk om bij de jeugd de te fluiten.
Gilmario: Fluiten leek me geweldig. Toen er een oproep werd 
gedaan dat SC Franeker opzoek was naar (jeugd) scheidsrechters 
heb ik me aangemeld bij Mick Brandts.

THIJS & GILMARIO
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 THIJS

Door Kasper Hoek





Glasservice Rin-Tec
voor particulier of bedrijf

Enkelglas
Isolatieglas
Figureerd glas
Hard glas

Veiligheidsglas
Spiegels
Glas in lood
Ventilatieroosters

A.S. Talmaplein 29 | 8802RW Franeker
T 06 553 256 51 | E rintecglas@gmail.com

Rin-Tec | Glashard de beste

Hardhouten kozijnen en raamwerk
Houtrot reparatie
24-uur service voor glasschade in nw Friesland

Glashandel  |  Glaszetterij

Kies voor deskundig en
betrouwbaar reisadvies!
Toerkoop Reisburo Franeker

Toerkoop Reisburo Franeker Eise Eisingastraat 8 8801 KE Franeker
T: 0517-384400 E: franeker@toerkoop.nl  www.reisburofraneker.nl

Volg ons! www.facebook.com/reisburofraneker
                   www.twitter.com/ReisburoFryslan

www.reisburofraneker.nl
Kom langs en vraag onze vakantieadviseurs naar de voorwaarden!
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Mijn naam is Haitze Weistra, 30 jaar,  getrouwd met Maaike en woonachtig in Franeker. In het dagelijkse leven werk ik 
voor Arrix Automatisering BV in Drachten. Als Exact Consultant  bestaan mijn werkzaamheden uit het inrichten van en het 
adviseren over de klant haar financiële en logistieke software. 

Op mijn zesde ben ik begonnen met voetballen bij de f-jes van deze club.  24 jaar later ben ik, met een  korte onderbre-
king, nog altijd lid van deze club. Ik ben naast voetballer ook leider van het vijfde elftal op de zaterdagmiddag. 

Recentelijk werd ik gevraagd voor het bestuur als bestuurslid senioren. Ik vind het belangrijk om, naast het voetballen 
zelf, tijd als vrijwilliger te besteden aan SC Franeker.  Jarenlang is voetbal voor mij mogelijk gemaakt door trainers, leiders, 
coördinatoren, bestuur en overige vrijwilligers. Het is nu tijd om voetbal mogelijk te maken voor anderen. De laatste jaren 
heb ik gemerkt dat, door mijn voorganger Franke, de samenwerking en wederzijds begrip tussen de verschillende teams 
enorm is gegroeid. Ik wil dit in de komende jaren graag voortzetten!  Ik heb heel veel zin om tijd en energie te steken in 
deze mooie voetbalvereniging.

Met vriendelijke groet,
Haitze Weistra

NIEUW BESTUURSLID
PRESENTEERT ZICH

HAITZE WEISTRA, BESTUURSLID SENIOREN.
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In de editie van vorig jaar stond een artikel over het opstarten van de SC Franeker Webshop. Na een seizoen is het tijd voor een 
evaluatie. Afgelopen seizoen zijn we begonnen met de webshop van SC Franeker, hier kan je diverse kledingsoorten in de lijn van SC 
Franeker kopen. We werken met bestelrondes, als een bestelperiode eindigt is de levertijd nog ongeveer 6 weken.
Inmiddels zijn er drie bestelrondes/leveringen geweest. Er is flink besteld door de leden en wij hebben van diverse maten nog wat extra 
besteld zodat we nu ook langzaam een voorraad opbouwen. Per artikel/maat kan je op de site zien wat direct leverbaar is.
Ook sokken hebben we ruimschoots op voorraad.

Door de verkoop van trainingspakken, tassen, trainingstops enzovoort probeert SC Franeker de uniformiteit binnen de verenging te ver-
groten. Wat is er nou mooier dan dat iedereen van jong tot oud in dezelfde kleding rondloopt. 
 
Wij hopen komend seizoen minimaal dezelfde aantallen te kunnen verkopen. Dit is ook mooi voor de uitstraling van de club. Wij zullen 
komend seizoen ook rekening houden met de levertijden voor Sinterklaas. Dus als Sinterklaas nog een mooi trainingspak aan iemand 
cadeau wil doen kan hij vast bestellen! Houd voor de Sinterklaasactie de website in de gaten. Natuurlijk hebben wij Sinterklaas en 
Zwarte Piet zelf ook al getipt!

WEBSHOP SC FRANEKER BLIJFT 
VERNIEUWEN.



VOORZITTER

Vacant

PENNINGMEESTER

Henk Greidanus

Sneeuwvlerk 11, 8802 DB Franeker

Tel: 0517-851355 

e-mail: h.greidanus-scf@ziggo.nl

SECRETARIS 
Joop Roosma

Linthorst Homanstraat 6, 8802 XW Franeker

Tel: 06-22509657

e-mail: j.roosma@online.nl  

BESTUURSLID SPONSORING

Franke Twerda

Noord 35, 8801 KT Franeker

Tel: 06-55373007 

e-mail: sponsoring@scfraneker.nl

BESTUURSLID JEUGD

Yke Luinenburg

CF. Engelhardstraat 18, 8802 XZ Franeker 

Tel: 0517-390445

e-mail: y.luinenburg@live.nl

BESTUURSLID ACCOMMODATIE EN MATERIAAL

Dirk Groen

Watersnater 2, 8802 DE Franeker

Tel: 06-53594247

e-mail: d.groen@home.nl

BESTUURSLID SENIOREN

Haitze Weistra

Prof. Venemastraat 10, 8801 DV Franeker

Tel: 06-47380444

e-mail: senioren@scfraneker.nl

Voor overige contactgegevens van o.a. wedstrijdcoördinatie en afgelastingen, 

jeugdcoördinatoren en ledenadministratie, zie www.scfraneker.nl 

HET BESTUUR - BELANGRIJKE ADRESSEN
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Inmiddels is Nieuwenhuis schilders uitgegroeid tot een begrip in 
Franeker. Met in zijn totaliteit 12 werknemers wordt er in Franeker en 
omstreken veel werk in de particuliere sector verricht.

Sinds twee jaar is daar nog eens Wand & Kleur bijgekomen. Particulieren 
kunnen hier terecht voor de betere kwaliteit verf en een stuk advies. 
Met name de combinatie tussen het schildersbedrijf Nieuwenhuis en de 
verfwinkel Wand & Kleur is een goed werkende combinatie.

Nieuwenhuis Schilders
Klaas de Jagerlaan 18

8802 BV Franeker
tel. 0517-382470
fax 0517-382406


