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Eerst iets over mijzelf
et mijn aantreden werd mij regelmatig gevraagd of 

ik voorzitter ben geworden omdat we het al zolang 

zonder hebben moeten doen. Wees gerust, ik ben geen 

voorzitter geworden tegen wil en dank, absoluut niet! Maar, het 

is wel een uitdaging, het is voor mij een geheel nieuwe beleving 

en ondanks dat ik al wat jaren meedraai in de club zal ik ook voor 

hindernissen en verrassingen komen te staan. Graag ga ik, met 

alles wat ik in me heb, die uitdaging aan en hoop dit nog jaren te 

kunnen blijven doen. Als voorzitter wil ik er niet alleen zijn voor 

de externe contacten maar vooral ook voor en van iedereen bin-

nen de club. Dat betekent er zijn voor het eerste elftal maar ook 

voor  F7 en alles wat daar tussenin zit. Gemakkelijk benaderbaar, 

zichtbaar en met  aandacht voor allen die de club een warm hart 

toedragen. 

Gelijk een bedrijf
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we volop in voorbereiding 

voor het nieuwe seizoen. Ook dit jaar zijn we weer zo’n 150 vri-

jwilligers nodig om alle posten bezet te krijgen. Je zou dus kun-

nen zeggen dat we één van de grootste werkgevers van Franeker 

geworden zijn. Met dit verschil dat de meesten niet voor hun 

werkzaamheden worden betaald. 

Ondanks de veel gehoorde klacht dat men tegenwoordig zo 

moeilijk vrijwilligers kan vinden, lijkt het erop dat het ook dit 

jaar weer gaat lukken om voldoende trainers, leiders, bestuurs- 

en commissieleden enz. te werven. Neem van mij aan dat ik die 

klacht, in al die veertig jaar dat ik bestuursfuncties vervul, nooit 

anders heb gehoord. Er is wat dat betreft dus niet veel veranderd. 

Je zou ook kunnen zeggen dat we ons daarover dus niet al teveel 

zorgen moeten maken. 

We prijzen ons overigens zeer gelukkig dat we al een flink aantal 

jaren een beroep kunnen doen op een grote groep vrijwilligers 

die al jaren bij de club betrokken zijn, dit is een zo langzamer-

hand niet meer weg te denken en onmisbare groep.

Het nieuwe seizoen
Na een jaar met het eerste elftal in de derde klasse te hebben 

gespeeld moesten we helaas wederom een stap terug doen en 

is de vierde klasse het komend jaar onze plek. Bijna 

iedereen, vriend en vijand, zijn het er over eens dat dat 

niet de klasse is waar een stad als Franeker behoort 

te voetballen. De mannen, voetballers en de trainers, kennende 

zal er alles aan worden gedaan om weer terug te keren in die 

derde klasse. Wij als bestuur hebben daar alle vertrouwen in. Ook 

kijkend naar de lagere elftallen en jeugd gaan we er vanuit dat 

het een succesvol jaar wordt.

Deze gids
Het is al bijna traditie dat er ieder jaar rond deze tijd een presen-

tatiegids verschijnt.

Wanneer ik bij de uitwedstrijden van ons eerste elftal in de bestu-

urskamer kom, ligt bij velen een exemplaar op tafel. 

Ook dit jaar ziet onze gids er weer verzorgd uit met voor iedereen 

herkenbare onderwerpen, mooie foto’s en nuttige en lekker lees-

bare informatie. Wederom een pluim voor de makers en veel dank 

aan de adverteerders.

Ik wens allen veel leesplezier en een sportief seizoen toe!

Voorzitter SC Franeker
Henk Brijker

“WE GAAN ER VANUIT DAT HET EEN 

SUCCESVOL JAAR WORDT.’’

M

VOORWOORD 
VAN DE
VOORZITTER



Colofon

SPORTCLUB FRANEKER

Opgericht 2 mei 1926

Redactie:  Kasper Hoek 

  Oane Born

  Skelte Anema

Vormgeving:  Jente Terpstra 

  Remco Reversma

Fotografie:  Kim Deelstra

  Kasper Hoek

  Taede Haarsma

  Oane Born

  

Acquisitie:  Sponsorcommissie 

Druk:   Multicopy Leeuwarden

Oplage:   750 exemplaren

©

Niets uit deze uitgave mag worden ge-

kopieerd of op een andere wijze worden 

vermenigvuldigd, dan na schriftelijke 

toestemming van SC Franeker, of met 

bronvermelding.

Correspondentie adres:

Postbus 191

8800 AD Franeker

tel. 0517-393787

info@scfraneker.nl

IN DEZE EDITIE

VOETBALSCHOOL FRANEKER 
KRIJGT VERVOLG11
DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 21
SELECTIE 
SC FRANEKER 122
PROGRAMMA OVERZICHT 
SC FRANEKER 1 2014/201526
EVEN VOORSTELLEN: 
IRENE HELLINGA, JOOP ROOSMA & 
TEADE HAARSMA27
ZATERDAG 6 
GEEFT JONGE SENIOREN ONDERDAK28

JAARVERSLAG 
SEIZOEN 2013/201406

DE GROTE 
SC FRANEKER QUIZ 30
SPONSORCOMMISSIE: 
ER IS NOG VEEL TE BEHALEN40
SC FRANEKER BEDANKT AL 
HAAR SPONSOREN41
BELANGRIJKE ADRESSEN 42

4 Presentatiegids SC Franeker Seizoen 2014/2015



5Presentatiegids SC Franeker Seizoen 2014/2015

SC FRANEKER 1 
BLIKT VOORUIT

TRAINER DAMES 1
MAIKEL BAAR

DANIECK EN 
MARCELLA 
MOLLEMA 
DE GETALENTEERDE VOETBAL TWEELING

DENNIS ZIJLSTRA
BEVLOGEN VAN SC FRANEKER.
BEVLOGEN VAN HET VOETBAL.

14 18

24 34



6 Presentatiegids SC Franeker Seizoen 2014/2015

JAARVERSLAG
SEIZOEN 2013 / 2014

6 Presentatiegids SC Franeker Seizoen 2014/2015



7Presentatiegids SC Franeker Seizoen 2014/2015

Senioren
et afgelopen jaar waren er 3 teams op de zondag, 4 
teams op de zaterdag en 1 damesteam bij de senioren. 
Daarnaast werd er bijna wekelijks gevoetbald door de 
heren van 45+. Het zou een bewogen jaar worden bij 

de senioren. Zondag 1 startte het seizoen in de derde klasse 
met een talentvolle maar jonge selectie. De ploeg van Rinze 
Werkhoven liet in veel wedstrijden zien dat ze het niveau 
aankunnen, maar het was helaas niet genoeg. Hierdoor wordt er in 
het komende seizoen in de vierde klasse gespeeld.

Zaterdag 2 begon met een nieuwe staf meer prestatiegericht aan 
het seizoen. De trainingen stonden onder leiding van Jochem 
Prins, terwijl de wedstrijden begeleid werden door James Guertin 
en Gerrit Tuinstra. Het werd een succesvol seizoen waar zaterdag 
2 al in maart kampioen werd. Het komende seizoen wordt er in de 
reserve tweede klasse gespeeld.

De overige zaterdagteams kwamen uit in de reserve 5de klasse. 
Zaterdag 3 en 5 speelden beide bovenin mee, helaas waren De 
Walde en BCV net iets beter. In de winterstop werd alweer voor de 
vijfde keer het SHS toernooi georganiseerd. Het was een succesvol 
toernooi waar bijna alle teams waren vertegenwoordigd. Zaterdag 
2 en Zaterdag 5 waren de winnaars van dit toernooi.

Jeugd
De jeugd van sc Franeker heeft het afgelopen seizoen weer met 
veel plezier gevoetbald. De teams A1, C3, MC1, D2, E5, F1 en F5 
zijn in seizoen 2013 – 2014 kampioen geworden. Dit gaat echter 
niet vanzelf, want er zijn veel vrijwilligers voor nodig om de boel 
draaiende te houden.

Coördinatoren
Het begint met de teamindelingen, wat elk jaar weer een gepuzzel 
is. De coördinatoren proberen iedereen op zijn of haar eigen 
niveau in te delen, maar dat lukt niet altijd. Sommige spelers 
ontwikkelen zich gedurende een seizoen dusdanig dat ze achteraf 
in een hoger team ingedeeld hadden kunnen worden. Daarom zijn 
er afgelopen seizoen een aantal onafhankelijke scouts aangesteld 
die de talentjes bekijken. In goed overleg met de trainers zijn 
de selectieteams voor het komende seizoen samengesteld. De 
coördinatoren hebben de andere teams ingedeeld en zo hopen 
we dat iedereen op zijn of haar eigen niveau veel plezier aan het 
voetballen beleefd.

Willy Metselaar
Er zijn bij onze vereniging een aantal mensen die heel veel voor 
de club doen en een daarvan is Willy Metselaar. Zij heeft ook 
jarenlang de coördinatie van de C junioren gedaan, maar daar is 
ze nu mee gestopt. Gelukkig heeft ze aangeven dat ze nog steeds 
bereid is om iets voor de club te doen als we haar nodig hebben. 
Hulde voor deze dame!

Leiders en trainers
Alle teams hebben een leider en een trainer nodig. De 
coördinatoren zorgen voor de leiders en de Technische Commissie 
voor de trainers. Het  is elk jaar weer een uitdaging om dit voor 
elkaar te krijgen. Door de inzet van deze vrijwilligers is dit toch 
weer gelukt!

Ook het maken van het trainingsschema is lastig, want je moet 
rekening houden met de tijden waarop de trainers kunnen en de 
beschikbaarheid van de velden. Piet Deelstra is er gelukkig weer 
in geslaagd om alle puzzelstukjes op de juiste plaats te krijgen en 
dat zal dit seizoen ongetwijfeld ook weer gaan lukken.

Scheidsrechters
We zijn erg blij dat we steeds meer oudere jeugd en senioren 
enthousiast aan het fluiten krijgen. Het scheidsrechterscorps 
onder leiding van Martijn Metselaar en Mick Brants breidt 
steeds verder uit en dat is erg mooi om te zien. Helaas lukt het 
Martijn vanwege drukke werkzaamheden het komende seizoen 
niet meer om dit werk te doen. Alle teams hebben recht op een 
scheidsrechter en dit lukt steeds vaker. De senioren teams leveren 
ook elke week een scheidsrechter en dat is en prachtige stimulans 
voor de jeugd.

Brian en Jessica
Na een inspannende 1ste helft heb je natuurlijk wel zin om wat 
te drinken. Brian en Jessica zorgen er elke zaterdag weer voor dat 
alle spelers de dorst kunnen lessen. Ook tijdens het slottoernooi 
zijn ze altijd van de partij!

Slottoernooi
Ook het afgelopen seizoen is weer afgesloten met een 
slottoernooi. Deze keer stond het toernooi in het teken van het 
WK. Onder mooi weersomstandigheden is er de hele dag fel 
gestreden om de prijzen die deze keer aangeboden zijn door Puur 
IJs. De opkomst was groot en het was een zeer geslaagd toernooi. 
Ook bij de organisatie van een toernooi heb je vrijwilligers nodig. 

Er waren weer voldoende scheidsrechters door Mick geregeld 
en ook onze hoofdtrainer heeft een aantal wedstrijden gefloten. 
Onze EHBO’ ers Klaas de Jong en Remco Metselaar moesten ook 
een paar keer in actie komen. De meeste blessures waren snel 
verholpen, maar helaas was er een ernstiger geval. Elmer Feenstra 
kwam ongelukkig ten val en heeft daarbij zijn pols gebroken. 
Gelukkig waren er genoeg mensen bereid om te helpen en kon 
het toernooi uitgespeeld worden. Inmiddels is Elmer al weer op de 
voetbalvelden gesignaleerd en zal hij gelukkig weer gewoon mee 
kunnen doen.

H
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Autoschade?

www.keizerautoschade.nl

Bij ons tevens verhuur van auto’s, bestelbusjes en vrachtauto’s! 
Bel voor meer informatie over deze service.

Sponsoring
De sponsorcommissie heeft zich het afgelopen seizoen 
voornamelijk bezig gehouden met het werven van sponsoren 
voor de plaatjesactie met kersverse Hoofdsponsor Albert Heijn 
Gert en Mirjam Kuipers. Er zijn ruim 40 bedrijven uit Franeker 
en omstreken bereid gevonden om de actie te ondersteunen. De 
plaatjesactie heeft de clubkas 7.500 euro opgeleverd.

Hiernaast heeft de sponsorcommissie ook diverse nieuwe 
(reguliere) sponsoren mogen verwelkomen. Het samenstellen van 
een sponsorbrochure met concrete sponsorpakketten heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Inmiddels is duidelijk te zien dat hier in een 
stijgende lijn in zit. Opvallend is dat nieuwe maar ook bestaande 
sponsoren uitgebreider sponsoren dan in het verleden.   

Contibutie / Financien 
Het seizoen 2013-2014 lijkt binnen de begroting te kunnen 
worden afgesloten. De exacte cijfers zullen beschikbaar zijn op 
de algemene ledenvergadering van oktober a.s.. Uiteraard is een 
positief  resultaat geen verdienste van een penningmeester, meer 
van de belangeloze inzet van vele vrijwilligers en de bijdragen 
van diverse sponsoren. Aan een ieder onze hartelijke dank. Maar 
helaas is niet alles positief. De begroting staat onder druk door 
een terugloop van het aantal leden, afboeking van niet of slecht 
betalende leden, hoge onderhoudskosten en een toename van 
o.a. huur velden en vaste lasten. Andere uitdagingen voor het 
nieuwe seizoen 2014/2015 zijn o.a. het strikter toepassen van 
debiteurenbeheer en het faciliteren van technisch beleid. Het 
uitgangspunt blijft: een goede balans vinden tussen enerzijds 
reserveren wat kan en anderzijds faciliteren wat nodig is.

Technisch beleid
De Technische Commissie bestond in het afgelopen seizoen uit 
de trainers Chris Alkema (A1) Cor  Boonstra (C1), Rinze Werkhoven 
(zo-1), de algemeen jeugdcoördinator Jochem Prins, de coördinator 
scouting Eric Elsinga , Oscar Elsinga ( E en F pupillen ), coördinator 
opleidingen en scheidsrechterszaken Dirk Kuperus en voorzitter 
Theo Sikkema. Het secretariaat van de technische commissie werd 
verzorgd door Iris Marleen Ykema die tevens het damesvoetbal 
vertegenwoordigde in de TC. De technische commissie is 
maandelijks voor overleg bijeen geweest. De commissie heeft zich 
voornamelijk bezig gehouden met de toewijzing van trainers op 
de jeugdteams, de indeling van de jeugdteams en met tussentijdse 
overgang in de winterstop van jeugdspelers naar een ander team.

De scouting ten behoeve van de indeling van de teams voor 
het nieuwe seizoen heeft onder aanvoering van Eric Elsinga en 
Ronald Post een nieuwe aanpak gekregen. De coördinatie van 
de wekelijkse indeling en toewijzing van scheidsrechters aan 
de jeugdteams werd wederom goed verzorgd door Mick Brants 
en Martijn Metselaar. Op woensdagmiddag werd voor de E en F 
pupillen de circuittraining georganiseerd. Deze activiteit stond 
afgelopen seizoen onder leiding van Niels Kuperus en René 
Mousa.

In het najaar 2013 is door de KNVB bij SC Franeker een opleiding 
voor jeugdtrainers verzorgd waaraan 5 leden van de club hebben 
deelgenomen. In de wintermaanden zijn er voor de E en F pupillen 
zaalvoetbal activiteiten georganiseerd. Voor de E pupillen is 
door Rinze Werkhoven en Jochem Prins een trainingsaanpak 
met oefenstof op papier gezet, waarvan een presentatie naar de 
trainers heeft plaats gevonden. Hiermee is een start gemaakt 
naar een aanpak voor een uniforme trainingsopbouw door de 
gehele jeugdopleiding. Tenslotte is door de TC gewerkt aan de 
actualisering van het Technisch beleidsplan, waarvan de afronding 
komend seizoen zal plaatsvinden.

Website
www.scfraneker.nl is vanaf 2006 de slagader van onze 
algemene informatievoorziening. De site is van 1 augustus 
2013 tot en met 31 juli 2014 111.469 maal bezocht. De meest 
geraadpleegde pagina’s waren het nieuws en de pagina met 
het programma en uitslagen. Opvallend was wel het relatief 
lage aantal wedstrijdverslagen. Via de website  gaan wij leiders 
daarom in het seizoen 2014/2015 regelmatig attenderen om een 
wedstrijdverslag te maken. Het Twitteraccount @SCFraneker heeft 
inmiddels bijna 1.000 volgers. 

Vrijwilligers bedankt
Naast de vele “vaste” vrijwilligers die soms al jaren 
werkzaamheden voor de club doen, hebben ook dit seizoen zich 
gelukkig weer nieuwe vrijwilligers aangemeld. Ook zijn er mensen 
die in de vorm van kleding wassen en vervoer een bijdrage 
hebben geleverd. Verder is er dit seizoen op woensdag ochtend 
een groep van veelal oud-leden, actief geweest in en om het 
complex. Desondanks blijft het altijd lastig om voor bepaalde 
functies vrijwilligers te zoeken. Het bestuur bedankt  alle 
vrijwilligers voor de werkzaamheden die zij voor de club hebben 
gedaan. Al deze inzet is noodzakelijk om het spelen voor de jeugd 
mogelijk te maken en de club draaiende te houden. Naast het 
geven van een banketstaaf met de kerst, is er in juni voor alle 
vrijwilligers (en sponsoren) een berbeque georganiseerd. Op deze 
manier probeert de club wat terug te doen voor de onbetaalbare 
tomeloze inzet van alle vrijwilligers. 

Overige zaken
SC Franeker had op peildatum 1 juli 2014 710 leden waarvan 
591 spelende leden. Aandachtspunten is wel het goed doorgeven 
van wijzigingen. Zo zullen er ongetwijfeld vrijwilligers zijn, 
die niet lid zijn. Hiernaast komt het ook voor dat er nog leden 
geregistreerd staan als spelend-lid, maar in de praktijk niet 
meer spelen. Belangrijk is om wijzigingen door te geven aan 
de ledenadministratie. Zij schakelen op hun beurt weer met de 
penningmeester.

Volg mij via:

www.jessmarketing.nl • 06-23404969

05380 JESS advertentie SC Franeker.indd   3 01-09-14   09:39
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fgelopen seizoen is SC Franeker in samenwerking 
met stichting Radius begonnen aan een heuse voet-
balschool. De grondleggers van deze voetbalschool 
zijn de alom bekende Dennis Zijlstra en Willem van 

Duijn. Ook komend seizoen zal de voetbalschool weer plaats 
vinden op de woensdagmiddag.

Afgelopen seizoen werd er gestart met de voetbalschool. 
Onder leiding van Willem van Duijn en Dennis Zijlstra werd er 
in twee groepen training gegeven aan kinderen afkomstig van 
Franeker basisscholen. Er werd begonnen met de kinderen uit 
groep 8. Na 45 minuten training gehad te hebben kwamen de 
groepen 6 en 7 aanbod. Wekelijks kwamen er tussen de 30 en 
50 kinderen op deze trainingen af. 

Onderleiding van de enthousiaste Van Duijn en Zijlstra 
konden de kinderen op hun eigen niveau beter worden. Zo 
trainden er spelers uit de D1 mee, maar ook spelers uit D5. In 
uit te voeren oefeningen zaten differentiatiedoelen. Spelers 
konden tijdens de oefening bijvoorbeeld zelf bepalen wel-
ke route er gekozen werd. Hierdoor kon men voor zichzelf 
de moeilijkheidsgraad bepalen. Tijdens de trainingen kwam 
vooral het plezier dat de kinderen hadden duidelijk naar 

voren. Een mooie mix van jongens en meisjes zorgde ervoor 
dat er altijd strijd was tijdens de afsluitende activiteit. Meer-
maals waren het de meisjes die de jongens wisten te verslaan.

Komend seizoen zal Willem van Duijn wederom de regie heb-
ben over de voetbalschool. Hij zal zelf niet meer op het veld 
staan. Van Duijn gaat de studenten die worden geleverd door 
stichting Radius begeleiden. Aankomend seizoen zullen er 
dus twee nieuwe gezichten rondlopen op het complex van SC 
Franeker. Dit keer geen leden van SC Franeker zelf, maar stu-
denten die van buiten af komen. De trainingen zullen worden 
gegeven voor Viktor Oberink, uitkomend voor VV Foarut, en 
Patrick Postma uitkomend voor Sparta Deinum. 

Viktor Oberink zal voor sommige kinderen een bekend ge-
zicht zijn. Hij liep afgelopen seizoen geregeld met Dennis 
en Willem mee. Patrick Postma is een nieuw gezicht. Viktor 
is aan zijn laatste jaar bezig aan het CIOS en Patrick is aan 
zijn derde jaar bezig aan het CIOS.  Beide zullen in de lijn die 
door Willem van Duijn en Dennis Zijlstra is ingezet doorgaan. 
Iedereen van groep 6 tot groep 8 die beter wil leren voetball-
en is van harte welkom op de voetbalschool!

VOETBALSCHOOL FRANEKER 
KRIJGT VERVOLG!

A

SCHEMA VOETBALSCHOOL 2014: 
Aanvangstijden: Groep 8: 13.00 – 13.45, Groep 6/7: 13.45 – 14.30 

Ronde 1:
24 september

1 oktober
8 oktober

Ronde 2:
22 oktober
29 oktober
5 november

12 november
19 november
26 november 
3 december

Ronde 3:
Begint in 2015

Houd www.scfraneker.nl in de gaten!
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ONLINE WINKELEN MET 
DE PERSOONLIJKE SERVICE 
VAN LODEWIJK
Al meer dan 70 jaar richten wij ons op de tevredenheid van onze 

klanten en proberen wij ons aanbod zo goed mogelijk aan te sluiten aan 

jouw wensen. Dit geldt ook voor de wijze van presentatie en verkoop. 

En daarom kun je naast shoppen in onze kledingwinkel nu ook terecht 

in onze webshop. 24 uur per dag, 7 dagen per week winkelen 

wanneer het jou uitkomt. Natuurlijk ben je nog steeds van 

harte welkom in onze winkel, maar mocht dit nou even niet 

lukken dan helpen we je graag online aan een nieuwe outfi t! LODEW
IJKMO

DE.NL

05336 LODEWIJK adv SC Franeker.indd   1 21-08-14   15:44
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enig jeugdlid heeft inmiddels training van 
hem gehad. Zelf is Dennis ook nog actief op 
de Franeker velden. Dennis is een van de 
aanjagers geweest van het huidige Zaterdag 

2. Met dit team werd hij afgelopen seizoen kampioen en 
komt hij aankomend seizoen uit in de reserve 2de klas. 
Hoogtijd om meer te weten te komen over deze trainer 
cq. keeper.

Voor het interview met Dennis hoefden we niet ver te reizen. 
In tegenstelling tot menig student woont Dennis nog gewoon 
in de stad waar hij is opgegroeid; Franeker. Met een familie 
die voetbalminnend is, was de stap om jeugdlid te worden van 
SC Franeker heel klein. “Ik ben begonnen in Franeker F7, een 
jaar eerder dan officieel mocht!” begint Dennis zijn verhaal. 
Aan alles zie je dat hij zijn eerste stappen op het voetbalveld 
van SC Franeker mee maakt alsof het de dag van gisteren was. 
“Het was op het b-veld. We speelden tegen Sint Anna. Ik scoor-
de meteen. Een mooier begin kon ik me niet wensen”.

M

Het begin
Het ging Dennis wel op school, echt goed leren kon hij niet. 
Maar erg moeilijk vond hij het ook niet. In 2009 slaagde Dennis 
voor zijn VMBO  examen. Nadenkend over een vervolg opleiding 
kwam hij uit bij het CIOS. Hier kwam Dennis in aanraking met het 
trainersvak. “Voordat ik naar het CIOS ging had ik nog nooit een 
training gegeven.”Via een maatschappelijke stage kwam Dennis 
de andere kant te zien van de club waar hij al jaren voetbalde. “Ik 
ben begonnen bij de F1, vanwege tijdgebrek verhuisde ik al snel 
naar E8 en D1.” Bij Franeker E8 leerde Dennis op eigen benen te 
staan. Bij Franeker D1 kon Dennis mee lopen met Cor Boonstra. 

De stage beviel Dennis zo goed dat hij op het CIOS verder ging 
in de richting van het voetbal. Hier behaalde Dennis in 2013 zijn 
Trainer Coach 3. “Vanaf het moment dat ik bij Cor kwam hadden 
we een click. De samenwerking liep vanaf dag 1 zo goed dat we 
tot op de dag van vandaag nog steeds als duo bij elkaar zijn”. “Cor 

en ik vullen elkaar aan. Cor doet vaak de wedstrijdbespreking. Ik 
doe de warming up op het veld. Tijdens de wedstrijd is Cor de 
analist, ik coach de jongens op het veld”.

Voetbalvisie
Dennis heeft een uitgesproken mening over voetbal. Hij wil 
zijn spelers op een verzorgde manier zien voetballen. “Ik ben 
voorstander van een opbouw die van achteruit begint. Het liefst 
speel ik 1:4:3:3 met de punt naar achter. De 6 positie is de spil 
in de tactiek die ik samen met Cor heb uitgedokterd. Als we de 6 
bereikt hebben proberen we via de vleugels bij het goal van de 
tegenstander te komen en een doelpunt te maken. Bij balverlies 
willen we de bal zo snel mogelijk weer terug veroveren. Als een 
tegenstander net als ons wil opbouwen spelen we hier op in. 
We trainen bijvoorbeeld erg veel op hoe we willen dat spelers 
drukzetten”.

DENNIS ZIJLSTRA DE TRAINER

DENNIS ZIJLSTRA
Door Kasper Hoek

BEVLOGEN VAN SC FRANEKER. BEVLOGEN VAN HET VOETBAL.
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Ambitieus
In de loop van de jaren heeft Dennis al een hoop meege-
maakt. Begonnen als F-pupillen trainer en inmiddels trainer 
met een TC3 diploma. De honger van Dennis is echter nog 
lang niet gestild. “Na alle tweede plaatsen zou ik graag een 
keer kampioen willen worden! Daarnaast zou ik met aan 
andere club wel eens de divisie in willen. Die ervaring lijkt 
me prachtig!”

Vriendin
In de jaren dat Dennis en Cor nu samenwerken hebben ze 
een hoop meegemaakt. Dennis begint over de twee moment-
en die hem het meest zijn bijgebleven.

“Beide momenten waren in het seizoen 11/12. We streden 
met D1 om het kampioenschap in de eerste klas. Op een 
regenachtige dag moesten we richting Easterein waar we het 
opnamen tegen SDS D1. Tijdens de wedstrijd ging het alleen 
maar harder regenen.  Het veld werd slechter en slechter. De 
scheidsrechter weigerde echter het duel te staken. In de rust 
wisselden we zelfs van veld. Uiteindelijk verloren we nipt en 
waren onze kansen op het kampioenschap verkeken”.

Dennis begint te blozen: “Bij wedstrijden van D1 kwam 
geregeld hetzelfde meisje kijken. Via Mark Ypma kwam ik te 
weten dat het zijn zus was. Stiekem was ik op slag verliefd. 
Via Mark leerde ik Dineke beter kennen. Inmiddels is Dineke 
nog steeds mijn vriendin!”

Spelers
In de loop der jaren heeft Dennis een hoop spelers leren 
kennen. De speler die hem het meest is bijgebleven is Tom 
Roorda. “Ik heb enorm veel waardering voor Tom. Ik geef hem 
keeperstraining. Tom is een voorbeeld voor elke speler. Tom 
wil zelf graag beter worden. Hij komt zelf met een probleem. 
Ik kan hem hiermee helpen. Je kunt jongens tot een zekere 
hoogte motiveren. Maar als je niet zelf aan je zwaktes wilt 
werken zul je nooit echt beter worden!” 

“Daarnaast heb ik heel erg veel bewondering voor de huidige 
tweedejaars C-junioren. Ik heb ze 3 jaar training gegeven. De 
instelling van die gasten is perfect”.

Keepers
Dennis gaf het al even aan. Naast veldtrainer is hij ook keep-
erstrainer. Veel mensen zien het nut van een keeperstrainer 
niet echt in. Dennis snapt dit niet. “We denken allemaal dat 
we kunnen keepen. Toen ik zelf keeperstraining kreeg van 
Valentino Grijpma merkte ik pas dat het niet zomaar een bal-
letje vangen is. Keepen is een specifiek onderdeel binnen het 
voetbal. Van Valentino heb ik echt een hoop geleerd! Het-
geen wat ik van Valentino heb geleerd samen met materiaal 
van onder andere Frans Hoek probeer ik over te brengen op 
de keepers die ik training geef! Naast de techniek vind ik de 
uitstraling van een keeper ook heel belangrijk. Het eerste 
waar ik op let als ik naar een keeper kijk is zijn kleding. Hoe 
ziet hij er uit. Ter vergelijking: Een keeper met een lange 
broek, te groot shirt straalt veel minder uit dan een keeper 
in korte broek met bijpassend shirt en kousen. Dan staat er 
wat. Automatisch dwing je dan wat af”

Het moeilijke van training 
geven is het mentale aspect. 
Je kunt spelers wel een han-
dreiking doen, maar de speler 
zal zichzelf op dat vlak moeten 
ontwikkelen.’’

DENNIS ZIJLSTRA DE VOETBALLER
Naast trainer is Dennis ook nog keeper. Eerst was Dennis te zien 
als veldspeler. Hij lacht; “Elk jaar ging ik een linie naar achteren. 
Ik begon als aanvaller en uiteindelijk was ik verdediger. Op het 
CIOS leerde ik later dat er dan iets niet goed gaat in je ontwikke-
ling”

Het begin
Dennis is begonnen met keeper toen hij in Franeker B3 zat. In 
dat team hadden we niet een echte keeper. Ik kon het op de trap 
veldjes altijd wel aardig dus ben ik dat seizoen maar op goal 
gaan staan.” Dat seizoen ging het snel met Dennis. Al snel was 
men overtuigd van zijn kwaliteiten en aan het einde van het 
seizoen maakte Dennis onder toenmalig trainer Klaas Jan Bijlsma 
zijn debuut in de B1. In zijn jaren als voetballer zat Dennis altijd 
tegen de selectieteams aan maar nooit wist hij die te halen. “Ik 
was gewoon niet goed genoeg”. 

“In mijn tweede jaar als B-junior kwam ik in B1 terecht. In de 
voorbereiding maakte ik echt een gigantische blunder. Een 
afstandsschot van 30 meter ging door mijn benen heen. Dit 
had alles te maken met concentratie. Naarmate je ouder wordt 
ontwikkeld je concentratie zich ook. Nou zou zoiets mij nooit 
meer overkomen.”

Dat bij het zijn van keeper het mentale aspect ook zeer belangrijk 
is ondervond Dennis de weken er na. “De blunder bleef maar door 
mijn hoofd spoken. Op een gegeven moment pakte ik geen bal 
meer. De ommekeer kwam na ongeveer een maand. We speelden 
net als toen ik begon met voetballen tegen Sint Anna. Ik hield de 
nul en sleepte de overwinning eruit voor het team. Een heerlijk 
gevoel. Ik was over mijn dode punt heen”.

Van junior naar senior
Na een seizoen bij de a-junioren maakte Dennis de overstap naar 
het zaterdag senioren voetbal. Al heel snel merkte Dennis het 
verschil tussen de junioren en de senioren. “Er kwam veel meer 
tactiek om de hoek kijken dan bij de junioren. Er werd veel com-
pacter gespeeld. Wedstrijden werden veel vaker op momenten 
beslist. In de jeugd win je bijvoorbeeld met 12-0 van de nummer 
laatst. Bij de senioren zie je dit veel minder voorkomen”.

Voetbalvisie 
Doordat Dennis trainer is kijkt hij op een andere manier naar 
het voetbal dan zijn ploeggenoten en de staf van zaterdag 2. Dit 
zorgt zo af en toe wel eens voor een conflict. 

“Ik ben niet een speler die zich stil kan houden. Ik laat mijn men-
ing altijd horen. Op bepaalde momenten botst dit. Een mooi

DENNIS ZIJLSTRA
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voorbeeld is het vanaf de kant coachen van druk zetten. Je 
kunt wel blind gaan coachen dat er druk gezet moet worden. 
Maar dan heeft het geen zin en loop je als kip zonder kop 
over het veld. Er wordt dan ook niet gelet op de verdere 
organisatie in het veld waardoor er gaten ontstaan en je het 
jezelf alleen maar moeilijker maakt. Drukzetten is niet iets 
wat je zomaar doet. Dit heeft training nodig. Spelers moeten 
zelf het moment zien. Bij de C-junioren zijn we hier heel erg 
mee bezig. Ik zie dan ook al snel waar het bij zaterdag 2 mis 
gaat. Dit is zomaar een voorbeeld.” 

Ambitie
Het afgelopen seizoen is Dennis met het zaterdag 2 kampi-
oen geworden in de reserve derde klas. Aankomend seizo-
en komt hij met deze ploeg uit in de reserve tweede klas. 
“Wederom kampioen worden gaat zeer lastig worden. Er 
stoppen twee oudere spelers. Wederom verdwijnt er een stuk 
ervaring. Dat is erg jammer”.

Als team heeft zaterdag 2 het doel uitgesproken om richt-
ing de reserve eerste klas te gaan. “We mogen de lat dus 
aankomend seizoen voor onszelf wel redelijk hoog leggen. 
Als we wat willen moeten we boven in mee draaien!”

Voor zichzelf heeft Dennis een uitgesproken doel voor ogen. 
“Ik wil zeker nog een aantal jaren bij Franeker voetballen. 
Aankomend jaar ga ik studeren in Groningen. Het is afwacht-
en hoe dit te combineren is met het voetbal. Maar ik ga het 
zeker proberen. Mocht er ooit weer een zaterdag 1 komen 
dan wil ik daar de keeper van worden, dat is mijn doel”.

Toch is het niet helemaal zeker of Dennis nog lang door 
gaat met keepen. “Ik heb nu al twee seizoenen last van mijn 
enkel. Aan het einde van afgelopen seizoen ben ik hier voor 
de tweede maal aan geopereerd. Mocht ik er erg last van 
houden dan stop ik met keepen en ga ik me helemaal op het 
trainers vak toeleggen”.

“Ik mis bij de jonge jeugd dat 
ze ook bij de B1/A1 gaan 
kijken. Het lijkt bijna of de 
binding met de club er niet 

meer is. Je ziet nauwelijks nog 
jonge kinderen die de hele 

dag op de club zijn.”
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l in 2008 kwam Maikel Baar in aanraking met 
vrouwenvoetbal, destijds begon hij als trainer bij RKVV 
Halsteren. Aan hem de taak het vrouwen voetbal op 

poten te zetten. Nu 6 jaar later is Maikel Baar in Franeker beland. 

Knieblessure
Een slepende knieblessure noopte hem te stoppen met voetballen 
bij SC Franeker. Al snel werd Maikel benaderd om de dames van 
SC Franeker te gaan trainen. Maikel is een trainer van discipline 
en Brabantse gezelligheid. Zijn keuze om dames te gaan trainen 
is een zeer bewuste keuze geweest. “Ik ben begonnen met een 
E1 en D1 team. Ik kwam er al snel achter dat werken met jeugd 
niet iets voor mij was. Ik wou graag een prestatiegericht elftal 
trainen.”

Het trainen van een senioren elftal kwam niet in Maikel op. 
“Senioren trainen kan iedereen die ooit gevoetbald heeft. Dames 
trainen is anders. Vrouwen vatten dingen persoonlijker op. Ze 
willen bijvoorbeeld meer uitleg over keuzes die worden gemaakt.”

Discipline 
Bij zijn aantreden in de winterstop van het seizoen 2013-2014 
merkte Maikel dat de discipline binnen de vrouwen ploeg niet 
goed was. “Het gros kwam 5 minuten voor de training aankakken. 
Sommigen kwamen zelfs structureel te laat.” Ook over de 
trainingsopkomst was Maikel niet tevreden. Het was hoog tijd 
dat er wat ging gebeuren. De groep moest opgefrist worden. Vers 
bloed, nieuwe uitdagingen, er zou een nieuw hecht collectief 
gesmeed moeten worden.  Een mooie uitdaging voor de 27 jarige 
trainer. Een van de eerste maatregelen die Maikel heeft genomen 
om de discipline binnen het team te verbeteren is het instellen 
van een boete pot. “We hebben met elkaar regels gemaakt. We 
hebben 2x 1,5 uur om te trainen. Er valt nog een hoop te leren,  
dus hebben we de tijd hard nodig. Elke minuut die je dan niet 
traint is verloren tijd.  Daarom wil ik dat mijn speelsters ruim 
op tijd op het trainingsveld staan. Gebeurd dit niet, dan staat er 
een kleine boete tegenover. Ik hoop dat de pot aan het einde van 
het seizoen leeg is. Dat zou betekenen dat het met de discipline 
binnen het team wel goed zit.”

Doorstroming van talent
Dat er ten opzichte van het seizoen 2013 – 2014 wat veranderd 
is binnen het vrouwen voetbal bij Franeker is vooral te zien in de 
teamindeling. Niet eerder was Franeker instaat twee volwaardige 
Vrouwenteams in te schrijven bij de KNVB. Het vervroegd laten 
doorstromen van 20 getalenteerde meiden naar het eerste 
en tweede elftal resulteert in een gewaagde uitspraak van de 
hoofdtrainer. “Met Vrouwen 2 moeten we dit seizoen kampioen 
worden. Als we met Vrouwen 1 bij de top 3 eindigen hebben we 
het goed gedaan.”

Het realiseren van een tweede vrouwen elftal is niet zonder 
slag of stoot gegaan. Achter de schermen is een hoop overleg 
geweest en zijn de voor en nadelen afgewogen. “Dit seizoen zijn 
er vanuit de MB1/2 20 speelsters bijgekomen. Er is behoorlijk wat 
discussie geweest of er een MA1 moest komen of een Vrouwen 2. 
Ik snap dat men net zoals bij de jongens/mannen een piramide 
wil. Maar een competitie met 6 MA1 ploegen, daar leer je niks 
van. SC Franeker wil prestatiegericht voetballen met de vrouwen. 
Dat betekend dat je meer rendement behaalt met een tweede 
elftal. Speelsters krijgen meer weerstand bij een Vrouwen 2 dan 
bij de MA1 en ontwikkelen zich dus ook sneller.” 

Talenten
Volgens Maikel Baar beschikt Franeker over een behoorlijk 
aantal talenten. “Er is de afgelopen jaren fantastisch werk 
geleverd door de verschillende trainers!” Met name Yfke 
Dotinga, Lisa Vellinga, Jente Hogendorp en de gezusters 
Mollema springen er uit. Met de laatst genoemde staat elders 
in dit blad een interview. 
Wat hun zo getalenteerd maakt? “Ze zien het spelletje. Hebben 
een goede basistechniek en een prima pass in de benen.” Aldus 
Baar, die zijn verhaal vervolgt “Mochten we deze dames in de 
toekomst voor de club kunnen behouden dan hebben we in 
potentie een basis staan om in de tweede klasse te spelen.” 
 Naast het jeugdig talent beschikt Franeker ook over de nodige 
‘routine’. Meiden die de 20 net gepasseerd zijn. “Ik verwacht dit 
seizoen een hoop van Cornelia de Jong, Iris Marleen Ykema en 
Ilse Groen. Zij zullen het team dit seizoen moeten dragen. Deze 
drie speelsters kunnen makkelijk één á twee klassen hoger 
spelen. Ik ben zeer content met het feit dat deze speelsters 
dit seizoen voor mijn team uitkomen. Het is te hopen dat 
we de speelsters enkele jaren bij elkaar kunnen houden. Het 
gevaar schuilt er natuurlijk altijd in dat speelsters vanwege 
bijvoorbeeld school vertrekken uit Franeker en daarom ook 
elders gaan spelen.”

Doelstelling
Er mag dit seizoen wat worden verwacht van de Vrouwen tak 
van SC Franeker. “We kunnen zomaar twee kampioensteams 
leveren. Vrouwen 2 moet kampioen worden, als we met 
Vrouwen 1 bij de top 3 eindigen hebben we het uitstekend 
gedaan. De KNVB is dit seizoen weer begonnen met een 

TRAINER
DAMES 1 
MAIKEL 
BAAR 

‘‘ IK WOU GRAAG EEN 

PRESTATIEGERICHT ELFTAL TRAINEN.”

A
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volwaardige competitie. Dit betekend dat ook zij de Vrouwen 
competitie serieus nemen. Wellicht dat we dan via de 
nacompetitie hogerop kunnen. Maar nog een seizoen in de 
vierde klas is ook niet erg. We kunnen dan iets langer bouwen. 
Zo moeten we tactisch en fysiek nog sterker worden. Dit 
seizoen zullen Remco Metselaar en ik vooral gaan richten op 
het tactische aspect.”
“Dames voetbal heeft de toekomst, maar Franeker zal er 
dan wel in moeten investeren. Er lopen in alle gelederen 
van Franeker een hoop goede speelsters rond. Ploegen als 
Zeerobben en Berlikum hebben enorm veel aandacht voor het 
vrouwenvoetbal. We hebben bijvoorbeeld in de MC1 een aantal 
talenten rondlopen. Als we wat hoger zouden spelen kun je 
deze speelsters ook wat bieden en heb je niet de kans dat ze 
vertrekken naar andere verenigingen. Dit is zeer belangrijk voor 
de continuïteit van het vrouwenvoetbal binnen SC Franeker.”

Remco Metselaar
Naast Maikel Baar staat dit seizoen Remco Metselaar op het 
trainingsveld. Remco die al jaren de vrouwen/meiden tak van 
SC Franeker training geeft heeft hiermee promotie gemaakt. 
“Remco en Ik werken op basis van gelijkwaardigheid. Ik bedenk 
de trainingen maar als Remco input heeft voegen we dit eraan 

toe. Als er een grote groep is splitsen we de groep in tweeën. 
Hierdoor kunnen we beide de focus leggen op het onderdeel 
dat we die training behandelen. Remco zou een voorbeeld voor 
velen binnen SC Franeker moeten zijn. Wat hij allemaal doet 
voor SC Franeker en met name de Vrouwen tak is ongelofelijk.”

Aandacht voor het Vrouwen voetbal
Het trainen bij Franeker ervaart Maikel als zeer positief. 
“De faciliteiten zijn uitstekend. Er liggen twee prachtige 
kunstgrasvelden waar we onze trainingen op afwerken. Rondom 
het dames voetbal wordt er verder weinig gedaan voor de 
dames. Alleen Dirk Groen maakt zich binnen het bestuur hard 
voor het dames voetbal. Daarnaast hebben we met Iris Marleen 
nog iemand die ons in de TC vertegenwoordigt. Dit vind ik te 
mager. Ik vind het jammer dat er niet meer voor gebeurd. Zo 
hebben we bijvoorbeeld nieuwe trainingspakken en tassen 
nodig. Maar hier wordt niet actief achteraan gegaan door de 
sponsorcommissie. Een gemiste kans!”

Gras of kunstgras?!
Trainen doet Vrouwen 1 en 2 op kunstgras. Waar de speelsters 
hun wedstrijden gaan spelen laat Maikel Baar afhangen van 
de tegenstander. “Komend seizoen willen we graag op het 

hoofdveld spelen. De ambiance die daar hangt is 
geweldig. Natuurlijk gaan we ook wel tactisch kijken 
naar de tegenstander. Als we denken op het kunstgras 

meer kans te 
hebben om te 
winnen doen we 
dat natuurlijk!”BIJ SC FRANEKER NAAR EEN HOGER PLAN TILLEN’’

‘’IK WIL HET VROUWENVOETBAL
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orig jaar maakte u in deze presentatiegids kennis 
met de Activeitencommissie van SC Franeker:
dé commissie die zich hard maakt voor het or-
ganiseren van diverse activiteiten voor leden en 
niet-leden van de sportclub. Maar uit wie bestaat 

dit gezelschap eigenlijk en wat wordt er allemaal gedaan?

De activiteitencommissie ging ooit van start met slechts 
zes vrijwilligers. Nu is dat aantal tot elf opgelopen. Taede 
Haarsma is voorzitter en wordt bijgestaan door Marco 
Jaarsma, Jos van Wijk, Eric Vellinga, Jan van Duijn, Roelof 
Lettinga, Eugenie van der Meulen, Rinand Post, Peter Hell-
inga, Jack van Emmen en Douwe Bosma. Alle leden komen 
minimaal eenmaal per maand samen om plannen te smeden 
en uit te voeren. 

Ieder lid heeft zijn eigen kwaliteiten en die worden voor 
elke activiteit gebruikt. Zo leidt bijvoorbeeld Jan van Duijn 
de organisatie rondom het FIFA-toernooi en is Eugenie van 
der Meulen hoofdverantwoordelijk voor de organisatie van 
de bingo.

Ook voor dit seizoen staan er spannende evenementen op 
het programma. Het is in ieder geval de bedoeling om de 
eerdergenoemde bingo en het FIFA-toernooi weer op te 
zetten. Maar, ook nieuwe activiteiten als een darttoernooi 
en een uitje naar de kerstmarkt liggen in het verschiet. 

Het doel van de commissie is om voor iedereen iets leuks 
te organiseren. Maar die mooie plannen kunnen alleen real-
iteit worden bij voldoende deelname. Daarom vragen wij u 
tijdig aan te melden als er een evenement aangekondigd 
wordt. En, ook niet onbelangrijk, vertel het door! 

Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit, laat het ons 
dan weten! Wij zullen ons best doen om aan uw wensen te 
voldoen.

Neem contact op met de activiteitencommissie via 
activiteitencommissie@scfraneker.nl

Namens de activiteitencommissie,
Eugenie van der Meulen
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      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,-

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
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SELECTIE ZONDAG 1 
2014/2015

Achterste rij v.l.n.r.:  Kasper Hoek (Leider), Laurens Looijenga (Grensrechter/Materiaalman),       
    Willem van Duijn, Mart Kuperus, Jan van Duijn, Jesse Hogendorp, 
    Kevin Tankink, Colin Braak, Mark Hoekstra, Rinze Werkhoven (Hoofdtrainer),  
    John Poelstra (Verzorger), Chris Alkema (Assistent-Trainer)   

Voorste rij v.l.n.r.: Wiebe van der Meer, Andries Rombout, Cor Boonstra, Sander Hoekstra, 
    Jort Hogendorp, Remco Reversma.
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SC FRANEKER 1
BLIKT VOORUIT
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ok dit seizoen is Rinze Werkhoven onze hoofdtrain-
er. Ondanks de degradatie naar de 4e klas, ziet hij 
voldoende mogelijkheden om terug te keren naar een 
hoger niveau. Maar hij blikt ook terug op het voor Oran-

je zo succesvol verlopen Wereldkampioenschap.
  
Hoe heb jij het WK als trainer beleefd?
“Het was zeker geen saai toernooi, maar ik heb niet vaak op het 
puntje van mijn stoel gezeten. Duitsland was de beste ploeg 
en speelde het mooiste voetbal. Om er op zo'n groot podium te 
staan is een hele klus, alles wordt beslist door de kleine dingen. 
Als Spanje bijvoorbeeld de 2-0  tegen Nederland had gescoord, 
hadden ze gewoon mee gedaan om de titel. Wat mij het meeste 
is bijgebleven is natuurlijk het nieuwe systeem van Oranje 1:5:3:2 
met 3 centrale verdedigers.”
 
Waarom is Duitsland de terechte wereldkampioen?
“Duitsland is al vanaf 2004 onder Löw bezig met een ander 
tactisch concept (speelstijl). Het motto was toen ''mooi voetbal is 
belangrijker dan resultaat.'' Dat resultaat komt vanzelf met zoveel 
talent. Daarom vind ik Duitsland de terechte wereldkampioen. 
Overal zat een idee achter, de Duitsers waren dan ook fitter en 
sneller in handelen en er zat veel meer beweging in het elftal dan 
bij de andere landen. Wat de Duitsers ook beheersten was de snel 
uitgevoerde combinatiecounter. Een goed voorbeeld daarvan was 
de wedstrijd tegen Brazilië.”
 
Oranje heeft Nederland qua voetbal weer op de kaart gezet. 
Maakt het team een kans om over twee jaar Europees kampioen te 
worden?
“Als Oranje de wilskracht en mentaliteit kan vasthouden van de 
laatste twee wereldkampioenschappen, kunnen we over twee 
jaar Europees kampioen worden. We zien het nu ook weer op de 
Nederlandse velden, er zit nog genoeg talent. Maar belangrijker 
is de juiste mix van jong en oud. De vraag is hoe de spelers die 
nu in het buitenland actief zijn zich verder gaan ontwikkelen. En 
speelt Robben nog op hetzelfde niveau? Verder, hoe is het met 
Van Persie? En hebben we tijd genoeg om een nieuwe Sneijder te 
creëren? Allemaal toekomstmuziek, de tijd zal het leren.”
 
Hoe kijk jij terug op het afgelopen seizoen als hoofdtrainer van SC 
Franeker?  Welke positieve zaken heb jij ondanks de degradatie 
gezien? En hoe heb jij de spelers gemotiveerd weten te houden?
“Het was een behoorlijk zwaar jaar voor mij als hoofdtrainer. Ik 
ben nog nooit als hoofdtrainer van een club gedegradeerd en dan 
gebeurt het je uitgerekend bij je eigen club. Ik had toch een bep-
aald verwachtingspatroon van SC Franeker. Wij (spelers en trainer) 
moesten dan ook enorm aan elkaar wennen. Na 12 jaar elders te 
hebben getraind, had ik toch nog steeds hetzelfde beeld van de 
vereniging als toen ik zelf nog voetbalde. Vooral in de organisatie. 
Er is in die tussenliggende periode veel veranderd. Positieve zaken, 
ondanks de degradatie, waren er genoeg. Op een gegeven mo-
ment, na lang zoeken en uitproberen, waren we eruit wat de beste 
speelwijze is die bij deze groep past. Hier kunnen we verder mee 
in de toekomst. Ondanks de degradatie hebben we enorm hard 
gewerkt aan de nieuwe speelwijze en je kon in de laatste fase van 
de competitie zien dat het loonde. De basis is gelegd en nu verder 
door ontwikkelen en oogsten in de komende seizoenen.”
  
Wat zijn je verwachtingen voor het seizoen 2014/2015? Wanneer 
is het seizoen voor jou geslaagd?
“Het seizoen is voor mij pas geslaagd als we een prijsje pakken. 
Dat kan een periode zijn, maar het liefst worden we kampioen. We 
willen als team dan ook zo snel mogelijk terug naar de 3e klas. Dit 
jaar promoveren de nummers één en twee rechtstreeks en er zijn 
twee  periodes te verdelen.”
 

Wat verwacht jij van de spelers die vanuit de jeugd zijn doorge-
stroomd naar de eerste selectie?
“Ik verwacht van de spelers die zijn overgekomen eigenlijk wel 
veel. Er zitten echt een paar spelers tussen die het niveau aankun-
nen. De vraag is alleen of ze dat een heel seizoen lukt. Ze hebben 
in ieder geval een goede basisopleiding bij de A1 gehad, de spe-
lers weten zodoende wat er van ze verwacht wordt.”
 
A1 werd vorig seizoen kampioen. Hoe staat de jeugdopleiding er 
in jouw ogen voor? En welke rol zie jij daarin voor jezelf wegge-
legd.
“Dat A1 kampioen is geworden is goed. Nu is het aan Chris Alkema, 
Edwin Hiemstra en Piet Deelstra de taak om ze in de hoofdklasse 
te behouden. De jeugdopleiding staat er redelijk op, al is de vraag 
naar een hoofd jeugdopleiding, wat mij betreft prioriteit nummer 
één. Zoals zo vaak gaat er veel aandacht uit naar de standaard-
teams en te weinig naar de talenten in lagere teams. Ik zou dit 
dan ook graag hoog op de agenda willen zetten bij de Technische 
Commissie. Investeren in spelers en jeugdtrainers die de wilsk-
racht en mentaliteit hebben om hogerop te komen. Mijn rol hierin 
zal adviserend zijn. Ook zou ik graag met Jochum Prins door willen 
gaan met het houden van een presentatie over het omgaan met 
jeugdvoetballers en het geven van trainingen aan de jeugd.”

 

Het komend seizoen gaat de club stil staan bij haar functioneren.  
Wie zijn we nu eigenlijk en wat zijn onze dromen? Waar zijn we 
goed in en wat kan er beter? Hoe ziet onze vereniging er over 
vijf jaar uit? Welke ambitie hebben we, hoe bepalen we die en op 
welke wijze creëren we draagvlak bij de leden? Welke ideeën heb 
jij hierover?
“Deze vragen stel ik mijzelf ook wel eens. Wat de club betreft 
moet je blijven en durven te investeren in de jeugdopleiding en 
de algemene organisatie. Ook is het voor mij van groot belang 
dat er een hoofd jeugdopleiding aangesteld, wordt met als taak 
het verbeteren en opleiden van het kader voor alle jeugdteams. 
Tevens zijn we als Technische Commissie het beleidsplan aan het 
herschrijven met een duidelijke missie en visie voor de toekomst 
van SC Franeker. Wat mij wel zorgen baat is de zondagafdeling 
met twee prestatieteams met maar een selectie van maximaal 
28 spelers. Het is dan ook erg belangrijk voor het bestuur om een 
duidelijk standpunt in te nemen waar we op zeer korte termi-
jn staan met de zondagsafdeling. Bij de vereniging zijn op dit 
moment veel positieve activiteiten, laten we dit vooral doorzetten 
om een goede basis te creëren voor de toekomst voor alle spelers 
vrijwilligers en kaderleden.”

 “Club moet blijven en durven te

 investeren in jeugdopleiding

 en algemene organisatie”

O
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07-09-2014   SC Franeker   -   Tijnje    
14-09-2014   Gorredijk   -   SC Franeker  
21-09-2014   SC Franeker   -   Irnsum    
28-09-2014   RKO    -   SC Franeker
05-10-2014   Dronrijp    -   SC Franeker   
12-10-2014   SC Franeker   -   Warga   
26-10-2014   Renado    -   SC Franeker   
02-11-2014   SC Franeker   -   Akkrum   
09-11-2014   THOR    -   SC Franeker
23-11-2014   SC Franeker   -   Bolsward SC   
30-11-2014   Black Boys   -   SC Franeker   
07-12-2014   SC Franeker   -   Terschelling   
14-12-2014   Nieuweschoot   -   SC Franeker  
25-01-2015   SC Franeker   -   Gorredijk   
01-02-2015   Irnsum    -   SC Franeker   
08-02-2015   SC Franeker   -   RKO   
22-02-2015   SC Franeker   -   Dronrijp   
01-03-2015   Warga    -   SC Franeker   
08-03-2015   SC Franeker   -   Renado   
22-03-2015   Akkrum    -   SC Franeker   
29-03-2015   SC Franeker   -   THOR   
12-04-2015   Bolsward SC   -   SC Franeker   
19-04-2015   SC Franeker   -   Nieuweschoot  
26-04-2015   Tijnje    -   SC Franeker   
03-05-2015   Terschelling   -   SC Franeker   
10-05-2015   SC Franeker   -   Black Boys

PROGRAMMA OVERZICHT
SC FRANEKER 1 2014/2015
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Mijn naam is Taede Haarsma, 39 
jaar oud, getrouwd met Titia en 
woonachtig in Franeker. Vader van 
Jort (C2), Marije (MD1) en Femke. 
In het dagelijks leven werk ik op de 
Csg. Anna Maria van Schurman (AMS) 
in Franeker als Zorgcoördinator en 
docent geschiedenis.

Op mijn 7de ben ik begonnen met 
voetballen bij VVTzum twee jaar later 
heb ik de overstap gemaakt naar de 
E’tjes van ScFraneker. Tot mijn 20ste 
heb ik gevoetbald voor ScFraneker 
maar door studie en werk ben ik er 
toen mee gestopt. Toen Jort ging 
voetballen bij de F’jes kwam ik weer 
terug op het sportcomplex maar nu 
als voetbalvader. Als voetbalvader 
heb ik inmiddels verschillende ding-
en gedaan voor de club; Coach, Train-
er, Materiaalman, grensrechter. 

Vorig jaar werd ik gevraagd om de 
activiteitencommissie op te starten 

en vanuit die rol ook zitting te ne-
men in het bestuur. Sinds kort ben ik 
daarnaast ook Vice-voorzitter. 

Inmiddels bestaat de Activiteiten-
commissie al uit 11 mensen die van 
alles organiseren; Bingo, AHplaatje-
sactie, FIFAtoernooi, BBQ etc. Vooral 
het enthousiasme van de commissie 
leden is prachtig om te zien, hieruit 
blijkt maar weer dat met elkaar van 
alles kunnen organiseren waardoor 
het leuk is om bij ScFraneker te zijn/
horen.   

Vanuit mijn rol als voetbalvader, 
voorzitter van de Activiteitencom-
missie en Bestuurslid hoop ik ook 
het komende jaar weer tijd en en 
energie te steken in deze mooie 
voetbalvereniging. 

Met vriendelijke groet,
Taede Haarsma

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Joop Roosma, gebor-
en en getogen in Franeker. Ik ben 
getrouwd met Els. Vorig jaar ben ik 
door jullie gekozen als de nieuwe 
secretaris en dat betekende voor mij, 
na een hele lange afwezigheid, weer 
een terug-keer bij de club waar ik 
ooit als vrijwilliger begonnen ben. 
Ooit, zoals zovelen van ons, begon-
nen als speler in de jeugd en daarna 
naar de senioren, maar ik had als 
snel door dat besturen mij beter 
afging dan het voetballen zelf.

Lang geleden, dat was nog voor de 
fusie van Freno en Froonacker naar 
sportclub Franeker, ben ik lid van 
jeugd bestuur en leider van diverse 
elftallen geweest.

Vanaf mijn terugkeer bij Sport-Club 
Franeker heb ik mij erg welkom 
gevoeld bij de club en ik hoop, 
samen met het bestuur, dat onze 
nieuwe leden dat gevoel ook krijgen.

Ik heb dit eerste jaar voor mij 
gebruikt om de club, die voor mij 
toch wel veel veranderd was, beter 
te leren kennen, door er vooral veel 
te zijn op zaterdag en op zondag bij 
ons eerste team. Door het aantreden 
van onze nieuwe voorzitter, waar 
ik heel bij mee ben, merk ik dat er 
ook een nieuw elan binnen de club 
is ontstaan en met dat elan wil ik 
samen met ons bestuur deze mooie 
club verder helpen.

Hallo,
Ik ben Irene Hellinga, getrouwd met 
Peter en we hebben één zoon, Thimo 
en wonen in Franeker. Momenteel 
werk ik in de thuiszorg wat ik met 
veel plezier doe. Erg dankbaar werk.

Van jongs af aan ben ik al gek op 
voetbal en vind het dan ook leuk 
dat mijn man en zoon dat ook zijn. 
We zijn dan ook regelmatig te zien 
op de velden bij SC Franeker. Mijn 
zoon speelt nu in de E1 en mijn man 
traint nog twee andere E teams. Toen 
ik hoorde dat er een E coördinator 

gezocht werd, heb ik mij meteen 
aangemeld. Zowel op school als nu 
bij SC Franeker vind ik het erg leuk 
om iets voor kinderen te kunnen 
betekenen en als ik dat op deze 
manier in goede banen kan lijden, 
vind ik dat fijn om te doen. Ik ben 
daardoor ook erg nauw betrokken bij 
alles wat met het voetbal te mak-
en heeft en ben dan ook graag de 
vrijwilliger die daar extra tijd in wil 
steken. Het is belangrijk dat kinder-
en sporten en als ze voor voetbal 
kiezen, wil ik dat ze dat met heel 
veel plezier doen!
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SC Franeker opent het voetbalseizoen 2014/2015 
met een fonkelnieuw seniorenteam: Zaterdag 6. 
Opgezet en aangestuurd door leiders Willem 
Meinders en Sicco Osinga. En bij zo’n nieuwe 
equipe horen ook nieuwe regels, nieuwe spelers 
en vooral heel veel spirit. ‘Ze hebben nu al een 
groepsapp, man! Kun je nagaan hoe enthousiast 
ze zijn.’

et is een mooie zomeravond, eind 
augustus. De zon zinkt langzaam achter 
de huizen en de wind waait rustig over 
het veld. Er zijn veel mensen naar de 
sportclub gekomen; het eerste speelt. 

Een heuse streekderby tegen FC Harlingen. Achter 
de goal van de Franekers staat een fris ogend 
groepje jongens: het zesde. Het is inmiddels een 
paar minuten over acht en er staan nog maar een 
handvol jongens klaar. Een van de voetballers 
denkt hardop en zegt: ‘Ik dacht dat we acht uur 
afgesproken hadden!’ Leider Willem Meinders 
knikt. Kort daarna verschijnen er meer spelers en kan de training 
beginnen. Terwijl het eerste de beslissende 4-2 tegen de touwen 
werkt, slentert het zesde richting trainingsveld.

Mooie mix
Willem is erg enthousiast over zijn jonge senioren. “De kern van 
het team bestaat uit spelers die vorig jaar in A2 zaten. Daarnaast 
komen er nog wat van Zondag 3 over en nog een paar uit andere 
seniorenploegjes. Gelukkig hebben we nu een vrij grote groep, 
een vaste trainer (Laurens Looijenga) en een vaste scheidsrechter 
(Roelof Lettinga). Als we dat niet hadden, dan was ik er niet eens 
aan begonnen.”

Ondertussen lopen op de achtergrond de jongens warm. Eén ron-
dje om het veld en wat rek- en strekoefeningen. Daarna wordt het 
er wat gepingeld en op doel geschoten. Met de bal erbij straalt 
het plezier er vanaf bij de jongens. En juist dat plezier is vol-
gens Willem belangrijk. “We hebben ook een kwalitatief mindere 
categorie spelers. Die voetballen omdat ze het gewoon heel leuk 
vinden. Daarnaast is er ook een deel dat echt wil presteren. Die 
mix is hartstikke mooi.”

Onderdak
Maar waarom is zo’n nieuw team eigenlijk nodig? Het gebeurt 
immers wel eens dat ploegen van Franeker op de wedstrijddag 
te weinig spelers hebben. “Het viel me al twee jaar op dat veel 
jongens die naar de senioren gaan geen team kunnen vinden om 
in te stromen en dan stoppen met voetballen”, vertelt Willem. “Dat 
vond ik harstikke jammer, want er zitten genoeg goede voetballers 
bij. Sicco en ik kwamen toen op het idee een jong seniorenteam 
op te richten. Juist om die jongens een soort onderdak te geven. Zo 
blijven ze in ieder geval behouden voor de sportclub.”

Trainer Laurens komt een kwartiertje later aanlopen. Hij moest 
vlaggen bij het eerste en kon daarom niet zijn nieuwe spelers 
begroeten. De meeste jongens kent hij nog van vorig jaar. 

Toen trainde hij ze bij de A2. “Nogmaals, ik ben blij dat we een 
vaste trainer en scheidsrechter hebben. Daar zelf staan is ook 
niks waard”, zegt Willem tevreden. Hij vervolgt zijn verhaal over 
de grote selectie. “Kijk, er zijn altijd een paar die op zaterdagoch-
tend moeten werken. Daniël bijvoorbeeld zit bij de Lidl achter de 
kassa. Als hij moet werken dan moet ik wel spelers achter de hand 
hebben.” 

Regels
Een doel hebben de tweede leiders nog niet met het zesde. Wel 
worden er alvast wat regels ingesteld en aan de groep voorgelegd. 
Zo mag er na de wedstrijd wel in de kantine worden nagezeten, 
maar dan wel op een eerlijke manier. Willem is hierover kort, 
maar krachtig: “Nazitten is prima, maar wel even inleggen dan.” 
Daarnaast moet elk teamlid een keer een wedstrijd fluiten bij de 
pupillen. Doe je dat niet dan sta je twee wedstrijden langs de kant. 
Volgens Willem zegt anders de een na de ander af.  

Het is inmiddels half negen en compagnon Sicco Osinga deelt 
de spelersgroep in tweeën. Willem haalt de hesjes op en deelt ze 
uit. Kort daarna kan het partijspel beginnen. Jongens als Jeroen 
van der Horst, Erik Span en Jeroen Meinders (ja, de zoon van) zijn 
duidelijk gebrand zich te laten zien. Maar ook Jack van Emmen, 
Tjitse Oegema en de gebroeders Koning lopen de longen uit hun 
lijf. Willem kijkt tevreden toe. “Ze hebben ook al een groepsapp 
aangemaakt, man! En dat terwijl we nog niet eens een wedstrijd 
gespeeld hebben. Kun je nagaan hoe enthousiast ze zijn.”

‘‘NAZITTEN IS PRIMA, 

H

MAAR WEL EVEN INLEGGEN DAN.’’

Leider Sicco Osinga langs de lijn.    

Door Oane Born
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ok dit jaar wordt er wederom de grote SC Franeker Quiz 
gespeeld. Ken jij de club uit je duimpje? Ben jij diegene 
die alles over SC Franeker weet? De juniorenquiz kan 

worden ingevuld door leden tot en met de C-categorie en de sen-
iorenquiz door de oudere leden. 

Onder de inzendingen verloten wij voor zowel de senioren als voor 
de junioren 2 kaarten voor de wedstrijd Cambuur – Nac Breda op 
zaterdag 6 december 2014.

Probeer de quiz zo juist mogelijk in te vullen! Je kan je antwoorden 
tot 31 oktober 2014 sturen naar: 

presentatiegids@scfraneker.nl 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Personen die 
mee gewerkt hebben aan deze gids zijn uitgesloten van deelname! 

Door Skelte Anema

In welk jaar zijn beide  
voetbalclubs gefuseerd tot 
SC Franeker?

02

Wie volgt Martijn Metse-
laar op als Scheidsrechter 
Coördinator?

04

Uit welke 2 voetbalclubs is 
SC Franeker ontstaan?01

Hoeveel zaterdag en-  
zondagelftallen (incl. 
dames) brengt SC Franeker 
in het seizoen 2013/2014 
op de been?

03

QUIZ

SENIOREN QUIZ

DE GROTE
SC FRANEKER

O

SENIORENQUIZ
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Hoe heet het sportcomplex 
van SC Franeker?06

Wie is sinds juni 2014 de 
nieuwe voorzitter van SC 
Franeker?

08

Welk bedrijf zette 22 au-
gustus zijn handtekening 
onder een hoofdsponsor 
overeenkomst met SC 
Franeker?

05

Op welke positie is het 
eerste elftal vorig jaar 
geëindigd?

07

Hoeveel ereleden heeft  
SC Franeker? (bonuspunten 
voor het noemen van  
namen)

10
Wat zijn de kleuren van het 
uittenue van SC Franeker?09
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JUNIOREN QUIZ

Wat zijn de kleuren van het 
thuistenue van SC Franeker?01

A
B
C

Geel & Blauw

Wit & Geel

Blauw & Wit

Hoeveel kleedkamers heeft SC 
Franeker als je de kleedkamers 
in de Trije niet meerekent?

02
A
B
C

6

8

10

Hoeveel scoreborden staan er 
langs het hoofdveld van SC 
Franeker?

03
A
B
C

0

1

2

Het 1e elftal van SC Franeker 
wordt getraind door ... 04

A
B
C

Wiebe vd Meer

Chris Alkema

Rinze Werkhoven

Hoeveel leden heeft SC Franek-
er?05

A
B
C

750

1000

1250

Wie is geen speler van het 1e 
elftal van SC Franeker?06

A
B
C

Remco Metselaar

Sander Hoekstra

Wiebe vd Meer

Hoeveel kunstgrasvelden heeft 
SC Franeker?07

A
B
C

1

2

3
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financiële
dienstverlening

Joure | Leeuwarden | Franeker

• Financieringsaanvragen bedrijven

• Ondernemingsplan

• Administratieve zaken

• Fiscale zaken

• Salarisadministratie

  Nieuwe
vestiging

Voor meer informatie:

0513-414600
www.eijgen.nl
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DANIECK MOLLEMA

LEEFTIJD:  16 JAAR
POSITIE:  NUMMER 10
WERK:  POIESZ FRANEKER
SCHOOL:  HAVO, ECONOMIE &   
  MAATSCHAPPIJ

MARCELLA MOLLEMA

LEEFTIJD:  16 JAAR
POSITIE:  RECHTSMID
WERK:  POIESZ FRANEKER
SCHOOL:  HAVO, ECONOMIE &   
  MAATSCHAPPIJ

DE GETALENTEERDE VOETBAL TWEELING!

oe vaak kom je op de velden een voetbaltweeling 
tegen? Hoe vaak kom je in een eerste elftal een voet-
baltweeling tegen? Danieck en Marcella Mollema 
uitkomend in Vrouwen 1 is zo’n tweeling. Beide zusters 

zijn volgens hun trainer Maikel Baar uitermate getalenteerd. Maak 
kennis met deze voetbalgekke tweeling.

Wie denkt dat beide meiden zonder slag of stoot op voetbal zijn 
gegaan komt bedrogen uit. Er was een ware revolutie voor nodig 

in huize Mollema. “Eerst deed ik aan paardrijden en tennis. In mijn 
vrije tijd voetbalde ik met de jongens op een trapveldje bij ons 
in de buurt, zo ben ik in aanraking gekomen met voetbal.” Vertelt 
Danieck. Marcella haakt in “Ik zat samen met Carlijn Brouwer op 
volleybal. Maar wou eigenlijk meteen al op voetbal. Toen Danieck 
eenmaal lid was konden mijn ouders mij ook niet meer tegen 
houden.”

H

DANIECK EN MARCELLA MOLLEMA



Het duurde enkele jaren voordat beide dames op voetbal mocht-
en. “Onze moeder moest even aan het idee wennen. Paardrijden, 
tennis en volleybal zijn meisjes sporten. Voetbal zag onze moeder 
als een jongenssport.” Vertellen beide dames. Uiteindelijk na hun 
twaalfde verjaardag mochten beide dames op voetbal. Danieck 
werd als eerste lid en kwam in MD8, nu te vergelijken met een 
MD2 team. Niet veel later volgde Marcella, zij kwam in MD7. 

Trainers 
Beide dames kregen indertijd training van Remco Metselaar. 
“Remco is de grondlegger van de jonge groep dames die dit 
seizoen bij het Vrouwen 1 team is gevoegd. Remco maakte voet-
bal voor ons interessant en maakte van de MD7 en 8 uiteindelijk 
de MC1.” In de MC1 periode is het team uitgegroeid tot een vrien-
dengroep. Prestatievoetbal werd gecombineerd met plezier. “Cor 
Boonstra die vorig seizoen onze trainer bij de MB1 was speelde 
hier ook een belangrijke rol in. Cor had een klik met onze groep. 
Hij is van nature een rustige trainer. Tijdens de training uiterst 
serieus, maar erna konden we bijvoorbeeld leuk met hem kletsen. 
Door deze gezelligheid gingen we als groep beter presteren.” 
Vertelt Marcella

Na Remco Metselaar en Cor Boonstra is Maikel Baar de derde 
trainer met wie de dames in aanraking komen. Danieck begint: 
“Mijn eerste indruk van Maikel is dat hij heel erg gedreven is. Hij 
wil perse winnen en het beste team maken. Bij de MB1 lag de 
nadruk meer op plezier hebben. Bij Vrouwen 1 en 2 ligt de nadruk 
op winnen.” Marcella haakt in. “Maikel heeft een duidelijk verhaal, 

dat vind ik goed. Persoonlijk houd ik niet van de onzekerheid of 
ik met Vrouwen 1 of 2 mee moet. Het is anders dan we de laat-
ste jaren gewend waren. Ik hoop niet dat hierdoor meiden gaan 
afhaken.”

MA1 of Vrouwen 1 en 2 
Aan het einde van het seizoen 2013-2014 stond het vrouwen 
voetbal van SC Franeker voor de keuze. Nemen we de piramide 
zoals die bij het jongensvoetbal is over of gaan we eerst onze 
eigen weg. Er werd uiteindelijk voor gekozen om niet een MA1 
team in te schrijven maar de MB1 bij de Vrouwen selectie 
te voegen. 

Marcella: “Ik zou 
ooit zelf wel een 
team willen gaan 
trainen. Dat lijkt me 
wel erg leuk.”
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Marcella en Danieck hadden dit graag anders gezien. Marcella: 
“Liever had ik de MB1 ploeg van afgelopen seizoen bij elkaar 
gehouden en in de MA1 gespeeld.” Danieck vult haar zusje aan. “ 
In Vrouwen 1 is het allemaal wat serieuzer. Op maandag trainen 
we samen. Op woensdag trainen we in de samenstelling van de 
selectie waarmee we zaterdag de wei in gaan. Onze voorkeur lag 
er om samen als team bij elkaar te blijven. Dus een MA1 team. 
Dit kon helaas niet omdat Vrouwen 1 dan niet een volwaardige 
selectie had.”

Voetbal kijken 
Je kunt er tegenwoordig op TV bijna niet meer om heen. Voetbal. 
Tijdens het WK zat Daphne Koster op de bank bij Studio Brasil en 
bij Voetbal International schuift zo enkel ook wel eens een vrouw 
aan. Wat vinden beide dames van voetbal kijken op TV. Marcella: 
“Voetbal kijken op TV vind ik wel leuk. Ik ben niet echt supporter 
van een club, dus ik ga er niet speciaal voor zitten. Als Danieck 
een voetbalwedstrijd ervoor heeft dan kijk ik wel mee. Maar het 
is thuis niet echt een gewoonte. Maar bij mijn vriend Tom kijken 
vind ik wel leuk.” Bij Danieck ligt het iets anders. “Gewoon voetbal 
kijken vind ik wel leuk, als ik op het complex van SC Franeker ben 
blijf ik geregeld even bij een wedstrijd kijken. Marcella vindt er 
volgens mij niet zoveel aan. Ook mag ik graag voetbal kijken op 
TV. Voor een spannende wedstrijd kun je mij wel wakker maken. 
Als ik alleen thuis ben zet ik de TV geregeld op Fox Sports. Zodra 
er dan iemand thuis komt ben ik de regie over de TV wel meteen 
kwijt en komt er een andere zender voor.”

Boete pot 
Met de komst van Maikel Baar als trainer is er een hoop verand-
erd bij Vrouwen 1. De discipline was niet altijd even goed. Om dit 

te veranderen is er een boete pot ingevoerd. Danieck “De boete 
pot heeft volgens mij wel zin, voor de discipline in het team is het 
goed. Zelf meld ik me altijd wel af, dus voor mij persoonlijk is het 
niet nodig. Het geld wat we ophalen doordat speelsters zich niet 
afmelden gaan we gebruiken voor een uitje. Er staan verschil-
lende bedragen voor het niet of te laat afmelden.” Marcella heeft 
een iets andere kijk op de boete pot. “Maikel had wel gelijk de 
aandacht van de speelsters met de boete pot. Maar ik weet niet of 
het wel bij onze groep past. Ik zeg zelf ook wel eens op het laatst 
af. Ik kan school niet altijd even goed plannen en als je ziek bent 
is het bijvoorbeeld ook moeilijk om je op tijd af te melden. Ik 
denk dat hij het beter geleidelijker had kunnen brengen. Het is nu 
nogal een hot item binnen de groep. Als je iets invoert dan zul je 
het ook moeten handhaven dat maakt het nogal lastig.”

Marcella: “Bij de jongens zie je dat 
er bij de standaard team een 
trainingspak en of tas is. Dat zou ik 
ook wel erg graag willen. Ik denk 
dat de organisatie rond de jongens 
gewoon beter is geregeld.”

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
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Thuis in
   elke
 keuken

Al 40 jaar staan wij voor u klaar met onze vakkennis en goede service. 
                        Dat is met recht een vertrouwd adres.

* Keukens in elke stijl
* Voor elk budget  
* Aandacht voor ontwerp 
* Vakkundige volledige montage

Maatwerk keukens

Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Noord 38  Franeker 0517-392901  www.mulderkeukens.nl  info@mulderkeukens.nl

     
     Ook voor het vervangen van 
      apparatuur en werkbladen.

Dorpsstraat 48A   8813 JC Schalsum    T: 0517 392 466    M: 06 134 34 700   I: www.artegiardino.nl

Ook uw volkstuin frezen wij tegen een redelijk tarief

Maaien
Snoeien

onkruidbestrijding

Renovatie

Aanleg
Onderhoud

Maaien
Snoeien

onkruidbestrijding

Renovatie

Onderhoud

We hebben alle materialen om het groot onder-
houd te doen. Kortom bel of mail voor een o�erte, 
dan komen wij er vast samen uit! 

Onderhoud van tuinen voor
particulieren & bedrijven

Peter Kooistra

Snoeien

Als professionele hovenier voelen wij de seizoenen 
aan en weten wij hoe een tuin te onderhouden.

Onderhoudsopties waaruit u kunt kiezen bij de    
verzorging van uw tuin zijn: intensief,  maandelijks 
of per kwartaal. Wij staan altijd voor u klaar!

U kunt bij ons terecht voor onderhoud zoals:

 - maaien
 - bosmaaien
 - snoei/rooiwerk
 - chemische onkruidbestrijding
 - hagen knippen
 - schoonmaken borders

Ieder na- en voorjaar moeten vaste planten, 
heesters en bomen gesnoeid worden. Hiervoor 
hebben wij alle materialen tot onze beschikking.

jouw ticket
naar...

reis
buro
franeker

E i s e  E i s i n g a s t r a at  8 ,  F r a n e k e r  |  0 5 1 7  -  3 8  4 4  0 0 
f r a n e k e r @ r e i s b u r o f r a n e k e r . n l  |  r e i s b u r o F r a n e k e r . n l

sin
ds 

19
94 B.V.

• onderhoud • renovatie • nieuwbouw • zinkwerk

De Alde Mar 13
9035 VP Dronrijp
T. 0517 - 23 97 97  F. 0517 - 23 97 98
www.feenstra-dakbedekking.nl

Oostelijke Industrieweg 25/A  
8801 JW Franeker  •  T. 0517-398107  

info@haarsmaendebruin.nl

•  AAnbouw 
•  DAkkApel 
•  RenovAtie 
•  koZiJnen 
•  nieuwbouw 
•  onDeRhouD 
•  bADkAmeRs 

kiJk vooR meeR info op:  www.hAARsmAenDebRuin.nl

bouwen voor maar 

6% btw
Vanwege de 

BTW-verlaging 
zijn onze diensten 

nog nooit zo 
voordelig geweest!
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Hertog van Saxenlaan 78  8802 PP Franeker 
T 0517-398000  E info@tulipinnfraneker.nl

W www.tulipinnfraneker.nl

www.abvakwerk.nl

Mensen met karakter
AB Vakwerk is koploper op het gebied van 

 flexi bele arbeid in Noord- Nederland. Met kennis 

en ervaring in de Agri & Food, Bouw, GWW, 

 Groenvoorziening, Industrie en  Logistiek is 

AB Vakwerk de partner voor uw (flex) personeel. 

Zoekt u mede werkers met passie voor vakwerk? 

Dan bent u bij AB Vakwerk aan het 

juiste adres. Met 10 vestigingen in 

 Friesland en Noord-Holland zijn 

wij altijd dicht bij u in de 

buurt.

Vestiging Berltsum
Hofsleane 57
9041 AM  Berltsum

T. 0518 - 40 93 40
E. berlikum@abvakwerk.nl 

AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING | UITZENDEN 

DETACHEREN | PAYROLL | WERVING & SELECTIE
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et is wellicht heel erg cliche om te starten met een 
dankwoord richting de sponsoren, maar we doen het toch. 
We hebben tot dusver nog niet zoveel nieuwe sponsoren 

mogen begroeten als  in het afgelopen seizoen. De tijd van ter-
ugval in sponsoring hebben we hiermee hopelijk defintief achter 
ons gelaten. De huidige sponsorcommissie welke een aantal jaar 
geleden is geformeerd, is in beginsel druk bezig geweest om 
structuur aan te brengen. Hierna volgde een periode van zaaien en 
inmiddels lijken we aan de oogst toe te zijn. Er zijn  deafgelopen 
periode dan ook al best wat successen behaald. 

Jelmer Rodenhuis, Rene Mulder, Cor Braak, Kasper Hoek en Franke 
Twerda vertegenwoordigen sinds twee jaar de sponsorcommissie. 
Gewapend met een sponsorbrochure waarin verschillende spon-
sorpakketten worden gepresenteerd proberen we het bedrijfsleven 
warm te maken voor het steunen van SC Franeker. En met succes 
dus. Zo hebben we de afgelopen periode mogen verwerlkomen: 
Sannes en Voorintholt, Rijsschool Posseth, Grandcafé de Doelen, 
Rijsschool Marga, Huis & Hypotheek, Hiemstra Financiële Dien-
sten, Eijgen Financiële Dienstverlening, Feenstra Dakbedekking, 
Dijkstra Woninginrichting, Notaris Ijdema, Optifit, Runner Meubels, 
AB Fryslan, ScheidingsAdviesNetwerk, Timmerbedrijf Nieborg, T. 
Zwart Maaimachines, Uythof Position Projects  en hebben we met 
Albert Heijn Gert en Mirjam Kuipers er de komende vijf jaar een 
extra hoofdsponsor bij. Zo spelen alle B-junioren vanaf dit seizoen 
in nieuwe shirts met Albert Heijn als shirtssponsor. 

SC Franeker kent namelijk niet één, maar meerdere hoofdspon-
sors (zie overzicht hiernaast). Verder hebben bedrijven als Uiting 
Reclame, Reisburo Franeker en Lodewijk Mode hun sponsoring 
uitgebreid en zet Multicopy Leeuwarden alle A-junioren na de win-
terstop in nieuwe kleding.

Nieuwe sponsoren betekent echter niet altijd direct meer fi-
nanciële armslag voor de club. Veelal worden er namelijk meer-
jarige overeenkomsten gesloten, waarbij SC Franeker in het eerste 
jaar de aanmaakkosten voor zijn rekening neemt. Verder haakt 
er in de huidige tijd jammergenoeg natuurlijk ook wel eens een 
sponsor af. We zijn inmiddels op de goede weg, maar zijn er nog 
(lang) niet! Om de sport voor een ieder betaalbaar te houden en 
de faciliteiten voor de jeugd te verbeteren is een groei in spon-
sorinkomsten absolute noodzaak. De opbrengsten zijn voor een 
club als SC Franeker nog altijd onder de maat, maar er ligt dan 
ook nog een groot potentieel. We hopen de huidige lijn dan ook 
verder voort te kunnen trekken, waarvoor extra hulp zeer wenselijk 

is. Mocht je interesse hebben om de sponsorcommissie te komen 
versterken, schroom dan niet om even contact Franke Twerda op 
te nemen. Zijn contactgegevens staan op pagina x. Ditzelfde geldt 
natuurlijk ook voor ondernemers welke geinteresseerd zijn in de 
(nieuwe) sponsormogelijkheden.

Club van 100
Ook de club van 50 is nieuw leven ingeblazen. In Sportkantine de 
Trije hangt inmiddels een prachtig mooi bord waarop alle namen 
op worden gepresenteerd (zie foto). Het bord is aangeboden door 
sponsor Uiting Reclame. Leden van de club van 50 kunnen zowel 
bedrijven als personen zijn welke SC Franeker jaarlijks een donatie 
van 50 euro doen. In ruil hiervoor wordt dus  hun (bedrijfs)naam 
gepresenteerd op het bord in de kantine. Hiernaast ontvangen de 
leden jaarlijks deze presentatiegids, hebben zij gratis toegang tot 
de thuiswedstrijden van het eerste elftal, worden ze uitgenodigd 
voor sponsorbijeenkomsten en misschien wel het belangrijkste: 
stimuleren zij het jeugdvoetbal van SC Franeker. Ook lid worden 
van de club van 50 en daarmee het jeugdvoetbal stimuleren? 
Stuur je contactgegevens naar sponsoring@scfraneker.nl en ont-
vang zo spoedig mogelijk bericht van ons.

SC Franeker clubapp
Wist u dat SC Franeker nu ook een eigen clubapp heeft? Voor elk 
elftal is er een eigen teampagina. Op de app zijn de stand, uitsla-
gen en het programma van jouw favoriete team te vinden. Ook 
eventuele afgelastingen in de winterperiode zijn hier eenvoudig 
op te vinden. De club app is ook interessant voor bedrijven welke 
online reclame willen maken. Elke pagina biedt advertentieruimte 
waardoor de reclame eventueel ook perfect op een bepaalde 
doelgroep is af te stemmen. Informeer voor de voorwaarden bij de 
sponsorcommissie via sponsoring@scfraneker.nl.

H

Albert Heijn Gert en Mirjam Kuipers binden zich voor de komende 5 jaar aan SC 
Franeker

DE SC FRANEKER 
CLUBAPP IS TE 

VERKRIJGEN IN 
DE GOOGLE PLAY 

STORE EN IN DE 
APPSTORE VAN 

APPLE, ZOEK OP 
SC FRANEKER 
EN JE ZULT DE 
APP VINDEN. 

SPONSORCOMMISSIE
SC FRANEKER
ER IS NOG VEEL TE BEHALEN
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• COMBISTRALEN B.V.
• DE JONG ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 
• MULTICOPY LEEUWARDEN
• GRANDCAFÉ DE DOELEN
• NOTARIS IJDEMA
• VAN DER WEERD INSTALLATIETECHNIEK
• AB FRYSLAN
• PÉPÉ SNACKSERVICE
• CAROLINE
• ARTE GIARDINO
• AUTORIJSCHOOL MARGA
• DEN BREEJEN SCHILDERS
• HET FRIESE TEGELBOERTJE
• TIMMERBEDRIJF NIEBORG
• BOUWBEDRIJF HAARSMA-DE BRUIN
• RKP BOUW
• BAKKERIJ SIESLING
• DE STADSHERBERG
• TIMMERBEDRIJF VAN SANTEN
• TOPPFLEX
• DIJKSTRA WONINGINRICHTING
• BRANDER BOUW BV
• DE BOGT FEN GUNÉ
• FBS BOUWGLAS
• OFFINGA KAPPERS
• AUTO DE BOER
• AUTOWASCENTRUM DIJKSTRA
• DE WAARD MAKELAARS
• BETTERFIT
• EIJGEN FINANCIËLE DIENSTVERLENING
• SHOEBY FASHION FRANEKER
• DE VLAS TRANSPORT
• T. ZWART MAAIMACHINES
• KAPSALON GALEMA
• HUIS & HYPOTHEEK FRANEKER
• PM MANNENMODE
• KEROFEN
• RIJSCHOOL POSSETH
• BODDEÜS ZIEN EN HOREN

• KUPERUS AUTOSCHADE
• GARAGE FOKKEMA
• COR VAN ZWOL
• JELLEMA SPECIALITEITEN
• LOONBEDRIJF WESTRA
• MARTEN’S VIS
• MECONAF BV
• OPTIFIT
• PIZZARIA TOSCANINI
• RABOBANK LEEUWARDEN-NOORDWEST FRIESLAND
• SIEMENS GROENTE EN FRUIT
• SLAGERIJ KG DIJKSTRA
• ELECTRO WORLD VAN DER  WEERD
• HEMA FRANEKER EN SINT ANNAPAROCHI
• GREIDANUS ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIES
• RUNNER MEUBEL LEEUWARDEN
• VELTMAN VIS
• SCHEIDINGSADVIESNETWERK
• GEZONDHEIDSCENTRUM HET WANT
• MUTA SPORT
• TOERKOOP REISBURO FRANEKER
• ERESDÉ
• SPORTKANTINE DE TRIJE
• SANNES & VOORINTHOLT
• UITING RECLAME
• KEIZER AUTOSCHADE 
• TULIP INN DE VALK
• BRAAK FINANCIËLE DIENSTEN
• REGTS
• BOUWBEDRIJF VAN MARRUM
• FEENSTRA DAKBEDEKKING
• RINTEC
• MULDER KEUKENS
• LODEWIJK MANNENMODE
• UYTHOF POSITION PROJECTS
• DE WITTE BLOEM
• CHINEES REST. “CHEUNG KWONG” BV
• HIEMSTRA FINANCIELE DIENSTEN
• SLAGERIJ EMILE TERPSTRA

SC FRANEKER BEDANKT 
AL HAAR SPONSOREN:

 SPONSOREN SC FRANEKER

 HOOFDSPONSOREN SC FRANEKER
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VOORZITTER
Henk Brijker

Tel: 06 39 28 24 49

e-mail: brijker@home.nl

VICE-VOORZITTER
Taede Haarsma

Plutobaan 6, 8802 BM Franeker

Tel: 0517 - 23 49 00

e-mail: taede@ziggo.nl

SECRETARIS 
Joop Roosma

Linthorst Homanstraat 6, 8802 XW Franeker

Tel: 06 22 50 96 57

e-mail: j.roosma@online.nl  

BESTUURSLID SPONSORING
Franke Twerda

Noord 35, 8801 KT Franeker

Tel: 06 55 37 30 07 

e-mail: sponsoring@scfraneker.nl

BESTUURSLID JEUGD
Yke Luinenburg

CF. Engelhardstraat 18, 8802 XZ Franeker 

Tel: 0517 - 39 04 45

e-mail: y.luinenburg@live.nl

BESTUURSLID ACCOMMODATIE EN MATERIAAL
Dirk Groen

Watersnater 2, 8802 DE Franeker

Tel: 06 53 59 42 47

e-mail: d.groen@home.nl

BESTUURSLID SENIOREN
Haitze Weistra

Prof. Venemastraat 10, 8801 DV Franeker

Tel: 06 47 38 04 44

e-mail: senioren@scfraneker.nl

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

jeugdcoördinatoren en ledenadministratie, zie www.scfraneker.nl 

Gert & Mirjam Kuipers.
Gewoon bij Albert Heijn

Leeuwarderweg 8a, 8801 BV Franeker, 0517 - 380 080

Openingstijden 

Maandag t/m woensdag  8.00 tot 20.00 uur
Donderdag en vrijdag  8.00 tot 21.00 uur
Zaterdag  8.00 tot 20.00 uur
Zondag 12.00 tot 18.00 uur

     ‘Het alledaagse 
           betaalbaar, 
       Het bijzondere 
        bereikbaar’Veel voordeel 

Bij Albert Heijn hebben we elke week 1000 Bonusaanbiedingen. 
Zo kan uw voordeel oplopen tot wel 50%! Naast scherp 
geprijsde A-merken vindt u bij ons ook heel veel AH Huismerk 
producten van gegarandeerde kwaliteit tegen vaste lage prijzen. 

     Welkom in uw  
          Albert Heijn.

Graag heten wij u welkom in onze gloednieuwe Albert Heijn. Een nieuwe winkel in 
uw buurt met dezelfde, vertrouwde gezichten.

Net als altijd staan we graag voor u klaar. Want bij ons kunt u service en kwaliteit 
verwachten. Naast bijzondere producten en acties, zijn we uiteraard een winkel 
voor de alledaagse boodschappen. Kom en beleef onze nieuwe Albert Heijn.  
Úw Albert Heijn.

Vanaf de opening tot en met zaterdag 23 november 2013 is het een prijzenfestival 
en krijgt u bij besteding vanaf € 15,- aan boodschappen altijd een prijs. 
Met onder meer een wasmachine, een i-pad, een flatscreen TV en nog veel meer 
spectaculaire prijzen.
 
Gert en Mirjam Kuipers,
Ondernemers.

Van komkommer  
tot kokosnoot. 
Op de groente en fruitafdeling vindt u 
wekelijks vijf soorten groente tegen 
lage marktprijsjes. En u kunt bij ons 
ook terecht voor bijzondere soorten sla 
of exotisch fruit. Bijna alle soorten 
groenten zijn daarnaast gewassen, 
gesneden en panklaar verkrijgbaar. 

Heeft u een avond minder tijd? We 
hebben een ruime keuze uit gezonde 
kant-en-klaar-maaltijden zoals, 
maaltijdsalades en stoommaaltijden.

Volop keuze in vlees. 
In uw nieuwe winkel bieden wij u  
veel keuze in vers vlees en gevogelte. 
Van een malse varkensschnitzel tot  
een sappige Zuid Amerikaanse biefstuk. 
Van hamburgers tot heerlijke kip.  
Wij vinden het heel gewoon dat u 
daar niet te veel voor betaalt. Daarom 
is veel van ons vlees verkrijgbaar in 
voordeelverpakkingen en zijn er elke 
week scherpe aanbiedingen. 

Veel voordeel 
Bij Albert Heijn hebben we elke week 1000 Bonusaanbiedingen. 
Zo kan uw voordeel oplopen tot wel 50%! Naast scherp 
geprijsde A-merken vindt u bij ons ook heel veel AH Huismerk 
producten van gegarandeerde kwaliteit tegen vaste lage prijzen. 

     Welkom in uw  
          Albert Heijn.

Graag heten wij u welkom in onze gloednieuwe Albert Heijn. Een nieuwe winkel in 
uw buurt met dezelfde, vertrouwde gezichten.

Net als altijd staan we graag voor u klaar. Want bij ons kunt u service en kwaliteit 
verwachten. Naast bijzondere producten en acties, zijn we uiteraard een winkel 
voor de alledaagse boodschappen. Kom en beleef onze nieuwe Albert Heijn.  
Úw Albert Heijn.

Vanaf de opening tot en met zaterdag 23 november 2013 is het een prijzenfestival 
en krijgt u bij besteding vanaf € 15,- aan boodschappen altijd een prijs. 
Met onder meer een wasmachine, een i-pad, een flatscreen TV en nog veel meer 
spectaculaire prijzen.
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tot kokosnoot. 
Op de groente en fruitafdeling vindt u 
wekelijks vijf soorten groente tegen 
lage marktprijsjes. En u kunt bij ons 
ook terecht voor bijzondere soorten sla 
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groenten zijn daarnaast gewassen, 
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Heeft u een avond minder tijd? We 
hebben een ruime keuze uit gezonde 
kant-en-klaar-maaltijden zoals, 
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In uw nieuwe winkel bieden wij u  
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Van een malse varkensschnitzel tot  
een sappige Zuid Amerikaanse biefstuk. 
Van hamburgers tot heerlijke kip.  
Wij vinden het heel gewoon dat u 
daar niet te veel voor betaalt. Daarom 
is veel van ons vlees verkrijgbaar in 
voordeelverpakkingen en zijn er elke 
week scherpe aanbiedingen. 

Veel voordeel 
Bij Albert Heijn hebben we elke week 1000 Bonusaanbiedingen. 
Zo kan uw voordeel oplopen tot wel 50%! Naast scherp 
geprijsde A-merken vindt u bij ons ook heel veel AH Huismerk 
producten van gegarandeerde kwaliteit tegen vaste lage prijzen. 

     Welkom in uw  
          Albert Heijn.

Graag heten wij u welkom in onze gloednieuwe Albert Heijn. Een nieuwe winkel in 
uw buurt met dezelfde, vertrouwde gezichten.

Net als altijd staan we graag voor u klaar. Want bij ons kunt u service en kwaliteit 
verwachten. Naast bijzondere producten en acties, zijn we uiteraard een winkel 
voor de alledaagse boodschappen. Kom en beleef onze nieuwe Albert Heijn.  
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en krijgt u bij besteding vanaf € 15,- aan boodschappen altijd een prijs. 
Met onder meer een wasmachine, een i-pad, een flatscreen TV en nog veel meer 
spectaculaire prijzen.
 
Gert en Mirjam Kuipers,
Ondernemers.

Van komkommer  
tot kokosnoot. 
Op de groente en fruitafdeling vindt u 
wekelijks vijf soorten groente tegen 
lage marktprijsjes. En u kunt bij ons 
ook terecht voor bijzondere soorten sla 
of exotisch fruit. Bijna alle soorten 
groenten zijn daarnaast gewassen, 
gesneden en panklaar verkrijgbaar. 

Heeft u een avond minder tijd? We 
hebben een ruime keuze uit gezonde 
kant-en-klaar-maaltijden zoals, 
maaltijdsalades en stoommaaltijden.

Volop keuze in vlees. 
In uw nieuwe winkel bieden wij u  
veel keuze in vers vlees en gevogelte. 
Van een malse varkensschnitzel tot  
een sappige Zuid Amerikaanse biefstuk. 
Van hamburgers tot heerlijke kip.  
Wij vinden het heel gewoon dat u 
daar niet te veel voor betaalt. Daarom 
is veel van ons vlees verkrijgbaar in 
voordeelverpakkingen en zijn er elke 
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Gert & Mirjam Kuipers.
Gewoon bij Albert Heijn

Leeuwarderweg 8a, 8801 BV Franeker, 0517 - 380 080

Openingstijden 

Maandag t/m woensdag  8.00 tot 20.00 uur
Donderdag en vrijdag  8.00 tot 21.00 uur
Zaterdag  8.00 tot 20.00 uur
Zondag 12.00 tot 18.00 uur

     ‘Het alledaagse 
           betaalbaar, 
       Het bijzondere 
        bereikbaar’Veel voordeel 

Bij Albert Heijn hebben we elke week 1000 Bonusaanbiedingen. 
Zo kan uw voordeel oplopen tot wel 50%! Naast scherp 
geprijsde A-merken vindt u bij ons ook heel veel AH Huismerk 
producten van gegarandeerde kwaliteit tegen vaste lage prijzen. 

     Welkom in uw  
          Albert Heijn.

Graag heten wij u welkom in onze gloednieuwe Albert Heijn. Een nieuwe winkel in 
uw buurt met dezelfde, vertrouwde gezichten.

Net als altijd staan we graag voor u klaar. Want bij ons kunt u service en kwaliteit 
verwachten. Naast bijzondere producten en acties, zijn we uiteraard een winkel 
voor de alledaagse boodschappen. Kom en beleef onze nieuwe Albert Heijn.  
Úw Albert Heijn.

Vanaf de opening tot en met zaterdag 23 november 2013 is het een prijzenfestival 
en krijgt u bij besteding vanaf € 15,- aan boodschappen altijd een prijs. 
Met onder meer een wasmachine, een i-pad, een flatscreen TV en nog veel meer 
spectaculaire prijzen.
 
Gert en Mirjam Kuipers,
Ondernemers.

Van komkommer  
tot kokosnoot. 
Op de groente en fruitafdeling vindt u 
wekelijks vijf soorten groente tegen 
lage marktprijsjes. En u kunt bij ons 
ook terecht voor bijzondere soorten sla 
of exotisch fruit. Bijna alle soorten 
groenten zijn daarnaast gewassen, 
gesneden en panklaar verkrijgbaar. 

Heeft u een avond minder tijd? We 
hebben een ruime keuze uit gezonde 
kant-en-klaar-maaltijden zoals, 
maaltijdsalades en stoommaaltijden.

Volop keuze in vlees. 
In uw nieuwe winkel bieden wij u  
veel keuze in vers vlees en gevogelte. 
Van een malse varkensschnitzel tot  
een sappige Zuid Amerikaanse biefstuk. 
Van hamburgers tot heerlijke kip.  
Wij vinden het heel gewoon dat u 
daar niet te veel voor betaalt. Daarom 
is veel van ons vlees verkrijgbaar in 
voordeelverpakkingen en zijn er elke 
week scherpe aanbiedingen. 

Veel voordeel 
Bij Albert Heijn hebben we elke week 1000 Bonusaanbiedingen. 
Zo kan uw voordeel oplopen tot wel 50%! Naast scherp 
geprijsde A-merken vindt u bij ons ook heel veel AH Huismerk 
producten van gegarandeerde kwaliteit tegen vaste lage prijzen. 

     Welkom in uw  
          Albert Heijn.

Graag heten wij u welkom in onze gloednieuwe Albert Heijn. Een nieuwe winkel in 
uw buurt met dezelfde, vertrouwde gezichten.

Net als altijd staan we graag voor u klaar. Want bij ons kunt u service en kwaliteit 
verwachten. Naast bijzondere producten en acties, zijn we uiteraard een winkel 
voor de alledaagse boodschappen. Kom en beleef onze nieuwe Albert Heijn.  
Úw Albert Heijn.

Vanaf de opening tot en met zaterdag 23 november 2013 is het een prijzenfestival 
en krijgt u bij besteding vanaf € 15,- aan boodschappen altijd een prijs. 
Met onder meer een wasmachine, een i-pad, een flatscreen TV en nog veel meer 
spectaculaire prijzen.
 
Gert en Mirjam Kuipers,
Ondernemers.

Van komkommer  
tot kokosnoot. 
Op de groente en fruitafdeling vindt u 
wekelijks vijf soorten groente tegen 
lage marktprijsjes. En u kunt bij ons 
ook terecht voor bijzondere soorten sla 
of exotisch fruit. Bijna alle soorten 
groenten zijn daarnaast gewassen, 
gesneden en panklaar verkrijgbaar. 

Heeft u een avond minder tijd? We 
hebben een ruime keuze uit gezonde 
kant-en-klaar-maaltijden zoals, 
maaltijdsalades en stoommaaltijden.

Volop keuze in vlees. 
In uw nieuwe winkel bieden wij u  
veel keuze in vers vlees en gevogelte. 
Van een malse varkensschnitzel tot  
een sappige Zuid Amerikaanse biefstuk. 
Van hamburgers tot heerlijke kip.  
Wij vinden het heel gewoon dat u 
daar niet te veel voor betaalt. Daarom 
is veel van ons vlees verkrijgbaar in 
voordeelverpakkingen en zijn er elke 
week scherpe aanbiedingen. 

Veel voordeel 
Bij Albert Heijn hebben we elke week 1000 Bonusaanbiedingen. 
Zo kan uw voordeel oplopen tot wel 50%! Naast scherp 
geprijsde A-merken vindt u bij ons ook heel veel AH Huismerk 
producten van gegarandeerde kwaliteit tegen vaste lage prijzen. 

     Welkom in uw  
          Albert Heijn.

Graag heten wij u welkom in onze gloednieuwe Albert Heijn. Een nieuwe winkel in 
uw buurt met dezelfde, vertrouwde gezichten.

Net als altijd staan we graag voor u klaar. Want bij ons kunt u service en kwaliteit 
verwachten. Naast bijzondere producten en acties, zijn we uiteraard een winkel 
voor de alledaagse boodschappen. Kom en beleef onze nieuwe Albert Heijn.  
Úw Albert Heijn.

Vanaf de opening tot en met zaterdag 23 november 2013 is het een prijzenfestival 
en krijgt u bij besteding vanaf € 15,- aan boodschappen altijd een prijs. 
Met onder meer een wasmachine, een i-pad, een flatscreen TV en nog veel meer 
spectaculaire prijzen.
 
Gert en Mirjam Kuipers,
Ondernemers.

Van komkommer  
tot kokosnoot. 
Op de groente en fruitafdeling vindt u 
wekelijks vijf soorten groente tegen 
lage marktprijsjes. En u kunt bij ons 
ook terecht voor bijzondere soorten sla 
of exotisch fruit. Bijna alle soorten 
groenten zijn daarnaast gewassen, 
gesneden en panklaar verkrijgbaar. 

Heeft u een avond minder tijd? We 
hebben een ruime keuze uit gezonde 
kant-en-klaar-maaltijden zoals, 
maaltijdsalades en stoommaaltijden.

Volop keuze in vlees. 
In uw nieuwe winkel bieden wij u  
veel keuze in vers vlees en gevogelte. 
Van een malse varkensschnitzel tot  
een sappige Zuid Amerikaanse biefstuk. 
Van hamburgers tot heerlijke kip.  
Wij vinden het heel gewoon dat u 
daar niet te veel voor betaalt. Daarom 
is veel van ons vlees verkrijgbaar in 
voordeelverpakkingen en zijn er elke 
week scherpe aanbiedingen. 



De winterschilder geeft korting!

De winterschilder geeft korting!

De winterschilder geeft korting!

Uw huis weer netjes in de verf
Vraag vrijblijvend een offerte aan

Openingstijden
Ma. t/m vr. 13.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag gesloten

Edisonstraat 23, 8801PN Franeker
tel: 0517 - 76 90 27
www.wandenkleur.nl

Zelf uw huis
schilderen?

Kom langs voor een gratis 
professioneel advies


