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VOORWOORD 
oor u ligt de presentatiegids van het seizoen 
2015/2016. Ieder jaar proberen we deze gids 
bij de start van de competitie uit te geven, dat 

is dit seizoen niet gelukt. Desondanks wilden we jullie 
de vele leuke artikelen over onze club niet onthouden 
en brengen we hierbij alsnog een wintereditie van 
de presentatiegids uit. In dit voorwoord willen we u 
meenemen door een bewogen jaar en ook alvast vooruit 
kijken. Er is veel gesproken over ‘Zaterdag en/of Zondag’, 
maar er zijn ook veel andere dingen opgepakt, uitgezet 
en in veel gevallen verbeterd. 

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 9 oktober 2014 
werd door het bestuur aangekondigd dat het een onderzoek 
ging starten om uit te zoeken wat de beste speeldag voor 
prestatievoetbal bij SC Franeker zou zijn. Dit onderzoek 
bestond uit gesprekken en niet uit een anonieme enquête. 
Ook werd tijdens deze ledenvergadering Willy Metselaar 
benoemd tot erelid. Willy, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Prestatievoetbal
Op 4 december 2014 heeft het bestuur bekend gemaakt dat 
de zaterdag als speeldag het breedst gedragen wordt. Op 
basis hiervan is besloten het prestatievoetbal volledig te 
concentreren op de zaterdagmiddag. Deze beslissing heeft 
voor veel onrust binnen de vereniging gezorgd. Er is een 
werkgroep geformeerd die als doel heeft prestatievoetbal 
op zondag in stand te houden. Het bestuur heeft met deze 
werkgroep gesproken en in overleg is besloten dat bij 
voldoende draagvlak er een overbruggingsjaar voor het 
zondagvoetbal wordt ingesteld. 

Afgelopen december heeft het bestuur tezamen met de 
werkgroep een evaluatie gehouden en in samenspraak is er 
besloten de huidige situatie met een eerste elftal op zaterdag 
én op zondag in ieder geval weer voor een jaar te continueren.

Damesvoetbal
Naast het heikele punt van het prestatievoetbal heeft 
het bestuur ook een aantal andere beleidswijzigingen 
genomen. Een daarvan is het verder professionaliseren van 
de damesafdeling. Het damesvoetbal is de snelst groeiende 
tak binnen de vereniging en daar willen we meer de nadruk 
op leggen. Om dat handen en voeten te geven is er een 
gediplomeerde trainer aangesteld voor Dames 1 die inmiddels 
volop bezig is aan zijn tweede seizoen; Pieter van Althuis. 

Accommodatie 
Aan het begin van het vorige seizoen zijn de kleedkamers 
onderhanden genomen en hebben een ‘midlife-update’ gehad 
- lik verf en nieuwe tegeltjes. Gelet op de problemen die er 
zijn, is het noodzakelijk dat we gaan kijken naar verbouwing/
vernieuwing van de accommodatie. Daar is de bouwcommissie 
mee bezig. We praten over een behoorlijke investering, we 
moeten bezien wat noodzakelijk en wenselijk is en wat er 
voor de vereniging financieel haalbaar is. 

Kampioenschappen
Vorig seizoen zijn er een aantal teams kampioen geworden. 
Zonder de andere kampioenen te kort te willen doen, noemen 
we Zaterdag 2, MC1, C1 en D1 in het bijzonder. Dankzij 
het kampioenschap van D1 en C1 spelen de B’s, C’s en D’s 
in de hoofdklasse. Dat kan alleen maar dankzij een goede 
jeugdafdeling. Het bestuur van de jeugdafdeling heeft een 
metamorfose ondergaan. Meer daarover later in deze gids!

Ook de promotie van Zondag 1 naar de 3e klasse mogen 
we niet vergeten te noemen. Het was een mooi afscheid 
van trainer Renze Werkhoven die, onder moeilijke 
omstandigheden, dit toch voor elkaar heeft gekregen. Renze, 
nogmaals bedankt voor je inzet en veel succes bij Minnertsga! 
 

Jeugdbestuur
Onder de bezielende leiding van Oscar Elsinga is de 
jeugdafdeling op een andere manier ingericht. Oscar zal dat 
in deze gids uitgebreid toelichten. Hierbij realiseren we ons 
dat alles wat je verandert niet meteen beter gaat. We zijn wel 
overtuigd dat dit de weg is die we moeten bewandelen om 
uiteindelijk een nog betere, mooiere en gezelligere club te 
worden die er ook sportief goed op staat. 

Financiën 
Zoals tijdens de ALV door de aftredende penningmeester is 
aangegeven, was er een grote openstaande post van niet-
geïncasseerde contributie. Dit is door een aantal vrijwilligers 
opgepakt en die hebben het in kaart gebracht. Alle spelers (of 
ouders) van wie er nog contributie openstond, zijn benaderd. 
Dit heeft als resultaat dat er nu nog maar een klein bedrag 
openstaat en we daardoor ook financieel een stap in de goede 
richting hebben gemaakt.  

Vrijwilligers
Dankzij onze vrijwilligers zijn we in staat om elke zaterdag 
en zondag veel kinderen en volwassenen te laten voetballen. 
We hebben veel vrijwilligers, maar we willen er naar toe dat 

er nog meer spelers en 
ouders een taak gaan 
vervullen binnen onze 

club, hoe klein die taak ook is. Langs het veld horen we wel 
eens dat de club bepaalde zaken niet goed regelt. Als reactie 
daarop kunnen we alleen maar zeggen: ‘Wij zijn met zijn allen 
DE CLUB’. 

Ouders, jeugdspelers, spelers, vrijwilligers, scheidsrechters 
enzovoort, enzovoort. Dus schroom niet en geef je op als 
vrijwilliger. Als je geen ‘vaste’ functie wilt, maar incidenteel 
wel wat zou willen doen, laat dat dan weten dan registreren 
we dat en zullen we je benaderen als we iemand nodig 
hebben bij de uitvoering van een van de vele activiteiten 
die we de komende jaren willen organiseren. Naast deze 
incidentele vrijwilligers zijn we opzoek naar een voorzitter 
en leden voor de kledingcommissie. Lijkt dit u wat? We horen 
graag van u.

Veel leesplezier in deze presentatiegids. 

Het bestuur van de SC Franeker

“DANKZIJ HET KAMPIOENSCHAP VAN D1 EN C1 SPELEN DE B’S, C’S

EN D’S IN DE HOOFDKLASSE’’

V
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Het bestuur moet elk jaar op grond van haar statuten 
verantwoording afleggen aan haar leden door middel van 
een jaarverslag. Het doet dit sinds enkele jaren via deze 
presentatiegids. Het verslag werd formeel vastgesteld tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op 23 november 2015. 

De algemene ledenvergadering van 9 oktober 2014 is akkoord 
gegaan met de (her)benoeming van het bestuur welke gevormd 
wordt door: Franke Twerda penningmeester/sponsoring, Yke 
Luinenburg, jeugd, Haitze Weistra, senioren/dames, Dirk Groen, 
materiaal, Renze Prins bouwcommissie, Joop Roosma, secretaris, 
Henk Brijker voorzitter, Taede Haarsma Activiteitencommissie en 
vice voorzitter. 

De belangrijkste punten tijdens de maandelijkse 
bestuursvergaderingen waren: 

Algemeen 
Het was een bijzonder seizoen, zowel sportief als ook bestuurlijk. 
Sportief, omdat ons 1e team - na een zinderend slot van de 
competitie - promoveerde naar de 3de klasse, maar ook omdat de 
MC1 mee deed aan het Nederlands Kampioenschap. 

Bestuurlijk was het een moeilijk jaar, als eerste het vertrek van de 
voorzitter en de secretaris. 
Maar vooral de keuze voor een koerswijziging binnen de 
vereniging voor prestatievoetbal op zondag naar zaterdag hield de 
gemoederen binnen de club aardig bezig. 

Materiaal 
Het afgelopen seizoen is er weer veel geïnvesteerd in nieuwe 
trainingsmaterialen. Met name op het gebied van ballen is een 
behoorlijke inhaalslag gemaakt. De ballenhokken zijn gesloopt 
en daarvoor in de plaats zijn containers gekomen. Op Marktplaats 
hebben we tweedehands kliko’s gekocht en geschikt gemaakt voor 
ballenopslag in de zeecontainer. Dank daarbij voor de hulp van 
Henk Brijker en Kees Draaisma. 

Bij controle van het ballenbestand bleek dat veel jeugdteams 
voetbalden met te zware(senioren) ballen. De KNVB hanteert daar 
strenge normen voor en is verdeeld in 3 gewichtscategorieën. 
Er bleek voor ongeveer €3000,- aan nieuwe ballen nodig. De 
containers zijn ook voorzien van trainingshesjes en hoedjes. Een 
aantal vrijwilligers heeft weer de nodige aandacht besteed aan 
het repareren van doelen, ballenvangers en hekwerken. 

Jeugd 
In het afgelopen seizoen heeft SC Franeker 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 hebben een aantal 
kampioenen mogen huldigen. In het voorwoord zijn er al een paar 
genoemd. 

Ook aan het einde van het seizoen werd er weer een zeer geslaagd 
slottoernooi georganiseerd door de Jeugdcommissie, deze keer in 
samenwerking met de Activiteitencommissie. Heel veel kinderen 
hebben weer een leuke en sportieve dag beleefd. 

Oscar Elsinga is bereid gevonden om een nieuw technisch 
jeugdbeleidsplan te schrijven en om het daarna ook uit te 
voeren. Sinds augustus 2015 hebben wij dan ook weer een nieuw 
jeugdbestuur en heel veel nieuwe vrijwilligers. 

Op deze plaats willen we er één vrijwilliger uitlichten. Na 
jarenlang Algemeen Jeugdcoördinator te zijn geweest heeft Henk 
Tuinstra aangegeven dat hij een stapje terug wilde doen. Voordat 
hij Algemeen Jeugdcoördinator werd, heeft hij ook heel veel 
andere functies binnen de jeugdafdeling vervuld. Het bloed kruipt 
echter waar het niet gaan kan, want hij is vanaf heden secretaris 

in het nieuwe Jeugdbestuur. Vanaf deze plaats willen wij Henk 
hartelijk bedanken voor alle tijd en energie die hij al jaren in deze 
vereniging stopt! 

Sponsoring 
De afgelopen jaren is er sprake van een behoorlijke stijging van 
de sponsorinkomsten. Ook afgelopen seizoen is er weer een 
plus van bijna 25% gerealiseerd. Dit is met name gelukt door de 
uitgebreidere sponsorpakketten welke de vereniging vandaag 
de dag aan bedrijven aanbiedt. Een knappe prestatie van de 
sponsorcommissie en veel dank aan onze sponsors! 
Voor het nieuwe seizoen heeft SC Franeker met Hiemstra 
Financiële Diensten en Combistralen Nederland B.V. twee nieuwe 
hoofdsponsors mogen verwelkomen bij de club.
 
A-Team 
We zijn gestart met de jaarlijkse Bingo, daarna in december 
het Darttoernooi - beter bekend als de LET-cup - en begin 2016 
het FIFA-toernooi voor jeugd en volwassenen. Op 5 juni vond 
het 6 vs. 6-toernooi plaats met voorafgaand een barbecue voor 
vrijwilligers en sponsoren. Dit toernooi werd helaas na minder dan 
een uur afgelast. Door regen en onweer hebben we het toernooi 
vroegtijdig moeten afronden, net als de BBQ. 

Op 13 juni was het slottoernooi voor de jeugd (F t/m C): een 
geslaagde dag met een zonnige ochtend en wat motregen 
in de middag. Als ‘proef’ hebben we met de F-jeugd om de 
penaltybokaal gespeeld, ook daar hebben we veel positieve 
reacties op ontvangen. Het springkussen en de pannakooi waren 
een weer een succes evenals de popcornhoek en de aanwezigheid 
van suikerspinnen. 

Om het seizoen voor de dames op een passende manier te 
starten organiseerden we een bootcamp in het Franekerbos met 
bijpassende kreet: ‘Voor vrouwen, door vrouwen’. Een idee van de 
vrouwelijke vertegenwoordiging in het A-team: Natanja en Hester. 
Zij verzorgden ook de voorbereidingen voorafgaand. Al met al was 
dit een erg geslaagd evenement. 

Daarnaast willen we voor de jeugd een viswedstrijd organiseren 
en kijken we naar de mogelijkheid om een zachte bal 
kaatstoernooi te realiseren voor zowel de jeugd als volwassenen. 
Ook de vaste items komen terug op de agenda: Bingo, Let-cup 
(Darten) en FIFA-toernooi. 

Dit jaar bestaat de vereniging 90 jaar. Als er iemand ideeën heeft 
om dit op gepaste wijze te vieren, schroom niet en laat het ons 
weten! 

Contributie / Financiën 
Het seizoen 2014-2015 lijkt met een kleine winst positief 
te kunnen worden afgesloten. De exacte jaarcijfers zijn 
sinds de algemene ledenvergadering van november 
beschikbaar. Gedurende het seizoen zijn we geconfronteerd 
met hoge, achterstallige contributies. Met een team van 
debiteurenbeheerders is er met man en macht gewerkt om de 
contributies alsnog te incasseren en de achterstanden weg te 
werken. Een grote pluim voor de vrijwilligers die het grootste 
gedeelte alsnog hebben weten te innen. 

De grootste uitdaging ligt er in seizoen 2015-2016 om extra 
inkomsten te genereren om de geplande nieuwbouw van de 
accommodatie te financieren. Een bescheiden winst is te beperkt 
om een eventuele langdurige financiering te verkrijgen voor 
nieuwe kleedkamer. 

7
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Senioren 
Het was een hectisch jaar bij de senioren. Naar aanleiding van 
een teruglopende belangstelling voor het zondagvoetbal is er 
door het bestuur in de eerste seizoenshelft een onderzoek onder 
de betrokkenen uitgevoerd om in beeld te brengen wat de beste 
speeldag voor prestatievoetbal bij SC Franeker zou zijn. 

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de zaterdagmiddag als 
speeldag het breedst gedragen werd. Het bestuur heeft op 
basis hiervan dan ook besloten het prestatievoetbal volledig 
te concentreren op de zaterdagmiddag. Mede gezien de 
noodzakelijke nieuwbouw van kleedaccommodatie alsmede 
de ambities die SC Franeker heeft met de jeugd en het 
damesvoetbal is het financieel niet haalbaar om twee volwaardige 
prestatieafdelingen vanuit de club te faciliteren. 

In die overweging is meegenomen dat in dit geval enkele 
sterkhouders van het huidige zondag 1 (om praktische 
redenen) moeten stoppen. Het genomen bestuursbesluit en 
de onderliggende motivatie was echter gericht op de lange 
termijn. De landelijke trend van teruglopende belangstelling van 
zondagvoetbal is volgens ons ook in Franeker onomkeerbaar. 
Na bekendmaking van de onderzoeksresultaten en het genomen 
bestuursbesluit is er een werkgroep geformeerd die van mening 
is dat er wél voldoende draagvlak is voor het zondagvoetbal. Het 
afgelopen jaar is er uitvoerig met de werkgroep gesproken. Gelet 
op het ingrijpende en emotionele besluit is tussen het bestuur 
en de werkgroep onder voorwaarden een compromis gesloten: 
bij voldoende draagvlak wordt er een overbruggingsjaar voor het 
zondagvoetbal ingesteld van ten minste één jaar. 

Dit betekent dat de zaterdagafdeling vanaf het nieuwe seizoen 
door de club is opgetuigd als prestatieafdeling. Dit is gedaan 
door het oprichten van een eerste elftal met daarbij behorende 
faciliteiten. Lykle Bleekveld is aangetrokken als trainer en Renze 
Prins als leider van Zaterdag 1. Hiernaast blijft bij voldoende 
belangstelling de Zondag-prestatieafdeling bestaan. Febo 
Roosenburg traint deze selectie. 

Voetballend is er bij de zaterdagafdeling van SC Franeker 
door verschillende teams goed gepresteerd in het seizoen 
2014- 2015. SC Franeker Zaterdag 2 is afgelopen jaar kampioen 
geworden van de reserve 2de klasse; een geweldige prestatie. 
Daarnaast zijn zowel Franeker 3 als 5 tweede geworden in de 
reserve vijfde klasse. Voor Franeker 4 betekende het seizoen een 
afscheidsseizoen. Na vele voetbaljaren heeft het team van Erik 
van der Geest besloten om verder te gaan in een 35+ competitie 
op vrijdagavond. Daar tegenover staat de start van het 6e onder 
leiding van Sicco Osinga en Willem Meinders. Dit team met 
veel jonge spelers dient de overstap van de a-junioren naar de 
senioren te vergemakkelijken. 

Op zondag keert het eerste elftal na één jaar weer terug in de 
derde klasse. In een boeiend onderling treffen met de Black Boys 
werd promotie veiliggesteld. Daarnaast heeft Zondag 1 in het 
afgelopen jaar een bijzondere prestatie geleverd door winnaar te 
worden van de Open Friese Kampioenschappen zaalvoetbal. Voor 
die prestatie werd het team uitgeroepen tot Sportploeg van het 
Jaar 2015 - Franekeradeel. 

Damesvoetbal
Steeds meer dames besluiten om te voetballen. Ook deze 
landelijke trend is zichtbaar bij SC Franeker. Hierdoor is er 
besloten om een gediplomeerde trainer aan te stellen voor de 
damesselectie: Pieter van Althuis. Met zijn kunde en enthousiasme 
hopen wij in de komende jaren goede prestaties te boeken. Naast 
Dames 1 en Dames 2 zijn er verschillende jeugdteams. Grote 
successen werden er behaald bij de MC1. Dit team werd kampioen 
van de hoofdklasse! Naast het kampioenschap bereikten zij de 

halve finale van de beker en speelden zij op het NK. Ongekende 
successen dus voor de meiden van SC Franeker. 

Website 
www.scfraneker.nl was ook dit seizoen weer de spil van onze 
informatievoorziening. Vooral kort na de winterstop was het 
aantal bezoeken 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. Ook ons Twitteraccount 
@SCFraneker (ruim 1100 volgers) is zeer populair, via dit kanaal 
blijft u makkelijk up-to-date.

Vrijwilligers bedankt 
Naast de vele ‘vaste’ vrijwilligers die soms al jaren 
werkzaamheden voor de club doen, hebben dit seizoen zich 
gelukkig weer nieuwe vrijwilligers aangemeld. Omdat naast de 
nieuwe aanmeldingen ook vrijwilligers gestopt zijn, hebben we 
nog steeds een tekort. Ook zijn er mensen die in de vorm van 
kleding wassen en vervoer een bijdrage hebben geleverd. Het 
bestuur dankt 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 draaiend te 
houden. Naast het geven van een banketstaaf met Kerst is er in 
juni 2015 voor alle vrijwilligers een barbecue georganiseerd. 

Accommodatie SC Franeker 
Vorig jaar november heeft er een grondig onderzoek plaats 
gevonden op onze accommodatie aan de Hertog van Saxenlaan. 
De uitkomst was dat de kleedboxen 3 tot en met 8, in zeer 
slechte staat verkeren. De secretariaatruimte en kleedkamers 1 
en 2 zijn nog in goede conditie. Verder is gebleken dat er veel 
scheurvorming is ontstaan aan de achterkant van het gebouw 
dat grenst aan de sporthal. Mogelijk dat een gedempte sloot, 
die vroeger achter de kantine en boxen als afscheiding diende, 
daarvan de oorzaak is. We zijn met de gemeente Franekeradeel 
in gesprek om een oplossing te vinden voor de scheurvorming en 
andere bouwfouten die geconstateerd zijn. 

Een eerste gevolg is dat het sauswerk wat vorig jaar is 
aangebracht in de boxen 3 tot en met 6 weer loslaat. Ook de 
tegels in diverse boxen zitten los. De technische installaties 
dateren van begin 80-er jaren en hebben hun beste tijd gehad. Er 
is dus geen ontkomen aan: het bestuur heeft moeten besluiten 
om na te denken over een ingrijpend renovatie- en mogelijk zelfs 
nieuwbouwplan. 

Ook de tribune bij het hoofdveld is bekeken. Na inspectie bleek 
dat deze moet worden hersteld en opgeknapt. Gerke Boekema is 
bereid gevonden om het bestuur de komende tijd te begeleiden 
bij het realiseren van deze plannen. Zodra alles is uitgewerkt, 
zullen de plannen op de komende jaarvergadering aan de leden 
worden voorgelegd. 
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Bel voor meer informatie over deze service.
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Willemskade 7
Postbus 2610, 8901 AC Leeuwarden
Telefoon 058-2121464 Telefax 058-2133025
Email: info@vandersluisvanderzeekalmijn.nl
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Voor het eerst in acht jaar speelt S.C. Franeker 
weer met een eerste op zaterdag. En bij een 
nieuw team horen nieuwe regels én een nieuwe 
trainer. Een gesprek met Lykle Bleekveld over 

zijn carrière, ambities en visie. “Goed voetballen zegt in 
de vijfde klasse niet alles.”

Het is een inmiddels vertrouwd beeld. Trainer Lykle Bleekveld 
(49) die ruim een uur voor het begin van de training met 
militaire precisie de hoedjes op de juiste plaats op het veld zet. 
De geboren Menamer is een man van structuur en discipline. 

In hoeverre wil je die discipline ook zien bij je spelers? 
Ik eis vooral scherpte van de selectie. Als zij niet scherp zijn, 
dan kun je niks bereiken. Mijn taak is alleen om ze goed voor 
te bereiden op het uiteindelijke doel: wedstrijden winnen mét 
verzorgd veldspel.

Je bent inmiddels vijftien jaar trainer. Op welke periode kijk je 
het liefst terug? 
Dat zijn er twee. Laat ik beginnen met mijn tijd bij Ouwe 
Syl, m’n eerste club als hoofdcoach. Ik heb daar vier jaar 
met het grootste plezier gewerkt. We waren maar een 
klein boerenclubje en werden achtste in de derde klasse, 
wij speelden daarintegen grote clubs als SDS en Be Quick 
Dokkum. Dat was een unieke prestatie.

En die andere?
Bij TOP ’63. Toen ik daar begon, was de club net gedegradeerd 
en vertrokken maar liefst vijftien spelers van de eerste 
selectie; een rampscenario. Voor de winterstop stonden 
we stijf onderaan, daarna pakten we 19 punten uit 12 
wedstrijden. Het is ons uiteindelijk met heel veel inzet en 
een goede organisatie gelukt ons te handhaven in de vierde 
klasse. Met weinig middelen een topprestatie leveren; daar 
doe ik het allemaal voor!

Met SDS werd je kampioen in de tweede klasse, maar stapte je 
voor de laatste wedstrijd op. Hoe kwam dat?
Ik voelde me er niet meer thuis. Steeds vaker reed ik er met 
tegenzin heen. We zouden inderdaad kampioen worden, maar 
ik was niet scherp meer. En als ik niet scherp ben dan kap ik 
ermee.

Tussendoor haalde je je trainerspapieren. Waarom wilde je zo 
graag voor de groep staan?
Als speler zette ik het team ook altijd neer. Ik wil als het om 
voetballen draait bijna altijd de baas zijn. M’n trainer destijds 
bij Foarút adviseerde me om een trainerscursus te volgen.

Goed advies.
En of! Ik kwam in een klas met onder anderen Hendrie Krüzen 
en John Stegeman (trainer Heracles Almelo, red.). In die groep 
zat zoveel kennis, dat merkte ik meteen. Met John heb ik nog 

V
Tekst: Oane Born

WIL OMHOOG MET ZATERDAG 1

TRAINER LYKLE BLEEKVELD 
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steeds contact. We zijn een keer samen naar de PC geweest en 
toen hij vorig seizoen met Heracles van Heerenveen won, heb 
ik ‘m via een whatsappje nog gefeliciteerd.

Hoe kijk je op die cursusdagen terug?
Nou, voor het Oefenmeester 1-diploma word je écht op de 
proef gesteld. Dan kreeg ik de opdracht om naar Vitesse 
– PSV te gaan en de boel daar te analyseren. Gewoon een 
Eredivisiewedstrijd bezoeken en huiswerk maken. Je wordt 
echt in het diepe gegooid. Ben je persoonlijk instabiel, dan val 
je daar compleet door de mand.

Lykle is inmiddels vijftien jaar trainer. Daarnaast werkt hij 
al 27 jaar – ‘En ik denk niet dat ik er ooit wegga’ – op een 
accountantskantoor in Menaldum. Samen met zijn vrouw en 
dochter woont hij in Dronrijp. Naast voetballen (45+) is hij bezig 
met hardlopen. S.C. Franeker is voor Lykle alweer zijn zevende 
club als hoofdcoach.
 
Wat is je eerste indruk van de sportclub?
Positief! Ik krijg het idee dat de spelersgroep graag iets wil 
neerzetten. Dat is belangrijk, daarmee heb je al een hele stap 
gemaakt. Natuurlijk coach ik liever op een hoger niveau, in 
een hogere klasse, maar de jongens laten een positieve drive 
zien. Daarnaast zijn ook de randzaken prima geregeld. We 
hebben een goede leider, fysiotherapeut en een grensrechter.

Heb je het gevoel dat je hier past als trainer?
Op dit moment wel. We hebben een duidelijke doelstelling 
met het team: in het eerste jaar wennen en in binnen twee 
jaar promoveren. Goed voetballen zegt in de vijfde klasse niet 
alles. Er komt ook veel volwassenheid en karakter bij kijken.

Kun je jezelf als trainer in twee kernbegrippen omschrijven?
-lange stilte- Uhm, ik ben sowieso erg gedreven. En ik ben 
sterk in het brengen van organisatie en structuur. Ik probeer 
dat ook uit te stralen. Van nature ben ik heel overtuigend, 
iemand met uitstraling. Het is mijn taak om duidelijkheid 
te scheppen en dingen goed over te brengen. Als mens ben 
ik vrij druk, maar als trainer word ik steeds rustiger. Zwakke 
punten? Dat hou ik liever voor mezelf. Laat iemand anders die 
maar ontdekken.

De meeste spelers in de selectie praten Nederlands, jij bijna 
altijd Fries. Kun je op die manier wel duidelijk zijn?
Ik ben het met je eens dat de voertaal steeds meer naar 
Nederlands gaat. Dat zie ik bij mijn dochter ook. We 
spreken thuis Fries, maar zij praat gewoon Nederlands met 
vriendinnetjes die van huis uit óók Fries zijn opgevoed. Ik 
ben het mezelf niet eens altijd bewust dat ik veel in het Fries 
spreek. Daarnaast zie ik Franeker meer als een groot dorp 
waar iedereen elkaar kent. Naast het Stadsfries, wordt het 
‘gewone’ Fries ook veel gesproken.

Het overgrote deel van de spelersselectie van Zaterdag 1 komt 
over van het tweede van vorig jaar. Dat team werd toen, maar 
ook het jaar daarvoor, kampioen. Toen mede door veel individuele 
klasse, maar nu moet een nieuwe spelopvatting zorgen voor 
prestaties.

Hoe zie je die spelopvatting voor je?
Zolang ik trainer ben, voer ik bij elk team een tactiek door 
die zich puur richt op verdedigen in de zone. Dus niet dat 
je als speler in de mandekking loopt, maar dat je veel meer 
vanuit een bepaald terrein op het veld ruimtes afdekt. Op die 
manier houd je het speelveld heel klein voor de tegenstander. 
Kijk, als je vanuit de mandekking gaat verdedigen komen er 
enorme ruimtes op het veld vrij omdat iedereen klakkeloos 
achter ‘zijn’ man aanloopt. En juist dát kun je vermijden met 
zoneverdedigen.

En bij balbezit?
Bij het veroveren van de bal kun je veel sneller aanvallend 
denken. Want door het zonespel staat iedereen meteen op 
de goede positie en gaat de omschakeling naar voren veel 
sneller. Je brengt daarmee structuur aan in je elftal en creëert 
een organisatie.

Wanneer sloeg de vonk voor het zonevoetbal over?
Al toen ik bij Foarút voetbalde. Daar kregen we een jonge 
trainer die dat op zijn manier al gedeeltelijk doorvoerde. Ik 
heb het daarna als coach verder ontwikkeld. Als we het straks 
perfect uitvoeren dan wordt verliezen een stuk moeilijker. 
Daar ben ik van overtuigd.

Kijk jij als trainer of als liefhebber naar voetbal op tv of in het 
stadion?
Dat wisselt! Weet je wat het verschil is? Als ik zaterdag eerst 
de hele middag gecoacht heb en later naar sc Heerenveen 
ga, dan ben ik moe in mijn hoofd. Dan let ik niet meer 
op tactieken en opstellingen. Maar als ik op een vrije 
zondagmiddag naar het stadion ga, dan juist wel! Het is altijd 
mooi om te zien welke visie beide trainers op hun elftal 
hebben losgelaten.

Heb je eigenlijk een idool in het trainersgilde?
Nou, ik weet nog dat ik in 2008 heel blij was toen Trond 
Sollied naar Heerenveen ging. Ik had toevallig zijn boek over 
zonevoetbal gelezen en was erg onder de indruk. Maar hoe 
langer hij bij Heerenveen bleef, hoe meer ik me over hem 
verbaasde. Hij ging bijvoorbeeld heel anders om met spelers 
dan ik had gedacht. Hij was los, toonde weinig discipline. Dat 
viel me tegen.

Tot slot: over de doelstelling met Franeker hebben we het 
gehad, maar wat kun je op langere termijn – zeg binnen vijf 
jaar – met de club voor elkaar boksen?
Ik wil omhoog met Franeker. We kunnen een stabiele derde 
klasser worden. Daar ben ik van overtuigd.

‘‘IK KRIJG HET IDEE DAT DE SPELERSGROEP 

 GRAAG IETS WIL NEERZETTEN. DAT IS BELANGRIJK, 

 DAARMEE HEB JE AL EEN HELE STAP GEMAAKT’’
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e uitdaging bij de zondagafdeling van de sportclub 
is: de komende jaren vooral bouwen aan een stabiele 
derdeklasser. , ,De spelers zijn allemaal nog erg jong, 
maar wel gedreven, we werken hard aan de mentale 

hardheid om stand te houden als derdeklasser.’’ 

De trainersloopbaan van Roosenburg bij seniorenteams liep 
tot dusver langs het Harlinger Robur (vier jaar) en via Dronryp 
(drie jaar). Daar had hij wisselend succes. Puur toeval of niet, 
hij volgt er, net als het geval was in Dronryp, Rinze Werkhoven 
op. Die vond emplooi bij derdeklasser Minnertsga. 

Febo heeft als stadsman en inwoner van Franeker een 
klus die hem past. , ,Verder kan ik ook wel relativeren hoor. 
Handhaven en stabiel worden, dat zijn de termen die bij het 
verwachtingspatroon voor dit seizoen horen.’’

 
Vorig seizoen klom Franeker nog redelijk onverwacht via 
de nacompetitie met een jonge selectie naar de derde 
klasse. , ,De gemiddelde leeftijd zit stevig onder de 25 jaar. 
Dat betekent dat er stappen gemaakt moeten worden. Een 
mooie uitdaging, want mijn intentie is de spelers binnen de 
lijnen de verantwoordelijkheden te geven. Daar leren ze het 
meeste van. ‘Zelfregulerend’ zou je dat inderdaad wel kunnen 
noemen.’’ 

De weg lijkt niettemin geplaveid met zoveel jeugdig talent, 
maar is SC Franeker al goed genoeg voor het niveau? , ,Dat is 
een kwestie van groeien. Buiten het feit dat ik wel vind dat 
je met zo’n mooi complex niet zou misstaan in de tweede of 
eerste klasse.’’ Febo schetst een ideaalsituatie. , ,Een team dat 

op een gegeven moment in staat is om een wedstrijd te lezen 
en weet wanneer een duel opportunistisch of juist een meer 
teruggetrokken systeem vergt.’’ Daarnaast komt er nog een 
stukje aan te pas, dat moet nog groeien, beseft hij. , ,Technisch 
zijn ze allemaal goed vaardig. Maar als het moet moeten in 
bepaalde fases ook de mouwen worden opgestroopt.’’ 

Aardig rijtje 
Als voetballer heeft Roosenburg ook een aardig rijtje clubs 
achter zijn naam. Hij speelde in de jeugd van Cambuur (nadat 
hij opviel als 15-jarige basisspeler van Franeker), daarna 
voor de amateurtak van Leeuwarden (op hetzelfde complex 
als Cambuur), drie jaar bij Harlingen (eersteklasser met 
gouden lichting die onder meer de noordelijke beker won) en 
vervolgens weer bij SC Franeker. 

Hij komt uit een bijzonder sportief nest. De leden van het 
gezin Roosenburg beoefenden vrijwel allemaal een sport 
op redelijk niveau. Oudste zus Henny deed onder meer aan 
atletiek en speelde hockey, Anneke maakte deel onder meer 
deel uit van de nationale turnselectie. De broers Wim, Febo, 
Hans, Klaus en André jr. konden alle vijf goed voetballen. 
André was daarnaast ook een goede kaatser en won onder 
meer de PC. Hij erfde het meeste voetbaltalent van zijn 
vader, een geboren Hagenaar die zijn voetballoopbaan begon 
bij ADO, de club waarmee hij nationaal kampioen werd. Hij 
vertrok naar het noorden tijdens de beruchte Hongerwinter, 
speelde bij Neptunia (Delfzijl) en Sneek. Als negenvoudig 
international maakte hij als een van de eerste profs in 
Nederland nog een transfer naar het Italiaanse Fiorentina. 

Passie 
In dat familiaire decor groeide Febo op. Dat hij de 
voetbalsport als passie heeft, is wel duidelijk. , ,Maar zoals ik 
al zei, ik kan ook relativeren. Ik ben niet het type dat altijd en 
overal met voetbal bezig is. Ik kan ook prima een keertje heel 
basaal op de bank zitten kijken naar tv. Het gezin is 
belangrijk.’’

Febo Roosenburg is een telg uit de bekende voetbalfamilie Roosenburg. Zijn vader André was een van de eerste profs en speel-
de in Italië, broers Klaus en André jr waren actief in de hoofdmacht van Cambuur. Na een voetballoopbaan heeft Febo Roosen-
burg (ook Cambuur-jeugd) na Robur en Dronryp, een serieuze uitdaging bij SC Franeker, de club waar hij in zijn nadagen als 
voetballer lang actief was. 

HEEFT BIJ SERIEUZE KLUS BIJ SC 

FRANEKER ÉÉN DOEL VOOR OGEN

Tekst: Sybe Joostema

FEBO ROOSENBURG

 “MET TECHNISCH VAARDIG

 ÉN JONGE SELECTIE STABIELE    

 DERDEKLASSER WORDEN”

D

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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  Online boodschappen doen 
www.boodschappenahfraneker.nl

      afhalen of bezorgen 

Gert & Mirjam Kuipers.
Gewoon bij Albert Heijn

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

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag 8.00 tot 22.00 uur
Zondag 12.00 tot 18.00 uur

‘Ik heb geen geheim van succes. 
Gewoon je best doen, iets leuks vinden 
en goede mensen om je heen verzamelen.

  Want alleen kan je niks 
   en met zijn allen kun je alles.’
         - Johan Cruijff -

Celciusstraat 14  8861 NE Harlingen  0517-382586  Info@combistralen.nl 

 

Combistralen is gelegen in Harlingen, waar het bedrijf 
aan de Celciusstraat op industrieterrein Oostpoort een 
ideale locatie aan het water heeft gevonden.  
 
Bijna 100 meter kade zorgt ervoor dat men schepen op 
eigen locatie van binnen en buiten kan behandelen. 
Een grote tak van de onderneming is dan ook de 
Scheepsservice. Allerhande schepen zoals; kotters, 
coasters, binnenvaartschepen en werkschepen worden 
door Combistralen onder handen genomen. Mochten 
de schepen te groot worden dan kan er altijd worden 
uitgeweken naar het dok van 17 x 100m. in 
Lauwersoog.  
 
Niet alleen trots op deze prachtige locatie, maar 
Combistralen is dat ook zeker op haar vaste 
klantenkring. Veel werk wordt dan ook verricht op de 
locatie van hun opdrachtgevers. 
Internationale scheepswerven, schildersbedrijven en 
ook bij de Koninklijke Marine is Combistralen kind 
aan huis.  
 
Combistralen is een jong en dynamisch bedrijf wat 
ook graag innovatief denkt en werkt, een mooi 
voorbeeld hiervan is de aanschaf van 2 hydrojet 
robots. Als eerste in Nederland ging men met dit type 
robot aan de slag. Eén van de grote voordelen van 
deze robots is het fysiek ontlasten van de 
medewerkers. Daarnaast kan er weer een besparing 
worden gemaakt op het gebruik van hoogwerkers, en  
met de laatste aanpassing wordt zelfs het gebruikte  

water en afval door een afzuigunit afgevoerd, zodat 
overlast en nawerk tot een minimum wordt beperkt. 
 
De mogelijkheden van hydrojetten (waterstralen tot 
3000 bar), stofarmstralen, gritstralen en 
droogijsstralen zijn legio. De uitgevoerde 
werkzaamheden verschuiven dan ook steeds meer 
richting andere industrieën. Beton opruwen en slopen 
met water is daar een goed voorbeeld van. Grote 
voordeel van het slopen met ultra hogedruk is dat men 
het wapeningijzer totaal onbeschadigd laat, precisie 
slopen is hierdoor ook heel goed mogelijk. Daarnaast 
heeft Combistralen ook een straalloods hiermee 
creëert Combistralen de mogelijkheid om kleinere 
objecten  in eigen beheer te stralen en eventueel te 
conserveren.  
 
De no nonsens en flexibele instelling van 
Combistralen zorgt ervoor dat het werk 24/7 kan 
worden uitgevoerd. Zoals op de Gallecopperbrug in 
Utrecht werd Combistralen gevraagd om bij te 
springen, en dan bijspringen in de meest letterlijke zin 
van het woord. s’ Ochtends werd men gebeld,  
s ’middags locatie bezocht en s ’nachts om 1:00u. 
gestart, 54 uur later project opgeleverd. 
 
Zeker niet bang om iets nieuws te proberen gaat men 
dan ook niet snel een uitdaging uit de weg. 
Combistralen ziet de toekomst dan ook stralend 
tegemoet! 

                   

COMBISTRALEN NEDERLAND 
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Openingstijden

Maandag t/m zaterdag 8.00 tot 22.00 uur
Zondag 12.00 tot 18.00 uur

‘Ik heb geen geheim van succes. 
Gewoon je best doen, iets leuks vinden 
en goede mensen om je heen verzamelen.

  Want alleen kan je niks 
   en met zijn allen kun je alles.’
         - Johan Cruijff -

Celciusstraat 14  8861 NE Harlingen  0517-382586  Info@combistralen.nl 

 

Combistralen is gelegen in Harlingen, waar het bedrijf 
aan de Celciusstraat op industrieterrein Oostpoort een 
ideale locatie aan het water heeft gevonden.  
 
Bijna 100 meter kade zorgt ervoor dat men schepen op 
eigen locatie van binnen en buiten kan behandelen. 
Een grote tak van de onderneming is dan ook de 
Scheepsservice. Allerhande schepen zoals; kotters, 
coasters, binnenvaartschepen en werkschepen worden 
door Combistralen onder handen genomen. Mochten 
de schepen te groot worden dan kan er altijd worden 
uitgeweken naar het dok van 17 x 100m. in 
Lauwersoog.  
 
Niet alleen trots op deze prachtige locatie, maar 
Combistralen is dat ook zeker op haar vaste 
klantenkring. Veel werk wordt dan ook verricht op de 
locatie van hun opdrachtgevers. 
Internationale scheepswerven, schildersbedrijven en 
ook bij de Koninklijke Marine is Combistralen kind 
aan huis.  
 
Combistralen is een jong en dynamisch bedrijf wat 
ook graag innovatief denkt en werkt, een mooi 
voorbeeld hiervan is de aanschaf van 2 hydrojet 
robots. Als eerste in Nederland ging men met dit type 
robot aan de slag. Eén van de grote voordelen van 
deze robots is het fysiek ontlasten van de 
medewerkers. Daarnaast kan er weer een besparing 
worden gemaakt op het gebruik van hoogwerkers, en  
met de laatste aanpassing wordt zelfs het gebruikte  

water en afval door een afzuigunit afgevoerd, zodat 
overlast en nawerk tot een minimum wordt beperkt. 
 
De mogelijkheden van hydrojetten (waterstralen tot 
3000 bar), stofarmstralen, gritstralen en 
droogijsstralen zijn legio. De uitgevoerde 
werkzaamheden verschuiven dan ook steeds meer 
richting andere industrieën. Beton opruwen en slopen 
met water is daar een goed voorbeeld van. Grote 
voordeel van het slopen met ultra hogedruk is dat men 
het wapeningijzer totaal onbeschadigd laat, precisie 
slopen is hierdoor ook heel goed mogelijk. Daarnaast 
heeft Combistralen ook een straalloods hiermee 
creëert Combistralen de mogelijkheid om kleinere 
objecten  in eigen beheer te stralen en eventueel te 
conserveren.  
 
De no nonsens en flexibele instelling van 
Combistralen zorgt ervoor dat het werk 24/7 kan 
worden uitgevoerd. Zoals op de Gallecopperbrug in 
Utrecht werd Combistralen gevraagd om bij te 
springen, en dan bijspringen in de meest letterlijke zin 
van het woord. s’ Ochtends werd men gebeld,  
s ’middags locatie bezocht en s ’nachts om 1:00u. 
gestart, 54 uur later project opgeleverd. 
 
Zeker niet bang om iets nieuws te proberen gaat men 
dan ook niet snel een uitdaging uit de weg. 
Combistralen ziet de toekomst dan ook stralend 
tegemoet! 

                   

COMBISTRALEN NEDERLAND 
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VOETBAL IN FRANEKER 
GEDURENDE DE DUITSE BEZETTING

Door Marijn Kamerling
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n deze korte uiteenzetting over het voetbal in oorlogstijd 
zullen een paar gebeurtenissen de revue passeren die óf 
reeds op de website hebben gestaan óf algemeen bekend 
zijn. Toch schroom ik niet om deze nogmaals te noemen. Ik 

heb nu namelijk de kans gekregen een en ander uit te diepen. 
  
Om niet teveel op de zaken vooruit te lopen doen wij er goed 
eerst een schets te maken van de uitgangspositie zoals die 
toen was op 9 mei 1940, de laatste dag voor de Duitse inval.  
Zoals men weet werd er in Franeker toen nog alleen op de zondag 
gevoetbald en de naam van de club was Freno. Freno kwam uit in 
de derde klasse A van de K.N.V.B. Dit na promoveren uit de F.V.B. - 
(Friese Voetbal Bond) klassen. Franeker was in die tijd een stadje 
van zo’n vierduizend inwoners en niemand had op die negende 
mei verwacht dat ongeveer negen procent van die vierduizend lid 
zou worden van de N.S.B. Dit percentage is erg hoog, helemaal 
indien het landelijke perspectief hier tegen wordt gehouden, 
honderdduizend leden op negen miljoen, wat 1,1 procent is. Ook 
de burgemeester(s) in Franeker waren fout, de heer De Kruijff 
(de enige Friese burgemeester die zich vrijwillig had aangemeld) 
was lid, en werd in 1944 opgevolgd door de heer Van der Vlis. De 
laatste is de grootvader van Tristan van der Vlis. Indien er geen 
lampje gaat branden, dit was de schutter van Alphen aan de Rijn.   

    
Dat de oorlog in dit verhaal centraal staat is logisch, dat blijkt ook 
het volgende. In oktober 1940 werd het persoonsbewijs ingevoerd. 
En persoonsbewijzen dienen nou eenmaal gecontroleerd te 
worden. Zo kwam het voor dat teams te laat kwamen, of men 
kwam helemaal niet. Tevens was de benzine ook een schaars goed 
geworden. Dit speelde elf september 1940 al een rol. Als afsluiting 
van een gemeentelijke sportdag zou Freno I een wedstrijd spelen 
tegen Frisia I. Voor de gelegenheid zou Freno worden versterkt 
met de spelers Abe Lenstra en Henny Jonkman. Maar deze twee 
konden wegens het niet-verschaffen van extra benzinebonnen 
door de Duitse bezetter het sportveld niet bereiken. Omdat de 
Duitsers de situatie enigszins willen redden sturen ze zelf maar elf 
spelers de wei in. Zoals staat in het boekje Bommen op Saakstra’s 
brug speelden de Duitsers niet onsportief, maar zodra een speler 
van Freno de kans kreeg om een charge in te zetten greep hij die 
met beide handen aan. Ook de sfeer langs de lijn werd grimmiger, 
en vooral leuzen aan het adres van de NSB-leden waren schering 
en inslag. Het bestuur van de voetbalclub probeerde de menigte 
tot bedaren te brengen, dit vooral uit angst voor een speelverbod, 
die eventueel zou kunnen worden opgelegd door de Duitse 
instanties. Eind oktober wordt nogmaals de wedstrijd gespeeld, 
Freno wint met 6-2.  

In de latere jaren van de oorlog komt het voetbal helemaal 
tot stilstand, steeds vaker komt een speler niet opdagen op de 
training of wedstrijd, gewoonweg omdat de voetballer geen fiets 
meer heeft. Ook speelt de werkloosheid een rol, men is niet meer 
in staat om de contributie te betalen. De gemeente komt zelfs met 
een competitie voor werklozen, de inschrijving kostte 15 (!) cent 
en de wedstrijden waren gratis toegankelijk. De motivatie achter 
dit plan was: “den werklozen stumpers niet in de verleiding der 
vluchtige dranken te brengen”. Later werd ook bij tijd en wijlen 
een avondklok ingesteld op 20:00, trainen werd daardoor nog 
meer bemoeilijkt.    

Freno - HZC in 1946, eindstand 3-2

Buiten deze verscherpte regels is er in de oorlog nog iets 
voorgevallen op het sportpark aan de Hertog van Saxenlaan. Dit 

geschiedde niet binnen de kalklijnen maar 
juist erbuiten. Persoon in kwestie was de 
Franeker Auke Adema. Hij werd omschreven 

als een sportief figuur die niet dronk, en 
af en toe een sigaretje op stak. Hoe kon 
het dan op vier mei 1941 zo escaleren? 
Krantenkoppen als: Auke Adema kan beter 
schaatsen… want naar voetbal kijken 

mag hij niet! waren niet ongewoon. Dat deze 
winnaar van de Elfstedentocht zich zo liet 
gaan had volgens de krant ook te maken met 

de imitatie van de Hoekse en Kabeljauwse (adellijke families die 
om de successie vochten, Willem Alexander tegen Filip van België 
bijvoorbeeld.)  twisten binnen het veld. Het ontaardde uiteindelijk 
in een handgemeen tussen spelers, leidsman plus assistenten 
en het publiek. Er werd een commissie van onderzoek ingesteld 
die Adema de toegang tot het sportpark voor een seizoen werd 
ontzegd. 

Dat deze schermutseling in een schril contrast staat met de 
gebeurtenissen buiten het sportpark behoeft geen verdere uitleg. 
Toch haalde deze vechtpartij de landelijke pers, en werd zelfs in 
Limburgse versie van de Van Wad tot Stad gesproken van een 
schande! Ik hoop dat ik met deze uiteenzetting nog wat meer 
kleur heb kunnen geven aan reeds bekende verhalen. 

Freno Adspiranten kampioen 1943
vlnr: Catharinus Posset, Dirk Miedema, Rienk Bollema, Simon Elgersma, 
        Wieger Blauw, Roemer Riem, Juke Swart, Douwe Ten Hoeve, Bertus van            
        Smeden, Hennie Meijer, Tjalling Alkema en Evert de Haan.

 “VOOR DE GELEGENHEID ZOU FRENO

 WORDREN VERSTERKT MET DE SPELERS

 ABE LENSTRA EN HENNY JONKMAN’’

I
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Aan het eind van het vorig seizoen heeft een groep vrijwilligers 
de handen in een geslagen om meer structuur aan te brengen 
aan de jeugdafdeling van SC Franeker. Deze groep kon al vrij 
snel worden uitgebreid met meerdere enthousiastelingen. Na 
een korte presentatie in de bestuursvergadering is in augustus 
2015 een jeugdbestuur tot stand gekomen dat bestaat uit: Hanno 
Zomermaand. Richard Hollander, Henk Tuinstra, Jelmer Broersma, 
Wilfred van der Zee en Oscar Elsinga. Doelstelling voor de eerste 
periode was om een goede structuur neer te zetten om het 
jeugdvoetbal in Franeker een duidelijke vorm te geven. De focus 
zal met name het eerste jaar liggen bij de F- en E-pupillen.

Coördinatoren
Er is een nieuwe structuur neergezet voor de coördinatoren. 
Elke leeftijdscategorie heeft een technisch coördinator 
(verantwoordelijk voor trainingen en trainers) en een 
organisatorisch coördinator (aanspreekpunt voor alle leiders).

NIEUWE OPZET JEUGDSTRUCTUUR 

SC FRANEKER 

Invulling functies
Toen de structuur bekend was, moesten er vrijwilligers worden 
gevonden voor deze functies. Tegelijkertijd moesten voor de 32 
jeugdteams trainers en leiders gezocht worden wat elk jaar weer 
een tijdrovende klus is. Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar 
alle coördinatoren, trainers en leiders zijn gevonden en aangesteld 
voor aanvang van de competitie.

Trainingsplanning, handboek, technisch jeugdbeleidsplan en 
trainingsprogramma F- en E pupillen
Nu de trainers bekend waren, kon de volgende puzzel worden 
gemaakt: het maken een trainingsplanning op basis behoeftes 
trainers, beschikbaarheid velden, tijden voor jeugd. Ruim 
70 trainingsmomenten moesten ingepland worden. Voor de 
leiders van de jeugdteams is een handboek gemaakt voor 
het begeleiden van de teams, voor de F- en E-pupillen zijn 
complete trainingsprogramma’s gemaakt om een duidelijke 
lijn te creëren in de trainingen bij de jeugd en een nieuw 
technisch jeugdbeleidsplan is in de maak. Dit plan moet concrete 
handvatten voor het totale jeugdkader bieden. Zodoende kunnen 
alle jeugdtrainers en jeugdleiders eenduidig te werk gaan om de 
jeugdspelers op een plezierige, zinvolle en verantwoorde wijze op 
te leiden.

Keeperstraining
Voor de F-, E- en D-pupillen zijn drie keepertrainers gevonden 
waardoor elke woensdagmiddag onze jeugdkeepers de juiste 
aandacht krijgen om zich te ontwikkelen.



Jeugd voetbalactiviteiten Winter
Alle A-, B-, C- junioren en D-pupillen zijn opgegeven voor de 
kerstzaalvoetbal kampioenschappen van de KNVB. Daarnaast 
konden de voetballers deelnemen aan het Jan Meijer Toernooi. 
De selectieteams van E1 en E2 hebben zijn namens SC Franeker 
ook afgevaardigd om deel te nemen aan de Noordelijke 
kampioenschappen zaalvoetbal. De andere E-team zijn 
ingeschreven voor de KNVB-wintercompetitie en de F-pupillen 
trainden de winter door in de zaal en speelden onderlinge 
wedstrijden

Kortom: er is veel gebeurd en er gaat nog veel gebeuren dit 
voetbalseizoen met als klapper het jubileum toernooi op zaterdag 
11 juni 2016 .



SELECTIE ZATERDAG 1 
2015/2016

Achterste rij v.l.n.r.:     Gidion Herrema, Jente Terpstra, Patrick Jaarsma, Gerard Hoekstra, Albert-Jan Jukema, Mathew  Guertin, Daniël Scholten, Corniek Post, Cornelis Zijlstra

Middelste rij v.l.n.r.:    Amanda van der Veen (verzorgster), Gert Rijpstra, Erwin Bootsma, Glenn Groen, Eric Vellinga,   Klaas de Jong, Dennis Zijlstra, Chris Outhuijse, Michel Oegema, Eric Reversma, Henk Vonk, Renze Prins (leider)

Voorste rij v.l.n.r.:    Rinand Post, Steven Bootsma, Oane Born, Jan van Duyn, Ronald Post (assistent trainer), Lykle  Bleekveld (hoofdtrainer), Bas Douma (keeperstrainer), Mart Zwier, Erik de Groot, Danick Sikkema, Jeffrey Guertin. 



Achterste rij v.l.n.r.:     Gidion Herrema, Jente Terpstra, Patrick Jaarsma, Gerard Hoekstra, Albert-Jan Jukema, Mathew  Guertin, Daniël Scholten, Corniek Post, Cornelis Zijlstra

Middelste rij v.l.n.r.:    Amanda van der Veen (verzorgster), Gert Rijpstra, Erwin Bootsma, Glenn Groen, Eric Vellinga,   Klaas de Jong, Dennis Zijlstra, Chris Outhuijse, Michel Oegema, Eric Reversma, Henk Vonk, Renze Prins (leider)

Voorste rij v.l.n.r.:    Rinand Post, Steven Bootsma, Oane Born, Jan van Duyn, Ronald Post (assistent trainer), Lykle  Bleekveld (hoofdtrainer), Bas Douma (keeperstrainer), Mart Zwier, Erik de Groot, Danick Sikkema, Jeffrey Guertin. 



SELECTIE ZONDAG 1 
2015/2016

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.

Trap v.l.n.r.:      Mart Kuperus, Willem van Duijn, René Mouss, Jort Beimers, Jesse Hogendorp, Pedro Lopes, Bas   van der Zee, Christian de Haan, Jelmer Kooistra, Aron Hansma, Kevin Tankink, Jeroen Bosgra, Mark Hoekstra, 

      Tim van Faassen, Ymke Brijker, Sander Hoekstra, Marco de Groot

Voorste rij v.l.n.r.:    Febo Roosenburg (hoofdtrainer), Jort Koopmans, Wiebe van der Meer, Thom Strikwerda, Martijn  Jongsma, Eelco Boonstra, Andries Rombout, Sander Sikkema, Robbin de Klerk, Olger Iedema, Marc Wijbenga, 

      Niek Tiemersma, Peter Tiemersma (leider zondag 2), Jesper Deelstra, Remco Reversma, Dennis    Sijbersma, Rob Postma, Niels Kuperus (keeperstrainer) Johan de Jong (trainer zondag 2), Kasper Hoek (leider zondag 1)
 



Trap v.l.n.r.:      Mart Kuperus, Willem van Duijn, René Mouss, Jort Beimers, Jesse Hogendorp, Pedro Lopes, Bas   van der Zee, Christian de Haan, Jelmer Kooistra, Aron Hansma, Kevin Tankink, Jeroen Bosgra, Mark Hoekstra, 

      Tim van Faassen, Ymke Brijker, Sander Hoekstra, Marco de Groot

Voorste rij v.l.n.r.:    Febo Roosenburg (hoofdtrainer), Jort Koopmans, Wiebe van der Meer, Thom Strikwerda, Martijn  Jongsma, Eelco Boonstra, Andries Rombout, Sander Sikkema, Robbin de Klerk, Olger Iedema, Marc Wijbenga, 

      Niek Tiemersma, Peter Tiemersma (leider zondag 2), Jesper Deelstra, Remco Reversma, Dennis    Sijbersma, Rob Postma, Niels Kuperus (keeperstrainer) Johan de Jong (trainer zondag 2), Kasper Hoek (leider zondag 1)
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Ook afgelopen voetbalseizoen was weer een seizoen met vele kampioenschappen binnen 
de club. Deze teams hebben een plek verdiend in de kampioensgalerij 2014-2015. Van 
harte gefeliciteerd met jullie geweldige prestaties en veel succes in het nieuwe seizoen.

KAMPIOENSGALERIJ     

Franeker D5 kampioen 2014/2015
3e klasse (Voorjaar)

Uitslag kampioenswedstrijd; 
Sint Annaparochie D4 - Franeker D5; 0-5

Bovenste rij vlnr: Jelmar Gerritsma, Joseph Wehbe, Kevin 
Koolstra, Gijs Wierenga, Tom Pleiter, Nahimro Lacroes, Samuel 
Yogananthan, Luc-Ruben de Vries, Lars Jansen, Niek Zeinstra
Onderste rij vlnr; Luca Rombout, Riemer Stelwagen, Karst 
Bloemsma, Timo Haitsma, Gert-Jan van der Helm
Achter: leider Jan-Willem Jansen en trainer Remco de Valk
Ontbrekend op foto: trainer Edo de Vries

Franeker MC1 kampioen 2014/2015
Hoofdklasse A

Uitslag kampioenwedstrijd: (Concurrent Leeuwarder Zwaluwen 
verliest met 1-0 van Stiens, waardoor Franeker kampioen wordt)

vlnr: Emma Hoekstra, Daniëlle Dijkstra, Angela Hoekstra, Sharon de 
Vries, Merel de Vos, Mare Burgsma, Rose Boogaard, Romy Kooistra, 

Alyssa Nava Roman (keepster), Hanne Maaike Westra, Maaike 
Bankert, Isa Wijbenga, Sanne Bergsma, Nelleke Prins, Kirsten 

Veltman, Denise Zandberg en Letisha Luimes
Achter vlnr: Bart Boogaard (coach), Edwin Bergsma (leider) en 

Gerard Hoekstra (trainer)

Franeker F5 kampioen 2014/2015
4e klasse (voorjaar)

Uitslag kampioenswedstrijd;
Tzummarum F2G - SC Franeker F5; 0-8

vlnr : David de Vries, Yassin Azehaf, Wybren Yede Feenstra, 
Karsten Woltman, Sil Louwsma, Durk Weijer, Riemer Osinga, 
Sil de Vries en Hessel Osinga.
Trainers achter : links Mark Ypma en rechts Thijs Span



27Presentatiegids SC Franeker Seizoen 2015/2016

Zaterdagmiddag 2; kampioen 2014/2015
2e klasse

Uitslag kampioenswedstrijd:
Zeerobben 2 - Franeker 2: 1-2

Staand vlnr: Leider James Geurtin, Grensrechter Roelof 
Lettinga, Erik Reversma, Robbin de Klerk, Cornelis Zijlstra, 
Gert Rijpstra, Mathew Geurtin, Christiaan de Haan, Henk Vonk, 
Billiam Herrema, Erwin Bootsma en Dennis Zijlstra
Zittend vlnr: Jeffrey Geurtin, Steven Bootsma (C), Michel van 
der Veen, Dannick Sikkema, Eric Vellinga, Frank Visser en 
Rinand Post
Ontbrekend op foto: Trainer Jochum Prins en Leider Gerrit 
Tuinstra

Franeker F2; kampioen 2014/2015
2e klasse (voorjaar)

Uitslag kampioenwedstrijd: 
Franeker F2 - Annaparochie St. F2: 1-0

Staand vlnr: Bryan Zondervan,  Stan Sleeuw,  Jurgen Zomermaand,  
Nick Tiebesl, Op hurken vlnr: Bilal Hamouchi,  Tristan Hollander

Liggend voor auto vlnr: Thom Hellinga, Wieger Boersma, Jack 
Koopmans

Franeker D1; kampioen 2014/2015
1e klasse

Uitslag kampioenswedstrijd;
Drachtster Boys D2 - Franeker D1: 0-1

Staand vlnr : Willem van Duyn (trainer), Rutger van der Pol, 
Jesper Scheenstra, Rimar Uijthof, Tim Bijlsma, Sofian Azehaf, 
Mart Nico Beuker, Jay de Vries, Remco Eemsing (leider)
Zittend vlnr: Luke Glas, Roelf Eemsing, Wessel Roorda, Gijs 
Bergsma, Brandon Derambure, Jens de Ruyter
Ontbrekend op foto: Toine Muizer

Franeker C1; kampioen 2014/2015
1e klasse

Uitslag kampioenwedstrijd: Blauw Wit ‘34 - Franeker C1: 0-5

Staand vlnr: Trainer Dennis Zijlstra, leider Sietse Kuiper, Alper 
Bolat, Joel Rooy, Wessel van Wier, Irolt Biesma, Ramin Rahmani, 

Rowan de Vries, Sander Hoekstra, trainer Cor Boonstra.
Zittend vlnr: Karst Hannema, Jasper de Jong, Stijn van der Geest, 

aanvoerder Lars Bijlsma, Tjitte Sijbesma, Watse Walinga, Henk 
Jansma

SEIZOEN 2014-2015
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Door Skelte Anema & Martijn Visser

In welk jaar zijn beide  
voetbalclubs gefuseerd tot 
SC Franeker?

Wie volgt Martijn Metselaar 
op als Scheidsrechter 
Coördinator?

Uit welke 2 voetbalclubs is 
SC Franeker ontstaan?

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

SENIORENQUIZ

01

03

02

04

DE GROTE SC FRANEKER

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 seniorenquiz 
door de oudere leden. 

Onder de inzendingen verloten wij voor de junioren een 
gloednieuwe derbystar bal en voor de senioren een bon van 25 
euro van Lodewijk Mannenmode. 

Probeer de quiz zo juist mogelijk in te vullen! Je kan je antwoorden 
tot 30 april 2016 sturen naar: 

presentatiegids@scfraneker.nl 

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

O
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QUIZ

Hoe heet het sportcomplex 
van SC Franeker?

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

Welk bedrijf zette 22 
augustus zijn handtekening 
onder een hoofdsponsor 
overeenkomst met SC 
Franeker?

05

Op welke positie is het 
eerste elftal vorig jaar 
geëindigd?

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

Wat zijn de kleuren van het 
uittenue van SC Franeker?

07

09

06

08

10

DE GROTE SC FRANEKER



32 Presentatiegids SC Franeker Seizoen 2015/2016

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

Geel & Blauw

Wit & Geel

Blauw & Wit

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

A
B
C

6

8

10

Hoeveel scoreborden staan er 
langs het hoofdveld van SC 
Franeker?

0

1

2

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

Wiebe vd Meer

Chris Alkema

Rinze Werkhoven

Welk team zit niet in de 
competitie bij ZO1?

Leovardia 1

Ureterp 1

Geel Wit 1

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

Remco Metselaar

Sander Hoekstra

Wiebe vd Meer

Hoeveel kunstgrasvelden heeft 
SC Franeker?

1

2

3

Hoe vaak mag het 1e elftal 
spelers wisselen tijdens een 
wedstrijd?

Zo vaak ze willen

3 keer

7 keer

Hoeveel tribunes heeft SC 
Franeker?

Geen

1

2

Wat is de website van SC 
Franeker?

www.franekervoetbal.nl

www.franekersc.nl

www.scfraneker.nl

JUNIORENQUIZ

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

A
B
C

03

02

04

05

07

09

06

08

10
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ZES JAREN BLIJ MEIDENVOETBAL BIJ 

SC FRANEKER

E10 2009 - 2010
E9 2010 - 2011
MD1 2011 - 2012
MD1 2012 - 2013
MC1  2013 - 2014
MC1 2014 - 2015
MB1 2015 - 2016

Het was ergens najaar 2008 dat mijn dochter Rose op 
voetbal wilde. Ze was net 8 jaar geworden toen ze werd 
ingedeeld. Als enig meisje, in een F-team met jongens. Dart-
elend met haar blonde staart stond ze haar mannetje tussen 
alle mannen. Het was vooral plezier, ontdekken en lekker 
spelen. 

In het seizoen 2009 – 2010 werd er een meisjes E-team 
samengesteld: E10. Een ploegje van blije en enthousiaste 
meisjes die elke zaterdag lekker tegen een bal aan gingen 
trappen. Dat jaar sloot ik ook aan als begeleider samen met 
Gerard Eppenga. Van die groep van tien meisjes spelen nu 
zes in de MB1. Dat zijn: Jesler Menger, Letisha Luimes, Esther 
Eppenga, Kirsten Veltman, Rose Boogaard en Zoë de Jong. 
Zonder een nare kruisbandblessure had Denise Zandberg 
daar ook bij gezeten.  

Dat eerste meisjesseizoen was wat wennen. Vragen als ‘Welke 
positie past bij mij?’ passeerden de revue. Kirsten Veltman was 
regelmatig keepster en is inmiddels al jaren een veel scorende 
spits. De resultaten waren behoorlijk en in Bolsward trof het team 
een geduchte tegenstander. 

In het tweede seizoen van de E’tjes schoven een aantal door naar 
de MD-junioren en kwam er een verse lichting E-pupillen bij. De 
tweedejaars E’tjes namen de jonge meisjes op sleeptouw en in dat 
seizoen begonnen zich de eerste contouren af te tekenen van de 
potentie die in deze meisjes groep aanwezig was. 

Bruno Zandberg nam ondertussen het stokje over van Gerard Ep-
penga en die samenwerking bleef staan voor vier seizoenen lang. 
De seizoenen waren opgedeeld in een najaar- en een voorjaarco-
mpetitie. In het najaar konden de meisjes goed mee. De wisselval-
ligheid nekte hun in het bewerkstelligen van een kampioenschap. 

In het voorjaar bleken de dames extra gemotiveerd. Er werd een 
verbeten strijd uitgevochten met de meisjes van Berlikum. Een 
bijzondere ontknoping leidde uiteindelijk tot het eerste kam-
pioenschap! In punten stonden SC Franeker en Berlikum gelijk, 
het doelsaldo zou bepalend worden. De laatste wedstrijd van SC 
Franeker was tegen MKV in Leeuwarden. Het idee was om daar 
minimaal met 0-12 te winnen. Om dat plan te realiseren, werd één 
training pratend ingevuld over hoe en wat. Elke speelster kreeg 
op haar beide handen 12 geschreven. Het werd een doldwaze 
wedstrijd, die uiteindelijk in een 0-14 eindstand ein-digde. De 
meisjes gingen met kleding en al onder de douche en waren door 
het dolle. 

Echter… Berlikum moest hun laatste wedstrijd nog spelen. Een 
week later bezochten de Franeker dames die wedstrijd en werd 
duidelijk dat de monsterscore Berlikum mentaal had gebroken. 
Het eerste kampioenschap was definitief binnen!
 
Het volgende seizoen werd het veld tweemaal zo groot. Gelukkig 
waren er een aantal meiden die ervaring hadden. Dit allemaal 
bij elkaar resulteerde in een mooi team. Zowel in de najaars- als 
in de voorjaarcompetitie werd bovenin meegestreden. Toch lukte 
het niet om een vervolg te geven aan het vorige kampioenschap. 
Naast al deze ijver werd het team ook steeds hechter. Ze gingen 
echt voor elkaar door het vuur en hadden veel lol.
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Een tweede jaar D-junioren volgde. Drie meiden bleven met dis-
pensatie bij het team en dat voegde net wat extra ‘body’ toe. In het 
najaar lukte het nog niet en kwam het team net iets te kort. Na de 
winterstop werd er constanter gepresteerd en sleepte het team op 
de laatste wedstrijd thuis tegen MKV het tweede kampioenschap 
binnen! 

Weer gingen de meiden een leeftijdsklasse hoger: MC-junioren. 
Wederom een mooi team! De zinnen werden weer gezet op het 
hoogst haalbare, met een glimlach. In het najaar was het Foarut, 
die net te sterk bleek en bleek de tweede plaats het maximaal 
haalbare. In het voorjaar volgde een nieuwe competitie met een 
bijzonder einde. Door twee vermoeide voorhoede speelsters en 
een algeheel falen werd in Bolsward met 0-3 verloren…

Later verloor de ploeg met dezelfde cijfers tegen Stiens. Uit 
gesprekken bleek later dat het plezier een beetje weggeëbd was. 
Toch volgde daarna een reeks overwinningen. Die serie werd 
afgesloten met een fabuleuze overwinning tegen Bolsward. De 
tegenstander stond met kinderchampagne langs de kant en tóch 
ging de winst naar SC Franeker: 3-1. Weer kampioen, blijdschap en 
grote trots! 

De eerste wedstrijden in de Hoofdklasse werden gewonnen, op 
één offday uit in Stiens na. 
Wederom ontstond er een goede sfeer en een hecht team. Dit 
kreeg nog extra aandacht met het speciale winterprogramma wat 
de meiden draaiden bij Zandstra en Van der Meer. In het voorjaar 
ging alle focus op het handhaven van de koppositie in de Hoof-
dklasse en het zo ver mogelijk komen in de beker. Midden maart 
sloot Maaike Bankert aan uit Tzum, wat gaandeweg een hele 
goede aanvulling bleek. Halverwege mei werd er nog meegedaan 
aan het officieuze NK: een bijzondere ervaring. 

Uiteindelijk werd er afgesloten met een kampioenschap in de 
Hoofdklasse, een primeur! Ook bereikte het team de halve finale 
van de beker. Daar delfden de meiden het onderspit tegen Gene-
muiden, een nog beter voetballende ploeg.

Doelstellingen voor dit seizoen zijn kampioen worden in de eerste 
Hoofdklasse voor MB-junioren en de finale van de beker halen. 
Deze doelstelling kan niet behaald worden zonder het plezier in 
het spelletje, de lol met elkaar en de juiste teamspirit. 

Een lange weg en voor sommigen een achtste seizoen. Wel een 
weg waar veel geleerd is van en met elkaar. Met veel humor, maar 
ook af en toe een traan en waar respect en eerlijkheid belangrijk 
is. Dankzij de juiste wil, hechte teams en de eindeloze drang naar 
beter worden zijn de meiden gekomen waar ze nu staan en real-
iseren ze zich wat achter hun ligt. Plezier in het spel is wat hun 
drijft en dat kan tot veel moois leiden. 

Een tweede jaar MC1 volgde. Edwin Bergsma nam het stokje over 
van Bruno Zandberg en Gerard Hoekstra werd de vaste trainer. 
Veel mooier zou het niet meer gaan worden, toch? Na al die 
successen? Een vliegende start met grote overwinningen volgde 
en tot ieders verrassing werd een plek in de Hoofdklasse afged-
wongen!
 
Een naar moment in november was de ernstige blessure die 
Denise Zandberg opliep. Ze scheurde haar linker kruisband en bes-
chadigde haar beide meniscussen. Over en uit was het voor haar, 
voor meerdere jaren. Sterkte!



SPONSORCOMMISSIE WEER SLAGVAARDIG

NIEUWE HOOFDSPONSOREN 
SC FRANEKER

Afgelopen zomer wist SC Franeker weer twee nieuwe hoofdspon-
soren aan zich te binden. Combistralen Nederland en Hiemstra 
Financiële Diensten zetten hun handtekening onder een meer-
jarig sponsorcontract. Albert Heijn Franeker ging hen een jaar 
eerder al voor.

Beide bedrijven waren reeds als sponsor aan de club verbonden. 
Afgelopen zomer werd overeenstemming bereikt om dit verder 
te intensiveren. Zo kwam er een nieuwe tak prestatievoetbal voor 
senioren op zaterdag, hetgeen wat hogere eisen met zich mee 
brengt. Het prestatievoetbal op zondag ging ook door en daarmee 
bleef Nieuwenhuis Schilders aan als hoofdsponsor.

Combistralen Nederland is een jong en dynamisch bedrijf dat 
oplossingen biedt voor scheepswerven, overheden, industrie, maar 
ook voor particulieren. Het bedrijf van de in Franeker woonach-
tige eigenaar Peter Rijpstra is onder andere gespecialiseerd in 
waterstralen (tot 3000 bar), gritstralen en industrieel reinigen. 
Combistralen is werkzaam in heel Nederland en prijkt sinds dit 
seizoen op de shirts van Zaterdag 1.

De andere nieuwe hoofd-
sponsor, Hiemstra Financiële 
Diensten, is een onafhanke-
lijk financieel advieskantoor 
voor particulieren en on-
dernemers. Op hun kantoren 
in Franeker en Sint Annapa-
rochie kan iedereen terecht 
voor zijn of haar verzeker-
ingszaken, maar ook voor 
bancaire zaken. Hiemstra Fi-
nanciële Diensten is namelijk 
een zelfstandig adviseur van 
de Regio Bank. 

Het bedrijf is opgericht op 5 
mei 2005 door Johan Hiem-
stra. Johan is ruim 25 jaar ge-
leden begonnen als RVS-adv-
iseur en startte later in Sneek 
zijn eerste bedrijf op. Deze 
organisatie verkocht hij om 
in 2005 Hiemstra Financiële 
Diensten op te richten. De zaterdagselectie wordt dit seizoen door 
Hiemstra van trainingspakken en sporttassen voorzien.

Verder willen jullie graag nog deelgenoot maken van het heu-
gelijk feit dat ook de damesselectie binnenkort compleet in het 
nieuw gestoken wordt door Petra Lodewijk Mode en Caroline 
Hair & Make-up. Meer aandacht hierover volgt in de volgende 
presentatiegids. 
 
Onze dank gaat uit naar deze sponsoren voor het vertrouwen in 
onze vereniging. Dit geldt uiteraard óók voor al die sponsoren 
die hen voor gingen en de talloze bedrijven die de club al jaren 
trouw zijn. 
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inand Post (21) en Christian de Haan (20) zijn naast fer-
vent voetballiefhebber ook idolaat van een andere, meer 
geduldige discipline: vissen. Geregeld zit het tweetal 
met een groepje voetbalvrienden aan de rand van een 

willekeurige Friese sloot. Een verhaal over voetbal en vissen.

Het is kwart over vier in de middag als Rinand en Christian de 
vissteiger van plan Witzens op fietsen. Met elk twee werphengels 
in de aanslag en een plastic zak vol voer staat het duo voor de 
mooie missie om snoek of karper binnen hengelen. 

Zo gaat het voor Rinand inmiddels al jaren. Het recept: op een 
vrije middag of avond afspreken met voetbalmaten en dan vissen. 
Het liefst vier of vijf uren lang. Christian raakte een jaar geleden 
verslaafd en kocht meteen wat materiaal. Nu het voetbalseizoen 
vol aan de gang is en de studie ook vele uurtjes in beslag neemt, 
hebben de twee minder vrije tijd. Voor de presentatiegids van SC 
Franeker hebben ze echter beide ruimte gevonden om de hobby 
even op te pakken.

Voordat het grote wachten losbarst, treffen de mannen eerst wat 
voorbereidingen. Christian tovert een ingenieus net tevoorschi-
jn en buigt zich over het water, op zoek naar witvisjes. ,,Die zijn 
nodig voor het snoekvissen, het perfecte aas”, legt hij uit. Rinand 
gooit er gemakshalve nog wat brood achteraan. ,,Daar komen ze 
zeker op af!” 

Na zes pogingen en twee plakjes volkoren verder is het raak: tus-
sen elf kleintjes zitten twee visjes van ‘normaal’ formaat. Rinand 
wurmt ze behendig rond de haak en gooit zijn hengel uit. Ruim 
tien meter verder valt de rode dobber in het water. Dezelfde han-
deling volgt met de tweede hengel. 

Christian licht het principe voor de leek even toe. ,,Kijk, als je op 
snoek gaat vissen, dan heb je twee mogelijkheden. Of vissen met 
een plug of met dood aas om de haak. Nou, die eerste optie is te 
vermoeiend. Wij gaan liever voor de tweede.”

Supporters
Ondertussen komen in de verte Gerard Zijlstra (veldspeler van 
Zaterdag 4) en Dennis Zijlstra (keeper van Zaterdag 1) aange-
lopen. Zij zijn de vaste vissupporters. Christian wijst naar Gerard 
en zegt: ,,Nu heeft ie niks meegebracht, maar anders is hij mees-
tal verantwoordelijk voor het bier.”

De goudkleurige vloeistof speelt ook bij deze tak van sport geen 
bijrol. Rinand ziet namelijk maar één overkomst tussen vissen en 
voetbal: bier drinken. Lachend: ,,Al begint dat hier aan het water 
meteen en bij het voetballen pas na de wedstrijd!”

Op de achtergrond maakt Christian ook de twee andere hengels 
voor het karpervissen klaar. Hiervoor is een andere strategie 
vereist. Karpers gaan namelijk niet af op dood aas, maar puur op 
speciaal voer: boilies - kleine bolletjes hard deeg met een smaak-
je. 

Als alle vier hengels liggen uitgestald, wordt de balans alvast 
opgemaakt. Zowel Rinand als Christian hebben maar twee uren 
de tijd en dat is eigenlijk te kort om een krachtige karper uit het 
water te sjorren.
 
,,Je moet dagenlang voorvoeren wanneer je gaat karpervissen”, 
verklaart Rinand. ,,Je moet ze naar je toe lokken, aan het voer 
laten wennen. Dan maakt het eigenlijk niet uit waar je vist.” 

R

MET EEN BLIK BIER IN DE HAND 
IS VISSEN MAAR BIJZAAK
Door: Oane Born
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Christian vertelt trots over hoe hij eens door goed voorvoeren 
drie karpers in twee dagen naar boven haalde. ,,We gingen met 
een groepje naar het kanaal, daar zitten echt grote karpers. Maar 
door het onstuimige water is het veel moeilijker vissen. En tóch 
lukte het, mooi was dat.”

Mooiweervissers
Naast het fenomeen ‘voorvoeren’ is ook een andere, onvoorspel-
bare factor van groot belang: het weer. Heeft het de dag ervoor 
veel geregend dan heb je daar tijdens het vissen veel profijt van. 
,,Op dat moment zit er veel zuurstof in het water en dat trekt vis-
sen aan”, aldus Rinand.

,,Maar wij zijn meer ‘mooiweervissers’, hoor”, geeft Christian toe. 
,,Het mooiste is om op een warme zomeravond te gaan. Paar 
vrienden eromheen, blik bier erbij, barbecue aan, beetje niks doen. 
Nou, dan is vissen maar bijzaak. Dan verveel je je niet snel!”

Even verderop de steiger pakken twee andere vissers langzaam 
hun spullen in. Geen grootse dag voor hen. Supporter Dennis is 
inmiddels ook vertrokken en Gerard staat op het punt om weg 
te gaan. Z’n moeder heeft hem een appje gestuurd met daarin 
de boodschap dat het avondeten klaar staat. ,,Zal wel vis wezen”, 
mompelt hij.

Zaterdagvoetballer
In de vier uitgezette dobbers zit vooralsnog weinig tot geen 
beweging. Een uur is verstreken en het ziet er niet naar uit dat de 
mannen een levend schepsel met schubben het water uit gaan 
tillen. In voetbaltermen: de brilstand ligt op de loer.

Om toch een beetje in de sportstemming te blijven, volgt een 
stukje voorgeschiedenis. Christian en Rinand speelden jarenlang 
samen in het succesvolle Zaterdag 2. En jarenlang sloegen ze 
geregeld een training over. ,,Tsja, vissen is vaak leuker dan een 
uurtje voetballen”, vindt Rinand. Christian lachend: ,,Gezelliger 
vooral!”

Laatstgenoemde moet dit jaar voor zijn stage bij Sportstad 
Heerenveen veel op zaterdag aanwezig zijn en voetbalt daarom 
sinds september bij Zondag 1. Rinand ging zijn kompaan niet 
achterna en blijft zijn kunsten op zaterdag vertonen. ,,Ik ben ook 
meer een zaterdagvoetballer”, erkent hij. , ,Ik heb wel eens overwo-
gen om naar zondag te gaan, maar ik zag meer na- dan voordelen. 
Ten eerste ga ik altijd naar sc Heerenveen en die spelen vaak op 
zondagmiddag. Ten tweede wil ik zaterdags op stap en daar heb 
je dan soms zondags ‘last’ van. Niks waard dus.”

Klapstoel
Terwijl de zon langzaam achter de bomen verdwijnt, verlegt 
Rinand nog eens een van de hengels. De kans dat ze nog wat 
vangen, wordt met de minuut kleiner. ,,Al kan het met die snoek-
en zomaar raak zijn!” waarschuwt Christian.

De mooiste herinnering rondom het vissen, heeft bar weinig met 
de hobby zelf te maken. Nee, het slaat alles op een slapstick-er-
varing met Rinand als hoofdrolspeler. ,,We gaan geregeld een hele 
middag of avond vissen, meestal met een man of vijf. Ik neem dan 
zo’n klein inklapstoeltje mee. Eén keer stond dat ding niet genoeg 
uitgestald. Ik wilde zitten, maar klapte recht achterover, zo het 
water in. Eerst lachen natuurlijk, maar een kwartier later kwam ik 

erachter dat m’n mobiel ook verzopen was. Die hebben we toen 
nog van de bodem gevist. He-le-maal aan poeier.”

Christian denkt er met veel genoegen aan terug. Hij maakte een 
dergelijke ervaring niet eerder mee. ,,Vissen saai? Nou, niet met 
ons!” Het maakt zowel Rinand als Christian ook niet veel uit wie 
er op een dag beet heeft. , ,Het is vooral leuk áls iemand iets 
vangt”, weet Christian. ,,Zo vanzelfsprekend is dat namelijk niet.” 

Fotomoment
En als de mannen iets vangen? Rinand: ,,Dan wordt de vis eerst 
gewogen, opgemeten en als ie groter dan 80 centimeter is, volgt 
een exclusief fotomoment. Vervolgens laten we de vangst weer 
rustig vrij.” Al doen sommige collega-vissers het net wat anders. 
Christian: ,,Veel Oostblokkers nemen de ‘buit’ gewoon mee naar 
huis en eten het op. Nou, geloof mij; snoek en karper zijn niet lek-
ker. Alleen snoekbaars is nog wel te doen, maar die vang je bijna 
nooit.”

Als ook het laatste, vrije uurtje voorbij is, wordt de dagscore bere-
kend. En daar is geen telraam voor nodig. Nee, er is helemaal niks 
gevangen. De middag beperkte zich tot sterke verhalen en veel 
inzet, maar geen beloning. Een zware dobber? ,,Nee, hoor”, vindt 
Rinand. ,,Daar gaat het ook niet om. Gezelligheid voorop, de rest 
komt later wel!”

RINAND: “TSJA, 
VISSEN IS VAAK 
LEUKER DAN EEN 
UURTJE VOETBALLEN”
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NIEUWBOUW HAALBARE OPTIE, INCLUIS KLEEDRUIMTES

SC FRANEKER IS TOE AAN 
NIEUW COMPLEX

Franeker - Kleedkamers die al afgekeurd zijn, reguliere kleedkamers die nodig aan een opknapbeurt toe zijn, én meters muren met 
schimmel op de wanden. De accommodatie van SC Franeker schreeuwt om vernieuwing. Er is een realistisch plan bedacht om de totale 
ondergang van het complex te voorkomen. Nieuwbouw is een haalbare optie, inclusief een nieuwe kantine als sterke basis.

erke Boekema en Renze Prins hebben zich gebogen 
over verbouwingskansen en deels nieuwbouw van de 
accommodatie. Boekema heeft als architect het hart van 

de vereniging als het ware teruggeplaatst. 

Het centrale huidige gebouw krijgt op de bovenverdieping een 
mooie bestuurskamer en daaronder blijft het wedstrijdsecretariaat 
in functie. Optifit -  momenteel huurder van de bovenverdieping 
-  zal het clubgebouw dan weer verlaten. De kantine van de club 
komt van het hele complex uit gezien op de zuidkant van het 
gebouw. 

De voormalige eigen kantine op de bovenverdieping van het 
gebouw ging men makkelijk aan voorbij en de kantine in de 
sporthal De Trije is natuurlijk niet een echte voetbalkantine. De 
renovatie kan alleen succesvol zijn als de kantine als sterkmaker 
op de accommodatie wordt teruggebracht. Dat er nog een derde 
helft blijft met als belangrijkste argument naast het inkomen een 
nieuwe saamhorigheid. Die inkomsten naar schatting 25.000 euro 
blijven van groot belang om de begroting voor het complex ook 
sluitend te maken.

Het is dus van belang, plat gezegd, de derde helft op het complex 
in ere te herstellen. ,,Mensen gaan voor, in de rust of na de 
wedstrijd minder snel de kantine even in nu deze  buiten het 
complex gehuisvest is. Straks loop je er vanaf het veld zo in en 
kun je er niet meer omheen.’’

Het tweetal loopt door het complex om aan te geven waar het 
aan schort. Er is geen tekst en uitleg nodig. De schimmelgeur 
verraadt ook al veel. De situatie is voor gezondheidsbegrippen 
gewoonweg slecht en onhoudbaar. Schimmel kun je niet verhullen 
en schilderen geeft slechts tijdelijk verbetering. Bovendien wijzen 
de scheuren in de muren ook op verzakkingen. Twee kleedboxen 
hebben inmiddels de functie van opslagruimte gekregen. Als 
kleedbox zijn ze niet meer bruikbaar. 

Achterstallig onderhoud heeft het complex bepaald niet goed 
gedaan. Al zijn er nog wel enkele verbouwingen geweest. 
,,De entourage is beneden peil voor een stadsclub als SC 
Franeker’’, oordeelt Boekema. Hij zegt vreselijk geschrokken 
te zijn van de huidige toestand van het gebouw. ,,’Suterich’ is 
een understatement. Het is gewoonweg slecht gesteld met 
het complex. Genoeg reden om het aan te pakken. En na het 
construeren van enkele plannen, was de keuze eigenlijk al 
bepaald, waar het om de minste kosten gaat. Nieuwbouw is 
namelijk qua kosten onhaalbaar, maar door het goede deel te 
behouden en te renoveren en daaraan een stuk nieuwbouw te 
koppelen moet het te doen zijn.’’

Een voordeel is dat het complex financieel ook afgeschreven is, 
er rust geen schuld op het gebouw en qua timing is het dus ook 
een goed moment. Boekema, zelf net als oud-spits Prins eveneens 
oud-voetballer van SC Franeker, verscheen als ontwerper op het 
toneel. Hij had zich kort geleden al verdienstelijk gemaakt voor 
de plaatselijke kaatsclub Jan Bogtstra. Hij maakte het ontwerp 
voor het nieuwe clubgebouw. Het gebouw op het complex van SC 
Franeker is een nieuwe, ‘uitdagende opdracht’. 

10 kleedkamers zijn nodig én realiseerbaar, vertelt de architect. 
Het tweetal Boekema en Prins kijkt met gepaste trots naar de 
tekeningen die een duidelijke en nodige facelift van het gebouw 
uitstralen. ,,En in dat plan is de kantine van onschatbare waarde, 
voor de binding en voor de opbrengsten om de afbetaling van het 
nieuwe complex hanteerbaar te maken. Voor een club brengt deze 
al snel 25.000 euro op’’, zegt Prins. De bouw gaat ook op duurzame 
wijze plaatsvinden, dat past in de tijdsgeest. 

Prins en Boekema poseren voor het complex op het hoofdveld. 
Ook daar ligt nog een grote wens voor de duurzaamheid van de 
club: een nieuw kunstgrasveld. Bij haar negentig jarig bestaan zijn 
eerst de pijlen op het nieuwe complex gericht. 

G

Door: Sybe Joostema
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Wie ben ik? 
Ik ben Jos van Wijk, 47 jaar, geboren in Hedel (Gelderland) en 
sinds augustus 2002 woonachtig in Franeker. Ik ben getrouwd met 
Anne-Marie en we hebben drie kinderen: Bart, Jelle en Sjoerd. 

Sinds november 1986 werk ik met veel plezier bij de Koninklijke 
Marine. Al een jaar of acht ben ik op zaterdag op en vooral naast 
het voet¬balveld te vinden. Eerst als toeschouwer en later als 
leider van de teams van Jelle en/of Sjoerd. In mijn jeugd heb ik tot 
de C-jeugd gevoetbald bij de plaatselijke voetbalclub VV Hedel. Ik 
moest het destijds meer hebben van mijn loopvermogen dan van 
mijn techniek. Aangezien ik in de loop der jaren aan loopvermogen 
heb inge¬leverd, besloot ik de voetbalschoenen maar aan de 
wilgen te hangen. Een van mijn beste beslissingen ooit!

Activiteiten-Commissie 
Enkele jaren geleden vroeg Taede Haarsma mij of ik het leuk zou 
vinden om voor de leden van SC Franeker activiteiten naast het 
voetbal te organiseren. We zijn met een kleine, enthousiaste en 
relatief kleine groep begonnen om te zien of we leuke dingen 
konden verzinnen en realiseren. 

Om wat fondsen te verwerven zijn we begonnen met de Bingo 
in Grand Café De Doelen. Daarna hebben we verschillende 
activiteiten georganiseerd: een FIFA-toernooi voor jong en 
oud, een Darttoernooi (de Let-Cup), taarten bakken voor de 
jongste meisjes, het 6 tegen 6-toer¬nooi, een barbecue voor alle 
vrijwilligers en sponsoren en een geslaagde bootcamp voor alle 

dames. Ongetwijfeld ben ik wat vergeten, maar we krijgen veel 
positieve reacties tijdens en na onze activiteiten. Als u een idee 
heeft voor een leuke activiteit laat het ons weten! 

Voorzitter A-team 
Op het moment dat Taede secretaris werd, is mij gevraagd om 
eens na te denken over de rol van voorzitter van het A-team – 
onder die naam is de activiteitencommissie bekend. Op die vraag 
heb ik ‘ja’ gezegd en sinds enkele maanden ben ik dus voorzitter. 

Inmiddels zijn we ‘gegroeid’ als commissie en staan er naast 
de vaste activiteiten (Bingo, FIFA, Darten en de barbecue voor 
vrijwilligers en sponsoren) een aantal nieuwe activiteiten op 
het programma. Verder willen we het 90-jarig bestaan in 2016 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op welke manier we dit gaan 
aanpakken, is nog niet duideli¬jk. Ook hiervoor geldt: kom gerust 
met leuke ideeën! 

EVEN  VOORSTELLEN...

Mijn naam is Renze Prins, 43 jaar en getrouwd met Petra. Samen 
hebben we twee kinderen: Jelmer (14) en Nelleke (13). Nelleke 
voetbalt op dit moment in MC 1. 

Vanaf mijn achtste jaar ben ik actief geweest als voetballer bij 
Sportclub Franeker. Daar liep ik de standaardteams door in de 
jeugd. De B1 en A1 waren op dat moment nog te hoog gegrepen. 
Toch had ik veel plezier in het spelletje en kwam ik uiteindelijk in 
de spits terecht van Franeker Zaterdag 1. Tien jaar speelde ik in 
het eerste en maakte ik de nodige doelpunten. 

Voor de vereniging ben ik op dit moment actief om het onderhoud 
van de accommodaties te begeleiden. Dit bleek hard nodig te 
zijn. Deze functie in de bouwcommissie sluit perfect aan bij mijn 
dagelijkse bezigheden als zelfstandig bouwondernemer voor RKP 
Bouw. 

Daarnaast ben ik sinds september leider van het Zaterdag 1. Het 
zaterdagvoetbal maakt een nieuwe start onder leiding van trainer 
Lykle Bleekveld en ik ga hem daarbij zoveel mogelijk assisteren. 
Deze afdeling telt in totaal vijf teams en zit qua ledenaantal 
momenteel behoorlijk in de lift. 

Renze Prins

Jos van Wijk

Ik hoop dat we een goede voetbaltoekomst tegemoet gaan. 
Ik ga in ieder geval mijn best doen om er iets moois van te 
maken!
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• DE JONG ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 
• MULTICOPY LEEUWARDEN
• GRANDCAFÉ DE DOELEN
• NOTARIS IJDEMA
• T. ZWART MAAIMACHINES
• KAPSALON GALEMA
• HUIS & HYPOTHEEK FRANEKER
• VAN DER WEERD INSTALLATIETECHNIEK
• KEROFEN
• AB FRYSLAN
• RIJSCHOOL POSSETH
• PÉPÉ SNACKSERVICE
• BODDEÜS ZIEN EN HOREN
• CAROLINE
• CHINEES REST. “CHEUNG KWONG” BV
• ARTE GIARDINO
• DE WITTE BLOEM
• AUTORIJSCHOOL MARGA
• NVB VERMEULEN
• DEN BREEJEN SCHILDERS
• KUPERUS AUTOSCHADE
• HET FRIESE TEGELBOERTJE
• GARAGE FOKKEMA
• STADSLOGEMENTEN FRANEKER
• BOUWBEDRIJF HAARSMA-DE BRUIN
• JELLEMA SPECIALITEITEN
• LOONBEDRIJF WESTRA
• BAKKERIJ SIESLING VORYO
• DE STADSHERBERG
• MECONAF BV
• TIMMERBEDRIJF VAN SANTEN
• OPTIFIT
• TOPPFLEX
• PIZZARIA TOSCANINI
• DIJKSTRA WONINGINRICHTING
• RABOBANK LEEUWARDEN-NOORDWEST FRIESLAND

• BRANDER BOUW BV
• SIEMENS GROENTE EN FRUIT
• DE BOGT FEN GUNÉ
• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ EMILE TERPSTRA
• FBS BOUWGLAS
• SLAGERIJ KG DIJKSTRA
• OFFINGA KAPPERS
• ELECTRO WORLD VAN DER  WEERD
• AUTODEBOER
• HEMA FRANEKER EN SINT ANNAPAROCHI
• AUTOWASCENTRUM DIJKSTRA
• DE WAARD MAKELAARS
• GREIDANUS ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIES
• RUNNER MEUBEL LEEUWARDEN
• BETTERFIT
• EIJGEN FINANCIËLE DIENSTVERLENING
• SHOEBY FASHION FRANEKER
• VELTMAN VIS
• SCHEIDINGSADVIESNETWERK
• GEZONDHEIDSCENTRUM HET WANT
• MUTA SPORT
• MULDER KEUKENS
• TOERKOOP REISBURO FRANEKER
• SPORTKANTINE DE TRIJE
• SANNES & VOORINTHOLT
• UITING RECLAME
• KEIZER AUTOSCHADE
• ERESDÉ
• LODEWIJK MANNENMODE
• BRAAK FINANCIËLE DIENSTEN
• REGTS
• BOUWBEDRIJF VAN MARRUM
• FEENSTRA DAKBEDEKKING
• VAN DER SLUIS, VAN DER ZEE & KALMIJN ADVOCATEN
• RKP BOUW
• PETRA LODEWIJK MODE

SC FRANEKER BEDANKT 
AL HAAR SPONSOREN:

 SPONSOREN SC FRANEKER

 HOOFDSPONSOREN SC FRANEKER
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Voor overige contactgegevens van o.a. wedstrijdcoördinatie en afgelastingen, 

jeugdcoördinatoren en ledenadministratie, zie www.scfraneker.nl 

HET BESTUUR / BELANGRIJKE ADRESSEN

VOORZITTER A.I.
Yke Luinenburg

Tel: 0517 - 39 04 45

e-mail: y.luinenburg@live.nl

SECRETARIS
Taede Haarsma

Tel: 06 22 08 43 23

e-mail: info@scfraneker.nl

PENNINGMEESTER 
Jelmer Broersma

Tel: 06 53 39 36 40

e-mail: penningmeester@scfraneker.nl

BESTUURSLID SPONSORING
Franke Twerda

Tel: 06 55 37 30 07 

e-mail: sponsoring@scfraneker.nl

BESTUURSLID BOUWCOMMISSIE
Renze Prins

e-mail: info@rkpbouw.nl

BESTUURSLID ACCOMMODATIE EN MATERIAAL
Dirk Groen

Tel: 06 53 59 42 47

e-mail: d.groen@home.nl

BESTUURSLID SENIOREN, VROUWEN/MEIDEN
Haitze Weistra

Tel: 06 47 38 04 44

e-mail: senioren@scfraneker.nl

VOORZITTER JEUGDBESTUUR
Oscar Elsinga

Tel: 06 11 76 46 56

e-mail: oscarelsinga@home.nl

BESTUURSLID ACTIVITEITEN
Jos van Wijk

Tel: 0517 383890






