
16 Canon van het Friese voetbal Zaterdag 17 december 2022 17Zaterdag 17 december 2022

N og voor de klok van
de voormalige her-
vormde kerk zeven
keer slaat, opent
Libbe de Vries (59)

op sportpark De Bining het ‘bal’ met
een eerste dans over de velden. In de
ochtendschemering signaleert de
consul de gebruikelijke oneffenhe-
den. Ze zijn „it praat net wurdich.”
Jirnsum kan zich met negen thuis-
wedstrijden, waaronder deze zater-
dagmiddag de topper Irnsum -
Noordbergum in de zaterdag vijfde
klasse B, opmaken voor een ‘super
sneon’. 

De veehandelaar is een man van
‘moarns betiid’. „Kertier oer seizen
wol ik der ôf. Ik nim de dei graach in
bytsje mei.” Sinds 2007 is De Vries de
man die bij vv Irnsum op de kritieke
momenten het besluit neemt over
wél of níet voetballen. De uitkomst
is zo goed als altijd ‘ja’. „Wy hawwe
fuotbalfjilden. Gjin rêstfjilden.”

Terwijl de voormalige voorzitter
en thans kantinebeheerder Bauke de
Haan (72) even verderop het club-
huis opent, verhaalt De Vries hoe het
in zijn jeugd, toen de velden nog niet
de kwaliteit van nu hadden, ging. „In
pear blabberige plakken en it fuot-
baljen waard derút smiten. As dat no
sa is tink ik: ‘der kinne se wol om-
hinne spylje’ Je moatte net te bang
wêze.”

Hij monstert de velden bij voor-
keur door de ogen van een kind: die
wil zaterdagochtend niet wakker
worden met de mededeling dat de
wedstrijd afgelast is. „Hiel selden kin
it net oars. As it nachts om it fries-
punt of krekt derûnder west hat en
der om njoggen oere noch in laachje
iis op it fjild leit. Dan moatst de bern
tsjin harsels yn beskerming nimme.
Bern steane der net by stil dat je op
sa’n fjild better gjin sliding meitsje
kinne.”

De consul is, om in voetbalter-
men te blijven, in blessuretijd aanbe-
land. „Ik ha de ôfrûne tritich jier fan
alles by de ein hân by de klup en no’t
ik aanst sechtich wurd fyn ik dat in
moai momint om te sizzen: no in oar
mar.”

Oranje-zwart hart
Op dat punt is Bauke de Haan nog
niet gearriveerd. En wie hem een
beetje kent zal zeggen dat hij dat
punt wellicht nooit zal bereiken ook.
„It oranje-swarte hert kloppet noch
altiten hiel fluch”, zo refereert hij
aan de clubkleuren van vv Irnsum.
Zojuist heeft hij de kleedkamers

geopend, koffie gezet, naar de voor-
raden gekeken, de toiletten geïn-
specteerd en nog wat rommel opge-
ruimd. „Je wolle de gasten netsjes
ûntfange. Dat sit yn ús generaasje.” 

Als eerste meldt zich doorgaans
de velddienst: de man/vrouw die de
velden uitzet, alles een beetje in de
gaten houdt en tevens aanspreek-
punt is. En als vervolgens ook de
eerste kinderen verwachtingsvol het
sportpark komen oplopen, al dan
niet aan de hand van een ouder, dan
is het voor De Haan - na een laatste
check - tijd om weer op z’n stalen ros
te stappen. De radertjes van de ma-
chine draaien. 

Hoe de radertjes precies draaien?
Het is soms nauwelijks zichtbaar.
Trainers, leiders, kantinepersoneel,
scheidsrechters: ze komen zo’n
zaterdag en ze gaan vervolgens ook
weer. Niet dat het in Jirnsum op dat
vlak nooit crisis was. Natuurlijk wel.
Maar als het erop aan komt worden
de schouders er toch altijd weer
onder gezet.

De scheidsrechter
Johan de Jong (47) is een van de
‘soldaten’ uit dat leger van vrijwilli-
gers. Ieder zaterdag fluit hij of het
tweede elftal of één van de hogere
jeugdteams. „Ik bin in sportman, fan
jongs ôf lid fan de klup en wenje yn
Jirnsum. Dan liket it my hiel nor-
maal dat je wat foar de klup dogge.” 

Als 15-jarige stond hij al onder de

lat van het vlaggenschip. „In pear
jier letter koe ik nei FVC. De Jouwer
en Read Giel hawwe my letter ek
frege. Mar wêrom soe ik? Jirnsum is
myn klup.” Op 26-jarige leeftijd zette
hij er desondanks een punt achter.
„Ik hie as skiedsrjochter serieuze
ambysjes om it proffuotbaljen te
heljen. Myn rapportsifers wiene der
wol nei, mar it die bliken dat ik doe
eins al te âld wie. Ik wie te let be-
gûn.”

Hij floot op dat moment op het
hoogste niveau van het amateurvoet-
bal. Het weggevallen toekomstper-
spectief doet hem besluiten om bij
vv Irnsum onder de lat terug te
keren. Bij de 35+ doet hij dat nu nog
altijd, naast dat hij scheidsrechter is
en trainer van in totaal twaalf kee-
pers. „Ik fyn it moai om te dwaan. Ik
mei ek graach hurddrave, dus dat
skiedsrjochterjen doch ik diels ek
foar mysels. In fuotbalwedstriid is
foar in skiedsrjochter geweldich
geskikt foar in ynterfaltrening. Ik
draaf yn de oardeloere al gau acht
kilometer.”

Clubman pur sang
Vroeg in middag meldt ook Koos van
Dijk (68) zich. Clubman pur sang.
Voetbalde bijna een kwart eeuw in
het eerste, was tweemaal hoofdtrai-
ner van de club en deed tussendoor
en nadien ‘alles’ wat maar voor zijn
voeten kwam.

Voetbal, zo zegt Van Dijk, is de
bindende factor in een dorp waar -
hoe bestaat het met 1400 inwoners -
twee scholen voor een nodeloze
verdeeldheid onder de jongste jeugd
zorgen. In 2013 werd een nieuwe
brede school geopend. „Mei ien grut
dak derop. Moai. Mar se hawwe
fergetten de twadde doar te sluten.”

Op de voetbalclub scharrelt ‘open-
baar’ en ‘katholiek’ probleemloos
door elkaar heen. Is ook nooit anders
geweest, zo weet Van Dijk. „As wy
nei skoaltiid fuotballen waard der by
it útkiezen fan de partijen ek al noait
sjoen nei’t hokker skoalle je op
sieten.” En dat voetballen, dat was er
altijd. „Ivich en altiten. Wy koene
pas op ús tolfde lid fan de klup wur-
de, mar dêrfoar regelen wy sels al
oefenwedstriden tsijn bern út Grou.”

Legendarisch zijn ook de onder-
linge duels tussen de katholieke Sint
Radboudschool en obs It Tredde Ste.
„De iene kear spielen bern fan Sint
Radboud yn de oranje shirts fan de
klup en de oare kear bern fan It
Tredde Ste. Wie it de beurt oan de
oar om yn it oranje shirt te spyljen,

dan lutsen wy in wyt boesgroentsje
oan.”

Jirnsum, Reduzum, Raerd
Van de ruim 250 spelende leden van
vv Irnsum woont de helft in Jirnsum,
hebben een kleine vijftig leden
Reduzum als domicilie en levert
Raerd zo’n veertig leden. De rest
komt uit Friens, Idaerd, Sneek, Grou,
Heerenveen, Leeuwarden, Wytgaard,
Nieuwehorne, Heerenveen, Hasker-
dijken, Sibrandabuorren en Zweins.
„De omlizzende doarpen binne
hieltyd wichtiger foar ús wurden”,
zegt Koos van Dijk. „Doe’t it noch de
gemeente Raerderhim wie, kamen
hjir hast allinnich Raerders te fuot-
ballen. Yn de rin fan de tachtiger
jierren seachst dat stadichoan feroar-
jen. Ek Redústers, mei Stânfries as
kuorbalwurk, waarden lid.”

Van Dijk, die deze zomer bij de
viering van het negentigjarig be-
staan van de club tot erelid werd
benoemd, zag de club de laatste
jaren ontzettend snel veranderen. De
aanzet daartoe gaf de werkgroep die
in 2017 in opdracht van het bestuur
de club van onder naar boven en van
links naar rechts volledig doorlicht-
te. De uitkomsten werden opgesteld
in het beleidsplan vv Irnsum Ferbynt.

„It leech hingjend fruit hawwe wy
besocht om fuortendaliks oan te
pakken”, zo zegt Van Dijk. Zo werd
er een vertrouwenspersoon aange-
steld, is er beleid ontwikkeld voor
het jeugdvoetbal en is het interieur
van de kantine verbouwd en opge-
knapt. Maar de ingrijpendste veran-
dering was toch wel de overstap in
2019 van het zondagvoetbal naar het
zaterdagvoetbal.

Van Dijk had er een tweeledig
gevoel bij. „Ik wit noch dat ik as
trener fan Wergea oait mei grutte
letters op in boerd skreau: ‘Fuotbal is
it sneintemiddeigefoel’. Mar ik bin
ek net blyn foar feroarjende tiden.
As de klup neat dien hie, dan hie der
in momint kommen dat it bestjoer
krekt as Statler en Waldorf fan The
Muppet Show yn in bakje oan de
tribune hongen hie om te sjen hoe
moai oft it gers groeide. Der sit gjin
takomst yn it sneinsfuotbaljen.
Boppedat joegen hast alle spilers fan
it earste en it twadde en ek de âldste
jeugdleden oan op sneons fuotbalje
te wollen.”

Maar toch. „Achterôf tink ik dat it
te hurd gien is. It fuotbalbûn joech
oan dat de rigels net feroarje soene:
dus op sneon ûnderoan begjinne.
Wy degradearren dus nei de fyfde

klasse. En ja: it is gewoan in hiele
toer om dêr, mei al dy oare klups
dy’t ek de oergong makke hawwe, út
te kommen.” Dat er afgelopen zomer
wél de mogelijkheid was om hori-
zontaal over te stappen was daarom
een hard gelag. Wat ook pijn deed
waren die enkele supporters die de
club de rug toekeerden. „Wy hiene
se it sneintemiddeigefoel ôfpakt. Dêr
stie ik doe net sa by stil. Nuver, want
ik hie it wurd sels noch mei kowelet-
ters opskreaun.”

Bauke de Haan kan dat alleen
maar onderschrijven. „It hat sear
dien. Fansels is it it wichtichste om
te lústerjen nei wat de fuotballers
wolle. Mar ús stim waard hielendal
net heard, ús miening die der nei ús
gefoel net ta. Mar goed: de stap fan it
sneins- nei it sneonsfuotbaljen wie
net foar te kommen. En ik moat
sizze: it begjint al wat te wennen.”

4-5
Terug naar het heden. Als Johan de
Jong rond de klok van één uur het
duel Irnsum JO19-1 - Nicator JO19-1

affluit en een 4-5 eindstand in zijn
boekje noteert, melden de eerste
spelers van het vlaggenschip van
Noordbergum zich aan de poorten
van De Bining. Zowel Irnsum als
Noordbergum heeft dit seizoen nog
geen punt laten liggen. Hoe mooi kun
je een ‘super sneon’ afsluiten?

Bij het begin van de topper stelt
Bauke de Haan tevreden vast dat er in
geen jaren zoveel toeschouwers bij
het eerste elftal zijn komen kijken.
Ook de bezoekende club heeft een
grote schare fans meegenomen. Koos
van Dijk is ondertussen, zoals altijd,
druk met van alles en nog wat. Aan
de hand van de opstelling van trainer
Dirk Jelke de Boer uit Ferwert bena-
drukt hij nogmaals hoe belangrijk de
inbreng van de omliggende dorpen is.
Er staat precies één Jirnsumer 0in de
basis. „En dat is net fan de lêste tiid.”

De wedstrijd verloopt niet zoals de
Jirnsumers hebben gehoopt. Noord-
bergum is twee klassen beter en wint,
hoewel ietwat geflatteerd, terecht
met 1-5. De enige treffer van de thuis-
club komt op naam van de clubtop-

scorer aller tijden Julius Huistra (rond
de 225 competitiegoals). Als vaste
barkeeper zal hij zich deze namiddag
nogmaals verdienstelijk maken. En
als alles is gezegd wat er over de
wedstrijd gezegd kan worden is hij
het ook die de lichten van de kantine
uitdoet.

Wandelvoetbal
Op naar nieuwe avonturen. En die
zullen er vast gaan komen, want
zowel sportief als financieel staat vv
Irnsum er prima op. De club is niet
alleen in vrijwel alle gangbare jeugd-
categorieën met een team vertegen-
woordigd, maar er liggen ook plan-
nen op tafel om samen met GAVC
een subvereniging op te zetten ten-
einde het voortbestaan van meisjes-
en damesvoetbal te waarborgen. 

En dan is er ook nog het ‘wandel-
voetbal’ voor veteranen. Irnsum was
in 2014 een van de eerste clubs in
Fryslân die een team voor zestigplus-
sers oprichtte. Elke woensdagochtend
wordt er steevast door een man of
twintig achter de bal aan ‘gewan-
deld’. En dan is er ook nog die prach-
tige bijvangst, want als er wat gedaan
moet worden zijn er altijd wel een
paar ‘wandelvoetballers’ die hun
hand opsteken.

Valt er dan niets meer te wensen?
Dat wel natuurlijk. De beide (kleine)
oefenhoeken zijn ‘af’ en vanwege de
hoge bezettingsgraad van de beide
wedstrijdvelden hebben ook die niet
het eeuwige leven. De belofte van de
gemeente Leeuwarden om een kunst-
grasveld (inclusief verlichting) te
financieren klinkt daarom als muziek
in de oren. 

Of het ook kunstgras wordt is
overigens nog de vraag. „Der is krekt
in duorsum alternatyf op ‘e merk
kaam: It giet om in gersmatte mei in
systeem dêr ‘t wetter ôfsûge wurdt op
wiete dagen en op drûge dagen wetter
tafoege wurdt. Hjirtroch bliuwt de
gersmatte yn optimale foarm”, zo
zegt voorzitter annex speler van het
eerste elftal Werner Vermeulen (29).
„Dan soene wy op gers fuotbaljen
bliuwe kinne. Dat is it moaiste. Mar it
punt is dat je by dat nije systeem noch
net weromfalle kinne op risseltaten.”

‘vv Irnsum Ferbynt’. Het bord met
die tekst dat nu al zo’n vijf jaar aan
de buitenkant van de kantine hangt
zegt eigenlijk alles.

In de Canon van het Friese voetbal
belicht Edward Jorna in 50 ven-
sters alle facetten van het voetbal
in Fryslân

Een ode aan
onvoorwaardelijke
clubliefde

De Vries monstert de
velden bij voorkeur
door de ogen van 
een kind: die wil
zaterdagochtend niet
wakker worden met
de mededeling de
wedstrijd afgelast is

Vrijwilligers zijn de kurk waar de 168 Friese amateurvoetbalclubs
op drijven. Van de scheidsrechterscoördinator tot de leider van de
MO10-1 en van de consul tot de grensrechter van het eerste elftal,
ze zijn onmisbaar. In deel 10 van de Canon van het Friese voetbal:
een ode aan onvoorwaardelijke clubliefde. 

Edward Jorna Simon Bleeker

Ik wit noch dat ik as
trener fan Wergea 
mei grutte letters 
op in boerd skreau:
‘Fuotbal is it
sneintemiddeigefoel’.
Mar ik bin ek 
net blyn foar
feroarjende tiden

Trainers, leiders,
kantinepersoneel,
scheidsrechters: 
ze komen zo’n 
zaterdag en gaan
vervolgens ook weer

Van boven naar beneden: 
consul Libbe de Vries, Bauke de
Haan vult de koffiemelk bij en de
meisjes van Irnsum MO10-1 (in
het oranje) trappen ‘super sneon’
af met een duel tegen de jongens
van Blauw Wit'34 JO10-4. 

Van boven naar beneden: scheids-
rechter Johan de Jong, clubman
pur sang Koos van Dijk en voor-
zitter annex speler van het eerste
elftal Werner Vermeulen (met
bal). 


