
J U N I  2021 |  U I TG AV E  VA N  S C  J O U R E  |  V E R E N I G I N G  V O O R  V O E T B A L  E N  KO R F B A L

W W W . S C J O U R E . N L

DeSPIL
C L U B  M A G A Z I N E  S P O R T C L U B  J O U R E

 jumbo advitas 

 voetbaldagen  
Verder in dit nummer
 nieuws vanuit sc joure 
 & keepersclinic ajax 



Beste speler, vrijwilliger of supporter van SC Joure,

Het seizoen is bijna voorbij en de vakantie staat voor de deur. Afgelopen seizoen heeft helaas 
in het teken gestaan van de beperkingen rondom het corona-virus. Dat heeft de hele maat-
schappij en ook onze club geraakt. Toch kijken we het liefst vooruit, naar positieve en sportieve 
dingen die er weer aan komen.

Graag wil ik eerst een aantal mensen bedanken:
• Alle trainers en leiders die zich afgelopen seizoen super hebben ingezet om ervoor 
 te zorgen dat er toch zoveel mogelijk gesport kon worden
• De coördinatoren, het wedstrijdsecretariaat en alle scheidsrechters, zodat waar het kon, 
 er wedstrijden werden gespeeld
• De vrijwilligers en de mensen van de gemeente die de accommodatie hebben 
 onderhouden en ook hebben verbeterd (extra bestrating, heggen, toplaag B-veld)
• Alle vrijwilligers uit de commissies, die vaak op de achtergrond ervoor zorgen dat de 
 club blijft draaien.

En natuurlijk jij, als lid, die gewoon bent komen voetballen of korfballen op ons complex. 
We hopen dat je komend seizoen ook weer van de partij bent!

In deze Spil is er weer van alles te lezen. Er staat veel in over voetbal maar ook over korfbal, 
kaatsen, een lintje, nieuwe LED-verlichting en nog veel meer….

Alvast een hele fijne zomer toegewenst en hopelijk een normaal seizoen waarin we eindelijk 
ons 100-jarig bestaan kunnen gaan vieren. 

Hartelijke groeten, mede namens het bestuur,
Roelf Kok, voorzitter
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Mijn naam is Wietse Wielinga en ik ben sinds 
enkele maanden de korfbal afgevaardigde in het 
hoofdbestuur. Ik ben 49 jaar geleden geboren in 
Drachten, getrouwd met Elisabeth en we hebben 
twee kinderen. Nadat we lange tijd in Amsterdam, 
Arnhem en in de Achterhoek hebben gewoond, 
zijn we in 2007 weer teruggekeerd naar onze 
Friese geboortegrond en zijn we in Joure ko-
men wonen. Ik werk als leraar Aardrijkskunde en 
Economie op het Drachtster Lyceum in Drachten. 
Mijn hobby’s zijn atlassen, wandkaarten en (mo-
del) treinen. Ook ben ik een behoorlijk fanatieke 
Vitessesupporter.

Als oud-korfballer, vond ik het geweldig dat mijn 
zoon Yu-Hsien tien jaar geleden op korfbal wilde. 
Zelf ben ik als korfballer, bij DFD in de Trynwâl-
den, nooit verder gekomen dan de junioren, 
maar de liefde voor de sport is nooit verdwenen. 
Wat dat betreft was het helemaal geweldig toen 
mijn dochter Ling enkele jaren geleden ook ging 
korfballen. Zelf doe ik mee met de recreanten. 
Een groep, ontstaan uit ouders, die het korfbal-
len wel leuk vindt, maar geen wedstrijden meer 
wil spelen. Gewoon gezellig deze mooie sport 
beoefenen.

De opmerking: “dat ik als ouder wel wat voor de 
club wilde doen”, zorgde er zeven jaar geleden 
voor dat ik in het bestuur van de korfbalafde-
ling terecht kwam. Een enthousiaste groep, die 
ondanks een aantal tegenslagen en veel inspan-
ningen (die eerst vaak geen rendement leken te 
hebben) toch door is gegaan en nu steeds meer 
positieve ontwikkelingen mee mag maken. Zo 
zien we voor het derde jaar op rij het aantal leden 
van de korfbalafdeling flink toenemen, kon het 
eerste team zich na promotie prima handhaven, 
speelden we onze eerste interland en hebben we 
het aantal teams bijna verdubbeld. Tegenwoordig 
staan weer een recreanten, kangoeroes, F-team, 
E-team en een D-team op het veld. Hier konden 
we een aantal jaren geleden alleen maar van 
dromen.

Op dit ogenblik lopen een aantal mooie ontwik-
kelingen. Zo hebben we op een aantal basisscho-
len een project gedaan, waarbij de leerlingen 
tijdens de gymnastieklessen korfbal hebben 
gehad. Er zat voor onze vrijwilligers veel werk in 
dit project, maar het moet iedereen toch opvallen 
dat er weer veel jeugd op ons korfbalveld staat. 
Daarnaast zijn we ook aan de slag gegaan met 
het ontwikkelen van een technische rode draad 
door de hele jeugdafdeling. Doel is natuurlijk om 
de goede resultaten van het huidige eerste team 
in de toekomst te kunnen vasthouden. Ook zijn 
andere zaken belangrijk, zoals het opleiden van 
nieuwe jeugdscheidsrechters. Tenslotte moeten 
ook onze Kangoeroes worden genoemd. De jong-
ste jeugd die op zaterdag enthousiast met korfbal 
bezig is onder leiding van Sjoukje Terpstra.

We hebben als Korfbalbestuur nog een aantal 
zaken op ons verlanglijstje. Het belangrijkste is 
dat we de goede, sportieve, gezellige en veilige 
sfeer in onze club willen behouden en verster-
ken. Ondanks de coronacrisis is dit met allerlei 
initiatieven van onze leden ontzettend goed 
gelukt. Daarnaast zou ik het persoonlijk heel mooi 
vinden, als we in de toekomst een G-team zouden 
kunnen opzetten. Dit kunnen we pas doen, als 
we de kwaliteit kunnen leveren die hierbij komt 
kijken. Korfbal is een veilige en sportieve sport, 
waarin jongens en meisjes moeten samenwerken 
en dat leent zich uitermate goed voor kinderen 
met een beperking of handicap. 

Wietse

Mijn naam is Fedde Regts, bestuurslid technische 
voetbalzaken. Sinds enige tijd ben ik onderdeel 
van het bestuur van SC Joure. Ik ben 32 jaar, woon 
in Joure samen met mijn vriendin. Ondanks dat 
ik in een bijzondere tijd ingestapt ben, heb ik een 
warm welkom gekregen binnen het bestuur. Ik ga 
me de komende jaren toeleggen op voetbaltech-
nische zaken binnen de vereniging. Een leuke en 
uitdagende rol.
 
Ik ben al meer dan 25 jaar lid van SC Joure. Mijn 
voetballoopbaan is gestart op 6-jarige leeftijd. 
Vanuit de F-jes heb ik de gehele jeugdopleiding 
van SC Joure met veel plezier doorlopen. Een 
aantal jaren geleden heb ik de keuze gemaakt 
stoppen met voetballen in het 1e en op recreatief 
niveau bij het 5e verder te gaan. Helaas heeft een 
hardnekkige kruisbandblessure ervoor gezorgd 
dat ik genoodzaakt was definitief te stoppen 
met voetballen. Al vrij snel hierna is er vanuit het 
bestuur een lijntje gelegd. Vanuit mijn nieuwe rol 
kan ik mooi actief blijven binnen de vereniging.
 

Samen met heel veel actieve en betrokken 
vrijwilligers hoop ik de komende jaren mijn 
steentje bij te dragen aan het verder ontwikkelen 
van onze vereniging. De focus zal vanuit mijn rol 
komen te liggen op voetbaltechnische zaken. 
Door dit goed op poten te zetten geloven wij dat 
onze spelers zich met zoveel mogelijk plezier, 
zowel op als naast het veld, kunnen ontwikkelen. 
Speerpunten hierbij zijn het doorontwikkelen 
van de voetbal-leerlijn, het klaarstomen van de 
organisatie en het werven van vrijwilligers.
 
Ik hoop dan ook dat verdere versoepelingen 
ervoor zorgen dat we met ons allen zo snel 
mogelijk weer de wei in kunnen en zowel op het 
voetbalveld als in de kantine weer naar het ‘oude’ 
normaal kunnen!

Fedde

Nieuwe bestuursleden
Wietse Wielinga & 
Fedde Regts 

Het hoofdbestuur van SC Joure heeft sinds 
december vorig jaar twee nieuwe bestuursleden: 
Wietse Wielinga en Fedde Jesse Regts. Het tweetal 
stelt zich in deze Spil aan jullie voor.
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Boerenbruiloft, Bregepop, de Romanti-
sche markt, Vroem, de Ballonfeesten, het 
Dickens festijn in Lemmer en natuurlijk niet 
te vergeten: Jouster Merke donderdag, een 
dag waarbij ongeveer 35 personen worden 
ingezet om het verkeer in goede banen te 
leiden. En dit allemaal op een dag waarop 
iedereen de Midstraat in gaat en wij druk 
aan het werk zijn en bijna niets van de 
markt mee krijgen. Allemaal voor het-
zelfde doel: Onze hobby uitoefenen om 
geld bij elkaar te krijgen voor onze club. 
Nog steeds hebben we verkeersregelaars 
nodig. Lijkt het jou dus leuk, of ken je iemand, 
om ook eens een paar uurtjes samen met ons op 
de weg te staan, laat het dan weten. Misschien 
wordt dit je nieuwe vrijwilligers-carrière! Wil je je 
aanmelden, dan kan dat bij Douwe Douma, bij 
mij, of via het e-mailadres: activiteitencommis-
sie@scjoure.nl. 

Vrijwilligerswerk bij SC Joure:
Vrijwilligerswerk is zo mooi om te doen, omdat 
je weet waar je het voor doet. Ooit zei ik eens 
tegen een bestuurslid: ‘Als je vanuit de kantine 
de tribune op loopt en je kijkt uit over de velden 
dan weet je waar je het voor doet’. Hopen dat de 
jeugd een onbezorgde tijd heeft tijdens en door 
het sporten en door kan groeien. Dit alles op 
een prachtige locatie, zoals bij ons op de Hege 
Simmerdyk, waar ook geld voor nodig is. Als wij 
als Actiecommissie, samen met de vele vrijwilli-
gers, ons steentje daaraan bij kunnen dragen dan 
moet het zeker gaan lukken. En niet te vergeten 
ook de leden, spelers en leiders die ons steunen 
bij bijvoorbeeld de paaseitjesactie en de Kerstver-
loting. We hopen nog vele jaren door te blijven 

gaan. Zonder vrijwilligers zou er geen SC Joure 
zijn! Helaas is door corona het afgelopen jaar een 
beetje verloren gegaan, maar als alles weer beter 
wordt, gaan we er weer vol tegenaan. Hopelijk 
samen met jullie allen. Pas goed op jezelf en op 
elkaar!

Volgende vrijwilliger uitgelicht:
Toen ik nog bij het midweekteam speelde konden 
we altijd een beroep doen op jongere korfballers, 
die elke keer bereid waren om met ons mee te 
spelen. Eén daarvan is Riemer Hobma. Nog steeds 
een bekende in de korfbal-wereld van SC Joure. 
Riemer, aan jou de eer om de volgende keer een 
stukje in te leveren voor de Spil.

Hopelijk snel tot ziens, op of rond de velden!

Groetjes 
Gerda

SC Joure
Vrijwilliger uitgelicht 

Bedankt Gerben voor het doorgeven van de pen voor het onderdeel: Vrijwilliger uitgelicht.

Wie ben ik:
Ik ben Gerda van der Meer, 61 jaar jong, getrouwd 
met Ferdinand en moeder van twee zoons, twee 
schoondochters en zeven kleinkinderen. Ik ben 
geboren in Ouwsterhaule waar toen in die tijd 
nog niet veel werd gesport, behalve dan de gym-
nastiek en zwemles op school. Toen wij in 1980 in 
Joure kwamen wonen, kwam ik een jaar later via 
Douwe Douma in aanraking met de korfbalsport 
van SC Joure. Wat een fantastische sport en wat 
een mooie tijd! Elke zaterdag korfbal en soms wel 
twee wedstrijden op een dag. Volgens mij had SC 
Joure toen nog 7 seniorenteams en vele jeugd-
teams. Toen onze jongens na een schoolkorf-
bal-toernooi ook besloten om te gaan korfballen, 
bestonden de zaterdagen meestal alleen maar uit 
korfbal. Helaas voor mijn man die heel graag aan 
het voetbalveld had willen staan, maar dit heeft 
ingeruild voor het korbalveld om de jongens aan 
te moedigen. Na een tussenstop van enkele jaren 
ben ik later weer gaan korfballen bij het mid-
weekteam, ook een fantastische tijd. De meeste 
wedstrijden verloren we, maar de ‘derde helft’ 
maakte alles goed.

Actiecommissie en activiteiten:
Zo kwam ik ook in aanraking met de Actiecom-
missie, toen nog onder leiding van Joop Huisman. 
Na een paar jaar mee te hebben gedraaid, ben ik 
voorzitter geworden van deze geweldige com-
missie. Want wat is er nu mooier dan proberen 
om geld bij elkaar te brengen voor je geliefde 
club. Toen gingen we nog met wc-papier langs 
de deuren, waar leden van jong tot oud aan mee 
deden. Ook probeerden we het aan bedrijven te 
verkopen om zoveel mogelijk omzet te draaien 
voor de club. Later werd dit de inmiddels beken-
de paaseitjesactie. En ook niet te vergeten, de 
kerstverloting. Dit is al jaren een bekende actie 
binnen de club. Ook zijn er door de jaren heen 

veel andere evenementen voorbijgekomen. 
Bijvoorbeeld: Het ‘Beljeien’ op de nutsbaan op 
een prachtige winterse dag in 2005. Ook dit werd 
weer georganiseerd door een groep enthousi-
aste personen met een ‘SC Joure hart’, waarbij 
de Actiecommissie assisteerde. Ook een aantal 
concerten in park Heremastate, opgezet door 
een groepje jonge SC Joure vrijwilligers. Iets dat 
achteraf een groot succes bleek te zijn, en een 
aantal jaren ook een vervolg heeft gekregen. Ook 
andere acties zijn altijd welkom. Zo hebben we 
vorig jaar de plaatjesactie i.s.m. de Jumbo gehad. 
Een groot succes waaraan alle spelers, leiders en 
trainers van voetbal en korfbal hebben meege-
werkt. Een prachtig boek als blijvende herinne-
ring. Ook hebben we de kleurplatenactie voor 5 
december weer opnieuw opgestart.    

Verkeersregelaars en evenementen:
Ongeveer 16 jaar geleden werden Douwe Douma 
en ik gevraagd om te helpen bij een klein evene-
ment waar het verkeer geregeld moest worden. 
Dit bleek het begin te zijn van het verkeersrege-
laars tijdperk. Wat begon als iets kleins, werd als-
maar groter. Al snel kwamen er meer vrijwilligers 
die het leuk vonden om ook eens een paar uur-
tjes op de weg te staan. Er moest wel een cursus 
gevolgd worden voordat je aan de slag mocht. 
In het begin kwam er nog een politieagent in 
het clubhuis om de cursus aan de hele groep te 
geven, maar later moest de cursus online gevolgd 
worden. Dit werden twee avonden met zijn allen 
de cursus volgen in het clubhuis, altijd gezellig! 
Ondertussen zitten we op ruim 30 evenemen-
ten per jaar waar we ons werk mogen doen. De 
groep is de afgelopen jaren uitgebreid naar ruim 
40 personen en allemaal even enthousiast! Het is 
dan ook een hele leuke groep mannen en vrou-
wen waar ik erg trots op ben. Vele evenementen 
hebben we samen meegemaakt, waaronder de 
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Vacatures SC Joure

Keepersclinic 
FINN ZOETENDAL BIJ AJAX
Als echte fan van Ajax wilde Finn Zoetendal, keeper bij de JO11-1 van SC Joure, graag 
nog een keer trainen bij Ajax en een bezoekje brengen aan de Johan Cruyff Arena. 
Opgegeven door heit en mem en Finn was helemaal in de wolken! 'Krijg ik dan les van 
de echte Ajax helden?' waarop mem antwoordde: 'Nee Finn, maar wel een fanatieke 
training bij het stadion'. 'Jaaaa dat wol ik!!!' was het antwoord van een blije Finn.

Zo geschiedde. Op zaterdag 1 mei was het zover: een keepersclinic bij Ajax. Finn was 
een beetje zenuwachtig, maar dat was 'gezonde spanning'. Eenmaal aangekomen bij 
het stadion werden de kinderen in groepjes verdeeld en mochten ze op de foto met 
de KNVB beker die op 18 april jl. was gewonnen. Alleen dat was al fantastisch! 

Op een trainingsveld voor het stadion werd de hele dag van 09.00 tot 16.00 uur 
intensief getraind. Leuke oefeningen en tips gekregen en alles erg goed verzorgd. 

Kortom: Zeker de moeite waard! Finn zijn woorden op de terugweg waren: 'Ik heb een 
hele mooie dag gehad heit en mem!'

Kom er ook bij
 
Het hart van onze club wordt gevormd door positieve mensen die helpen om anderen te laten 
sporten. Meestal doe je dit niet alleen, maar samen in een leuk team.
We zoeken een aantal enthousiaste mannen of vrouwen voor:
 

Commissie materialen
Je zorgt er onder meer voor dat de teams de juiste ballen, pionnen en overige materialen krijgen. 
Heb je interesse? Mail dan naar Johannes Elgersma: materiaalcommissie@scjoure.nl
 

Commissie kleding
Wil je helpen om de teams jaarlijks in de passende sportkleding te zetten? Neem dan contact op met 
Rommy Horlings of Aukje de Zee: materiaalcommissie@scjoure.nl

Commissie leden
Dit is een nieuw initiatief gericht op het behoud van bestaande leden en het werven van 
nieuwe leden. Vind je het leuk om hier over na te denken, dit op te pakken? Mail dan naar Roelf Kok: 
secretariaat@scjoure.nl
 

Of iets anders?
Wil je iets anders doen voor de club, iets wat je leuk lijkt om mee te helpen? We kunnen je hulp goed 
gebruiken! Stuur dan een mailtje naar Ymie Stenekes: secretariaat@scjoure.nl.
 

Het zou fijn zijn als je iets voor onze mooie club wilt doen. Alvast bedankt!
Het bestuur
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Klacht, blessure of vraag?

 Gratis inloop
Sportspreekuur

Fysio-Actief
voor alle leden
van SC Joure

Elke dinsdag en donderdag van 
18.30 - 19.30 uur

in de medische ruimte van SC Joure 

www.fysio-actief.nl

Liever direct een afspraak maken? Bel dan 0515 43 43 55.

Douwe Egbertsplein 1 | 8501 AB  JOURE 
T 0513-417755  F 0513-417744  E info@kuindersma.nl

www.kuindersma.nl

Hypotheken
Pensioenen 
Verzekeringen
Sparen
Beleggen

Hypotheekadvies 
waarmee u zelf 

uw toekomst bepaalt

Midstraat 19  •  Joure  •  t 0513 41 24 98
www.bakkerijhallema.nl www.sanidrome.nl/huisman 

Produksjewei 1, Joure,
(0513) 41 25 72

Een stoomdouche 
na het sporten, even 

lekker bijkomen...

Elke vrijdagmiddag tussen 16:00 en 17:00 uur is het 
allerjongste voetbaltalent van SC Joure op het kunst-
grasveld te vinden. De jeugd van 5 tot 7 jaar, oftewel 
de mini’s. Dit is een instroomteam waar je vanaf je 
vijfde verjaardag van harte welkom bent. We zijn 
het voetbalseizoen begonnen met 12 voetballers en 
inmiddels zijn we gegroeid naar een prachtig aantal 
van 31 pupillen en we groeien nog steeds. 
De trainingen worden net als bij de overige jeugd 
verzorgd door ouders. Dit seizoen is dit onder de 
bezielende leiding van Douwe Boermans, Sander ten 
Rouwelaar en André Zeldenthuis. Gezamenlijk met 
onze twee enthousiaste CIOS stagiairs Derren en Jisse. 
Daarnaast wordt ook steevast de hulp van andere 
ouders gevraagd om te assisteren bij de trainingen.

Elke training wordt de groep verdeeld in vier groepjes. 
Ze rouleren vier oefeningen, aangepast op de 
spanningsboog van de jongste jeugd met behulp  
van de VTON app. Elke training wordt afgesloten  
met partijtjes. Dankzij de VTON app en onze ervaren 
trainers komen alle technieken aan bod, welke de 
basis leggen voor een mooie voetbalcarrière. Of dit 
nu bij SC Joure is, of bij een topclub.  

Nu er met de huidige maatregelen helaas geen 
ouders langs de lijn mogen staan is de leiding altijd 
met in ieder geval twee vrouwen aanwezig voor losse 
veters, plaspauzes en eventuele eerste hulp bij kleine 
ongelukjes of tranen. Waar normaal gesproken de 
eigen ouders de veters strikken en de tranen drogen, 
staan nu Marloes Veenstra, Ramona Kramer en Corine 
Kuindersma klaar. Zij zijn tevens verantwoordelijk 
voor de coördinatie rondom de mini’s. Zodra de  

versoepelingen het weer toelaten hopen we 
natuurlijk alle ouders weer lang de lijn te zien. Voor  
de jeugd, maar ook voor de ouders wel zo prettig.

De mini’s zijn onderverdeeld in de categorieën JO6 en 
JO7. Waar de jongste mini’s (JO6) nog alleen trainen, 
kunnen de oudere mini’s (JO7), mits de maatregelen 
het toelaten en ze dit zelf ook willen, competitie 
spelen. Dit voetbalseizoen hebben we hier kort van 
mogen genieten, maar kort genieten is ook genieten. 
De eerste ronde hebben twee teams van JO7 vier  
zaterdagen competitie gespeeld. De eerste ronde 
tegen twee teams van VV Heerenveen en de tweede 
ronde hebben we nog twee keer mogen voetballen 
tegen VV Heerenveen en VV Jubbega. De mini’s  
spelen vier tegen vier en per keer spelen ze drie 
wedstrijden van 10 minuten. De wedstrijddag eindigt 
altijd met penalty’s.  Spelbeleving en plezier staat 
centraal. Ontzettend leuk en leerzaam!

Voor wie nog niet mee kan of wil doen aan de 
zaterdagcompetitie, maar ook wel eens een ‘echte 
wedstrijd’ wil spelen, kan er mee worden gedaan aan 
toernooien welke jaarlijks georganiseerd worden. 
Hieraan mogen alle mini’s meedoen.

Ben jij tussen de vijf en zeven jaar of heb je kinderen 
in deze leeftijd en wil je eens komen kennismaken? 
Neem contact op met een van de trainers of leidsters. 
Je mag eerst drie keer op proef komen trainen,
 zodoende heb je alle tijd om rustig te kijken of het 
iets voor je is.  Want corona of geen corona: 
De mini’s trainen door!

Mini’s JO6 & JO7

11



Jumbo 
Advitas 
voetbaldagen
In de afgelopen meivakantie vonden de Jumbo 
Advitas Voetbaldagen plaats bij SC Joure. De 
organisatie van beide dagen was in handen van 
Voetbalacademie Joure. Tijdens dit voetbalfeest 
kwamen beide dagen ruim 80 kinderen in de leef-
tijd van 7 t/m 13 jaar in actie. 

Het waren twee compleet verzorgde dagen waarbij zowel de voetballers als ook 
de keepers voldoende oefenstof kregen voorgeschoteld. Zo waren er enkel 
spelelementen ingebouwd als voetbaldarten en voetbalsjoelen en konden er 
penalty’s worden genomen op een keepster van de dames van SC Heerenveen. 
De beide dagen werden afgesloten met onderlinge wedstrijdjes. Tevens werd er 
gezorgd voor fruit en sportdrank, een lunch en een welverdiende ijsco aan het 
einde van de dag. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoren 
Jumbo Zijlstra uit Joure en Advitas financieel adviesbureau uit Heerenveen. 

Aan het einde van de tweede dag werden de voetbaldagen gezamenlijk afgesloten 
op de tribune van SC Joure met het uitreiken van heel veel prijzen. Ook ging iedere 
deelnemer naar huis met een goed gevulde goodiebag.

De organisatie en SC Joure kijken terug op twee geslaagde sportieve dagen. 
Misschien handig om alvast te noteren in de agenda: de volgende voetbaldagen 
vinden plaats in de zomervakantie, van maandag 16 t/m woensdag 18 augustus. 

Tekst Jitze Hooghiem
stra/foto’s M

artin de Jong
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Ik ben William Vermaning, 22 jaar en woonachtig in Scharsterbrug. Op dit moment ben ik 
actief als jeugdtrainer en speler van ZM1 bij SC Joure. Er is mij gevraagd om wat te vertellen 
over mijzelf, mijn trainerschap en mijn bezigheden binnen en buiten SC Joure. 

“De droom van iedere jonge voetballer”
Op 6-jarige leeftijd ben ik begonnen met 
voetballen bij SC Joure in de F11. Net als 
iedere jonge voetballer had ik een droom om 
profvoetballer te worden. Op 8-jarige leeftijd 
kreeg ik een brief van de voetbalschool van SC 
Heerenveen, ik mocht 4 keer komen trainen op 
sportpark Skoatterwâld.  Op dat moment voet-
balde ik met veel plezier in de F1 bij SC Joure. 
Na 4 trainingen kreeg ik goed nieuws, ik 
mocht blijven trainen op woens-
dag voor een halfjaar. Na dit 
halfjaar was er overgangs-
gesprek naar de E-pupil-
len. Ik combineerde het 
voetballen bij Joure in 
de E1 met de trainingen 
op de voetbalschool. Na 
3 jaar voetbalschool wist 
ik dat er een spannend 
moment aan zat te komen, 
namelijk wel of niet overgaan naar 
de voetbalacademie van SC Heerenveen. 
Ik werd toegelaten tot de voetbalacademie, dit 
was voor mij een beloning en een kleine stap 
voorwaarts om mijn droom werkelijkheid te la-
ten worden. Anderzijds vond ik het heel lastig 
om mijn vriendjes achter te laten, want ik ging 
volledig voetballen bij SC Heerenveen. 

“Voetbalacademie SC Heerenveen”
Voetballen, school en daarna weer voetballen 
was mijn vaste dagritme. Op dat moment zat 
ik op school in Heerenveen op de OSG Seven-
wolden locatie buitenbaan. De combinatie 
tussen school en voetbal was goed geregeld. 
Vanuit Scharsterbrug ging ik iedere morgen 
met de bus naar Heerenveen. Samen met mijn 
teamgenootjes fietsten wij vanaf het station 

naar school, vervolgens naar voetbal en 
uiteindelijk weer naar het station 

om ‘s avonds met de SC Heeren-
veen busjes weer naar huis te 

worden gebracht. 

Ik zat in een team met 22 
spelers, de concurrentie 
was enorm groot. Hierdoor 

ontstond er onbewust wel 
een gevoel van druk, het idee 

dat je ‘moest presteren’. Af en toe 
had ik dan ook wel eens wedstrijd-

spanning, deze spanning kwam mijn voetbalk-
waliteit dan niet altijd ten goede. Iedere week 
hard trainen, mijn uiterste best doen en hopen 
dat ik zaterdags mocht beginnen in de basis. 
Voor de spelers die op zaterdag niet of nauwe-
lijks hadden gespeeld was er iedere dinsdag 
een oefenwedstrijd tegen een amateurclub. 

Ik speelde natuurlijk veel liever mee 
tijdens de competitie, tegen teams als 
FC Groningen, Vitesse, AZ of Ajax. In de 
periode dat ik bij SC Heerenveen heb 
mogen voetballen stond ik gelukkig 
vaak aan de goede kant. Ik mocht vaak 
spelen in de competitie. Het is mij 
ook wel enkele keren gebeurd dat ik 
niet mocht starten, of in het slechtste 
geval helemaal niet mocht spelen. Dat 
was dan een enorme teleurstelling, op 
zo’n moment twijfel je dan aan jezelf 
en er zijn ook maar weinig spelers op 
11/12-jarige leeftijd die een trainer om 
uitleg vragen. 

Uiteindelijk kreeg ik na 2 jaar voetba-
lacademie SC Heerenveen te horen 
dat ik niet door was. Dit kwam heel 
onverwacht, want bij het tussentijd-
se gesprek waren er geen signalen 
dat het wel eens heel lastig kon gaan 
worden. Hierdoor was de teleurstelling 
groot en heerste er ook onbegrip, ik 
zag het namelijk niet aankomen. Een 
aantal dagen later belde SC Cambuur 
voor een aantal stage trainingen. Na 
groenlicht bij SC Cambuur heb ik daar 1 
seizoen gevoetbald. Voorafgaand wist 
ik eigenlijk al dat dit maar om 1 jaar zou 
gaan. De club stond er financieel niet 
goed voor en had hierdoor maar enkele 
jeugdteams actief binnen hun voetba-
lacademie. Het leukste aan het mogen 
voetballen bij een BVO was voor mij de 
internationale toernooien. Meerdaagse 
toernooien, goede organisaties, leuke 
activiteiten en het voetballen tegen 
internationale clubs als RSC Anderlecht, 
Barcelona FC, AC Milan en Chelsea FC. 
Na een aantal leuke en enorme leerza-
me jaren bij 2 BVO-opleidingen ben ik 
weer teruggegaan naar mijn oude club, 
SC Joure. 

“Opleidingen in de sport”
Als 15-jarige kwam ik terug bij SC Joure. 
Het was mij wel duidelijk dat die droom 
om profvoetballer te worden niet zo 
realistisch meer was. Ik zat inmiddels 

in het examenjaar VMBO-T op de OSG 
in Joure. Tijdens een maatschappelijke 
stage bij SC Joure kwam ik erachter dat 
ik training geven, activiteiten organise-
ren en het begeleiden van spelers erg 
leuk vond om te doen. Ik hoefde mij 
verder ook niet te oriënteren op een 
MBO4 opleiding, ik maakte de keuze 
voor het CIOS in Heerenveen. 

Mijn passie voor de sport heeft ertoe 
geleid dat ik het CIOS als tussenstap 
heb gebruikt voor de studie Sport, 
Gezondheid en Management. Vanaf 
het moment dat ik begon met het CIOS 
heb ik ieder seizoen ook een team 
getraind bij SC Joure. Zo ben ik begon-
nen bij de F2 en heb ik vervolgens E2, 
E1 en D2 getraind. Daarnaast ben ik 
ook 2 seizoenen assistent geweest bij 
13-1 en 17-1. Na het afronden van het 
CIOS heb ik ietwat getwijfeld tussen de 
ALO en Sport, Gezondheid en Manage-
ment. Voor die laatste opleiding heb 
ik uiteindelijk gekozen. Via deze studie 
heb ik de trainerscursus UEFA C (TC3 
jeugd) gevolgd en vorig jaar juni be-
haald. Dat seizoen liep ik stage bij 17-1 
als assistent-trainer. Die twijfel tussen 2 
sportopleidingen heeft mij doen beslui-
ten dat ik voorlopig nog niet stop met 
studeren, want in augustus ga ik begin-
nen met de ALO. Deze opleiding hoop 
ik binnen 3 jaar af te kunnen ronden. 

“Betrokkenheid SC Joure”
Ik ben op dit moment trainer van JO12-
1. Dit is een leuke, talentvolle en gedre-
ven groep spelers om mee te werken. 
Elke training stap ik met een goed ge-
voel van het veld, spelers die bedanken 
voor de training, vertellen dat ze plezier 
hebben gehad en balen dat het alweer 
tijd is. Na een korte competitie fase zijn 
we ongeslagen herfstkampioen gewor-
den. Aan het begin van het seizoen had 
ik mijn ambities als trainer bij de club al 
kenbaar gemaakt. Ik wilde namelijk zo 
snel mogelijk een elftal gaan trainen. 
Met ingang van het nieuwe seizoen 

ben ik trainer van de JO13-1. Net als 
ieder ander, kijk ik enorm uit naar het 
moment dat we weer mogen voetbal-
len tegen andere verenigingen. 

Hiernaast ben ik trainer bij de Voet-
balacademie Joure. Iedere zondag, 
onder leiding van Dick Schuurman en 
Jan Arjen Kooi, verzorg ik samen met 
andere enthousiaste en gediplomeerde 
trainers trainingen voor voetballers 
en keepers. Deze trainingen zijn een 
aanvulling op de trainingen die binnen 
de eigen verenigingen worden gege-
ven. Het meest leuke en leerzame vind 
ik de methodiek van de trainingen. Veel 
innovatieve oefenvormen, oefeningen 
die spelers bij de eigen vereniging niet 
zo snel doen. Als trainer doe ik ervaring 
op en kan ik de oefenstof terug laten 
komen tijdens mijn eigen trainingen. 
Zo leer je van elkaar, dit is een prettige 
manier van werken. Tegen mijn spelers 
zeg ik altijd dat plezier en ontwikkeling 
samengaat, voor mij als trainer is dat 
niet anders. 

“Ambities”
De komende jaren hoop ik actief te mo-
gen blijven als jeugdtrainer bij SC Jou-
re. Met de nodige ervaring wil ik over 
enkele jaren UEFA B (TC2) gaan halen. 
Naast de afronding van de ALO zou ik 
ooit graag een keer stage willen lopen 
bij een BVO-opleiding. Door leergierig 
te zijn, open te staan voor feedback en 
in gesprek gaan met andere (ervaren) 
sportkundigen denk ik dat dit haalbaar 
is.  
Tot slot wil ik mijn bewondering uit-
spreken voor de club. Dat het mogelijk 
is gemaakt dat iedereen dit seizoen 
(bijna) wekelijks toch heeft kunnen 
voetballen. Dit geeft wel aan dat wij als 
sportclub blij en dankbaar mogen zijn 
met zo’n grote groep trouwe aanhang. 

Sportieve groet, 

William Vermaning

TRAINER UITGELICHT:

 william 
 vermaning 
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Douwe Egbertsplein 3 

8501AB Joure • tel: 0513-414918

www.cafe-destam.nl

IETS NODIG VOOR UW SPORT?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Autoschade Feenstra
Handelswei 7
8501XJ Joure

T: (0513) 417 373
E: autoschadefeenstra@planet.nl

Dankbare en bescheiden Lambert Doorn
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lid van verdienste Lambert Doorn is op maandag 26 april 
benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De 63-jarige Lambert is al meer dan zestien jaar actief als 
vrijwilliger voor onze club. Hij verzorgt onder meer de 
ledenadministratie, beheert Sportlink en zit momenteel in 
een werkgroep die een nieuwe website voor de club maakt. 
Vanwege de coronamaatregelen zag de uitreiking er anders 
uit dan gebruikelijk. Wij vroegen hem hoe hij die dag heeft 
ervaren. 

,,De laatste maandag van april begon voor mij als een  
|normale dag”, vertelt Lambert. “’s Ochtends had ik een  
afspraak bij een voormalige buurman, maar achteraf bleek 
dit al de eerste stap in het complot te zijn.” Terwijl hij met 
zijn oud-buurman mee fietste die naar een afspraak moest, 
had Lambert ineens zin in een iets groter rondje fietsen.  
Het werd voor de buurman vervolgens een toer om  
Lambert weer op tijd thuis te krijgen.

Eenmaal thuis en net weer achter zijn laptop om voor  
SC Joure aan de slag te gaan, ging de bel. Toen Lambert de 
deur open deed, stond daar de burgervader met ambtsketen 
om. ,,Hij vroeg of hij binnen mocht komen en ook gelijk 
door kon lopen naar de tuin”, vertelt Lambert. ,,Waarop mijn 
vrouw heel enthousiast zei: ‘Ja hoor komt u maar’.”  
Een totaal verbouwereerde en overrompelde Lambert 
begeleidde het gezelschap naar de tuin en daar zaten zijn 
kinderen en moeder al te wachten.

,,Pas toen drong het tot mij door dat het om mij ging én 
wat er zou gaan gebeuren”, zegt Lambert. ,,Dat liet mij niet 
onberoerd.” De burgemeester sprak mooie en dankbare 
woorden voor Lambert die al zo’n 40 jaar vrijwilligerswerk 
voor verenigingen in zijn geboorteplaats Huizen en huidige 
woonplaats Joure heeft gedaan. Toen was het de beurt aan 
zijn vrouw die - vanwege de coronamaatregelen - het lintje 
mocht opspelden. 

,,Het voelde allemaal wat dubbel’’, bekent Lambert.  
,,Enerzijds vind ik het de normaalste zaak dat je op welke 
manier en welke plaats dan ook een bijdrage levert aan het 
leven op deze aardbol. Ik hoef daarvoor zeker niet in het 
middelpunt van belangstelling te staan.” Maar anderzijds 
legt Lambert uit: ,,Het doet ook goed wanneer er blijk van 
waardering wordt getoond en uitgesproken.” Hij is dan ook 
veel dank verschuldigd aan de verenigingen die bereid 
zijn geweest een motivatiebrief te schrijven en aan alle 
personen die zich hebben ingezet voor het toekennen van 
deze onderscheiding aan hem. Ook is hij dankbaar voor alle 
mooie berichtjes, kaarten en bloemen die hij kreeg. 

,,De week waarin Koningsdag viel, had ik verlof opgenomen 
en tegen enkele collega’s gekscherend gezegd dat ik de 
verjaardag van Koning Willem-Alexander eens uitgebreid 
zou gaan vieren’’, vertelt Lambert. ,,Maar dat het zo zou 
gaan lopen en de week een hele andere invulling kreeg, 
had ik in het geheel niet aan zien komen.”
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Wij hebben de kennis en het vakmanschap
om van een boomstam een uniek en exclusief 

schip te maken met ziel en karakter.

En dat werkt het beste met een goed team!

0513 412 664 jachtwerfdejong.nlinfo@jachtwerfdejong.nl

SC JOURE ZET ‘M OP!

SAMEN EEN
WINNEND TEAM!
Al meer dan 10 jaar lang zijn wij actief 
als een betrouwbare partner op het 
gebied van sportkleding en sport-
toebehoren. Wij zijn een partner voor 
inmiddels vele sportverenigingen, 
bedrijven en scholen. 
Vanuit een prachtig modern pand in 
Sneek, met ongeveer 20 medewerkers, 
zorgen wij ervoor dat onze klanten op de 
best mogelijke manier geholpen worden!

HOE WERKEN WIJ?
Voor sportverenigingen bieden wij een 
webshop aan waarin zowel de leden- en 
de bestuursleden van sportverenigingen 
haar bestellingen kunnen doen. Wij werken 
met een eigen grafisch bedrijf en een eigen 
klantenservice. Daarbij bedrukken we alle 
kleding zelf. Dit wordt gedaan door profes-
sionele kledingbedrukkers.

EEN NIEUWE PARTNER
Content zijn wij ermee om ook SC Joure 
toe te voegen als nieuwe partner! Elke 
vereniging heeft een andere cultuur en 
wijze van werken. We proberen zo goed 

als mogelijk ons concept daarop aan te 
passen. Ondanks dat onze manier van 
werken veel online gaat, zijn we ervan 
overtuigd dat het persoonlijke contact 
nooit mag ontbreken. Het denken “buiten 
de lijntjes”  doen we regelmatig en als er 
een behoefte is op ons gebied die net even 
anders is, dan zullen we altijd kijken naar de 
mogelijkheden. 

UITSTRALING
SC Joure heeft gekozen voor Jako als 
sportkledingmerk. De gekozen Jako lijn, 
“Striker 2.0”, sluit met zijn groene kleur 
perfect aan bij de uitstraling van de club.

We zijn erg blij om SC Joure te kunnen 
toevoegen als kledingpartner en ver-
wachten een vruchtbare samenwerking 
de komende 5 jaar”. 

SCOOR ALTIJD ONLINE
Van elk verkocht artikel op de webshop 
gaat 10% naar de vereniging. Bekijk het 
assortiment van SC Joure nu online via 
www.scjoure-shop.nl en scoor online!

Dag mede-voetbal-liefhebbers! En ook korfbal-liefhebbers, 
maar ik ga even over voetbal praten.

Het wordt een cliché in alle communicatie vrees ik... maar 
wat een bijzonder 'seizoen' hebben we weer achter de rug. 
Niet alleen de teams worden geraakt door alle regels, maar 
ook de vrijwilligers... waaronder de scheidsrechters. Want 
hoewel veel spelers misschien wat raar tegen die fluitende 
snuiters aankijken, wie wil er nou immers altijd de 'boeman' 
zijn, het zijn juist over het algemeen zeer sociale mensen. 
Scheidsrechters hebben behoefte aan sociaal contact en 
halen energie uit het samen zijn en het iets kunnen beteke-
nen voor een ander en het voetbal (namelijk het mogelijk 
maken van) . En ook zij hebben de oh zo belangrijke regel-
matige beweging een hele periode gemist.

De jeugd speelt al lange tijd onderlinge wedstrijden. En 
hoewel het niet altijd even afwisselend is, staat een groot 
deel van de scheidsrechters alweer steeds klaar. Er zijn 
er ook die liever nog even afstand houden, en ook dat 
is helemaal prima. Ieder moet zijn eigen keuzes maken 
in deze crisis. Zo lang we maar zo veel mogelijk de juiste 
keuzes maken om gezond te blijven en de ander gezond te 
houden is het goed. Overigens moet ik zeggen dat het er 
in de wedstrijden vaak lekker fanatiek en gemoedelijk aan 
toe gaat.

Dit seizoen zijn er wel wat spelregels (of de interpretatie 
daarvan) veranderd, maar niet heel veel. Als scheidsrechters 
hebben we hier in de zomer, toen het nog kon, tijdens een 
korte bijeenkomst naar gekeken. Er is natuurlijk met name 
veel te doen over 'hands'. Aanvallend hands, waarbij een 
scoringskans ontstaat, is altijd strafbaar... hands na een fou-
tieve aanname, waarbij bijvoorbeeld de bal vreemd van je 
voet springt, is vrijwel nooit strafbaar... maar niet opzettelijk 
de bal raken met je arm waarbij deze in een onnatuurlijke 
houding (Google dat maar eens) staat is wel weer hands... 
Ja, het wordt steeds ingewikkelder. Want het is natuurlijk 

zo dat een scheidsrechter per wedstrijd ongeveer 20 keer 
hoort: "Hands scheids!!".

En hoe gaat het dan komend seizoen? Er is eigenlijk nog 
weinig bekend op moment van schrijven over spelregel-
wijzigingen... Ik kan me ook goed voorstellen dat de hoge 
bazen daar even een pas op de plaats mee maken. Hoewel, 
zijn zij wel gevoelig voor de ervaringen op amateurniveau? 
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want hoewel ik heel 
wat mobieltjes langs het veld zie (ok, zag... toen suppor-
teren nog mocht) en er veel grapjes over zijn gemaakt, 
ben ik nog nooit echt naar de kant geroepen om beelden 
te bekijken. Ik vrees dat zij toch vooral bezig zijn met de 
hoogste niveaus en financiële belangen en wat minder met 
de vader of moeder die met een vlag langs de kant moet 
wapperen als er niet voldaan wordt aan 1 van de regels...

Nou schrijf ik dit op en denk ik: "Mmm, ik moet het scheids-
rechters'vak' natuurlijk wel wat aantrekkelijk houden. We 
kunnen nog altijd uitbreiding gebruiken...". Onthoud dan 
ook vooral: als je je een klein beetje verdiept in de regels, 
en daar helpen we graag bij, dan ben je snel in staat een 
wedstrijd te leiden. Want het draait niet allemaal om de 
regels. Heel veel detail-regels of situaties komen slechts 
1x per 1000 wedstrijden voor. En het mooiste: dan weet 
echt niemand precies de juiste beslissing, dus alles is goed. 
Veel belangrijker dan alle detail-regels is dat de wedstrijd 
prettig verloopt, er plezierig contact is en er gevoetbald 
kán worden. Dus wil je helpen volgend seizoen met alle 
voetbalwedstrijden mogelijk te laten zijn, laat me dit dan 
weten! Nogmaals, hoeft echt niet elke week... het mag ook 
1x per maand, alles is goed. En oh ja, over dat hands, dat 
kun je ook gewoon 19 van de 20 keer negeren.

Tot volgend seizoen alvast!

Namens de voetbalscheidsrechters,
Jarno Bosch, scheidsrechterscoördinator

Nieuws vanuit de 
scheidsrechters
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Wie zijn onze
jeugdleden
Bij SC Joure sporten honderden jeugdleden in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, jongens en meisjes. 
Iedere Spil stellen we een aantal aan jullie voor.

Naam:  Jurre Boonstra
Leeftijd:  8 jaar
School:  Sint Mattheüsschool
Leukste vak/les op school: Rekenen
Hobby naast SC Joure:  Gamen op de playstation en 
 buiten spelen

Favoriete muziek:  Top 40 muziek
Favoriete game(s):  Mindcraft
Favoriete website(s): Youtube
Wat wil je later worden:  Keeper of voetballer bij Sc Heerenveen
Speelt bij SC Joure in:  JO8-1
Welke Positie:  Keeper/ Achter
Wie is/zijn je trainer(s)/Coache(s):  Kyron, Mats, Thijs, Harm, Fedde-Jan 
Leider(s)/Coach(es):  Thijs en Christiaan
Favoriete club(s):  SC Heerenveen
Favoriete speler(s):  Henk Veerman
Leukste moment bij SC Joure:  Hele wedstrijd keepen

Nog een tip voor SC Joure?  Heb ik niet   
Wat mis je? Wat kan beter?  Weet ik niet, alles is leuk
 

Ruben Boonstra 
6 jaar
Sint Mattheüsschool
Gym
Nog meer voetbal, Fifa, met hout 
bezig (zagen, kloven, stapelen enz…) 
en buiten spelen
Top 40 muziek
FIFA-21  
Youtube
Prof. Voetballer of houtzager
JO7-1 (mini’s)
Links voor
Douwe, André, Sander
Leona, Corina
Ajax
Tadic
Voetbaldagen en de wedstrijdjes die 
we speelden voor Corona
Heb ik niet
Ik vind alles leuk!

Wil jij ook in Jeugdspeler van SC Joure komen te staan?
Meld je dan aan via redactiedespil@scjoure.nl o.v.v. jeugdspeler spil team…! 
Beantwoord bovenstaande vragen voor jezelf en voeg een mooie foto toe! Alvast bedankt!

NIEUWS VANUIT 
DE STAGECOMMISSIE:

SC Joure is weer voor de komende 4 jaar benoemd als erkend leerbedrijf (SBB). 

Dat betekent dat het beroepsonderwijs en onze vereniging naar tevredenheid met elkaar 

samenwerken. Er zijn op dit moment veel stagiaires op onze club, waaronder ook van het 

CIOS en de club wordt door de SBB als zeer positief beoordeeld. Dat biedt perspectief 

voor de toekomst, het is mooi dat jonge, goed opgeleide mensen ons iets kunnen leren 

en dat wij voor hen de juiste plek zijn.

Tineke Kuindersma 

(stagecommissie@scjoure.nl)

Jeugdtrainers 
gezocht
Lijkt het je leuk om een jeugdteam te trainen? Meld je dan aan of 

neem contact op voor meer informatie. Wij zijn voor het nieuwe 

seizoen nog op zoek naar meerdere trainers voor zowel de 

pupillen als junioren. Heb je geen ervaring maar vind je het 

wel leuk om training te geven? Geen probleem. Met de 

VTON-app hebben wij als SC Joure een mooi middel 

in huis om je te ondersteunen. Ook zijn er bij SC Joure 

genoeg andere mogelijkheden om je te ondersteunen. 

Contactpersoon: Sander Wynia 

Tel: 0646763637 of mail: junioren@scjoure.nl
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Marconiweg 1 - Joure 
tel. 0513-414413

janijkojoure.nl
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GRATIS 
3D ONTWERP! 
Kom langs en neem uw badkamermaten mee!

DE KEUZE IS REUZE
ÉN VOOR DE SCHERPSTE PRIJS!

Ontdek de geschiedenis van het openbaar vervoer in Nederland

Nationaal Openbaar Vervoer Museum Ouwsterhaule (5 km onder Joure)

Jetze Veldstraweg 46a  •  8513 CJ Ouwsterhaule  •  0513 79 50 68  •  www.novmuseum.nl

Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00

Fabrykswei 1 | 8501ST Joure | info@houthandeljansokjoure.nl

Sportclub Joure bestaat over een aantal jaren mis-
schien uit drie sporttakken. Naast korfbal en voetbal 
ontstaat misschien een kaatsclub onder de vleugels 
van SC Joure. De kaatsers hopen binnen twee jaar tot 
een volwaardige club uit te groeien.

Jan Prins is een van de initiatiefnemers van het 
project. De geboren en getogen Franeker kreeg het 
kaatsen met de paplepel ingegoten. Dat is ook niet 
vreemd in de stad waar alles kaatsen ademt. Samen 
met een clubje vrienden begon Prins zeven jaar 
geleden in Joure te kaatsen. Hij was de enige kaat-
ser van de groep en heeft de anderen de kneepjes 
van het vak geleerd. Dat was geen sinecure. ,,Maar 
inmiddels heeft niemand meer last van zijn hand bij 
het opslaan”, lacht Prins. 

,,Vaak kwamen mensen langs om te vragen of ze ook 
mee konden kaatsen”, vertelt hij. ,,Omdat we een 
vriendengroep zijn, zagen we dat niet zitten. Maar 
toen vroegen we ons wel af of we misschien niet 
een club in Joure konden beginnen.” Prins besloot 
samen met Bauke Rinzema, Hans Veenema en Ridsert 
Weitenberg de kaatshandschoen op te pakken. Hij 
vervolgt: ,,We willen graag kaatsen voor én door 
Jousters.”

,,De komende twee jaar inventariseren wij of er 
animo is voor een kaatsclub in Joure”, zegt Prins. De 
bedoeling is om drie verschillende categorieën kaat-

sers te werven. Bij de jeugd, beginnende senioren en 
oud-kaatsers. De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond 
(KNKB) staat ze met raad en daad bij. ,,De bond is 
heel enthousiast”, vertelt hij. 

De link tussen kaatsen en Sportclub Joure lijkt op het 
eerste gezicht wat uit de lucht komen vallen. Maar 
de lijnen blijken kort. SC Joure voorzitter Roelf Kok 
kaatst in de vriendengroep van Prins. ,,De kaatssport 
is een ideale overbrugging tussen twee seizoenen”, 
zegt Kok. ,,Kaatsen is een zomersport en valt in 
dezelfde periode als de zomerstop van voetbal en 
korfbal.” 

Vanuit de sportclub werd positief gereageerd op de 
introductie van het kaatsen bij SC Joure, vertelt Kok. 
,,In de algemene ledenvergadering in december 2020 
hebben we de leden gevraagd of ze het goed von-
den dat we gaan inventariseren of het mogelijk is om 
een kaatsvereniging onder de vleugels van SC Joure 
te beginnen”, zegt de voorzitter van Sportclub Joure. 
,,Dat voorstel werd unaniem aangenomen.”

Het enthousiasme spat aan alle kanten van dit 
initiatief af. Op zondag 30 mei konden Jousters 
voor het eerst kennismaken met kaatsen op de 
sportvelden van SC Joure. Ook op 13 en 27 juni 
zijn clinics. 

Opgeven kan via kaatseninjoure@gmail.com. 

  Nieuwe kaatsinitiatief in Joure

 Kaatsen voor &  
 door Jousters 
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Blije gezichten 
BIJ PAASACTIVITEIT 
KORFBAL
Twee paashazen verrasten de F, E en D-jeugd op maandag 
29 maart tijdens hun training. Op het veld hadden de hazen 
honderden paaseieren verstopt voor de kinderen. 
De jongste jeugd had de eieren snel gevonden en als beloning 
mochten ze een echte chocoladehaas mee naar huis nemen. 
Korfballend schoten de hazen nog wat te kort, maar misschien 
zijn ze volgend jaar met Pasen beter in vorm.

Column
Tussen
de palen

Een column zonder hét C-woord is in 
de huidige tijd bijna onvermijdelijk. 
Het woord wat bij zo veel mensen 
de strot uitkomt. Of bij anderen juist 
in de neus wordt gevonden. We zijn 
na anderhalf jaar goed klaar met het 
C-woord. Ik ook. Maar vergeet niet de 
positieve kanten. Al eerder schreef ik 
daarover in een vorige column. Veel 
meer chemie en compassie ontstond 
voor elkaar. C+woorden zou je ze ook 
wel kunnen noemen.

In deze column nog een ander be-
langrijk woord met een C: club. De 
organisatie die man, vrouw, korfballer 
en voetballer met elkaar verbindt. Pas 
toen alle activiteiten stilvielen op de 
club, ontdekten veel mensen hoeveel 
vrijwilligerswerk door iedereen werd 
gedaan en hoe belangrijk de sociale 
contacten op de club zijn. Ieder doet 
het met zijn eigen beweegredenen, 
maar de liefde voor de club staat 
centraal. 

De loftrompet wordt vaak afgestoken 
over de vrijwilliger. Dat wil ik graag 
nogmaals op deze plek doen. Zij zijn 
de fundering, de muren, het dak en 
het hart van de club. Een groot compli-
ment voor alle trainers, coaches, com-
missies en het bestuur die dit seizoen 
in touw zijn geweest om activiteiten, 
trainingen en werkzaamheden op de 
club te doen. Dat jullie maar lang actief 
mogen blijven op de Hege Simmerdyk!

MH

Omrop Fryslân 
TROCH DE KOER BOKAAL
Zaterdag 6 maart deed Jeanine de Leeuw mee aan de Omrop Fryslân Troch de Koer Bokaal. 
Jeanine was op schot en scoorde liefst zes goals. Hiermee evenaarde ze de hoogste score van KV 
Leeuwarden.

De Bokaal is door Omrop Fryslân bedacht om - ondanks het coronavirus - toch wat sportief 
vertier te bieden. Twaalf Friese korfbalclubs uit de 3e klas deden mee aan de competitie. Nadat 
vorig jaar een zelfde soort competitie voor voetballers is gehouden met het nemen van penalty-
’s, was het dit keer de beurt aan de vrouwen. De korfbalsters moeten 10 afstandsschoten nemen 
op 5 meter van de korf. 

KV leeuwarden beet het spits af. De speelster zette direct een score neer die de weken erna niet 
meer geëvenaard of gebroken werd. Totdat Jeanine aan de beurt was. Zij scoorde in haar eerste 
vijf pogingen driemaal en ook haar tweede reeks van vijf pogingen leverden drie doelpunten op. 
Samen met KV Leeuwarden eindigde Joure bovenaan.

Nadat alle clubs waren geweest, werd in een finaleronde op 20 maart de winnaar bepaald. In de 
halve finale speelde Jeanine tegen Spannum, dat in de kwartfinale met Invicta uit Kollum had 
afgerekend. Helaas voor Jeanine bleek de dame uit Spannum schotvaardiger en verloor zij met 
5-2. (Een kleine troost voor de Jousters, in de competitie werd Spannum wél verslagen!) In de 
finale herhaalde de Spannumse haar uitstekende prestatie en versloeg KV Leeuwarden met 7-5.

De beelden van Jeanine haar prestatie (en een interview over SC Joure) zijn te bekijken op 

www.omropfryslan.nl/kuorbal 
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Voetbalacademie Joure

Jouw opleiding voor  voetballer én keeper

Voetbalacademie
Voetbalacademie

Is voetbal of keepen jouw grote passie? En wil jij jezelf ontwikkelen én wekelijks een 
extra training hebben met de nieuwste technieken? 

Meld je dan aan bij Voetbalacademie Joure.
De Voetbalacademie is voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar en voor alle 

niveaus!
www.vajoure.nl

Nieuws vanuit de 
communicatie¯commissie
                

Per 31 juli, 2021 eindigt de huidige setting van de communicatiecommissie. 
Vanwege een aantal wijzigingen in zowel activiteiten, als in samenstelling, is in 
overleg met het bestuur gekozen om het vanaf het nieuwe seizoen iets anders aan 
te pakken. Het is dus niet zo dat de activiteiten die altijd plaatsvonden binnen de 
commissie, komen te vervallen. Continuïteit is natuurlijk belangrijk, dus worden er 
een aantal onderdelen binnenkort iets anders georganiseerd.

Hoe zal dit straks worden vormgegeven? De brede communicatiecommissie 
komt te vervallen en er worden 3 kleinere groepen gevormd, ieder met een eigen 
aanspreekpunt. Te weten:

Website + Narrowcasting, met als aanspreekpunt: Sjoerd Jellema. Overige leden: 
André de Lange en Otto de Lange (website@scjoure.nl). Op dit moment wordt 
er hard gewerkt aan de nieuwe website van SC Joure en hopen we dat er in het 
nieuwe seizoen ook weer veel gebruik kan worden gemaakt van de Narrowcasting 
op de digitale schermen op ons complex.

Clubblad de Spil, met als aanspreekpunt: Sjoerd-Jaap Wynia. Overige leden: 
Wilma v/d Wal en Martijn van Dijk (redactiedespil@scjoure.nl). Voor meer 
informatie over ons clubblad, zie ook de huidige editie van de Spil.

Social media SC Joure + Trochrinnerke korfbal, met als aanspreekpunt 
Sjoerd-Jaap Wynia. Overige leden: Wilma v/d Wal, Martijn van Dijk, Sierd v/d Goot 
en Sjoerd Jellema, met betrekking tot de eventuele afstemming met de website 
(socialmedia@scjoure.nl). Is er iets leuks gebeurd op de club, een mooie foto om 
te delen, ander nieuws of actualiteit, laat het ons weten. Dan kan het op de social 
media van SC Joure worden gepubliceerd. We hebben al een groot bereik en de 
verwachting is ook dat dit alleen nog maar groter gaat worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier de goede dingen kunnen blijven 
doen en wellicht nog wel beter. Er kan sneller actie worden ondernomen in deze 
kleinere setting en de verantwoordelijkheid is meer verdeeld. Het algemene 
e-mailadres van de communicatiecommissie (communicatiecommissie@scjoure.nl), 
komt per 31 juli te vervallen. Vanaf 1 augustus kan er dus contact op worden 
genomen met de aanspreekpunten of leden van de betreffende groepjes.

Sjoerd-Jaap Wynia
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 Evenementen  Bedrijfsfeesten  Bruiloften  Party verhuur

havenfriesland.nl

COUNTUS.NL

Peter, 
hoe haal ik 
het beste uit 
mijn bedrijf?

Je deelt meer dan je denkt. Woorden. Gesprekken. Beelden. Zonder 

dat je het door hebt deel je van alles. Bij Countus doen we dat ook. 

We verbinden cijfers aan mensen en mensen aan cijfers. Ons doel? 

Succesvol en volledig ontzorgde ondernemers. Succes maken we 

samen. En delen we samen. Countus. Daar reken je op.

Countus Joure   
Mercatorweg 2
0513 65 79 90  /  joure@countus.nl

SC Joure verdient 
met groene energie
Het is misschien niet iedereen opgevallen, maar de afgelopen jaren is er achter de schermen heel wat 
werk verzet om SC Joure nog groener te maken. 

Besparen
Na een energieadvies vanuit Sport Fryslân zijn we in 2017 aan de slag gegaan met besparen door 
slimmer om te gaan met elektriciteit en gas. Zo staat de biljarttafel niet meer continu aan en zijn er 
energievreters, zoals de open koelkasten achter de bar de deur uitgedaan. Er zijn energiezuinigere 
vriezers geplaatst en vrijwel alle binnenverlichting is intussen vervangen door LED-verlichting. Ook is 
de CV-ketel efficiënter ingesteld.
Hierdoor hebben we sinds 2017 al heel wat elektriciteit en gas bespaard, zoals je kunt zien in het over-
zicht hieronder. 

Zelf energie opwekken
In november 2018 zijn op het dak van het clubhuis 148 zonnepanelen geplaatst, die in 2019 en 2020 
veel elektriciteit hebben opgewekt. In 2020 zelfs meer dan we verbruikt hebben! 

Natuurlijk was 2020 een bijzonder jaar, omdat vanwege corona minder activiteit was op onze club.

Nog te doen: zuinige veldverlichting en meer……
We hebben met het bestuur gekeken naar de volgende stappen voor SC Joure. Vervanging van de 
veldverlichting door LED-verlichting bij de velden 1, C en D, is de eerst volgende actie die nu wordt 
opgepakt om elektriciteit te besparen. 

We verwachten dat we met deze maatregelen elk jaar meer stroom zullen opwekken dan dat we 
verbruiken. In dat geval wordt het interessant om op termijn geen aardgas meer te gebruiken voor ons 
warme water en voor de verwarming van clubhuis en kleedkamers, maar over te stappen op elektrische 
verwarming. Zo maken we onze mooie sportclub klaar voor de toekomst!

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de duurzaamheidscommissie: 
duurzaamheidscommissie@scjoure.nl

Gerd van Os, Collin Knol, Lies Feenstra, Eric de Jong & Marlies Ballemans

SC Joure verdient met groene energie!

Het is misschien niet iedereen opgevallen, maar de afgelopen jaren is er achter de schermen heel wat

werk verzet om SC Joure nog groener te maken.

Besparen
Na een energieadvies vanuit Sport Fryslân zijn we in 2017 aan de slag gegaan met besparen door

slimmer om te gaan met elektriciteit en gas. Zo staat de biljarttafel niet meer continu aan en zijn er

energievreters, zoals de open koelkasten achter de bar de deur uitgedaan. Er zijn energiezuinigere

vriezers geplaatst en vrijwel alle binnenverlichting is intussen vervangen door LED-verlichting. Ook is

de CV-ketel efficiënter ingesteld.

Hierdoor hebben we sinds 2017 al heel wat elektriciteit en gas bespaard, zoals je kunt zien in het

overzicht hieronder.

Zelf energie opwekken
In november 2018 zijn op het dak van het clubhuis 148 zonnepanelen geplaatst, die in 2019 en 2020

veel elektriciteit hebben opgewekt. In 2020 zelfs meer dan we verbruikt hebben!

Natuurlijk was 2020 een bijzonder jaar, omdat vanwege corona minder activiteit was op onze club.

Jaar Elektriciteit in kWh Gasverbruik in m3

Verbruik Eigen opwek Ingekocht Teruggeleverd
2017 55.000 0 55.000 0 14.135
2018 51.000 0 51.000 0 13.128
2019 36.247 29.195 7.052 0 11.404
2020 27.959 32.063 0 4.104 9.380

Nog te doen: zuinige veldverlichting en meer……
We hebben met het bestuur gekeken naar de volgende stappen voor SC Joure. Vervanging van de

veldverlichting door LED-verlichting bij de velden 1, C en D, is de eerst volgende actie die nu wordt

opgepakt om elektriciteit te besparen.

We verwachten dat we met deze maatregelen elk jaar meer stroom zullen opwekken dan dat we

verbruiken. In dat geval wordt het interessant om op termijn geen aardgas meer te gebruiken voor

ons warme water en voor de verwarming van clubhuis en kleedkamers, maar over te stappen op

elektrische verwarming. Zo maken we onze mooie sportclub klaar voor de toekomst!

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de duurzaamheidscommissie:
duurzaamheidscommissie@scjoure.nl

Gerd van Os
Collin Knol
Lies Feenstra
Eric de Jong
Marlies Ballemans
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Nieuws vanuit het bestuur 
Voetbal
                
We zijn druk bezig om de nieuwe voetbalstructuur vorm te geven (Zie ook deze Spil). 
Dat kost veel energie, onderstaand tref je een korte opsomming wat we hebben gedaan.

• Er zijn binnen de nieuwe voetbalstructuur mensen aangesteld die gaan helpen 
 om het voetbal in al haar facetten op een hoger plan te brengen.

• Voor vrijwel alle teams van volgend jaar is de trainersstaf rond.

• We krijgen een Hoofd Jeugd Opleiding die alle jeugdteams (jongens en meisjes) en trainers gaat 
 ondersteunen. Om met elkaar het plezier in het voetbal te verhogen en het niveau van het voetbal te 
 verbeteren. Samen met de voetbalafdeling gaat de HJO ook een voetbalvisie opstellen voor de toekomst.

We gaan extra energie stoppen in het versterken van het damesvoetbal. 
Hiervoor hebben we een aantal sessies gehouden die de basis zijn voor dit plan.

Fedde Regts en Rienk Kootje

Vanuit 
het bestuur
                
SC Joure en Corona:
Ondanks en binnen de Corona-beperkingen, heeft het 
bestuur de gehele periode vanaf maart 2019 tot op heden, 
vergaderingen gehouden en beslissingen genomen. 
Wij volgen samen met de ingestelde Coronacommissie van 
SC Joure, alle maatregelen van de overheid. En daar waar 
het weer kan, ondersteunen wij de initiatieven om weer te 
sporten op ons sportpark.
Wat gaat er niet door en is eerder al niet doorgegaan 
vanwege de Corona-beperkingen?

• de sportquiz gepland op 19 maart 2021
• de reünie van 20 maart 2021
• de ALV van 7 mei 2021
• het slottoernooi met groot slotfeest van 5 juni 2021
• het passend voetbaltoernooi van 19 juni 2021

Zodra we weer meer mogen, gaan we kijken of we het op 
(korte) termijn kunnen realiseren.

Bestuurssamenstelling:
In de ALV van 9 december 2021 zijn Fedde Jisse Regts 
(voetbal) en Wietse Wielinga (korfbal) definitief tot het 
bestuur toegetreden. Daarnaast hebben wij Rienk Kootje 
bereid gevonden om als vervanger van Geert Jan Haringsma, 
het bestuur te gaan versterken. Dit moet nog worden 
bekrachtigd door de ALV. Helaas heeft onze 
penningmeester Fokke Noppert besloten om zich niet 
verkiesbaar te stellen. Fokke wil uiterlijk afscheid nemen 
tijdens de ALV in december. We zijn nu druk op zoek naar 
een vervanger en staan open voor belangstellenden.

Accommodatie:        
Zoals bekend hebben we in januari 2020 een plan bij de 
gemeente gepresenteerd om ons parkeerprobleem op te 
lossen, dit in samenhang met de ombouw van het grote 
trainingsveld naar een kunstgras trainings- en wedstrijd-
veld. Reactie bleef lang uit (mede door corona) maar 
uiteindelijk hebben we een 2e gesprek gehad met 2 
wethouders en hun ambtenaren. We hebben hen niet 
voldoende kunnen overtuigen van de noodzaak (erg 
gevaarlijke situaties kunnen zich voordoen voor met name 
onze jongste leden) en wenselijkheid, maar kort gezegd: 
Het is op dit moment (nog) niet te bekostigen. We geven 
echter niet op. We hebben schriftelijk gereageerd en gaan 
binnenkort weer met de gemeente in gesprek.

Na bijna 2 jaar voorbereiding (gesprekken, offertes aan-
vragen en vergelijken, onderhandelen, aanpassen enz.), 
hebben we begin april een overeenkomst gesloten met het 
bedrijf: Sportstroom uit Drachten om alle verlichting rond 
de velden (1-C en D) te vervangen door led verlichting.                                                                                                                    
Waarom deze forse investering? We willen ons sportpark 
verder verduurzamen. Dat traject zijn we al eerder 
ingegaan door zonnepanelen op het dak te leggen en 
kantine apparatuur te vervangen door energiezuinige 
exemplaren. Maar we stonden ook voor vervanging van 
bijna alle lampen, want die gaan ‘op rij’ kapot. En dat is 
niet zo raar want de levensduur bij ons intensieve gebruik 
is maximaal 6 á 7 jaar. Iedere lamp kost € 240, dus al met 
al een behoorlijk prijskaartje. Dit, plus het feit dat we de 
verlichting op veld 1 onvoldoende vonden en dat daar de 
grondkabel ook vervangen moet worden, heeft ons doen 
besluiten om alles maar in één keer goed aan te pakken. 
En wat blijkt? Nu de masten gekeurd moesten worden, 
werden 7 van de 20 afgekeurd en moeten dus ook worden 
vervangen. Voor ons niet een grote verrassing, omdat we 
meerdere oude en al eerder gebruikte masten hadden. 
Heel belangrijk is natuurlijk de financiering, want dit gaat al 
met al bijna een ton kosten! Basis voor het geheel is de 
erfenis die we hebben ontvangen van de familie van der 
Zee. SC Joure heeft die erfenis gekregen met de verplichting 
om dit geld aan te wenden voor duurzaamheid en jeugd-
voetbalteams. Verder heeft onze onvolprezen actiecommissie 
een bedrag van €5000 toegezegd en is er een aanvraag 
ingediend bij de Stichting Westermeer voor een bijdrage 
van €15.000. Op deze aanvraag is onlangs positief 
gereageerd! En tenslotte wordt er subsidie aangevraagd 
voor de BOSA-regeling (Stimulering Bouw en Onderhoud 
Sport Accommodaties). Deze subsidie bedraagt 30% van 
het investeringsbedrag (incl. btw) dus bijna € 30.000. 
Er wordt over ca. 4 tot 6 weken gestart met de uitvoering.

In goed overleg met de COWT en mensen van het onder-
houd, is er gestart met de aanleg c.q. uitbreiding van de 
“zomeropslag” van de materialen. Tussen de velden E en F 
zijn de betegelde stukken uitgebreid (verdubbeld) en is er 
bij het C-veld de opslag uitgebreid, zowel binnen de 
omheining als aan de buitenkant. Dit werk wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers (Jan, Henk, Lammert) en het materiaal is 
gratis beschikbaar gesteld door de gemeente. 

Er wordt gewerkt aan een vernieuwd sleutelplan. 
De bedoeling is dat er veel minder sleutels nodig zijn om 
alle hekken en materialen “los” te krijgen.

Het straatwerk nabij de hoofdingang is deze week ook 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Er worden nog 
beukenhagen aangelegd op die plek en tussen parkeerter-
rein en B veld om wat meer groen te creëren bij de ingan-
gen. Het hekwerk tussen parkeren en A veld is, na goed 
overleg, vernieuwd in opdracht van de gemeente.

Er komt een doorgang vanaf het B veld naar het A veld 
zodat spelers niet meer over het parkeerterrein hoeven te 
lopen naar de douches.

Zoals bekend hebben we erg veel last van engerlingen, 
die door roeken en kraaien uit de grond worden geplukt en 
daardoor de grasmat vernielen. Dit probleem was op het 
B veld zo groot dat de gemeente heeft besloten om de 
complete grasmat (of wat er nog van over was) te 
verwijderen en opnieuw in te zaaien.

Ons clubhuis is vorig jaar weer in een mooie laag groene 
verf gezet.

Het is de bedoeling om de materialenopslag uit te breiden. 
Er staan al lange tijd containers voor de opslag van het 
materiaal van de korfbal afdeling en materiaal van de scholen. 
We hebben een plan besproken met enkele sponsoren en 
zodra hier meer over duidelijk is gaan we dit delen.

Van onze “kaatsje skwouders” is al eens een verzoek 
gekomen voor een overkapping van hun “domein” bij 
de kassa. Ook hier wordt een plan voor gemaakt en is al 
overlegd met sponsoren. Als dit lukt, dan willen we gaan 
werken aan een dakterras boven de entree van het A veld 
en de ingang van ons clubgebouw.

Tenslotte hebben we bij de gemeente verzocht om een 
hekwerk te plaatsen tussen het hockeyveld en onze velden, 
zodat de hockey jeugdigen niet meer langs onze velden 
fietsen. Dit verbieden we onze eigen leden om gevaarlijke 
situaties te voorkomen nu we ook parkeren achter het C 
veld. Dit verzoek is gedaan nadat we uitgebreid overleg 
hebben gehad met de hockeyclub.
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Jeugdafdeling

Jeugdafdeling

Voorzitter 
Jeugdafdeling

Organisatorische 
Zaken Junioren

Organisatorische 
Zaken Pupillen

Organisatorische 
Zaken Meiden

Verantwoordelijk voor…
•Het realiseren van de juiste organisatorische voorwaarden

•Onderhoud contacten met de voetbal ondersteunende 
commissies

•Werkt nauw samen met het afdeling techniek.

•Neemt als verantwoordelijke afdeling besluiten over 
organisatorische aspecten, heeft een adviserende (geen 
beslissende) rol over voetbaltechnische zaken richting de 
afdeling techniek (en visa versa…)

Seniorenafdeling

Seniorenafdeling

Voorzitter 
Seniorenafdeling

Zaterdag (ZM3 
t/m ZM9)

Zondag

35+

Verantwoordelijk voor…

•Het reilen en zeilen van de recreatieteams binnen de senioren.

•Voornamelijk organisatorisch, weinig vraag naar technische 
aspecten

Afdeling Techniek

Afdeling 
Techniek

Voorzitter 
Afdeling 
Techniek

ZM1 & ZM2

Technische 
Zaken Jeugd

Verantwoordelijk voor…

• Breedte én selectie

• Het (door)ontwikkelen van de leerlijn per leeftijdscategorie in de jeugd

• Het uitvoeren van de leerlijn

• Het bewaken van de leerlijn

• Inspireert en activeert trainers om jeugdspelers zo goed mogelijk te 
ontwikkelen

• Werkt nauw samen met de Jeugdafdeling

• Verantwoordelijk voor de doorstroom van jeugdspelers naar de senioren
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Sportclub Joure
Sportpark de Hege Simmerdyk
Hoge Zomerdijk 5 Consul:
8501 ES, Joure Te bereiken via:
Clubhuis: 0513-412145 wedstrijdsecretariaatvoetbal@scjoure.nl

Correspondentie: Website SC Joure:
Postbus 97 André de Lange
8500 AB JOURE website@scjoure.nl
algemene vragen: info@scjoure.nl

Wedstrijdsecretariaat Voetbal: Wedstrijdsecretariaat Korfbal:
Anne Feenstra & Arnold van der Wal Riemer Hobma
wedstrijdsecretariaatvoetbal@scjoure.nl wedstrijdsecretariaatkorfbal@scjoure.nl
Indien dringend: 06-22197609 Indien dringend: 06-50630136 

Ledenadministratie voetbal: Ledenadministratie korfbal:
Lambert Doorn Riemer Hobma
ledenadministratievoetbal@scjoure.nl ledenadministratiekorfbal@scjoure.nl

Overige contactpersonen:
Wat Wie Mail
Algemeen bestuur Ymie Stenekes secretariaat@scjoure.nl
Commissie Voetbal Johan-Paul Yntema voetbalcommissie@scjoure.nl
Commissie Korfbal Wietse Wielinga korfbalcommissie@scjoure.nl
Commissie Activiteiten Gerda van der Meer activiteitencommissie@scjoure.nl
Commissie Kantine Peter Dirksen kantinecommissie@scjoure.nl
Commissie Communicatie Sjoerd-Jaap Wynia communicatiecommissie@scjoure.nl
Commissie Vertrouwen Douwe Zwaga vertrouwenscommissie@scjoure.nl
Commissie Sponsoring Fokke Noppert sponsorcommissie@scjoure.nl
Commissie Toernooi Bert Lems toernooicommissie@scjoure.nl
Commissie Materialen Johannes Elgersma materiaalcommissie@scjoure.nl
Commissie Bouw Jan Semplonius bouwcommissie@scjoure.nl
Commissie Duurzaamheid Gerd van Os duurzaamheidcommissie@scjoure.nl
Commissie stages Tineke Kuindersma stagecommissie@scjoure.nl
Beschrijving commissies Website SC Joure https://www.scjoure.nl/197/commissies/
Scheidsrechters-coördinator Jarno Bosch voetbalscheidsrechters@scjoure.nl
Voetbal senioren Zondag seniorenzondag@scjoure.nl
Voetbal senioren Zaterdag Johan-Paul Yntema seniorenzaterdag@scjoure.nl
Coördinator JO13 t/m JO19 Sander Wynia junioren@scjoure.nl
Coördinator JO8 t/m JO12 Gerben Veenstra pupillen@scjoure.nl
Voetbal pupillen mini's Corine Kuindersma minis@scjoure.nl
Voetbal vrouwen/meiden Gerian Kooystra vrouwen@scjoure.nl
Voetbal keepers Jan Arjen Kooi keepers@scjoure.nl
Voetbalschool Ruben Beeksma voetbalschool@scjoure.nl
Passend voetbal Jan en Lieneke Kuipers passendvoetbal@scjoure.nl
Penningmeester Fokke Noppert penningmeester@scjoure.nl
Redactie clubblad Sjoerd-Jaap Wynia redactiedespil@scjoure.nl
Wedstrijdcatering Ettjen Lems wedstrijdcatering@scjoure.nl
Club van 100 Daniël Bosma clubvan100@scjoure.nl
Contactpersoon Corona 06-27549949 corona@scjoure.nl

Kijk voor de tarievenlijst van SC Joure op www.scjoure.nl

CONTACTGEGEVENS SPORTCLUB JOURE, 2020-2021

Mochten er in dit overzicht op op de site nog zaken moeten worden aangepast, geef dit dan zo snel mogelijk door via: 

communicatiecommissie@scjoure.nl.

Richtlijnen voor ingezonden stukken/kopij voor in ‘De Spil’.

Het is te allen tijde mogelijk om stukken + foto’s aan te leveren bij de redactie. Hiervoor kan het 
ingezonden stuk gemaild worden naar: redactiedespil@scjoure.nl. 

Het zou leuk zijn als hier wat meer gebruik van wordt gemaakt. Het hoeft niet journalistiek  
verantwoord te zijn, als het maar op één of andere manier te maken heeft met SC Joure.  
Bijvoorbeeld: Bijzondere gebeurtenissen tijdens het seizoen, iemand in het zonnetje zetten,  
beschrijvingen kampioenschappen, aankondigingen van evenementen enz..

De richtlijnen voor ingezonden stukken zijn:
- Voor een halve pagina: 350-400 woorden.
- Voor een hele pagina: 500-550 woorden. 

De redactie houdt altijd het recht om stukken te redigeren, indien nodig. 

Verschijningsdatum eerstvolgende Spil: September/oktober 2021. 
Ingezonden stukken graag mailen uiterlijk begin september 2021. 

De redactie:
Sjoerd-Jaap Wynia, Martijn van Dijk, Wilma v/d Wal

Contactgegevens 
Sportclub Joure, 
2020¯2021
Op dit moment is er als het goed is nog steeds een actueel overzicht van de contactgegevens 
op zowel de site als in deze Spil. Alle contactgegevens hebben een @scjoure.nl, e-mailadres. 
Wij verzoeken dan ook iedereen om bij wat voor wijziging dan ook, ons op de hoogte te stellen. 
Dit kan eenvoudig door een mail te richten aan: redactiedespil@scjoure.nl en aan te geven 
wat de exacte wijziging is. Dit geldt ook voor de beschrijvingen van alle commissies die ook 
op de website staan. Hierin worden de leden van de verschillende commissies genoemd en 
beschreven wat de werkzaamheden per commissie zijn. Mochten er hierin ook wijzigingen 
optreden, laat het ons weten. Mocht er om wat voor reden toch iets in het overzicht staan dat 
niet correct is, dan betekent dit dat de communicatie over die wijziging niet is verlopen, zoals 
hierboven staat beschreven (15 mei 2021). 

Sjoerd-Jaap Wynia
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Een gezonde
leefstijl begint bij

Fysio-Actief.
www.fysio-actief.nl


