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SC Joure in Coronatijd
 Beste speler, vrijwilliger of supporter van SC Joure,
 
We leven nu in een rare tijd, de tijd van Corona. Ik hoop dat je geen ziekte- of sterfgevallen van 
mensen om je heen hebt. En is dat wel zo, dan wens ik je heel veel sterkte toe om hiermee om 
te gaan. Onze gezondheid is het allerbelangrijkste en daar moeten we soms andere dingen 
voor aan de kant zetten.
 
Zo wilden we dit voorjaar ons 100 jarig bestaan gaan vieren. Daar was al heel veel voor 
georganiseerd door veel enthousiaste clubmensen. Helaas kon de sportquiz, de reünie, het 
slottoernooi, het grote  slotfeest en het toernooi voor passend voetbal niet doorgaan vanwege 
de Corona-crisis. Al deze evenementen worden nu verplaatst naar volgend jaar, in dezelfde 
weekenden. Daarover meer in deze Spil.
 
Je treft in deze Spil ook informatie wat er op de club is gedaan in de afgelopen periode en hoe 
de Corona-regels uitpakken voor SC Joure.
 
Op 20 mei is helaas Klaas Visser toch plotseling overleden. Klaas was sinds 1982 actief bij de 
club en dan vooral bij de korfbalafdeling. Hij was een op en top clubman, Lid van Verdienste en 
tot het laatst toe bestuurslid en supporter bij de korfbalwedstrijden. Wij wensen zijn vrouw en 
kinderen heel veel sterkte toe de komende tijden.
 
Als laatste wil ik graag Richard Elsinga heel hartelijk bedanken voor zijn inzet als bestuurslid 
voetbalzaken. Richard heeft als bestuurslid in december vorig jaar afscheid genomen en is 
ook gestopt met de voetbalcommissie. Richard heeft met zijn kennis op voetbaltechnisch 
gebied veel voor de club gedaan en er voor gezorgd dat we als SC Joure vooruit zijn gegaan 
in professionaliteit. We zijn Richard dankbaar voor zijn bijdrage en hopen dat hij een rol blijft 
houden binnen onze club.
 
Ik wens je veel leesplezier toe met deze Spil.
 

Hartelijke groeten, mede namens het bestuur,
Roelf Kok, voorzitter
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TRAININGEN TIJDENS DE CORONACRISIS 
Pupillen, Junioren en Senioren 15-05-2020 

 
 
Informatie vooraf 
 
Beste sporter of supporter van SC Joure, 

 
Midden in deze Corona-tijd, willen wij jullie graag de mogelijkheid bieden om te sporten op ons mooie 

sportpark. We hebben wel te maken met een andere situatie dan we gewend zijn. Zo moeten we ons 

houden aan de maatregelen van de overheid en er zeker van zijn dat de gezondheid van ons allemaal 

niet in gevaar komt. Het is belangrijk dat je zelf hierin je verantwoordelijkheid neemt. 

 
We willen ook even iets kwijt over de voetbalvelden. De voetbalvelden hebben rust nodig in de zomer. 

De velden worden dan niet belast, de doelgebieden zijn opnieuw ingezaaid en de velden worden 

tijdens droogte besproeid. Zodat de velden er vanaf september goed bij liggen en er weer volop kan 

worden gesport. De gemeente is eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Zij 

bepaalt wanneer er wel of niet gesport kan worden.  

Aankomende maandag 18 mei start de aannemer met het vervangen van de toplaag van het 

kunstgrasveld C. Dit veld is niet bespeelbaar van 18 mei tot en met 28 juni 2020. Als alternatief mogen 

we van de gemeente de velden F en G gebruiken. 
 
Op de volgende pagina tref je het protocol van SC Joure. Lees dit goed door. 

 
Daarna een overzichtskaartje van de velden en het laatste trainingsschema. 

 
Heel veel plezier tijdens de trainingen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
COWT 
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TRAININGEN TIJDENS DE CORONACRISIS 
Pupillen, Junioren en Senioren 15-05-2020  

Protocol SC Joure 
 
1.De trainingen bij SC Joure lopen tot en met 13 juni 2020. Op dit moment hebben we tot deze tijd toestemming van de gemeente. Op maandag 18 mei start de aannemer met het vervangen van het kunstgrasveld C. Tot minimaal 28 juni 2020 is dit veld niet bespeelbaar. Als vervanging mag tot en met 13 juni nu ook op de velden F en G worden gesport. 
2.Er kan niet worden getraind op de ingezaaide doelgebieden van alle grasvelden. Ook niet op ingezaaide velden 1 en veld 3 (D-veld). 

3.Iedere trainingsgroep heeft een trainer of een leider. Deze neemt niet deel aan de training maar ziet er op toe dat de protocollen worden gevolgd. Er wordt alleen getraind op de in het trainingsschema aangegeven tijden. Ivm Corona is het belangrijk dat de aanvangs- en slottijden strikt te worden gevolgd. En gaat jouw team niet trainen, dan dit graag z.s.m. doorgeven aan de coördinator.  
4.Voor de voetbaltrainingen op het gras worden zoveel mogelijk hoedjes en pionnen gebruikt. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en toiletten. Neem voor jezelf een bidon mee en ga thuis douchen.  

5.De trainers, leiders vangen de spelers op bij de ingang van de hekken van het trainingsveld (E of B). Hierdoor kan de trainer met de spelers het veld oplopen. Voor de groepen op de velden E, F en G is het hekwerk van veld E geopend. De geopende hekwerken moeten door de laatste trainingsgroep in ieder geval worden dichtgetrokken. Kijk op het trainingsschema of je de laatste groep bent.  
6.Voor junioren vanaf 13 jaar en senioren geldt het volgende. Hou onderling minimaal 1,5 m afstand. Partijtjes, wedstrijden of onderlinge duels zijn niet toegestaan. Voor spelers tot en met 12 jaar geldt dit niet. Zij mogen onderlinge wedstrijden en partijtjes spelen. 
7.Ouders, supporters en andere belangstellenden mogen niet binnen de hekken op het terrein van SC Joure komen.  Graag afscheid nemen van de kinderen op het parkeerterrein onder het motto “in tút en d’r út”. Maar het beste is: kom op de fiets, door de werkzaamheden voor het kunstgrasveld, is het parkeerterrein niet altijd goed met de auto bereikbaar. 
8.Er zal helaas gecontroleerd worden en eventuele trainingsgroepen of individuen die zich niet aan de regels houden, zullen de toegang tot het complex worden ontzegd.  
9.Kijk voor meer informatie ook op https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/60073/nieuwe-coronaprotocollen-voor-het-amateurvoetbal en op https://www.knkv.nl/nieuws/update-protocols-%E2%80%98verantwoord-sporten en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 
De verantwoordelijke personen bij SC Joure zijn: 
Gerben Veenstra, coördinator Corona protocol en 

pupillenonderbouw JO7 t/m JO12, pupillenonderbouw@scjoure.nl 06-21492783 Sander Wynia junioren JO13 t/m JO19, junioren@scjoure.nl 06-46763637 Johan Paul Yntema senioren seniorenzaterdag@scjoure.nl 06-57573130 Wietse Wieling korfbal korfbalcommissie@scjoure.nl 06-17026877  
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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

Sportclub Joure 
in een nieuw jasje

SC Joure heeft de afgelopen maand een nieuw sponsorcontract binnengesleept met 
Textielstra uit Sneek. Textielstra, gespecialiseerd in sportkleding, sportmaterialen en 

werkkleding, is onze nieuwe kledingsponsor voor de komende 5 seizoenen. 
Zij gaan ons, de gehele club, in een nieuw tenue zetten! Er komt ook een nieuwe webshop. 

Je kunt nog steeds de kleding ophalen of bestellen in de winkel van de familie Glas. 
Sporthuis Glas is (en blijft) één van de eerste sponsoren van onze club en we zijn dan ook blij dat 

zij een belangrijk onderdeel blijven in de distributie van de kleding naar onze leden.

Jouster Courant, 25 november 2009, pagina 17.

G-TEAM SC JOURE NAJAARSKAMPIOEN

JOURE Het team van SC Joure speelde een competitie samen met VV

Drachten, Sneek Wit Zwart, Kids United (Groningen), Top Kids Assen,

Broeksterwalden, Zonnebloemschool Emmeloord, Drenthina (Emmen)

en Veendam 1894. Ze komen één maal per 14 dagen met drie clubs bij

elkaaromdan tweewedstrijdenvan2x15minuten te spelen.Het Jouster

G-TEAM SC JOURE NAJAARSK
De Jou’re Special(s), het G-voetbalteam van SC

Joure, is najaarskampioen geworden van Noord-

Nederland.

G-team speelde tot de laatste speeldag één wedstrijd gelijk en won de

rest. DeZonnebloemschool had éénpuntjeminder dande Jou’re Special

(s), dus moest er op 14 november nog minimaal één puntje gepakt wor-

denvandezeploeg. Erwerdenzelfs driepuntengepakt. Inde stromende

regen werd met 2-0 gewonnen.

Deze winter doet het team weer mee aan diverse zaaltoernooien in

Noord-Nederland waaronder het eigen georganiseerde Skarsterlân G-

futsaltoernooi in Sint Nyk, dat gehouden
wordt op 6 februari 2010. Ie-

dereen die belangstelling heeft, is van harte welkom.

NAJAARSKAMPIOEN
Boven (vlnr): Auke v.d. Stouwe, Piet v.d. Zweep (leider), Johnny Hazenberg, Jan Kuipers (leider), Stefan Boersma, Maurice Treffers, Jan Treffers (leider). Mid-

delste rij: Siebren Veldstra, Sander Kuipers, Leonie Treffers, Janna Zwaga, Kevin de Vries. Voorste rij: Mark van Kooten, Jappie v.d. Zweep, Piter Oane Steenbeek,

Jelmer Hazenberg, Dennis Kuipers. Liggend: Luc Smits. Op de foto ontbreken: Geart Hoekstra, Jurre Hoogeveen, Wiepkje Venema (trainers), Maurice Scholten,

Ricardo Scholten, Mats de Boer, Storm de Lange (spelers).

Eigen foto
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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...

Mini’s 
weer 
los   op 1 mei

Na weken van stilte op de sportvelden 
mag de jeugd hun kunsten weer vertonen. 
Zo ook de mini’s van Sportclub Joure. 
En dat deden ze met veel enthousiasme.

Hierbij een kleine impressie met dank aan: 
Douwe Bijlsma voor de mooie foto’s. 

GewoanDwaan.nl
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In de loop der jaren kom je als trainer vele  
methodes tegen en probeer je er het beste uit te 
pikken. Maar toch heb ik het meeste opgepikt uit 
de cursussen van de KNVB die je veel handvatten 
geven en zorgen voor structuur in de wijze van 
coaching en training. 

Ik heb de afgelopen jaren veel jeugdteams  
mogen trainen en coachen op alle denkbare 
niveaus van 3de divisie tot 3de klasse. Van deze 
jongens en ook meiden zie ik tot mijn genoegen 
ook veel in het 1ste van zaterdag en zondag rond-
lopen. Het klinkt misschien cliché maar wat altijd 
bij mij voorop stond en staat is plezier hebben in 
het spel voetbal. Als dat er is komen de prestaties 
vanzelf wel. 

Tot de Coronacrisis trainde ik twee juniorenteams, 
JO19-2 en JO17-4, twee keer in de week achter 
elkaar aan. Dit soort teams zijn normaal gesproken 
teams die niet verwend zijn om elke week twee 
keer te trainen terwijl je merkt dat ze dit wel heel 
leuk vinden. Helaas is het zo dat deze teams vaak 
maar eenmaal in de week kunnen trainen omdat 
er simpelweg niemand is die hun kan/wil trainen. 
Je ziet helaas te veel dat ouders na de pupillen 
periode van hun kinderen afhaken als trainer, 
coach of leider terwijl junioren juist extra  
aandacht nodig hebben om het voetbal nog 
beter onder de knie te krijgen. In de junioren is 
het tactische en mentale gedeelte heel belangrijk 
en dat kun je als trainer niet alleen.

Mijn oproep is dus aan alle ouders: blijf deze  
jongens stimuleren om lekker te voetballen en 
geef daarbij, waar mogelijk, ook zelf ondersteuning 
aan door je te blijven inzetten als vrijwilliger.  
We zullen het met z’n allen moeten doen voor 
een zo groot mogelijk plezier van onze eigen 
kinderen.

Tot slot wil ik de pen doorgeven aan iemand die 
zich ook al jaren inzet voor een groep die het hard 
nodig heeft te weten: Jan Arjen Kooi. Hij zorgt 
ervoor dat alle keepers, jong en oud, structureel 
training krijgen in hun eigen specialisme en dat 
doet hij samen met een heel team trainers met 
volle overgave. Jan Arjen succes.

Groetjes 
Fred Homminga

SC Joure
Vrijwilliger uitgelicht 

Dankjewel Jarno, voor de eer die je me gunt om ook mijn bijdrage te leveren in de Spil.

Op het moment van dit schrijven zitten we 
midden in de maatregelen van de Coronacrisis.
Mijn oudste zoon Jilles zit thuis te werken.  
Dochter Richt loopt stage bij het Antonius zieken-
huis in Sneek voor de opleiding MBO-V, dus best 
wel spannend!! De jongste zoon Melle volgt zijn 
lessen HAVO-4 op zolder via internet. Mijn vrouw 
Tea probeert in de groepspraktijk van de huis-
artsen haar hoofd koel te houden en ik zit lekker 
bij te komen van een weekenddienst bij Douwe 
Egberts.

Nu ik dus alle tijd heb, kan ik mooi de tuin 
opknappen, bijkeuken verven, badkamer laten 
opknappen, zonnepanelen bestellen,  
administratie bijwerken en mijn memoires  
opschrijven van mijn tijd bij SC Joure. Die tijd 
heeft inmiddels 42 jaar geduurd met een  
onderbreking van vier jaar i.v.m. een contract  
bij de Marine.

Mijn naam is Fred Homminga, 52 jaar en vanaf 
mijn 10de levensjaar woonachtig in Joure. Via de 
Willibrordusschool, katholieke MAVO (waar mijn 
vader conciërge was) en de MDS in Sneek ging 
ik eerst vier jaar naar de Marine waardoor ik veel 
van de wereld heb kunnen zien. Mooie tijd. In die 
tijd leerde ik ook mijn vrouw Tea kennen. Nu werk 
alweer meer dan 25 jaar bij Douwe Egberts als 
procesoperator in de extractiefabriek. In mijn vrije 
tijd mag ik graag naar muziek luisteren en bezoek 
ook diverse concerten en festivals. Zo ben ik in 
2018 verschillende SC Joure leden tegengekomen 
op Pinkpop alwaar ik een weekend verbleef met 
mijn dochter. Daarnaast zijn we ook nog vaste 
bezoeker van de Harmonie in Leeuwarden. 

Vanaf de tijd dat we in Joure zijn komen wonen 
ben ik ook direct bij SC Joure gaan voetballen. 
Die tijd in de jeugd blijft me altijd bij als een  
plezierige herinnering met grote verschillen in 
teams en trainers/leiders. Ik begon in D4 waar 
Teun Bos en Jan de Jonge leiders waren en we o.a. 
samen met mijn buurjongen Sjouke Kuindersma 
vooral veel lol hadden. 
In de junioren veranderde dat niet veel al werd ik 
wel vaker gevraagd om mee te voetballen met de 
1ste teams. Dan werd het wel wat fanatieker en ik 
weet niet of daar altijd goed mee om ben gegaan, 
ahem….. leiders en trainers die ik in de junioren 
heb gehad waren in ieder geval altijd passievol en 
met veel beleving.

Bij mijn overstap naar de senioren werd ik  
ingedeeld in het 3de van de zaterdag waarin ik 
twee jaar heb gespeeld voordat ik naar de marine 
verdween. Ik dook na vier jaar weer op in het 3de 
van de zondag wat later uitgroeide als vrienden-
team ZO 5 waarmee we jaren veel lief en leed 
hebben gedeeld. Dierbare herinneringen waren 
o.a. de vele kampioenschappen (of was het er 
maar 1?) en de Samarlam overwinningen.

Na mijn 30ste begonnen echter ongemakken  
met mijn kuiten roet in het eten te gooien en  
op een gegeven moment houdt je actieve  
voetbalcarrière dan op. Gelukkig hadden Tea en 
ik inmiddels kinderen gekregen en die stonden te 
trappelen om training te krijgen. Zo rolde ik dus 
het trainingsvak in. In eerste instantie waren er 
(ik heb het nu over 2004) geen trainingsmodulen 
en systemen. Die kwamen er toen Bauke van der 
Meulen zich er mee bezig ging houden. Op het 
veld werden vier of vijf oefeningen neergezet 
en de vier of vijf teams die op dat veld stonden 
rouleerden van oefening naar oefening. Zo kreeg 
iedereen dezelfde leerstof, iets wat nu met het 
huidige VTON ook de doelstelling is. 
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VROUWEN 30+ 

ZOEKT TRAINER 
& VERSTERKING

Sinds 2017 heeft SC Joure een sportieve en gezellige 30+ vrouwen voetbalgroep.
Wij trainen in een ongedwongen sfeer op vrijdagavond van 19:30 uur tot 20:45 uur, 
waarbij het plezier voorop staat. Daarnaast leren we ook graag de juiste tips & tricks. 
Naast het trainen, spelen we mee met de vrouwen 30+ competitie, eveneens op de 

vrijdagavond.

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste trainer of trainster die ons de 
kneepjes van het vak verder kan bijbrengen. 

Ben jij de trainer/trainster die wij zoeken 
of ken je iemand die dit zou willen doen?
Neem dan contact op met Annemieke Y. (06 15593305) 

of met Annemiek van H. (06 12143442)

Tevens zouden we onze groep graag willen uitbreiden met meer vrouwen die willen 
voetballen. Het maakt niet uit of je al een beetje kan voetballen, of je in het verleden 
hebt gevoetbald of dat je nog nooit een bal hebt aangeraakt. Voor iedereen is er een 

plek!

Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen 
en te kijken of je het wat vindt? 

Kom dan gerust eens langs op de vrijdagavond bij SC Joure 
of neem contact met ons op!

Technische Staf 
van SC Joure 1 
blijft ongewijzigd.
 
Trainer Dick Schuurman is ook komend seizoen hoofdtrainer van het eerste team 
van Sc Joure. Nu het seizoen 2019-2020 definitief ten einde is, is de afdeling 
Technische Zaken binnen de club druk doende met de voorbereidingen voor  
het nieuwe seizoen. Inmiddels heeft SC Joure overeenstemming bereikt met alle 
trainers voor het komende seizoen van al de selectieteams binnen de club.

Bij het vlaggenschip van SC Joure verandert er niets in de samenstelling van de 
technische staf. Assistenten Jonne Boonstra, Jan Arjen Kooi en Johan Hazelhoff 
(teammanager) zullen ook komend seizoen Dick Schuurman assisteren bij de 
eerste selectie van SC Joure.
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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!

Waar wil
jij werken?

Ben jij op zoek naar een nieuwe 

baan? Neem dan contact met ons 

op en scoor je nieuwe baan!

Abiant Joure  Midstraat 26 t 0513 22 70 00

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

Abiant is een van de grootste 

uitzendorganisaties van het Noorden. 

Dagelijks zijn ruim 2.000 uitzendmedewerkers 

namens ons aan de slag. 

SC Joure zondag 1, voetballend in de 4e klasse KNVB, 
stopt met ingang van seizoen 2020-2021.

Te veel spelers hebben aangegeven na dit seizoen er mee te willen stoppen. Helaas is de aanwas 
niet voldoende om een representatief elftal in de 4e klasse zondag mee te kunnen laten doen.

Elftalleider Otto de Lange: “De aanwas vanuit de jeugd is al jaren minimaal. De laatste jaren 
kiezen onze jeugdspelers er bijna allemaal voor om op de zaterdag te gaan voetballen.  
Er houden nu te veel spelers tegelijk op, waardoor we genoodzaakt zijn te stoppen met zondag 
1. Jammer, want we hadden het weer redelijk op de rit. Vorig seizoen zijn we nog kampioen 
geworden en nu draaien we in de middenmoot mee”.

Er blijven nog twee recreatieve seniorenteams spelen op de zondag.
SC Joure heeft momenteel acht seniorenteams, die op de zaterdag voetballen.

Naast de seniorenteams heeft het bestuur als beleid om volop aandacht te geven aan het 
jeugdvoetbal, dit beleid zal verder worden versterkt.

SC Joure 
zondag 1 stopt 
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Alternatieve 
paaseitjes actie

In verband met de corona-crisis kon de jaarlijkse paaseitjes actie van SC Joure in samenwerking 
met de Jumbo niet doorgaan. Daarop is besloten om de 800 zakjes paaseitjes te schenken aan 
de bewoners en personeel van de verzorgingshuizen en de voedselbank in Joure, samen met 

onderstaande tekst:

Lieve bewoner, lieve zorgmedewerker,

Ieder jaar verkopen de jeugdspelers van SC Joure paaseitjes langs de deuren. Vanwege de huidige 
situatie is dat nu helaas niet mogelijk. De Jumbo Joure en SC Joure hebben de handen 

ineengeslagen en willen u graag in deze eenzame tijden een hart onder de riem steken. Ook willen 
we onze trots en dank uitspreken aan alle zorgmedewerkers, die dag en nacht voor u klaar staan en 

voor anderen die het nu extra hard nodig hebben. Daarom krijgt u allemaal iets lekkers van ons.

We wensen u een hele fijne Pasen toe! 
De hartelijke groeten van Jumbo Joure en SC Joure

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Joure gaat alleen op kop na derde overwinning
Door Edwin Fischer 

GROESBEEK-

innAn� Voor het eerst
tOjluiy in de clubhistoi

i ji i
rie ’s SC Joure 

nOOlOKiaSSe alleen koploper

per van di

hoofdklasse C

Zelf wonnen de Friezen in

Groesbeek na een zwaar bevochten

vochten partij met 2-1 van medekoploper

dekoploper De Treffers Omdat
de twee andere koplopers Babberich

berich en RKHW ook punten
verspeelden staat Joure in ieder

der geval een week lang alleen
op kop 

# Met genoegen zullen de spelers
en trainers van Joure deze 
week pagina 693 van teletekst 
bekijken Joure 3-9 De blik zal 

’

daarbij toch enigszins ongeloof 
verraden Want niemand bij

Joure had verwacht na drie 
wedstrijden alleen koploper
van de hoofdklasse te zijn

Toch is de ploeg van het trainersduo

nersduo Jan Mulder Hollander

lander dat En niet eens onterecht

recht De zege tegen De Treffers

fers dat algemeen gezien wordt
als een van de beste ploegen in

de hoofdklasse C was immers
verdiend Niet omdat Joure
hoogstaand voetbal liet zien
wel omdat het de ploeg was die
de kansen benutte en zelf amper

per iets weggaf

Amper want al na drie minuten
spelen stond het 1-0 voor de
gastheren De gehele verdediging

ging van Joure stond te kijken
hoe de Groesbekers elkaar de
bal toeschoven waarna uiteindelijk

delijk Sa� d Echargui de eerste
Jouster tegentreffer van dit seizoen

zoen mocht produceren

Ook na die snelle goal bleef Joure

re te veel ontzag voor De Treffers

fers tonen Het ontlokte Bert 
Hollander de uitspraak om de
schroom af te gooien Die boodschap

schap kwam aan want de
groenhemden kregen zowaar
meer vat op het spel Het leverde
de bij de eerste de beste echte 
kans direct resultaat op

Johnnie Dolle gaf vanaf links

knap voor waarna Oane Hornstra

stra prachtig de 1-1 tegen de
touwen kopte � Vanaf dat moment

ment had ik ook echt het gevoel
dat we hier wat konden halen
In het begin waren de jongens
veel te afwachtend toonden te

veel respect Maar toen we zelf
kansen kregen wist ik dat het
goed zat aldus Bert Hollander

der

Toch moest hij tot het begin

van de tweede helft wachten op
een voorsprong RenØ Geertsma

ma haalde van afstand goed uit

en had het geluk dat Groesbeker

ker Jasper Zuidwij k de bal net 
van richting veranderde Doelman

man Erik Makaay was daardoor
kansloos

Die voorsprong was verdiend
maar had eigenlijk al voor rust
genomen moeten worden 
Toen kreeg met name Arnold 
Haanstra twee grote mogelijkheden

heden Eerst kopte hij net
naast � Ik kreeg de bal helemaal
verkeerd op het hoofd want ik

had in de verre hoek willen koppen

pen maar de bal ging bij de eerste

ste paal naast Daarna slalomde

de de Bolswarder door de verdediging

dediging maar zag hij zijn inzet 
net gestopt door Makaay

Die kansen kwamen aan het

eind van de eerste helft Joure
kreeg in die fase nog meer grip
op de partij vooral omdat
Klaas de Jong in het veld gekomen

men was Hij verving de (weer
aan zijn hamstring geblesseerd
geraakte Oebele Schokker De
jonge middenvelder speelde
behoorlijk maar met het inbrengen

brengen van De Jong kwam er
meer balans in het Jouster
team

De ervaring van De Jong die
vlak voor tijd zijn tweede gele
kaart en dus rood kreeg kwam
Joure in het tweede bedrijf uitstekend

stekend van pas De snelle
voorsprong werd knap verdedigd

digd met niet alleen de drie 
punten maar ook de ongedeelde
de koppositie als beloning

De Treffers-SC Joure 1-2 (1-1 
3 1-0 Said Echargui 17 1-1 Oane Hornstra
stra 53 1-2 RenØ Geertsma

Johan Abma is

onverzettelijk
Mare Peters
van De Treffers

fers legt het af

tegen de Jouster

ter verdediger

Foto Martin de Jong

Friesland Cup voor

E- pupillen Joure

LEEUWARDEN - De lE-pup� len
van Sportclub Joure hebben laterdag

dag op de velden van bet sportpark
Cambuur in Leeuwarden het winnen

nen van de Friesland-Cnp weten te

prolongeren De finale tegen SC
Praneker eindigde in een doelpunt
loos gelijkspel waarna de Jousters
de strafschoppen beter namen

Het succes van SC Joure mag als

opmerkelijk worden aangeduid van
het zo succesvolle team van vorr

’

mer nog van de partij In de eindstrijd
werd door de technische leiding van
SC Joure de gehele selectie (veertien
spelers ingezet hetgeen illustreert
dat het presteren niet alleen heilig is

bij SC Joure
; waren FnsiaijK

ijK 0-1 Hubert Sneek-SC Franeker
0-1 SC Leeuwarden -Zeerobben 0-0 SC Joure-Hardeganjp

re-Hardeganjp0-0 Sneek-Fnsia 0-0 SC Franeker-Gorredijk

neker-Gorredijk1-0 SC Joure-SC Leeuwarden

den 3-0 Hardegarijp-Zeerobben0-0 Gorredijk-Sneek

dijk-Sneek0-3 Frisia-SC Franeker 11 Zeerobben-SC

robben-SC Joure 1-1 SC Leeuwarden-Hardegarijp

garijp 0-0

Om de tevende-achtsteplaats Gorrednksia-Hardegarijp

sia-Hardegarijp1-0 Derde-vierde plaats

Sneek-Zeerobcn 0-0 (Zeerobbenw .» Finale

le SC Franeker-SC Joure 0-0 (SC Joure 
w ).

De triomferende E-pupillen van SC
Joure met staande vl leider Minne

ne Wiersma Freark Jan Hoekstra
TjUse RiŒselada Niels Buising Mario
ten Rouwelaar aanvoerder FoUcert
Kramer Christiaan Hoekstra Arnold
Haven en leider Anne Feenstra Gehurkt

hurkt v Danny van Ruler Gerrit

rit Boertma Theo de Leeuw Geert
Jan Haringsma Jeroen Dijkstra An-

Are van der Meij en Arnold Huisman

Joure blijft na nipte zege in spoor van De Treffers

Door Frederik Bierling

JOURE - Van

een leien dakje

je ging het zeker

ker niet maar

hoofdklasse scjourewijft

na de 2-1

overwinning

op Babberich gewoon in het

spoor van koploper De Treffers

fers Veelzeggend was de opmerking

merking van trainer Jan Mulder

die aangaf blij te zijn dat zijn

ploeg ’dit soort
wedstrijden’

toch wint Goudhaantje was

Johnnie Dolle die in de 88ste

minuut een knappe steekbal

van Paul de Vries glijdend achter

ter doelman Berry Peters werkte

te

Met een opwindend laatste

kwartier maakten de acteurs op

het veld hun tot dan weinig
verheffende

heffende optreden goed En het 

begon zo veelbelovend met name

me van Joure-kant Al in de zesde

de minuut kwam de ploeg op 

voorsprong toen Oane Hornstra

stra zich ontfermde over een 

verre pass van Johan Abma en

vervolgens Dolle vrij voor doel

zette Waar velen dachten aan

buitenspel - zelfs Joure-fans

vonden dat er een luchtje aanzat

zat - mocht de aanvaller afronden

den 1-0

Toen Geert Jelle de Vries vijf

minuten later na een ongelukkig

kig duel met een gebroken neus

en een scheurtje boven zijn oog

het veld moest verlaten leek de

gehele ploeg groggy te zijn

Geen wonder dat Jan Mulder na

de 1-1 van Roei Kamphorst een

schuiver van buiten het strafschopgebied

schopgebied van zijn stoel opstoof

stoof � HØ een beetje meer beleving

leving man

De trainer moest evenwel in de

rust nogmaals zijn manschappen

pen aansporen en het moet gezegd

zegd dat er verbetering inzat

maar tot kansen leidde dat nog

niet De beste mogelijkheden

waren nog voor Babberich Patrick

trick Verhaegh trof eerst de benen

nen van doelman Barry Ditewig

en zag even later hoe Joure-verdediger

dediger Tim Berger een inzet

van hem via de lat (!)
onschadelijk

lijk maakte

Pas daarna was het de beurt

aan Joure Eerst was Hornstra

dichtbij vervolgens kwam Harold

rold de Vries net niet aan aanronden

ronden toe na een fraaie
combinatie

natie met invaller Dick Schuurman

man en daarna kwam de 2-1 van

Dolle Daarmee was de koek

nog niet op Een korte bloemlezing

zing Aljan Annevelink raakt na

een misverstand achterin bij

Joure de paal Schuurman

schiet voorlangs invaller Vincent

cent Selhorst (nog
geen twee

minuten in het veld krijgt rood

wegens slaan en Dolle mist dØ

kans op 3-1

Voor Joure-verdediger Berger

betekende het treffen van gisteren

ren ook het weerzien met zijn

oude ploegmaat bij Achilles

1894 Arafath Heuvel De Babberich-vedette

berich-vedette had een aandeel 

in de 1-1 maar verder hielden

Berger en co hem aardig in

toom Berger � Ik ken zijn capaciteiten

citeiten Je moet hem geen

ruimte geven Hij heeft een heel

gevaarlijke linker

Nieuwkomer Berger - door de

liefde naar Friesland gedreven -

is van oorsprong
middenvel-

middenvelder

der maar staat bij Joure al acht

duels rechts in de defensie Hij

heeft naar eigen zeggen daar 

zijn draai nu gevonden Bovendien

dien � We staan tweede iedereen

een is blij Het gaat lekker De

Treffers is een fantastische

ploeg maar als we zo door blijven

ven gaan en tegen alle ploegen

onder ons geen punten laten

liggen komen we een heel

eind

Joure-Babberich2-1

6 1-0 Johnnie Dolle 22 1-1 Roei Kamphorst

horst 88 2-1 Dolle

Tim Berger riskeert lijf en leden bij het uitverdedigen

Foto NO de vries

Friesland
Cup voor

E- pupillen Joure
LEEUWARDEN - De lE-pup� len

van Sportclub Joure hebben laterdag
dag op de velden van bet sportpark
Cambuur in Leeuwarden het winnen
nen van de Friesland-Cnp weten te

prolongeren De finale tegen SC
Praneker eindigde in een doelpunt
loos gelijkspel waarna de Jousters
de strafschoppen beter namen

Het succes van SC Joure mag als
opmerkelijk worden aangeduid van
het zo succesvolle team van vorr

’

mer nog van de
partij In de eindstrijd

werd door de technische leiding van
SC Joure de gehele selectie (veertien
spelers ingezet hetgeen illustreert
dat het presteren niet alleen heilig is

bij SC Joure

; waren FnsiaijK
ijK 0-1 Hubert Sneek-SC Franeker

0-1 SC Leeuwarden -Zeerobben 0-0 SC Joure-Hardeganjp

re-Hardeganjp0-0 Sneek-Fnsia 0-0 SC Franeker-Gorredijk

neker-Gorredijk1-0 SC Joure-SC Leeuwarden
den 3-0 Hardegarijp-Zeerobben0-0 Gorredijk-Sneek

dijk-Sneek0-3 Frisia-SC Franeker 11 Zeerobben-SC

robben-SC Joure 1-1 SC Leeuwarden-Hardegarijp
garijp 0-0

Om de tevende-achtsteplaats Gorrednksia-Hardegarijpsia-Hardegarijp1-0 Derde-vierde plaats
Sneek-Zeerobcn 0-0 (Zeerobbenw .» Finale
le SC Franeker-SC Joure 0-0 (SC Joure 

w
).

De triomferende E-pupillen van SC
Joure met staande vl leider Minne
ne Wiersma Freark Jan Hoekstra
TjUse RiŒselada Niels Buising Mario
ten Rouwelaar aanvoerder FoUcert
Kramer Christiaan Hoekstra Arnold
Haven en leider Anne Feenstra Gehurkt

hurkt v
Danny van Ruler Gerrit

rit Boertma Theo de Leeuw Geert
Jan Haringsma Jeroen Dijkstra An-
Are van der Meij en Arnold Huisman
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Roan de Kroon mag ook volgend jaar blijven voetballen bij 
SC Cambuur! Roan maakte dit seizoen de overstap van de JO11 van 
SC Joure naar de JO12 van SC Cambuur. Volgend jaar maakt hij deel 
uit van de selectie van de JO13 van de Leeuwarder profclub.

Jouster Jelmar Bolt mag ook volgend jaar blijven voetballen bij 
SC Heerenveen! Jelmar maakte dit seizoen de overstap van de JO10 
van SC Joure naar de JO11 van SC Heerenveen. Volgend jaar maakt hij 
deel uit van de selectie van de JO12.

Jouster Maik Stuiver staat ook volgend jaar onder de lat bij 
SC Cambuur! Dit jaar was hij keeper bij de JO17, volgend jaar 
speelt hij bij de JO18 van de Leeuwarder profclub.

Mooie berichten uit Zwolle! Oud speler van SC Joure, 
Jesse Vermaning - woonachtig in Scharsterbrug, mag ook volgend jaar 

blijven voetballen bij PEC Zwolle. Dit jaar was hij vaste waarde van de JO19, 
volgend jaar maakt hij deel uit van de selectie van de O21.

Mooi bericht uit Leeuwarden! Oud speler van SC Joure, Mart Haven, 
mag ook volgend jaar blijven voetballen bij SC Cambuur.

Dit jaar was hij vaste waarde bij de JO15, volgend jaar maakt hij 
deel uit van de selectie van de JO16.

Lars Bleeker, momenteel speler van de JO13-1, gaat onze club verlaten...
maar met een hele goede reden! Lars is toegelaten tot de jeugdopleiding 

van SC Heerenveen en maakt volgend jaar onderdeel uit van de 
JO13 van SC Heerenveen.

Mooie berichten uit Heerenveen! Oud keeper van SC Joure, 
Tjalling van Keimpema - woonachtig in Vegelinsoord, mag ook volgend jaar 
onder de lat staan bij SC Heerenveen. Dit jaar was hij vaste keeper bij de JO13, 

volgend jaar maakt hij deel uit van de selectie van de JO15.

 Oud spelers   
 SC Joure 
KOMEND SEIZOEN BIJ BVO’S

Namens SC Joure proficiat en heel veel succes aankomend voetbalseizoen
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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:  Jort Zwaga
Leeftijd:  11 jaar
School:  St. Mattheusschool
Leukste vak/les op school: Gym
Hobby naast SC Joure:  Spelletjes doen
Favoriete muziek:  Dance Monkey
Favoriete game(s):  Brawl Stars
Favoriete website(s): YouTube
Wat wil je later worden:  Gymleraar
Speelt bij SC Joure in:  JO12-1
Welke Positie:  Centraal verdedigende middenvelder
Wie is/zijn je trainer(s)/Coache(s):  Johan Hazelhoff, Wessel Woudstra 
Favoriete club(s):  Ajax,  Sc Heerenveen en Barcelona
Favoriete speler(s):  Frenkie de Jong, Mitchell van Bergen,  
 Donny van de Beek
Leukste moment bij SC Joure:  Oplopen met zaterdag 1
Nog een tip voor SC Joure?  Trainingsveld vervangen nieuw gras   
Wat mis je? Wat kan beter?  of kunstgras

 

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

Lieke Kooystra 
9 jaar
it Haskerfjild
Rekenen
Tekenen
Snelle
Tiktok en Brawl stars  
YouTube
Bioloog
JO10-5M
Middenveld
Richard Dölle en Klaas Kleefstra
Ajax en Oranje Leeuwinnen
Lieke Martens

Toen ik een doelpunt maakte
Heb ik niet

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!
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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 2020. 
Ingezonden stukken graag mailen voor 15 augustus 2020.

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

Beste leden van SC Joure,
Wij zijn erg blij dat er weer wat gesport kan worden op onze velden. Helaas zijn we de komende tijd 
nog wel gebonden aan een aantal beperkingen, maar het begin is er zeker!

We staan er financieel niet slecht voor. Omdat de kantine niet geopend is, missen we de komende  
tijd wel veel inkomsten. Tot 1 september is het nog niet mogelijk om de kantine te openen en 
zekerheid over de periode na deze datum is er voorlopig niet. Ook hebben alle leden maar de helft 
van de contributie hoeven te betalen over de maanden april, mei en juni. Dit leek ons als bestuur 
redelijk, omdat er niet getraind en gespeeld kon worden.

De afgelopen tijd hebben we veel berichten van leden gekregen, die toch de volledige contributie 
willen betalen. Dit is natuurlijk geweldig! Daarom bieden wij jou de mogelijkheid om een vrijblijvende 
donatie te doen aan SC Joure. Bijvoorbeeld door een deel van de contributie terug te storten. 

Dat kan via crowdfunding.scjoure.nl/.

Deze donaties zullen worden gebruikt voor investeringen in de club, zoals het verbeteren van de 
verlichting rond velden.

Mocht je dit gaan doen, dan alvast hartelijk bedankt!
Het bestuur

Yn memoriam 
KLAAS VISSER (1953-2020)

SC Joure heeft met verslagenheid kennisgenomen van 
het bericht dat Klaas Visser op 20 mei jl. is overleden. 
Een bewonderenswaardige man is heengegaan. 

Klaas stond altijd voor iedereen klaar, maakte zomaar even 
een praatje met je en was recht door zee. Op hem kon je 
bouwen en hij bouwde zelf ook keihard mee. Van Klaas’ 
klasse, kennis en kunde hebben wij vanaf 1982 ook bij 
SC Joure mogen genieten. Dat jaar werd hij samen met zijn 
vrouw Hanneke actief voor SC Joure en met name voor de 
korfbalafdeling. 

Klaas was een goede korfbalspeler. Tactisch sterk en 
spelend in een team wat steeds beter werd, er volgden 
een aantal promoties tot het spelen in de 1e districtsklasse. 
Toen Klaas in het spelen een stapje terug deed, ging hij aan 
de slag als trainer/coach. Dit heeft hij jaren gedaan. Als er 
even geen trainer voorhanden was werd er nooit vergeefs 
een beroep op hem gedaan. Zelfs twee jaar geleden is hij 
nog een tijdje trainer/coach geweest van het selectieteam. 
Klaas was daarnaast actief in de materialencommissie en 
floot jaren als bondsscheidsrechter voor de club. Hij maakte 
onderdeel uit van de materialencommissie, was lid van de 
technische commissie, organiseerde toernooien en was 
betrokken bij het jeugdbeleid van de korfbal. Daarnaast 
was hij bestuurslid en voorzitter van de korfbalcommissie 
en sinds 3,5 jaar lid van het hoofdbestuur.

Bij deze verdiensten werd tijdens de ALV van SC Joure 
op 10 mei 2019 stilgestaan. Hij werd daarom op die dag 
benoemd tot Lid van Verdienste van SC Joure. Het was 
daarnaast dubbel bijzonder omdat ook Hanneke lid van 
verdienste is. Na dit officiële moment, werd een video 
getoond waarin een aantal mensen prachtige woorden 
spraken over wat Klaas voor hun betekende. Daaruit bleek 
dat zijn invloed groot was en “dat de wereld een stuk beter 
zou zijn, als er meer mensen zouden zijn zoals Klaas”.

Klaas is daarnaast een sportieveling, een strijder, een 
knokker en een doorzetter met een hart van goud. Bij Klaas 
werd twee jaar geleden de zenuwziekte ALS geconstateerd, 
een klap in het gezicht voor de jonge zestiger die midden 
in het leven stond. Ook al wist hij dat de strijd vergeefs was, 
zijn strijdlust bleef immens. Klaas zag zijn ziekte niet als een 
beperking, bleef in mogelijkheden denken, en bleef aan  
als lid van het hoofdbestuur van SC Joure en als lid en  
voorzitter bij de commissie korfbal.

Daarnaast is Klaas’ strijd voor de behandeling van ALS  
bijzonder. Hij zette zichzelf niet op de eerste plaats, maar 
hielp actief mee door een bijdrage te leveren aan het  
onderzoek naar de ongeneeslijke ziekte.

Klaas is niet meer bij ons, maar blijft voortleven in onze 
herinneringen. Wij zullen Klaas enorm missen en wensen 
Hanneke, Hester, Jan, Bart, de kleinkinderen, familie en 
vrienden veel sterkte toe in deze zware tijd.
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Korfbalseizoen 
RUW VERSTOORD 
DOOR CORANAVIRUS
Voor de korfbaltak van SC Joure was het seizoen al rond half 
maart afgelopen. Alle teams moesten in de zaal nog een aantal 
wedstrijden spelen. Voor Joure 1 en 2 beloofde het een bloed-
stollende ontknoping te worden, beide teams konden nog 
promoveren. Pas halverwege april kwam er vanuit de KNKV 
duidelijkheid over het zaalseizoen: de huidige stand werd 
eindstand. Dit betekent dat Joure 1 en Joure 2 volgend jaar in 
de 3e klasse uitkomen! 

Het veldseizoen zou in april weer beginnen maar wordt als niet 
gespeeld beschouwd. Dit is zuur voor Joure 1, die koploper was 
in haar poule. Volgend jaar speelt Joure 1 daarom wederom in 
de 4e klasse op het veld. Voor de jeugdteams en de midweek 
is het ook zuur. Voor hun stond een nieuwe competitie in de 
planning, waarin zij weer hoge ogen wilden gooien. Tenslotte, 
zouden twee nieuwe teams hun opwachting maken op het 
veld, maar dit ging helaas ook niet door.

Maar er zijn ook lichtpunten. De jeugd mocht begin mei weer 
trainen en twee weken later mochten de senioren ook weer los. 
De eerste trainingen na de gedwongen pauze waren bijzonder 
en de leden waren blij om weer te kunnen sporten. Hoe het 
komende seizoen er uit gaat zien is nog gissen, maar er is ruim 
voldoende tijd voor alle teams om zich voor te bereiden op de 
start van een nieuwe competitie.

Column
Tussen
de palen

Halen zware tijden het beste in de 
mens naar boven? Het lijkt vaak het 
geval. In tijden van nood, waarin 
iedereen te kampen heeft met dezelfde 
problemen, maken we tijd vrij om 
anderen bij te staan. Dit is een  
bijzonder mechanisme dat ook in de 
huidige coronacrisis lijkt op te gaan.

Iedereen wil zo snel mogelijk terug 
naar “het normaal” maar voordat die 
situatie weer aanbreekt, lijkt het mij 
verstandig om te reflecteren op wat ik 
in de voorgaande alinea heb gezegd.  
U heeft in de afgelopen maanden 
waarschijnlijk wel geoefend met  
reflecteren dus dit zal gemakkelijk zijn.

Waarom denken we namelijk in zware 
tijden meer om elkaar? Als we al  
genoeg aan ons hoofd hebben,  
waarom moeten we de zorg voor  
anderen daar nog bij op doen?  
Waarom geeft SC Joure in een crisis de 
kantinevoorraad aan de voedselbank 
en deelt het paaseieren uit in een 
verzorgingstehuis? Begrijp mij goed, 
dit zijn fantastische gebaren, ik vraag 
mij alleen af: waarom doen we dit niet 
vaker?

Laten we lering trekken uit de huidige 
crisis en ook in goede tijden meer om 
elkaar denken. Cliché uitspraken als: 
wat je geeft, krijg je terug en actie is 
reactie zijn echt waar. Niets is 
vanzelfsprekend.

MH

SC Joure Korfbal 
RENÉ ZUIL VERLENGT CONTRACT
René Zuil gaat op voor derde seizoen bij Jouster korfballers

Het bestuur is content om te melden dat René Zuil een jaar langer hoofdcoach van Joure 1 en trainer  
van de selectie van korfbal blijft. De in Noordwolde woonachtige Zuil is bezig aan zijn tweede seizoen bij 
SC Joure en leek op weg om de dubbel te pakken. Door het Coronavirus is dit niet meer mogelijk, maar 
toch promoveren Joure 1 en Joure 2 in de zaal omdat de huidige stand de eindstand wordt. 

Dat is mooi aldus René maar hij baalt wel van het veldseizoen, dat als niet gespeeld wordt beschouwd. 
“We stonden met Joure 1 ongeslagen eerste, je verliest hiermee wel een zeker lijkend kampioenschap.” 
Ook in de beker strand het avontuur voor de Jousters. Een clash met het Pallas ’08 (Leeuwarden) van 
oud-coach Martin Roesink zit er daardoor niet in.

René is inmiddels al druk bezig met volgend seizoen. “In de zaal speelt het eerste in een evenwichtige 
poule met twee degradanten uit de tweede klasse, een promovendus uit de vierde klasse en verder 3e 
klassers.” Ook het tweede heeft een mooie poule, maar met reserveteams weet je nooit precies waar de 
kansen liggen. Voor beide teams is de doelstelling echter helder: “We zullen wel eens tegen een dikke 
nederlaag aanlopen, maar handhaving is het doel.” De selectie kan in het komende zaalseizoen echter 
minder op elkaar rekenen dan het huidige seizoen. De afstanden tussen de wedstrijden zijn namelijk 
groot; het tweede treft vooral ploegen uit het noorden en het eerste zit ingedeeld met clubs uit het 
oosten van het land.

Tot slot volgt nog een positieve noot: “Veel clubs hebben teams teruggetrokken op het veld, dus het zou 
kunnen zijn dat we met Joure 1 het gat opvullen van een van die teams.” Het blijft echter koffiedikkijken 
en de tijd zal het leren wanneer en hoe het seizoen 2020/2021 eruit zal komen te zien.
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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

Aan alle 
leden of ouders 
met een EHBO diploma

Bij SC Joure worden tijdens toernooien meestal  
gediplomeerde EHBO-ers ingezet. Deze zijn lid van 

het Rode Kruis of van de EHBO-vereniging Joure. 
Maar SC Joure wil graag de betrokkenheid van de 

leden en/of ouders van leden vergroten. 

Daarom zijn wij 
op zoek naar jou

Wil je graag assisteren bij toernooien en ben je in 
het bezit van een EHBO diploma of andere relevante 

(medische) scholing, BHV of BLS/reanimatie?  
Stuur dan een mailtje naar: toernooi@scjoure.nl

SC Joure kampioensfeest met rouwrand dreigt

winst en puntverlies van Steenwijk in

Emmeloord is het kampioenschap in de derde
klasse A een feit Zevenentwintig jaar na de fusie

tussen Friso en De Kooi heeft Joure dan eindelijk
zijn zondag-tweedeklasser Voor het eerste elftal

van Joure zm ziet het er slechter uit Degradatie
naar de FVB dreigt Vier jaar geleden speelde

Joure zm nog tweede klasse

Gemengde gevoelens dus bij SC Joure de

sportclub waar naast voetbal ook aan korfbal
wordt gedaan In totaal staan 1090 leden en

donateurs ingeschreven waarvan 794 nog actief

aan sport doen Zij worden gesteund door 230

vrijwilligers De zondagtak van de
voetbalafdeling

deling telt tien seniorenteams de zaterdagtak

zeven met in totaal 285 leden SC Joure heeft 21

jeugdteams met 247 leden Voorts bestaan er twee
damesen en vier zaalvoetbalteams met in totaal 76

leden De korf balafdeling sinds 1972 onderdeel

van de sportclub telt zestien teams ofwel 186

leden Het eerste team komt zowel op het veld als

in de zaal uit in de landelijke eerste klasse

Joure wordt sinds maart 1920 in
verenigingsverband

verband gevoetbald Trots van de club is de

zittribune die een ton kostte en in eigen beheer

werd gerealiseerd In 1990 toen het een kwart

werd de tribune in gebruik genomen

ploeg moest komen Dat werd te

duur dus er komt helemaal geen

masseur Dat is niet meer van deze 

tijd

Modder erkent overigens dat

� het op ØØn kluit gooien niet automatisch

matisch betekent dat in Joure binnen

nen afzienbare tijd eerste klasse 

wordt gespeeld � Zoals ik al zei in 

sterkingen voor zondag rond De 

tweede klasse is hier voorlopig dØ

top Joure kan daarin een blijver-

blijverDoor

Door Peter van der Meeren

JOURE -
Bij SC Joure zijn

de kampioensbloemen reeds
besteld Maar als het tegenzit
dient er binnenkort ook een
rouwkrans te worden aangeschaft

schaft Waar het vlaggeschip
van de zondag-voetbalafdeling

ling onstuitbaar op weg is

naar de tweede klasse dreigt
voor de zaterdagtak degradatie

tie naar de FVB De sportclub

club inclusief de korfbalafdeling

deling 1090 leden sterk
wacht cruciale weken

� Als ik mocht kiezen zou ik het

kampioenschap van de zondagiloeg

iloeg meteen inruilen voor het

oehoud van het zaterdagelftal
zegt Bert Tromp reeds dertien jaar

speler van het dit seizoen zo

geplaagde
’zm’

� Dit wykein moatte

te wy mei it wetter foar de dokter
It iene skip leit op koers no moatte

wy sjen dat wy it oare driuwende
halde aldus Sjoerd Zwerver

algemeen voorzitter van SC Joure
� Iedereen ontkent het tegen beter
weten in maar het allerbeste zou 
zijn om de energie in ØØn afdeling
te steken aldus Marius Modder
trainer van de ploeg die als het

meezit morgen de titel veilig stelt

Het is het bekende verhaal van 
de golfbeweging waar meer verenigingen

nigingen met twee voetbalafdelingen

gen mee te maken hebben Nog
niet zo lang geleden was de zmploeg

ploeg de trots van Joure Als tweedeklasser

deklasser lachte men in het vuistje

om de prestaties van het zondagelftal

elftal dat een grijs bestaan leidde
in de vierde klasse
� Langzaam maar zeker is bij ons

de zaak afgebrokkeld aldus de

29-jarige Bert Tromp � Toen we
tweede klasse speelden hadden
we een brede selektie en werd ook
ons tweede elftal vliegend kampioen

pioen Nu lopen er spelers in het

eerste die tot een paar jaar geleden
net goed genoeg waren voor het

derde elftal Het is gebrek aan
beter

Achterhaald
� Het zm-team van nu heeft een 

hele dobber aan ons tweede team

aldus Marius Modder aan zijn derde

de en laatste seizoen bezig in Joure

re De Leeuwarder trainer vindt
de huidige ontwikkeling niet meer
dan logisch � Je kunt niet onge-

ongestraft

straft op twee paarden gokken Dit

gedoe is achterhaald verspilling
van moeite Als kader moet je je 

energie in ØØn afdeling steken

� Ik heb gemerkt dat ze elkaar
het licht in de ogen soms niet gunnen

nen zeker niet als het gaat om

talentvolle jeugdspelers die voor
de keuze staan Maar er is meer Ik

heb eens gevraagd om een masseur

seur Het bestuur wilde geen kwade

de gezichten en vond dat er dan
ook een masseur voor de zaterdag-

zaterdagtje

tje worden zeker als er wat routine

bijkomt Talent loopt er hier 

genoeg rond De jeugdafdeling is

een echte kweekvijver SC

Heerenveen is niet voor niets vaste

klant in Joure Wat dat betreft

wordt er hier zeer goed werk geleverd

verd

Voorzitter Sjoerd Zwerver is het

met dat laatste roerend eens Bij
SC Joure wordt gewerkt met een 

Jeugdplan ex-profs als Henk Zoetendal

tendal en Henk de Groot zijn als 

trainers nauw bij de opleiding
betrokken � Yn de meast kwetsbere

re groep fan sechtjin oant achtjin

jier hawwe wy noch twa teams

wylst oare ferienings mei pine en

muoite noch mar mei ien alvetal

meispylje

� Mar it is in striid Der is minder

iongerein en se kinne kieze � t folie

ie mear sporten en boppedat folie

earder in baantsje nimt of f uortgiet

om te studearjen It is logysk dat us 

A-junioaren no kieze foar de

sneins� fdieling Underling
ronsel-

_,  t sneins yn it twadde spilet

stapt wier net oer nei de sneon om

dan yn it earste te kommen

Niet fataal

De 59-jarige Zwerver ambtenaar

naar sportzaken van de gemeente

Skarsterlan en vanaf 1961 op

bestuurlijk niveau betrokken bij

het voetbal in zijn woonplaats

noemt eventuele degradatie van

de zm-ploeg niet fataal voor die

afdeling � Der wurdt hjir al sa’n

skoft op sneon spile dat sels degradaasie

daasie nei de FVB net de � ndergong

ong betsjut Ik bin net benaud foar

in massale oerstap Fral net omt

der ek altyd noch in manske groep
is dy’t ut prinsipiºle oerwegings
net op snein spilet

� Wy moatte it mar gewoan
nochteren besjen Dit is sport

Blydskip en teloarstelling lizze

ticht byinoar mar der is gjin sizzen

fan Doe’t wy yn 1965 de iuzje tusken

ken Friso en De Kooi der troch krigen

gen seine wy dat der tige hurd in

sneins-twaddeklasseryn De Jouwer

wer spyljØ soe DŒr nawwe wy
dochs noch 27 jier op wachtsje

moatten . . De sfear is yn elts gefal

goed onderling bestiet der gjin

naat en nijd

Bert Tromp beaamt dat volmondig

dig � Als de derde helft meetelde
zaten wij absoluut niet in de problemen

blemen We hebben dit seizoen

ongelooflijk veel pech gehad Een

waslijst blessures en vier keer verloren

loren in de laatste minuut Als we 

het dit seizoen redden zie ik het

weer helemaal zitten Er komt volgend

gend seizoen versterking bij Dan
taan we weer meedoen en wordt
et weer aantrekkelijk om bij ons

te spelen We hebben dat eerder

meegemaakt ex-profs als Joop
Braber en Piet Boskma meldden 
zich aan en we hadden een gouden
tijd Het is inderdaad een golfbeweging

weging

SC Joure-voorzitterSjoerd Zwerver verkeert tussen vreugde en verdriet wat betreft
’zijn’ twee voetbalploegen

Foto LC van der Veen

Joure boekt verrassende winst bij HSC’21
Door Edwin Fischer 

HAAKSBERGEN^ -Toegegeven

ven HSC’21 
was gisteren
met zeven
nieuwe gezichten

zichten niet meer de ploeg
die het vorig seizoen was 
maar daar was de 1-0 zege
van Joure niet minder
mooi om Edgard Antonides

des maakte al na een kwartier

tier spelen de winnende
treffer tegen de kampioen
van vorig jaar � It is in hiel
moai begjin fan ’e kompetysje

tysje mar wy moatte wol
realistys bliuwe It binne
gewoan trije hiele moaie
punten mear net temper-

temperDie

Die aanpak wierp in Haaksbergen
gen direct vruchten af Al had
de partij ook heel anders af kunnen

nen lopen als de sterk spelende
Tsjech Vyt Valente namens de
thuisclub al in de eerste minuut
een vrije trap achter Barry Ditewig

wig geschoten had in plaats
van op de lat

Het geluk zat Joure echter mee
want ook in het tweede bedrijf
bracht de lat redding Nu kopte 
Dennis van Dijk Mulder � Doe
seinen Bert en ik tsjin elkoar
’as dit soarte kansen mist wurde

de gean wy hjir net as ferliezers
fan it

fjild’

de trainer Jan Mulder de

euforiestemming
Het hoorde allemaal bij het proces

ces van volwassen worden wat
Joure al vorig seizoen bij het
debuut onderging en dit seizoen

zoen wil doorzetten � Want op
termyn wolle wy fansels trochgroeie

groeie nei in hiele goeie haadklasser

klasser Dit jier earst mar ris

wer itselde presteare as foarich
jier Slagget dat dan kinst dyn
doelen wer wat heger sette 
vond Mulder

Samen met Bert Hollander trainer

ner van Joure in de laatste seizoenen

zoenen maar vanwege het ontbreken

breken van de juiste diploma’s
op papier assistent van Mulder
predikt de Drachtster in ieder
geval realisme Eerst verdedigend

gend de zaken voor elkaar dan 
komt de rest vanzelf wel 

Dat gebeurde ook niet Joure
speelde vanaf het begin verdedigend

digend uitstekend In de eerste
duels van de oefenperiode had
het trainersduonog wel de variant

ant van zoneverdediging uitgeprobeerd

probeerd maar dat was geen

succes Het concept om met Johan

han Abma als vrije verdediger
en laatste man drie mandekkers

kers ervoor en in balbezit snel
omschakelen te spelen beviel 
wel en dus werd dat ook de
speelwijze tegen HSC

Het was dan ook niet verwonderlijk

derlijk dat vanuit dat concept
de eerste de beste aanval direct 
succes opleverde Nieuwkomer
Oebele Schokker bediende Edgard

gard Antonides op maat doelman

man Roelof Pietersen van de
thuisclub was kansloos

Na die 1-0 veranderde er niets 
aan het spelbeeld De Haaksbergers

bergers dicteerden de wedstrijd

strijd maar werden amper gevaarlijk

vaarlijk � Ze begonnen al vlot
de lange bal te spelen en dat
was precies wat we wilden Dat 
is immers simpel te verdedi-

verdedigen

gen wist Johan Abma
Joure hield dus makkelijk stand 
en moest af en toe alleen even 
bibberen bij spelhervattingen
En het had zelfs nog naar een 
grotere voorsprong kunnen en
eigenlijk moeten (domme buitenspelgoal

tenspelgoal van Harold de 
Vries counteren � DŒr hiene 
wy wat t� ker yn wŒze moatten 
mar de 1-0 wie ek moai sat
vond Mulder 
De druiven waren voor HSC dan
ook erg zuur Vooral omdat het
de ongeslagen status in competitieverband

titieverband die het sinds 7 oktober

tober 2001 (2-3 tegen Koninklijke

ke UD in thuiswedstrijdenhad
kwijtraakte

HSC’21 Joure 0-1 (0-1 

16 0-1 Edgard Antonides

Matchwinner Edgard Antonides probeert tussen drie HSC’ers de bal te veroveren
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“Het eerste jaar speelde ik in de E9 en het jaar daarop in 
de E2. Dit was een beetje een teleurstelling, want ik wilde 
dolgraag in de E1 spelen”. Het jaar daarop lukt het Lysanne 
vervolgens wel om in het eerste team te spelen en kwam 
ze uit in de D1van SC Joure. Ze was het enige meisje in het 
team, iets wat Lysanne niet uitmaakte: “Samen spelen met 
de jongens juich ik alleen maar toe, ook nu nog. Je wordt 
er alleen maar beter van doordat je meer fysieke weerstand 
hebt en het niveau bij de jongens gewoon hoger ligt dan 
bij de meisjes”, aldus Lysanne.

Het seizoen daarop maakte Lysanne de over-
stap naar de C1 van VV Heerenveen, waar 
ook samen met de jongens gespeeld 
werd. Er werd 2e divisie gespeeld tegen 
teams van andere BVO’s. De trainings-
intensiteit ging dat jaar behoorlijk om-
hoog, drie keer per week trainen met 
de C1 en daarnaast nog twee keer per 
week mee trainen met de dames van SC 
Heerenveen. Dit, om alvast te wennen aan 
het niveau van de dames voor een eventuele 
overstap in het daaropvolgende seizoen.

Deze overstap volgde inderdaad: Van de C1 van VV  
Heerenveen naar de Dames 1 van SC Heerenveen. Lysanne: 
“Dit was voor mij een droom die uit kwam, spelen op het 
hoogste niveau in Nederland, de Eredivisie. Ook hebben 
we nog twee jaar in een zgn. Bene-league gespeeld, een 
combinatie van clubs uit Nederland en België”.

Na vier jaar voetballen bij SC Heerenveen deed de mogelijk-
heid zich voor om een uitstapje te maken naar het buiten-
land. Een teamgenoot van SC Heerenveen ging naar het 
Duitse BV Cloppenburg en ook Lysanne was daar welkom. 
Tevens had Lysanne het gevoel toe te zijn aan een nieuwe 
uitdaging. Lysanne: “De eerste piek in het Nederlandse 
damesvoetbal was een beetje voorbij en veel Nederlandse 
clubs kwamen financieel in de problemen om het dames-
voetbal goed te blijven ondersteunen”. 

De overstap naar de Duitse profclub was op alle fronten 
wennen. Alles was nieuw: Een nieuwe club, andere mensen, 
een vreemde taal en verhuizen naar een ander land. Hoewel 
er van heimwee geen sprake is geweest, was het wel wen-
nen aan de trainingsintensiteit en de mentaliteit. “De Duitse 
taal was in het begin ook een barrière, ik begreep de trainer 
soms gewoonweg niet. Ook qua voetballen was het aanpas-
sen, het is daar fysiek keihard. Uiteindelijk heb ik daar juist 
weer veel van geleerd”. Voor een plekje in de basis moest 
ook weer geknokt worden. Hoewel Lysanne van origine een 
verdedigster is, heeft ze bij BV Cloppenburg als middenvel-
der twee jaar in de basis gestaan. 

Lysanne haar huidige trainer bij FC Twente, Tommy Stroot, 
was toentertijd trainer bij het Duitse SV Meppen en had 
Lysanne in de Duitse competitie zien spelen. Toe hij vervol-
gens trainer werd bij FC Twente, heeft hij Lysanne gevraagd 
om mee te gaan naar FC Twente. De terugkeer naar Neder-
land was hiermee een feit.

Aankomend seizoen wordt alweer het derde jaar dat Ly-
sanne bij FC Twente als linksback speelt. De faciliteiten zijn 
prima en alles buiten het voetballen om is ook goed gere-

geld. Zo woont Lysanne samen met teamgenoten 
in Enschede en heeft ze ook haar studie weer 

opgepakt, de HBO-opleiding ‘Social Works’. 
Lysanne: “Hoewel we dagelijks trainen, is 
de combinatie met de studie prima te 
doen”.

Blessureleed is Lysanne helaas ook 
niet vreemd. In het eerste jaar bij FC 

Twente raakte ze vlak voor het einde van 
het seizoen (waarbij ze met FC Twente wel 

landskampioen zijn geworden) bij een training 
zwaar geblesseerd: haar binnenste knieband lijkt te 

zijn afgescheurd. Twee operaties volgen en er wordt een 
zgn. ‘interne kunststof brace’ geplaatst. Een lange periode 
van revalidatie volgt. Afgelopen november worden er weer 
wat speelminuten gemaakt en na de winterstop is Lysanne 
weer 100% wedstrijdfit en staat ze weer vier wedstrijden in 
de basis, totdat de Corona ook hier z’n intrede doet en de 
competitie helemaal stil komt te liggen. FC Twente stond 
op dat moment op de derde plaats en mag daarom net 
geen Champions League spelen volgend jaar. Wel werd dit 
jaar de Eredivisie Cup gewonnen in een spannende finale 
tegen PSV.

Inmiddels heeft Lysanne de contractverlenging bij FC 
Twente voor volgend seizoen op zak en hoopt ze weer op 
een plekje in de basis.

Een droom van Lysanne is om ooit nog eens te debuteren in 
het Nederlands Elftal. Hoewel Lysanne de selecties van de 
O15 tm 019 met goed gevolg heeft doorlopen, hebben de 
selecties waarvan ze toen deel uitmaakte zich niet geplaatst 
voor de grote toernooien als een EK en WK. Maar wie 
weet…wat niet is, kan nog komen!

SC Joure wenst Lysanne in ieder geval erg veel succes 
toe in haar verdere voetbalcarrière! 

Lysanne van der Wal, nu 22 jaar, begon 
als 10-jarig meisje met voetballen bij 
SC Joure. Mem Van der Wal vond dit 
eigenlijk niet zo’n goed idee, want 
voetballen was immers meer iets 
voor jongens. Maar na het meedoen 
van een ‘Sportsnuffeldag’ was de 
kogel door de kerk: Lysanne 
ging voetballen bij SC Joure. 

 Lysanne 
 van der Wal  
  2 2  J A A R

 mijn droom is om 
 ooit te debuteren in 
 het Nederlands Elftal 
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Wat is er gebeurd 
in de afgelopen 
weken, tijdens 
de Corona crisis?
In verband met de opkomst van het Covid-19-virus, ook wel het Corona-virus genoemd, 
grijpt de overheid in. Zo wordt op 12 maart 2020 besloten dat er niet meer mag worden gesport 
in grote groepen en op 16 maart wordt het gehele sportpark gesloten. 

7 weken wordt er niet gevoetbald of gekorfbald aan de Hege Simmerdyk 5 te Joure.
Op 29 april is er weer een eerste lichtpunt en mag de jeugd weer gaan trainen en op 11 mei ook de 
senioren. Dit alles onder strikte voorwaarden die moeten voorkomen dat het Coronavirus zich verder 
verspreidt.

Op onze website tref je de laatste informatie aan over de protocollen die gelden op de club en onder 
welke voorwaarden er wel/niet gesport kan worden.

Er is in de tussentijd best veel gedaan op en rond de club.

De gemeente heeft de toegangsweg opnieuw laten bestraten. Ook is veld 1 geëgaliseerd en opnieuw 
met graszaad ingezaaid. De doelgebieden van alle grasvelden zijn ingezaaid en een stuk hek bij veld 
E is vernieuwd. En veld C, het kunstgrasveld, wordt in opdracht van de gemeente, voorzien van een 
nieuwe toplaag. (foto 1 + 2)

In het clubhuis zijn 5 vrijwilligers, Arnold van der Wal, Lammert de Groot, Marcus van der Zee, Anne 
Feenstra en Lies Feenstra, aan de slag geweest om de tafels en stoelen te schuren en te lakken. Ook de 
wanden en kozijnen zijn van een nieuwe verflaag voorzien. Het ziet er weer piekfijn uit voor het nieuwe 
seizoen. (foto 3, 4, 5, 6)

Er zijn een aantal mooie sponsorcontracten afgesloten met bestaande en nieuwe sponsoren en alle 
sponsoren hebben ook een cadeau van de club gekregen voor hun steun in deze lastige tijden.

Wat is er gebeurd tussen 12 maart en 29 april?

1.     De club heeft eten en drinken dat over was uit het clubhuis, gegeven aan de voedselbank.

2.     De Paaseitjes van de Paasei-actie heeft de actiecommissie samen met de Jumbo, gegeven
 aan de bewoners en het zorgpersoneel van de verzorgingshuizen én de  thuiszorgmedewerkers in  
 Joure. Beide acties werden enorm gewaardeerd. 

3.     Het plaatjesboek, waar veel voorbereidende werkzaamheden voor zijn verricht door een  
 aantal betrokken vrijwilligers, is van start gegaan in deze periode. Iedereen heeft met veel  
 plezier plaatjes gespaard.

4.    Er zijn nieuwe teamindelingen gemaakt voor het nieuwe seizoen.

5.    Het bestuur heeft besloten om 3 maanden lang de contributie voor de leden fors te verminderen. 

6.    Trainers, leiders, groepsleiders en de mensen van het wedstrijdsecretariaat hebben ervoor 
 gezorgd dat er een goede organisatie staat voor het veilig geven van trainingen. Alles op een 
 veilige manier, volgens de regels van de overheid.
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Sportclub Joure
Sportpark de Hege Simmerdyk
Hoge Zomerdijk 5 Consul:
8501 ES, Joure Anne Feenstra
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 Riemer Hobma
wedstrijdsecretariaatvoetbal@scjoure.nl wedstrijdsecretariaatkorfbal@scjoure.nl
Indien dringend: 06-11050867 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 Mascha Knol seniorenzondag@scjoure.nl
Voetbal senioren Zaterdag Johan-Paul Yntema seniorenzaterdag@scjoure.nl
Voetbal junioren Sander Wynia junioren@scjoure.nl
Coördinator JO-8, 9 en 10 Gerben Veenstra pupillenonderbouw@scjoure.nl
Coördinator JO-11, 12 en 13 Sander Wynia pupillenbovenbouw@scjoure.nl
Voetbal pupillen mini's Josée Portena minis@scjoure.nl
Voetbal vrouwen/meiden Meino Bleeker 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

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

CONTACTGEGEVENS SPORTCLUB JOURE, 2020-2021

In deze Spil het bij ons bekende ‘up to date-overzicht’. De komende tijd zal er waarschijnlijk richting het nieuwe seizoen nog wel wat 

veranderen. Om het zo actueel mogelijk te houden, is het van belang dat wijzigingen altijd zo snel mogelijk door worden gegeven.

Dit geldt ook voor de beschrijvingen van de commissies die op de website staan (zie de link in het overzicht). Aanpassingen in dit 

overzicht ook graag doorgeven. 15 augustus 2020 is de deadline voor publicatie overzicht in de eerste Spil van seizoen 2020-2021.

Alle wijzigingen doorgeven via: communicatiecommissie@scjoure.nl
Alvast hartelijk dank! Sjoerd-Jaap Wynia

SC JOURE 
STEUNT DE VOEDSELBANK

Vanwege het voortijdig eindigen van de competitie, 

betekende dat ook dat de kantine niet meer open kon gaan. 

Voor de club betekende dit dat veel voorraad niet meer goed 

zou zijn in het nieuwe seizoen.

Het bestuur heeft daarom besloten om veel eten en drinken 

te schenken aan de voedselbank.

Voorlopige planning
SC Joure 100 jaar
In 2021 gaan we vieren dat we als club 100 jaar bestaan. Eigenlijk zouden we dit jaar doen, 
alle festiviteiten zijn vanwege Corona verplaatst naar 2021. Hierbij tref je een voorlopige planning:

•  8 en 15 januari     Darttoernooi 

•  19 maart     Sportquiz 

•  20 maart    Reünie 

•  4 en 5 juni     Slottoernooi 

•  5 juni         Slotfeest 

•  12 juni         Toernooi Passend voetbal 
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Een gezonde
leefstijl begint bij

Fysio-Actief.
www.fysio-actief.nl


