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Ons Jubileumjaar is begonnen…..
Beste sporter, vrijwilliger, ouder of supporter van SC Joure,

SC Joure bestaat 100 jaar! Ons jubileumjaar is begonnen en dat willen we met elkaar gaan 
vieren!  Dit gaat er in ieder geval gebeuren:

• Maart Uniek fotoplaatjesalbum samen met Jumbo Joure
• 20 maart De jaarlijkse Sportquiz in het clubhuis
• 21 maart Opening van het Jubileumjaar 100 jaar SC Joure én daarna een gezellige
 Reünie voor leden en oud-leden met Jouster muziek, lekker eten en drinken
• 8 mei Algemene Ledenvergadering met een bekende gastspreker
• 5 en 6 juni SC Joure slottoernooi en een spetterend eindfeest met een optreden
  van de Jouster top band Straight On Stage
• 13 juni Een groot toernooi van passend voetbal en een open huis bij SC Joure
 
Je bent van harte welkom en we hopen dat je 
met veel plezier ons jubileum gaat meevieren!

In deze Spil tref je veel informatie over ‘SC Joure 100 jaar’ en een aantal mooie verhalen uit de 
historie van SC Joure. 

Tussen de activiteiten door wordt veel gesport op ons mooie complex. Bij het seniorenvoetbal 
staan ZM1 en ZO1 allebei in de middenmoot. De korfballers spelen nu in de zaal. Het 1e en het 
2e team staan beide op de 2e plek, een plek die recht kan geven op promotie.

Tijdens de winterstop zijn er weer veel dingen gedaan op de club. Zo is het dak van het club-
huis versterkt door de inzet van een aantal vakkundige vrijwilligers. Zij hebben samen met de 
hulp van een sponsor extra balken aangebracht. En begin januari hadden we natuurlijk ons 
darttoernooi met een goede opkomst en een hoog niveau. Ook hebben de verkeersregelaars 
weer op verschillende evenementen meegeholpen en is het onderhoud aan de velden en de 
accommodatie uitgevoerd. 

Terug naar de sport. We wensen jou een mooie sportieve 2e seizoenshelft toe met je team en 
een heel gezellig feestjaar!

Hartelijke groeten, mede namens het bestuur,
Roelf Kok, voorzitter
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100 jaar SC JOURE
ACTIVITEITENKALENDER 2020

Vrijdag 20 maart: 
Lustrumeditie van de sportquiz

Zaterdag 21 maart: 
Feestelijke reünie voor alle (oud-)leden

Maart: 
Release plaatjesboek. Spaaractie i.s.m. Jumbo supermarkten

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni: 
Knallend slottoernooi met op zaterdag afsluiting met: 
Straight on Stage

Data nog niet bekend: 
Toernooi passend voetbal & lustrumreis voor sponsoren

Vragen? 100jaar@scjoure.nl

En no g meer

Historische verhalen
We schrijven 1969, meer dan 50 jaar geleden, 28, 29 en 30 juni, uitwisseling met Drolshagen. In 1967 begonnen met 
alleen V.K.H., dit jaar ook met 2 teams van SC Joure. Zaterdagmorgen heel vroeg vertrokken,3 bussen van ons plaatse-
lijk touringcarbedrijf Slof met gymnasten, voetballers en aanhang richting Duitsland...... Aangezien Tom Tom nog niet 
bestond verliep deze reis niet geheel zonder hindernissen, bij enkele Ausfahrten moest worden gestopt voor nader 
overleg. O.a.dwars door het centrum van Dortmund en een route door de ommelanden van het Sauerland (bij een 
brug moest iedereen de bus vanwege de wieldruk verlaten om de brug te kunnen passeren.)..... Na een iets verlate 
aankomst werd kennis gemaakt met de gast gezinnen. Met Gerrit en Christien Veenstra kwamen Antje en ik terecht 
bij gasthof Ernst. (bedden met hele dikke donsdekens,zomer dus zweet...... en een loket op zondagmorgen geopend 
voor de verkoop van Schnapps.... Op zaterdagmiddag kwam een 2e team van SC Joure met trainer Siep de Jong als 
keeper in het veld, 5-3 winst. De”dagsluiting” was een kampvuur in de bergen met medewerking van het brand-
weerkorps. Zondagmorgen een optocht achter de muziek aan door het stadje. Halverwege de middag een wedstrijd 
tussen het A team van SC Joure-4 selectiespelers aangevuld met spelers uit het 2e en 3e _Theo Postma in het doel, 
veldspelers Henk Zoetendal, Bertus ten Rouwelaar, Sip Zeldenthuis, Jaap Haven, Dirk Oostra, Gerrit Veenstra, Jaap Ter-
ra, Rias Zijlstra, Peet Zijlstra en Tsjipke Hofma. Extra handicap  was dat er op gravel werd gespeeld,het schoeisel en de 
voetzolen van o.a. Dirk Oostra konden hier slecht tegen..... Eindstand 0-0. Zondagavond konden als afsluiting in het 
katholiek verenigingsgebouw de voetjes nog tot in de late uurtjes van de vloer. De terugreis op maandag werd door 
velen met de oogjes toe volbracht..... Al met al een bijzonder weekend in de geschiedenis van onze vereniging.
                 

Peet Zijlstra.

UPDATE
Reünie SC Joure en overige geplande evenementen/activiteiten:

 
Vanwege de recente Corona-ontwikkelingen zijn wij helaas  

genoodzaakt om onderstaande activiteiten te laten vervallen.

 
-Vrijdag 20 maart: SC Joure Sportquiz

-Zaterdag 21 maart: Reünie SC Joure

-Dinsdag 31 maart en woensdag 1 april: Paaseitjesactie

 
Voor wat betreft de reünie en de sportquiz gaan we op zoek naar data in septem-

ber/oktober 2020. De bedoeling is om begin april meer duidelijkheid te kunnen 

geven over deze nieuwe data.

  
We hopen op jullie begrip hiervoor!

SC Joure blijft met moeite

Zwaagwesteinde de baas

Door Douwe Wijbrands

JOURE - � We hebben vanmiddag gelukkig twee punten

gepakt verzuchtte Joures oefenmeester Jelle Feenstra nadat

dat zijn ploeg met moeite Zwaagwesteinde met 3-2 de baas

bleef Daardoor blijft Joure lijstaanvoerder in de derde klasse

se maar of het daar blij mee moet zijn valt te betwijfelen Het

eventuele sportieve succes wordt overschaduwd door het feit

dat Joure in zijn huidige samenstelling
in de tweede klasse

geen schijn van kans heeft Ook zaterdag kon de thuisploeg

geen moment imponeren en had Zwaagwesteinde als het iets

intelligenter had gespeeld
zelfs een puntje kunnen meenemen

men Niet dat de degradatiekandidaat nu zo indrukwekkend

speelde maar omdat het tot de laatste minuut met opportunistisch

nistisch voetbal het doel van de onzekere Douwe Wietze de

Boer bleef bestoken

Jelle Feenstra gaf toe dat zijn 

ploeg de koelbloedigheidmist om

een zwak team als dat van Zwaagwesteinde

westeinde resoluut terug te wijzen

zen Dat hij het slechte spel toeschrijft

schrijft aan de de druk van de

eerste plaats valt minder te begrijpen

grijpen Technisch hebben de

Jousters te weinig in huis en mist

de ploeg een spelbepalende figuur

op net middenveld De goedwillende

lende en harddravende voorhoede

de werden zaterdag nauwelijks

van bruikbare ballen voorzien

Dat resulteerde in angstig spel op

het middenveld De spaarzame

combinaties waren louter toeval

Positieve uitzondering
in de Joure

ploeg was zaterdagmiddag
rechterspits

terspits Daniel Bosma die de

eerste treffer al na drie minuten

Eii uc ncuau ijvi vcau cucn icc

werd Zwaagwesteinde enkele 
malen

len gevaarlijk De ontembare

werklust leverde een tweetal 

doelpunten op van Jelle Hiemstra

en Pieter Loonstra De spanning

kwam terug en de
’readsjes’kregen

gen zowaar weer hoop De emotie

bij de immer temperamentvolle

Zwaagwesteinders werd evenw
el 

niet omgezet in effectieve aanvallen

len Gejaagd rommelig voetbal

met veel overtredingen zorgde
er-

erop

op zijn bracht

Onhandig
De wedstrijd was met name in

de eerste helft nauwelijks het

aanzien waard Af en toe zorgde

de aanvallend ingestelde voorstopper

stopper Anno ter Heide voor enige

paniek in het strafschopgebied

van Zwaagwesteinde De strijd

werd echter voor het merendeel

op het middenveld gestreden 

waarbij het erg onhandig toeging

Het tweede thuisdoelpunt een

fraaie lob van Klaas Dijkstra

wekte nog wel de indruk dat er 

van enig niveau sprake was maar

dat was slechts schijn 

Nadat Joure pal na rust via Anton

ton Trom de genadeslag uitdeelde
4 l it 4J 1 I 

voor dat Joure niet echt in gevaar

kwam Het had ook onterecht geweest

weest indien Zwaagwesteinde een

punt zou hebben gekregen

Interin-trainer Joop de Jong
van Zwaagwesteinde blijft ondanks

danks de benarde positie op de

ranglijst optimistisch over ~ een

tweede seizoen in de derde klasse

� Zwaagwesteinde is een fantastische

sche ploeg maar het schort aan 

zelfvertrouwen Dat moeten we in

de komende wedstrijden terug

zien te krijgen en dan pakken we

de benodigde punten wel aldus

een laconieke De Jong

Zijn Joure-collega hield zich

wijselijk op de vlakte bij de vraag

of zijn ploeg in de tweede klasse

stand zou Kunnen houden � Ik

denk nog niet aan promotie In deze

ze klasse is alles mogelijk En wie

de langste adem heeft ik zou het

echt niet weten We spelen natuurlijk

tuurlijk voor het kampioenschap
We geven geen punten weg maar

of we de laatste wedstrijdenallemaal

maal winnen

Klaas Dijkstra van Joure passeert met een lob de Zwaagwesteinde doelman en zet zijn ploeg op een 2-0

voorsprong (Foto Wietze Landman
^

Fries Minnema is de Radomski van SC Joure 

Door Gerrit Kloosterman

JOURE - Echt opvallen doet hij

niet Fries Minnema is meer een

stille kracht maar wel heel

waardevol De 25-jarige rechtermiddenvelder

termiddenvelder van koploper

SC Joure heeft dit seizoen

slechts eenmaal gescoord

maar was tegen Emmen wel

matchwinnaar In de zo verrassend

send goed voetballende zondag-eersteklasser

dag-eersteklasser is hij een speler

ler die uit de jeugd is doorgedrongen

drongen naar de hoofdmacht

Vanavond wacht Sneek in een

heuse derby

Joure-trainer Bert Hollander is

opgetogen over Minnema � Hij

is wekelijks een van de uitblinkers

kers zonder dat het echt opvalt

valt Voor ons is hij wat Arek 

Radomski is voor SC Heerenveen

veen Het is een echte balver-

Minnema in het dagelijks leven 

werkzaam als systeembeheerder

der is weer lovend over zijn

trainer � Hij maakt er een echt

vriendenteam van en zorgt

voor sfeer Dat is voor mij zijn

sterkste punt 

Joure had vorig jaar al een

droomseizoen finale landelijke

beker en promotie maar lijkt

dat succesjaar te gaan overtreffen

fen Ga maar na sensationele

zege in de voorronden van de

KNVB-beker tegen Cambuur (6-

4 eervolle 3-2 nederlaag later

in het toernooi tegen FC Gro-

Groningen

ningen en bijzonder succesvol

in de competitie Aanvankelijk

vijf punten achter op Be Quick

maar nu vier punten voor met

de aantekening dat de Groningers

gers nog een wedstrijd moeten

inhalen

Hij kijkt uit naar de topconfrontatie

tatie in en tegen Sneek derde 

op de ranglijst � Eins is dit de

beslissingswedstrijd sa besjoch

sjoch ik it yn elts gefal At wy

dizze winne tink ik dat Be Quick

in mentale opdonder krijt Yn

prinsipe is Snits � s muoilikste

tsjinstanner fan de ploegen dy

’t wy noch krije

De Jouster voetbalt al sinds z’n

zesde bij de club Vanaf zijn

achttiendespeelt hij in het eerste

ste met een onderbreking van

twee seizoenen Na zijn eerste

jaar in de hoofdmacht hield hij

het voor gezien De sfeer was

niet goed en hij kon niet opschieten

schieten met zijn toenmalige

trainer Cor Flobbe Na dat ’sab-

’sabbatical

batical
year’ werd hij door de

technische leiding gepolst om

terug te komen Minnema gaf

zijn ja-woord maar kreeg toen

de ziekte van Pfeiffer Weer een

seizoen naar de knoppen

Joure voetbalt een beetje als in

een roes De doelstelling aan

het begin van het seizoen

handhaven en leuk meedoen is

al lang achterhaald � Wy ha no 

hiel oare gedachten Mar wy

hawwe ek in hartstikkene best 

team Elkenien groeit mei en

ferbettert him dit seizoen wer 

is myn yndruk 

Minnema denkt er niet over

naar een andere club te verkassen

sen Eens een Jouster altijd een

Jouster lijkt zijn motto � Ik tink

dat der op it stuit net in moaiere

re amateurferieningte finen is

as De Jouwer zegt hij Bij de

klanten bij wie hij over de vloer

komt gaat het gesprek al redelijk

lijk snel over SC Joure valt hem

op Een indicatie dat de vereniging

ging
’leeft’

Binnen twee jaar van tweede

klasse naar hoofdklassezou het

sprookje compleet maken Hij

bekent dat hij wel eens dacht 

� Wat ha wy hjir eins noch te

sykjen yn dizze klasse Zo gemakkelijk

makkelijk werd weer een wedstrijd

strijd in winst omgezet � De

haadklasse yn de beker winne

en dan kinst eins wol stoppe

mijmert Fries Minnema glimlachend

chend

Joure-middenvelder Fries Minnema (midden � Ik tink dat der op it stuit net in moaiere amateurferiening

ning te finen is as De Jouwer
Foto LC van der Veen

Hornstra weer goudhaantje
bij JoureDoor Edwin Fischer

HUISSEN -

7nnrlan »As wy dizt� flUdy

t� flUdy ze wedstrihnnfriklarep

hnnfriklarep den ek alnuoiQiuasse winne dan
kin der ditseizoen in protte moais gebeure

beure Trainer Jan Mulderkon een fraaie glimlachniet onderdrukken In 36hoof dklassewedstrij den
speelde SC Joure nog nietzo zwak maar de drie punten
ten gingen wel mee in debus In Huissen werd dankzij
zij twee goals in de slotfasevan Oane Hornstra een 1-0
nederlaag tegen RKHWvoorkomen
De zege van Joure was gestolen
len daar was iedereen het gisterenteren in Huissen wel over eensDe vreugde aan Jousterzijdewas dan ook behoorlijk ingetogen
gen Bij het horen van de nederlaag
laag van koploper De Treffers
bij Quick’20 ging de stemmingtoch richting carnavaleske sferen
ren

Joure beleefde wat betreft deranglijstdus een topdag wantde koploper werd alweer opeen verliespunt genaderd Endus was de opmerking van trainer
ner Jan Mulder in de rust van dewedstrijd - � Wat wolle jimmeno Wy kinne kampioen wurde
de - een zeer terechte

Wil Joure inderdaad meedoenom de titel dan zal er toch uiteen ander vaatje getapt moetenworden Of zoals Mulder hetzei � Ik seach in ploech dy’t tefreden
freden mei harsels wie ’Tweintich
tich punten wy kinne it seizoenwol � tspilje’

Pas na de donderspeech bleekJoure inderdaad meer te willendan een relaxed seizoen In deeerste helft speelde de ploegzonder inzet stapelden de spelerslers fout op fout en liepensteeds letterlijk achter de tegenstandergenstander aan Die dan ook terechtrecht op voorsprong kwam
Nadat vlak voor de 1-0 Patrickvan den Brink nog een opgelegde
de kans gemist had schootWouter van de Ent in de 23steminuut wel raak Zijn uithaalvan 30 meter kreeg een verraderlijke
derlijke stuit waardoor doelman
man Barry Ditewig er grabbelend
lend maar wel kansloos bij lag
De gasten beperkten zich na de 

goal tot zeer controlerendspelmet veel mensen achter de balOmdat Joure ook in de tweedehelft ondanks de verbeterde inzet
zet voetballend onmachtigbleef leek de nederlaag onafwendbaarwendbaar

Tot Oane Hornstra eindelijk wel twee bruikbare voorzetten

kreeg Met invaller DickySchuurman als goede aangever Eerst kopte hij een corner vande verder onzichtbare JohnnieDolle door op de lange spitsHornstra nam de bal rustig aanen schoot fraai raak Daarna gafde Jouster linksbuiten een afgemeten
meten bal vanaf de flank op zijnploeggenoot die onhoudbaar

en tegendraads in de verstehoek raak kopte 

� Je krijgt in de hoofdklasse amper
per een kans maar als die komtmoet je er wel staan Dat geluk had ik vandaag We kwamenook om te winnen al was datniet aan ons spel af te lezenMisschien is dat de omschake-

omschakeling

ling in het hoofd Voor het seizoenzoen zouden we in uitwedstrijden
den voor een gelijkspel gaan Nu moet je winnen om met de
top mee te blijven doen En datwillen en kunnen we zei de matchwinner

RKHW-SC Joure 1-2 (1-0 
23 1-0 Wouter van de Ent 84 1-1 OaneHornstra 85 1-2 Hornstra

Oane Hornstra was met twee doelpunten de gevierde man aan de kant van Joure Hier vecht hij een verbeten duel uit met de verdedigers

gers van RKHW

Foto Ben Balster 
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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...

100 jaar 
Sportclub 
Joure
20 maart 1920 – 20 maart 2020

Dit jaar viert Sportclub Joure haar 100-jarig bestaan. De eeuwling werd onder een andere naam 
opgericht, maar het mag sinds 1965 met trots de titel sportclub dragen. Alhoewel de meesten de club 
vooral als voetbalbolwerk kennen, is de geschiedenis veel rijker dan doet vermoeden. Ook andere 
verenigingen sloten zich namelijk aan bij de club. SC Joure raakte op die manier verweven met ontelba-
re mensen en werd voor velen een way of life. Op deze pagina’s volgt een beknopte geschiedenis van 
Sportclub Joure, maar een compleet boek had ook niet misstaan. 

De bal rolt
In 1905 werd de eerste aanzet gegeven voor een voetbalclub in Joure: ‘Olympia’. Na een aarzelende 
start speelde de club een aantal jaren competitie, maar als snel gaat de club ter ziele. ‘Olympia’ herrees 
in 1920 uit de as maar wist pas enkele jaren later een vaste plek in Joure te bemachtigen.

Zoektocht naar een voetbalveld
Het bleek voor de nieuwe club lastig om een vast veld te vinden. Maar in 1923 lukt het toch en heel 
toevallig was dit dezelfde plek waar het oude ‘Olympia’ eerder speelde. Jan Slof was de koper en hij 
verhuurde het voor 250 gulden per jaar aan de club. In 1925 werd de naam van de club veranderd in De 
Kooi, vernoemd naar de streek waar het veld was te vinden: bij de tramhalte De Kooi. 

Friso
In 1930 bleek er plaats voor een tweede voetbalvereniging in Joure. Op 26 mei werd daarom de 
rooms-katholieke voetbalvereniging Friso opgericht. Omdat het slechte tijden waren, was het niet 
gemakkelijk om een clubkostuum te kiezen, want het mocht niet al te veel kosten. Er werd daarom ge-
kozen voor een zwarte broek met een wit shirt. Op het shirt werd een Fries vlaggetje genaaid. Het veld 
van de nieuwe club lag in die beginjaren bij het Theresiahuis. 

Voetbal in oorlogstijd
Ondanks de oorlog ging het competitievoetbal eerst wel door. Maar het was wel behelpen, onder meer 
doordat reizen lastig was. Voor Friso was het zelfs nog minder, het veld werd geconfisqueerd en in de 
strenge winter van 1944 moesten de houten tribunes eraan geloven. Na de bevrijding werden er een 
aantal bijzondere wedstrijden gespeeld door De Kooi. Onder meer tegen de Royal Artillery Wyckel. 

Op de bres voor De Kooi
Na de oorlog was nog niet alles van goede kwaliteit. Ook de voetballers hadden hiermee te maken. De 
jongens van De Kooi trapten ballen lek, het net hield niet alle ballen tegen, de kousen hadden gaten en 
de shirts waren verkleurd. De spelers hielpen elkaar. Oude schoenen werden weggegeven aan dege-
nen die ze nodig hadden en fietsen werden waar nodig beschikbaar gesteld. 
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25-jarig bestaan
Het 25-jarig jubileum werd gevierd in Hotel van Terwisga. 
Dit hotel in de Midstraat was een belangrijke locatie voor 
de club. Vele kampioensfeesten en jubilea vonden hier 
plaats. Zowel voor de voetbal- als de korfbalafdeling was 
dit een vermaarde ontmoetingsplek. Helaas werd dit pand 
in de vorige eeuw gesloopt.

Derby in de Jouwer
In de jaren 50 ontmoeten beide ploegen elkaar voor het 
eerst in competitieverband. Driemaal wist De Kooi van de 
plaatsgenoot te winnen en eenmaal was Friso de sterkste. 
Nadat De Kooi promoveerde naar de 3e klasse, duurde het 
tot seizoen 1964/1965 voor de volgende derby. Beide ploe-
gen speelden dat seizoen weinig klaar. Friso degradeerde 
en De Kooi wist maar net boven de degradatiestreep te 
blijven. 

Fusie
Het aantal leden van beide clubs groeide, maar Joure ver-
anderde. Het Friso-terrein moest eerder dan verwacht wor-
den benut voor woning- en scholenbouw. Daarnaast ziet 
het gemeentebestuur van Haskerland geen kans om op het 
nieuwe sportveldencomplex twee volledige accommoda-
ties voor spelers en publiek te realiseren. Omdat daarnaast 
de sportieve prestaties ook niet overhielden, was de beste 
optie om te fuseren. In 1965 gaan De Kooi en Friso daarom 
op in de nieuwe voetbalclub.

Clubnaam kiezen
De KNVB stelde als oprichtingsdatum 20 maart 1920 vast. 
De eerste jaarvergadering was op 16 augustus 1965 in 
Hotel van Terwisga. Er stond een belangrijk punt op de 
agenda: het kiezen van de nieuwe naam. Meer dan de helft 
van de stemmen gingen naar Sportclub Joure. De andere 
twee opties: Olympia ’65 en Avena redden het niet. 

Vliegende start
Er moest ook een nieuw tenue gekozen worden en uitein-
delijk werd voor een witte broek en wit shirt met groene 
horizontale band gekozen. De nieuwe club start dat seizoen 
met 418 leden. Op 22 augustus werd de eerste oefenwed-
strijd door SC Joure gespeeld. Het eerste seizoen van de 
club ging voortvarend; meerdere elftallen werden kampi-
oen. Sportclub Joure zat in de lift en het sportterrein bleek 
al snel te klein. In het begin waren er maar twee velden 
beschikbaar. Op 1 november 1966 kwam er een derde bij 
en in 1969 werd het vierde voetbalveld aangelegd. Eind 
1970 telde de vereniging 528 leden en 21 elftallen. 

Overdracht van de velden
In april 1970 werd besloten dat het eigen terrein werd 
verkocht aan de gemeente Haskerland. De gemeente nam 
het onderhoud en toezicht op zich. Per 1 september 1970 
werd het hele complex voor de tijd van dertig jaar aan SC 
Joure onderverhuurd. De gemeente beloofde om binnen 
‘redelijke termijn’ op het hoofdveld een tribune en kleedac-
commodatie te bouwen en die aanvullingen kwamen er. 

Start KC De Jouwer
Tussen 1920 en 1959 werden er een aantal pogingen 
gedaan om het korfbal van de grond te krijgen in Joure, 
maar de clubs hielden het vaak maar enkele jaren vol. In 
1959 waaide er echter een andere wind. De Douwe Egberts 
fabriek groeide en bracht nieuwe werknemers met een 

korfbalachtergrond naar Joure. Daarnaast waren er een 
groot aantal oud-leden van de opgeheven korfbalclub 
U.T.Y. uit Terkaple-Akmarijp die wel weer wilden korfballen. 
Deze twee groepen vonden elkaar en dit resulteerde in de 
oprichting van de korfbalclub op 13 mei 1959. Met twee 
twaalftallen werd dat jaar aan de competitie deelgenomen. 

Zoektocht naar een veld

Voor KC De Jouwer was het lastig om een accommodatie 
te krijgen. De wedstrijden werden daarom op wisselende 
plekken in Joure gespeeld. Aan de Harddraversweg, waar 
anno 2020 het verzorgingstehuis Vegelinstate haar plek 
heeft gevonden, was in de jaren 50 en 60 nog een openba-
re U.L.O. gevestigd. Op het sportterrein achter deze school 
vonden de wedstrijden plaats en men maakte gebruik van 
de kleedkamers van de school. Ook werd er op het “Expo-
sitieterrein” gespeeld waar later de Lyts Luchtenveldschool 
heeft gestaan. 

Het tenue
Op 14 maart 1960 werd besloten hoe het clubkostuum er 
uit zou zien. Er werd gekozen voor een wijnrode cirkelrok/

shorts en wit shirt. Hoe men tot deze kleurcombinatie 
kwam en wie deze kleurensamenstelling inbracht is niet 
bekend, maar origineel waren de kleuren zeker. 

Prestaties op het veld
De clubnaam stond vast, er was een tenue gekozen en op 
wisselende locaties in Joure werden de wedstrijden afge-
werkt. Echter was er een ding dat niet wisselde in die tijd en 
dat waren de prestaties. Het eerste team speelde sterk, het 
werd kampioen en promoveerde naar de landelijke tweede 
klasse. Waar menigeen een roemloos afscheid als gegeven 
zag, bleek dit toch te kortzichtig gedacht. KC De Jouwer 
speelde constant en werd in de daaropvolgende jaren een 
stabiele tweedeklasser. Het tweede team deed ook niet 
onder voor het eerste en wist ook promotie te bewerkstelli-
gen naar de landelijke klasse. 

Keerzijde aan het succes
Dit succes had echter ook een negatieve kant. Doordat 

zowel het 1e als 2e team op een hoger niveau acteerde, 
waren de wedstrijden niet meer om de hoek. De stijgende 
vervoerskosten brachten de vereniging financieel de nodi-
ge hoofdbrekens. 

De tweede fusie
Om de toekomst van de club veilig te stellen, werd daarom 
toenadering gezocht tot de voetbalvereniging in Joure. 
Het contact ging vrij gemakkelijk omdat bij Douwe Egberts 
de bureaus van de voorzitter van SC Joure en de oprichter 
van KV De Jouwer dichtbij elkaar stonden. Nadat het eerste 
contact eind 1970 hierover was gelegd, kwamen halverwe-
ge 1971 de gesprekken in een afrondende fase. Eind mei 
werd bij beide verenigingen tijdens de ledenvergadering 

gestemd over de fusie en op 25 mei was het zover, de om-
nivereniging SC Joure was geboren.

De zaal
Zowel de voetbal- als de korfbalafdeling van de club spelen 
in deze periode ook zaalcompetitie. De wedstrijden worden 
in De Stuit afgewerkt. De zaalcompetitie loopt voor de 
voetballers gelijk aan de veldcompetitie, maar voor de 
korfbalafdeling is dit anders. Zij spelen aan het begin van 
het seizoen op het veld, om vervolgens in de winterperiode 
zaalcompetitie te spelen. In 1983 komt er een einde aan 
het zaalvoetbal vanuit SC Joure, in dat jaar werd de zaal-
voetbalvereniging Haskerland opgericht. Tot op de dag van 
vandaag worden er nog wel toernooien gespeeld door de 
Jouster jeugd en zijn veel leden bij beide verenigingen lid. 

Groei en bloei
De nieuwe vereniging beleefde een mooie bloeiperiode na 
de fusie. Sportclub Joure had ongeveer 650 leden in 1971, 
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maar het ledenaantal steeg snel. Bij de viering van het 
60-jarig jubileum in 1980, waren er inmiddels 958 leden. 

Toernooien
De korfbalafdeling timmerde in de jaren 80/90 ook aan de 
weg als organisator van diverse nationale toernooien. De 
organisatie ging zo goed dat SC Joure meerdere keren werd 
gevraagd om als gastheer te fungeren. Ook de voetbaltak 
zal door de jaren heen diverse evenementen en toernooien 
organiseren. De noordelijke bekerfinales werden zelfs twee-
maal op het Jouster sportpark gespeeld, in 2016 & 2018.

Korfbal 1e klasse
Vanuit de lagere regionen van het korfbal, klimmen de 
Jouster korfballers langzaamaan op naar het landelijke 

niveau. Goede lichtingen spelers bleven bij elkaar en er 
werd gebouwd aan een sterke ploeg. Het voorlopige hoog-
tepunt werd behaald in de jaren 90, wanneer de 1e klasse 
werd bereikt. Op dit niveau bleef SC Joure een aantal jaren 
actief, totdat begin 2000 degradatie volgde naar een lagere 
klasse.

Zaterdag versus zondag
Er werd bij de voetbalafdeling van de club niet alleen strijd 
geleverd tegen andere clubs. Ook binnen de club was er 
sprake van een sportieve strijd. Er zijn namelijk twee dagen 
waarop gevoetbald wordt: zaterdag en zondag, maar welke 
tak is nu het beste/belangrijkste? Vanaf 1952 was er al een 
zaterdagafdeling binnen De Kooi, maar het was stuivertje 
wisselen qua niveau. Dan weer kende de zondag-afde-
ling een goede periode maar dit werd dan gevolgd door 
tropenjaren bij de zaterdag-afdeling. 

Topsport op zondag
Aan het begin van deze eeuw ging het roer bij de voet-
balafdeling van Sportclub Joure om. Er werd vol ingezet 
om een topsportklimaat te ontwikkelen en het niveau 
steeg enorm. Vanuit de 2e klasse werd in twee jaar tijd 
doorgestoomd naar de hoofdklasse. In beide jaren werden 
de Jousters kampioen. De club was ineens een serieuze 
tegenstander en tot en met het seizoen 2015/2016 werd 
er 1e klasse of hoofdklasse gespeeld. Het seizoen daarop 
moest het elftal terug worden getrokken uit de competitie. 
Daarom moest Zondag 1 in het seizoen 2017/2018 in de 5e 
klasse instromen. Het seizoen daarna werd de ploeg na een 
uitermate spannende competitie kampioen en zodoende 
speelt het momenteel 4e klasse.

Bekerwedstrijden
De meest memorabele momenten uit de topsportperiode 
zijn wel de bekerwedstrijden die SC Joure mocht afwerken. 
Onder meer FC Groningen en Cambuur waren tegenstan-
ders van de club. Een hoogtepunt was in 2009, toen eredivi-
sionist FC Twente op bezoek kwam. De bekerwedstrijd 
werd dik verloren, maar was met 1500 toeschouwers een 
bijzondere ontmoeting. 

Het clubhuis
Al bijna twee decennia maakt Sportclub Joure gebruik van 
het huidige clubhuis. Maar voor menig (oud)voetballer 
is dit niet het ‘echte’ clubhuis. Het voormalige clubhuis is 
namelijk gelegen aan de Hoge Zomerdijk 1. Dit pand staat 
dan ook synoniem voor bijzondere herinneringen. Vele 
mooie feesten en bijeenkomsten zijn hier georganiseerd in 
de loop van de jaren. 

Vrouwenvoetbal
Al in de jaren 70 werd er een begin gemaakt met vrouwen-
voetbal in Joure. Dit was echter geen lang leven beschoren. 
Na een moeilijke beginperiode is het voetbal voor vrouwen 
anno 2020 niet meer weg te denken bij de club. Meerdere 
meisjes- en damesteams spelen competitievoetbal bij SC 
Joure. 

Bekende Jouster voetballers
Als er aan Sportclub Joure wordt gedacht dan passeren au-
tomatisch een paar ‘beroemde Jouster voetballers’ de revue. 
Onder andere: Henk Zoetendal, Henk de Groot, Jelle ten 
Rouwelaar, Andries Noppert, Lysanne van der Wal en Stefan 
Boersma waren/zijn als voetbalster/voetballer bij SC Joure 
actief en hebben vervolgens hun schreden verdiend in het 
nationale/internationale voetbal. 

Eigen jeugd
Voordat deze spelers/speelsters uit konden groeien tot ‘be-
kende Jousters’ hadden ze wel een goede opleiding nodig. 
Dat is iets waar de club in investeert. In de afgelopen jaren 
is de Jouster jeugd steeds meer geïntegreerd in de club, de 
jeugd heeft namelijk de toekomst. Met trots kan Sportclub 
Joure daarom ook zeggen dat in de prestatieteams vooral 
eigen jeugd speelt. Zaterdag 1 speelt verdienstelijk mee in 
de 2e klasse, maar hoopt de komende jaren nog een stap te 
maken richting 1e klasse. 

Golfbeweging bij korfbal
Bij de voetbaltak is er vaak een natuurlijke aanwas van 
jeugdleden. Dit is echter minder vanzelfsprekend voor de 
korfbalafdeling van Sportclub Joure. Na een bloeiperiode 
in het eerste decennium van de twintigste eeuw, braken er 
een aantal magere jaren aan. Maar de groei zit er momen-
teel weer in bij de korfbaltak. 

Vooruitblik
Terugblikken op 100 jaar Sportclub Joure is een immense 
taak gebleken. Er is teveel gebeurd om in een paar pagina’s 
recht te doen aan de rijke historie van de club. Vele hoog-
te- maar ook enkele dieptepunten zijn er geweest in deze 
periode. Maar als wij vooruitkijken dan zien we een sterke 
club, gedragen door een grote groep vrijwilligers, die zeer 
toekomstbestendig is. 

Op naar de volgende 100 jaar!

10 11



zelf natuurlijk)”. Met ondersteuning van m.n. Otto de Lange 
in die periode ging hij van de jongste jeugd naar de oudere 
jeugd (volledig veld) en later de senioren.
“Zelf was ik het zeker ook niet altijd eens met de scheids-
rechters toen ik voetbalde, kon ook wel commentaar 
leveren, maar ik heb me altijd gedragen. En na de wedstrijd 
altijd een hand en weer vriendelijk”. Uiteindelijk moet je het 
overal altijd doen met wat je beschikbaar kunt krijgen. Bijna 
alles binnen een vereniging gaat vrijwillig. Hij heeft ook 
weinig moeite met enig commentaar tijdens een wedstrijd, 
hij weet hoe het is om in de strijd je net even te veel te 
laten gaan. Echter: “Het moet netjes blijven, bij scheldwoor-
den ben je de klos.”.

Onlangs hebben jullie in de krant een prachtig stuk kunnen 
lezen van Peet Zijlstra. Met name over de jongste jeugd te 
zien strijden en plezier te zien hebben. Jarno geeft aan dat 
zeker te onderschrijven, maar toch was hij in het fluiten op 
zoek naar meer: “Ik had wat meer uitdaging nodig en om 
die reden ben ik voor de KNVB gaan fluiten.”.
Een andere reden om destijds hiervoor te kiezen was de 
drempel om te straffen met kaarten. “Je kent velen uit de 
teams en/of komt ze tegen in Joure. Uiteindelijk zadel je 
iemand op met een boete o.b.v. een momentopname (en 
soms een ‘ooghoekbeslissing’, genomineerd voor het woord 
van het jaar 2019) die wel of niet correct is (redactie: Bij Jar-
no overigens meestal correct). Daarom ben ik er ook erg blij 
mee dat voor de meeste teams bij SC Joure nu een tijdstraf 
geldt als je een gele kaart krijgt en geen boete meer. Dat 
maakt het geven van een kaart, wat gewoon een onderdeel 
is van het spel, voor ons ook wat makkelijker. Het is gewoon 
soms nodig.”.

Bij de KNVB begon hij met wedstrijden in de reserve 2e en 
3e klasse. Vervolgens is hij elk jaar gepromoveerd o.b.v. rap-
portages, tot aan de 3e klasse op zondag. Heel veel leuke 
wedstrijden meegemaakt (ook 2e klasse) en veel waarde-
ring, maar ook zeker af en toe een hele vervelende tussen-
door. In dat laatste geval voelde hij zich dan wel wat een-
zaam: “Je bent altijd alleen op pad en staat tussen 22 man, 
2 trainers, wissels en het publiek. Dat is toch anders dan bij 
Joure, waar je altijd veel bekenden om je heen hebt.”.
Ondertussen had Johan Hazelhoff, nu teammanager bij 
ZM1, hem gestrikt voor het bestuur van de scheidsrechters-
vereniging Noord- en West-Friesland. “Toen ik uiteindelijk 

besloot te stoppen met fluiten voor de KNVB, zijn we in 
2018 tegelijk gestopt als bestuurslid. En dan kun je er dus 
wel weer wat anders bij doen, toch?”.
Sinds dit seizoen heeft Jarno de rol van scheidsrechters 
coördinator overgenomen van Anne Feenstra: “In deze rol 
regel ik de aanstellingen en probeer ik de kennis van de 
spelregels van en de gezelligheid met onze trouwe, gezelli-
ge en hechte groep scheidsrechters op peil te houden.”. De 
aanwas van nieuwe fluitisten is zijn grootste uitdaging: “Het 
hoeft heus niet direct ‘volle bak’, het mag ook af en toe een 
wedstrijdje op half veld zijn. Laat je horen als je bereid bent 
te helpen!”.

“Ik geef dus al jaren, ook tijdens de KNVB-periode, trainen 
aan het voetbalteam waar mijn zoon in voetbalt. Inmiddels 
is dat de JO17-4 waar nu Fred Homminga de hoofdtrainer 
en -coach is. Ik schik me graag in een ondersteunende rol 
als ik merk dat iemand ergens passie voor heeft (en beter in 
is). Wat zou het mooi zijn om elk jeugdteam van enthousi-
aste ouders te voorzien. Je hoort toch nog te vaak dat een 
team niemand kan vinden.”.
“Ik wil dus graag de eer overdragen aan Fred Homminga. 
Hij is ook al erg lang bij de club actief en steekt veel tijd in 
de jeugd! Chapeau Fred!”.

SC Joure
Vrijwilliger uitgelicht 

Martijn Zwaga… oud-collega en ploeggenoot… is dit nou je dank voor alle keren dat ik jullie heb gefloten bij de 35+? 
Grapje natuurlijk, een mooie eer en dus leuk om eens wat te mogen schrijven (in mijn stijl).

Een gewone voorjaarsdag 1986… wedstrijdje op wat nu 
tegenwoordig het B-veld is. Achterin staat Jarno en hij ziet 
dat zijn keeper de bal wil uittrappen. Allerlei gedachten 
vliegen door zijn hoofd… Vanaf de zijkant wordt ge-
schreeuwd: “Aansluiten! Schuif maar op Jarno!!”. Maar hij 
heeft dit eerder meegemaakt en blijf enigszins hangen. 
Daar komt de uittrap… vol kracht… vliegt de bal over de 
keeper zijn eigen hoofd richting eigen goal. Jarno er achter-
aan! Toch net te veel aangesloten en dus te laat: eigen goal.

Jarno Bosch, inmiddels 44 jaar en een geboren Jouster. Ooit 
zijn z’n ouders hier naartoe verhuisd vanwege werk van va-
ders bij Douwe Egberts. Op zich relatief kort daar gewerkt, 
maar ze zijn hier toch gebleven (waarvoor nog zijn dank). 
Hij woont op de Zuiderveldstraat met zijn vrouw Sytske en 
kinderen Patrick en José. Werken doet hij bij ZiuZ in Gor-
redijk waar hij hoofd is van de software ontwikkelafdeling. 
“ZiuZ is een prachtig bedrijf welke oplossingen maakt om 
maatschappelijke relevante problemen aan te pakken. Je 
weet waar je het voor doet… net als bij Sc Joure!”.

Vanaf de allerjongste jeugd is hij gaan voetballen. Een 
linkspoot met wat verdedigende kwaliteiten. Tsja… dan 
sta je snel achterin. En dat vond hij wel eens wat frustre-
rend. Het ging vaak over topscorerslijstjes en de vraag “En? 
Nog gescoord?” werd hij al vrij jong moe van. “Nee, ik sta 
achterin!” was dan het korte antwoord. Het leek soms alleen 
om aanvallers te draaien. Dat, en eerdergenoemde ervaring 
heeft hem zelfs doen besluiten om te stoppen in de D’s. Te-
genwoordig is er veel meer waardering voor de verdedigers 
en dat vindt hij alleen maar goed. Niet alleen in het betaal-
de voetbal (denk aan Virgil van Dijk), maar ook bij Sc Joure.
Uiteraard was het een slechte beslissing om te stoppen en 
2 jaar later (1988, kan geen toeval zijn) is hij met veel zin 
weer gestart.

De C3 van destijds was een leuk team en op de linkshalf 
mocht hij ook eens mee naar voren. Regelmatig werd een 
hoekschop in 1x achter de doelman gekruld. Later zonder 
bezwaar toch weer afgezakt naar posities achterin. Vanuit 
de B2 en A2 ook regelmatig door dhr. Zoetendal, de trainer 
destijds van de selectie, gevraagd om mee te doen bij 

gebrek aan voldoende pubers. Jarno weet nog goed hoe 
hij daar zijn eerste gele kaart pakte… Misschien is daar de 
interesse voor de spelregels begonnen?

Na de jeugd moet je een keuze maken bij de senioren 
tussen de zaterdag en zondag afdeling. Het werd de laatste. 
Studeren in Leeuwarden, werken op zaterdag en voetballen 
op zondag… Voor Jarno ideaal! Op de zondag heeft hij in 
zowel het 2e (waar Martijn destijds ook in voetbalde) als 
het 3e vertoefd. Toen hij ging afstuderen bij een bedrijf in 
Groningen is hij uiteindelijk gestopt. Zonder te kunnen trai-
nen door de week in Joure leek het hem beter te stoppen. 
“Na mijn afstuderen heb ik een paar jaar in Heerenveen 
gewoond, waarna ik samen met Sytske weer in Joure ben 
beland. En ja… dan kriebelt het meteen weer. We melden 
ons weer aan!”.
Deze keer bij de zaterdag afdeling in het team wat op dit 
moment als ‘het 4e’ bekend staat. Zijn zwagers Heert-Jan 
Swart en Roelof de Jong ‘voetballen’ er nog steeds: “Mooie 
tijden met als hoogtepunt het kampioenschap en promotie 
naar de reserve 3e klasse”.
Ondertussen gaf hij al af en toe trainen aan een jeugdteam 
en ging ook fluiten bij de jongste jeugd: “Ook dit noem ik 
maatschappelijk betrokken zijn. Deze betrokkenheid en het 
geven van leiding aan een groep, het vormen van een mooi 
team, heb ik altijd wel gehad.”.
Rond zijn 30e moest hij helaas besluiten definitief te stop-
pen met voetballen: “Ik had veel blessures en toen ik na 
een lange hersteltijd van een enkelblessure direct in mijn 
eerste wedstrijd na de zomerstop mijn andere enkelband 
blesseerde was het wel klaar.”. Zijn dochter was toen net 
geboren en hij kon een paar weken weinig helpen… met 
de neus op de feiten dus.

Maar dan stop je met voetballen, terwijl de liefde voor het 
voetbal er niet minder op is geworden. Hij wilde graag be-
trokken blijven bij deze mooie club en had de hoop en ver-
wachting dat zijn zoon ook wel zou gaan voetballen. “Geen 
enkele vereniging kan zonder vrijwilligers (en wat hebben 
we gelukkig een prachtige groep mensen bij Sc Joure) en 
dus ben ik verder gegaan met het fluiten van wedstrijden. 
Iets waar ik plezier in had en wat me goed lag (al zeg ik het 

Jarno Bosch
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SC joure

fifa toernooi 
Zaterdag 22 februari werd in de kantine van onze eigen sportpark een FIFA 20 
toernooi georganiseerd voor alle jeugdspelers van 12 tot 17 jaar. Er deden 28 
deelnemers mee aan het toernooi dat werd georganiseerd vanuit het sportief 

partnership met SC Heerenveen, in samenwerking met: Mars Game Events.

Allereerst werd er via poules uitgemaakt welke spelers mochten spelen in de 
kruisfinales, waarna er vervolgens via een knock-out systeem werd gestreden 
om de twee felbegeerde finaleplaatsen. Na een mooi toernooi werd de fina-
le gewonnen door Diego Terlouw. Hij mag SC Joure vertegenwoordigen bij de 
Kruisfinales tegen de andere winnaars van samenwerkingspartners van SC 
Heerenveen. Gefeliciteerd Diego! En Marc en Stefan Boersma, bedankt voor 

de organisatie!

bijeenkomst

demo training 
Bijeenkomst voor jeugdtrainers en jeugdleiders onderbouw SC Joure (JO7 t/m JO13) 
met DEMO-training op Zondag 2 februari.

Op zondag 2 februari 2020 was er een bijeenkomst voor 
jeugdtrainers en jeugdleiders van de onderbouw van 
SC Joure (JO7 tm JO13). De opkomst was prima en de  
ochtend was zeer geslaagd. Er waren 36 personen  
aanwezig. De presentatie en DEMO-training stond onder 
leiding van Richard Elsinga (vanuit het partnership met SC 
Heerenveen), samen met Wiebe Lageveen (vanuit SC Joure 
‘train de trainer’), Sander Wijnia (coördinator SC Joure JO11 
t/m JO13), Meino Bleeker (coördinator Meisjes onderbouw) 
en Gerben Veenstra (coördinator SC Joure JO8 t/m JO10).

Voor de demonstratie training was het team van de JO11-2 
bereid gevonden een uur te komen trainen.  (Trainer Lau-
rens Melein en spelers JO11-2 bedankt!). DOEL: Ieder kind 
met plezier ontwikkelen. In de presentatie werd ingegaan 
op de noodzaak om met behulp van de VTON-methodiek 
te gaan werken. Het blijkt dat jongens en meisjes zich veel 
meer ontwikkelen als voetballer, doordat er veel meer  
balcontacten zijn per training. Geen rijtjes meer om af te 
ronden, geen (te) kleine veldjes, trainers als voorbeeld voor 
de jongens (denk aan trainingspakken, actieve, stimu-
lerende en motiverende houding). Tijdens de training  
liet Richard zien hoe het veld uitgezet dient te worden 
(20mx40m). Na elke 10-meter een hoedje. Vanuit deze  
basisorganisatie kunnen alle oefeningen gedaan worden. 
Na de training was er nog ruimte voor vragen, opmerkin-
gen of tips. Afgesproken is dat iedereen die training geeft 
bij SC Joure, werkt met de VTON app. 

Bij vragen en behoefte aan ondersteuning op trainings-
gebied kan er contact opgenomen worden met Wiebe 
Lageveen. Op deze manier kan er dan gekeken worden hoe 
we het voor onze jeugd nog leuker en leerzamer kunnen 
maken. Wiebe is aanwezig op de velden op de woensdagen 
van 16:00 tot 18:30 uur en regelmatig op de donderdagen 
van 16:00 tot 18:30 uur. Andere avonden eventueel op 
verzoek. De sessie werd afgesloten met een door Lies zeer 
goed verzorgde lunch met soep en broodjes! De komende 
maanden wil de vereniging hierop verder gaan door het 
nog meer en intensiever gebruiken van de VTON-metho-
diek. Ten gunste van de voetballende jeugd bij 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. 

Diverse jeugdteams van SC Joure hebben tijdens de kerstvakantie mee 
gedaan aan het zgn. Milkboarding-toernooi in Nieuw Buinen. 
De JO 10-2 van SC Joure is tijdens het Milkboarding-toernooi op zondag 
29 december jl. verdienstelijk kampioen geworden van dit JO10 toernooi. 

Het Milkboarding- toernooi is een indoor jeugdtoernooi dat al voor de 10e keer werd  
georganiseerd in de kerstvakantie. Dit jaar was Nieuw Buinen de organisator. In de BinnenBuiten 
Sport arena liggen twee boarding velden. Deze velden van kunstgras worden omringd met  
boarding en netten. Hierdoor gaat de bal dus nooit uit het veld en ligt het spel bijna niet stil.  
Het zijn dan ook intensieve wedstrijden, zeker in combinatie met het kleinere veld. 

De JO10-2 van SC Joure had zich goed voorbereid door een keer van te voren te oefenen in  
Indoor soccer hal in Wolvega. Hierdoor kwamen ze goed beslagen ten ijs. Het voetballen met  
de boarding vraagt toch een andere manier van inzicht en spel. Het spel wordt gespeeld met  
4 spelers en 1 keeper per team. 

Nadat Joure zesde in de poule werd, kwamen ze via de kruisfinales toch op een tweede plek te 
staan. Toen mocht de finale gespeeld worden en kwam Joure al snel met 3-0 voor. Toch kwam de 
tegenstander, FC Zuidlaren, nog langs zij en stond het 3-3, bloedstollend dus!
In de laatste seconden kwam Joure toch uit op een voorsprong en werd het 4-3. Al snel daarna 
klonk het eindsignaal en kon SC Joure 10-2 het kampioenschap vieren. 

Milkboarding 
toernooi Nieuw Buinen
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Voorronde
VTT Toernooi 
Zaterdag 18 januari werd er op de velden van SC Joure wederom een VTT (Voetbal Talenten Toernooi) 
georganiseerd, in samenwerking met de toernooicommissie van SC Joure. Deze keer konden er tickets 
worden verdiend voor het kampioenschap van Nederland, door de JO15-1 en JO17-1. Voor beide teams werd 
het een succesvol toernooi. De JO17-1 werd winnaar van de dag en de JO15-1 werd derde. Beide teams 
verdienden hierdoor een ticket voor de finaledag op respectievelijk zaterdag 6 juni en zaterdag 13 juni te 
Oud-Beijerland. Voor beide teams straks dagen die niet snel vergeten zullen worden. De mogelijkheid om 
kampioen van Nederland te worden, krijg je namelijk niet iedere dag. 

Er kan dus positief worden teruggekeken op deze mooie dag in januari. Een dag die organisatorisch ook 
weer een prima verloop kende, vanwege de uitstekende inbreng van onze toernooicommissie en alle andere 
vrijwilligers van SC Joure. 

Bedankt daarvoor!
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Sfeerfoto‘s geslaagd
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Hoe vergaat het talenten die ooit bij SC Joure hun voetbalcarrière zijn  
begonnen, maar inmiddels elders bij een Betaalde Voetbal Organisatie  
voetballen?

Voor deze editie van De Spil interviewen 
we oud SC Joure speler Maik Stuiver. De 
17-jarige Maik is woonachtig in Joure en 
momenteel vaste keeper van de JO17 
van SC Cambuur. Maik begon met voet-
ballen bij de mini’s van SC Joure. Toen 
Maik bij de F-jes van SC Joure voetbalde 
viel zijn talent al op (toen nog als voet-
baller) en werd hij uitgenodigd voor de 
voetbalschool van SC Heerenveen. Daar 
heeft Maik als 1,5 jaar iedere woensdag-
middag getraind, naast zijn wedstrijden 
en trainingen bij SC Joure. Uiteindelijk is 
Maik daar bij een van de selec-
tierondes afgevallen en 
is hij vervolgens bij SC 
Joure blijven voetbal-
len. Maik koos als 
als E-pupil definitief 
voor het keepers-
vak.  “Als E-pupil 
was ik  al centrale 
verdediger en ik 
keepte iedere wedstrijd 
een helft.  Uiteindelijk 
vond ik het zo leuk dat ik vaste 
keeper werd”. Als 2e jaars C-junior kwam 
Maik in beeld bij SC Cambuur en volgde 
er aan het einde van het seizoen een uit-
nodiging om zes weken stage te komen 
lopen bij de Leeuwarder profclub. Dit be-

viel van beide kanten zo goed dat Maik 
werd toegelaten tot de jeugdopleiding 
van SC Cambuur. Hoewel Maik uit een 
echt SC Heerenveen nest komt, greep hij 
deze kans met beide handen aan. 

Maik ging als 14-jarige z’n eerste jaar 
bij Cambuur tegemoet als keeper bij de 
JO15. Vier keer per week trainen, waar-
van één keer per week specifieke keeper-
straining, was een hele verandering ten 
opzichte van wat hij gewend was bij SC 
Joure.  “Daarnaast ging ik vanaf die tijd 

ook in Leeuwarden naar het voort-
gezet onderwijs. Ik kreeg 

een OV-jaarkaart van de 
club om heen en weer 

te reizen tussen Joure 
en Leeuwarden, dat 
was allemaal prima 
geregeld” . “Naast het 

feit dat het niveau en 
de intensiteit van de 

trainingen omhoog ging, 
was het ook wennen om te 

spelen met andere jongens, want 
bij SC Joure speelde ik met al mijn vrien-
den samen. Inmiddels heb ik natuurlijk in 
Leeuwarden ook weer nieuwe vrienden 
leren kennen, door het voetballen en 
door school”.

De selectiemomenten zijn altijd wel weer 
spannend, aldus Maik. “Vier keer per 
seizoen volgt er ontwikkelingsgesprek en 
tijdens het vierde en laatste gesprek van 
het seizoen krijg je te horen of je ook het 
volgende seizoen mag blijven”. Na het 
eerste seizoen bij SC Cambuur maakte 
Maik de stap naar de JO17, waar hij het 
eerste seizoen tweede keeper was en dus 
bijna geen competitiewedstrijden keep-
te. Dit seizoen zit hij voor het tweede jaar 
bij de JO17, waar hij nu eerste keeper 
is en daarmee een vaste waarde van 
het team is. Maik staat nu vrijwel iedere 
wedstrijd onder de lat. De trainingsin-
tensiteit is dit seizoen ook weer omhoog 
gegaan: “Vanaf dit seizoen train ik vijf 
keer per week, waarvan er twee specifie-
ke keeperstrainingen zijn”.  

Maik zijn ontwikkeling als keeper gaat 
goed. Als het goed is, stroomt hij volgen-
de jaar dan ook door naar de JO19 van 
SC Cambuur. Ontwikkelpunten zijn er 
nog wel volgens Maik: “Bij de hoge voor-
zet van de zijkant ‘uit’ durven komen en 
de geplaatste trap met links’. Mijn sterke 
punten daarentegen zijn het één tegen 
één spelen en buiten de 16 meter durven 
komen”. Op de ontwikkelpunten wordt 
volop getraind welke na verloop van 
tijd weer worden geëvalueerd. “Trainers 
moeten ontwikkeling en potentie in je 
blijven zien”, aldus Maik.

Hoogtepunt tot nu toe is het trainings-
kamp naar Barcelona, iets wat dit seizoen 
ook weer op het programma staat. 
Ambities zijn er ook: “Het eerste team 
van SC Cambuur halen en wie weet ooit 
nog eens bij een mooie Eredivisieclub 
spelen…AZ of PSV.

SC Joure wenst Maik in ieder geval 
heel veel succes toe om deze mooie 
ambities waar te maken. 

TALENTEN SC JOURE 
NU BIJ ANDERE CLUBS:

 maik 
 stuiver 

 “ Trainers moeten  
 ontwikkeling en 
 potentie in je 
 blijven zien “ 
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1998 Team Fré stopt mei it kuorballen
Ferhalen en anekdotes fan 20 jier feteranenkuorbal - 

Team Fré bestiet út kuorballers/sters, dy ’t yn de top teams fan SC Joure spile ha. Yn 1978 ha se  in team fan jonge feteranen 
makke om noch in tiid lekker dit spultsje te spyljen. Se dienen mei yn de gewoane kompetysje.
It wie net allinnich it spultsje mei de bal wat belangryk wie, mar se hawwe ek jierren it klupblêd yninoar setten. Earst yn 
de Súderfjildskoalle en letter yn de kantine fan de sportklup. Sa hawwe se hiel wat rûntsjes om de tafel rûn,  oan de ein 
sieten de “nieters” fan de ploech. Letter is hjir ek noch it skjinmeitsjen fan de kantine by kaam. Om de 4 wiken stiet team Fré 
ynskreaun. We komme dizze minsken ek noch tsjin as besoarger fan it klupblêd en as ferkearsregelers. Natuerlik wurkje se 
hurd, mar it belangrykste binne de ferhalen fan en oer inoar en de lêste jierren de sykten dy ’t derby komme.

Tineke Zoetendal soarget der altyd foar dat we wer út iten 
moatte, of earne hinne gean. Bygelyks de finzenis yn Fean-
huzen, kloatsjitte of golve op in lytse baan.Sa wiene we jier-
ren ferlyn by Yankee doodle yn Drachten. Hjir koe elkenien 
sels útsykje wat hy/sy op it board ha woe. It each is soms 
grutter dan de mage. Johan begûn te switten oer syn lea en 
efkes letter gie hy fan syn stokje. Lokkich wie der in frou, dy 
’t krekt har EHBO diploma helle hie. Al rille gau kaam hy wer 
by, mar spitigernôch rekke hy wer út de tiid. Sy pakte de 
tillefoan en belle 112. Binnen 5 minuten stie de ambulânse 
en plysje foar de doar. Johan yn de ambulânse mei nei it si-
kehûs. Hjir waard hy fan alle kanten ûndersocht en besjoen, 
mar alles wie wer gewoan. Mar se woene him der in nacht 
hâlde. Johan moast doe in papier ûndertekenje dat hy op 
eigen ferantwurding werom mocht. Der gong in grut joe-
chei op doe’t hy yn Yankee Doodle werom kaam. Dat Pieter  
de knop fan it soft iis net ticht krije koe en syn iisko grutter 
en grutter waard soarge foar noch mear hilariteit.

Korfballers van SC Joure 5 grossieren in kampioensfoto’s 
(Jouster Courant 1986)

Het vijfde senioren twaalftal mag zich in hun competitie 
voor de zoveelste keer het beste twaalftal noemen. De 
meeste spelers en speelsters weten de laatste jaren haast 
niet anders dan kampioen te worden. Allemaal hebben 
ze een lange korfbalperiode achter de rug. Het echtpaar 
Harm en Chris Brink vanaf het begin van de oprichting 26 
jaar geleden, evenals Tineke Zoetendal. Klaas en Tineke de 
Jong zijn ook al vele jaren actief. In hun album prijken een 
heleboel kampioenfoto’s. de andere leden van dit twaalftal 
doen de laatste jaren ook niet anders dan foto’s verzamelen 
en dat gaat soms dubbel op in één competitiejaar, zowel 
van de micro als van de veldcompetitie. De vriendschap 
en genegenheid onder elkaar is de animator om door te 
blijven gaan.

Boppeste rige: Tjitske, Fré, Germ, Harm, Piet, Lubbert en Klaas.

Ûnderste rige: Durkje, Tineke, Alie, Tineke en Fintsje.

De “semi-oudjes” doen het korfballen nog goed (Jouster 
Courant 16 mei 1990) 

Op zaterdag 17 maart 1990 werd het twaalftal van Sc. 
Joure, het “oudere jongere korfbalteam” wederom kampi-
oen. Een vereniging binnen de vereniging, zoals ze weleens 
wordt genoemd, wordt gehoond en tevens bejubeld, maar 
is alles behalve “doorsnee”.
De leeftijd van de spelers varieert van 42 tot 52 jaar. Dat 
betekent dat het merendeel van  de wedstrijden wordt 
gespeeld tegen tegenstanders, die zo’n 20 à 25 jaar jonger 
zijn. “Het hadden onze kinderen kunnen zijn”, aldus een van 
de speelsters, die zelf al “beppe” is. De   zogenaamde “oude 
kern” stamt nog uit de de tijden van AKC *uit Akkrum  en de 
meeste spelers kennen elkaar dan ook al twintig jaar.
Volgens de spelers van het team worden er nogal eens wat 
denigrerende opmerkingen over het team geplaatst. Eén 
van de spelers: Op een wedstrijd werden we vergeleken 
met de bewoners van een bepaald bejaardenhuis uit de 
omgeving. Op zo’n moment laten we dan dus ook duidelijk 
zien, dat we daar nog lang niet aan toe zijn.
 *Klaas de Jong en Lubbert de Zee wiene de “jutters” út dit 
team. Hjirby waard de bal ûnderhânsk nei de koer smiten. 

Komt dit noch út de tiid fan AKC? Der binne ferskate “jut-
ters” fan ôfstân troch de koer ploft.
De âldsten fan dizze ploech binne yn de 80, mar as we bij 
elkoar binne, dan prate we mei elkoar as binne we noch 30. 
We moatte net ferjitte dat we ek fertriet mei makke ha. Sa 
binne yn dizze jierren Germ van der Veen, Betty Zoetendal, 
Klaas de Jong, Eppie Snip, Gerrit van Walinga en Djoeke 
Wagemakers  al ferstoarn.
Oan it ein fan it kuorbal seizoen waard der in  feestje  by 
Gjalt en Tine fierd yn it kluphûs. Dat it der soms mâl om ta 
gie, komt sa no en dan wer werom yn de ferhalen. Tineke 
en Chris hiene de hiele jûn oan de bar sitten mei it drinken 
fan sjerry. Doe ‘t se oan de ein fan de jûn nei hûs ta soenen, 
foel dit raar tsjin. Se stiene net mear sa stevich op de fuot-
ten.  Mei fallen en opstean binne se thús kaam.
As Herre wat op hie, dan liet hy ús sjen dat hy op syn 
knibbels rinne koe. Op in kear wie it bûten noch moai waar. 
We moasten mar in kampfjoer meitsje, sei Eelke.  De beane 
stokken fan Gjalt wiene goed foar it fjoer. Eelke helle by 
Johan de fiters út de skuon, want der moast earst wol goed 
fjoer yn. Doe ha we noflik bûten sitten.
 Bareld Bijma kaam tafallich dizze jûn lâns. Hy hie dit team 
heech stean yn syn noarmen en waarden. De eagen foelen 
him hast út de holle, doe ‘t hy seach hoe as dizze ploech 
oan it feest fieren wie.
We moatte hjoed tsjin de “pakes en beppes” spylje. Mar 
“pake en beppe”  gienen meastal mei de punten nei hûs. 
Underfining en slim spyljen joegen faaks de trochslach. Yn 
Jobbegea rûnen Fré en Piet foarop mei harren grize hier. 
Doe kamen der in pear jonkjes om de hoeke fan it klaaihok 
en seine: “O, bejaardenkorfbal!!
Fierders wienen we in kear by “Waterpoort”,  doe ’t in dame 
frege as Christa net spile. Ik andere, “Né, dy docht net mear 
mei”. “Gelokkich”, sei se: “Ik bin bang foar har en se knypt je 
ek noch yn de kont”.
Sa waarden we ek wolris oansprutsen op ús taalgebrûk. Dat 
wie mooglik wol sa, mar dit team, mei in kristlike eftergrûn, 
wie hiel goed yn lichaamlik geweld. Fan “Ha jo neiste leaf 
“, hienen se net heard. Wy gongen mei blauwe plakken en 
ûnder de skrammen nei hûs. Lubbert wie hjir  klear mei, Hy 
joech syn tsjinstander in skop ûnder de kont, sadat dy de 
oare deis op it tsjerkebankje der noch lêst fan hie. Lokkich 
hie de skiedsrjochter hjir neat fan sjoen.
Nei in oerwinning sieten we meastal nei yn “De Stuit”. En as 
we dan nei hûs ta gienen, dan wienen der spilers by, mei 
noch wat tefolle enerzjy. Dy lieten dan thús noch even de 
pannen op it dak rammelje. Tineke Z. kaam de oare moarns 
lâns om te sjen as de pannen noch te plak leine.

Boppeste rige: Klaas, Fintsje, Durkje, Tineke Z, Betty, Harm en Tineke J,

Ûnderste rige: Lubbert, Fré, Christa, Piet en Germ.

Yn dit team spylje ek in pear stellen en dat soarge soms 
tiden foar rebûlje. Yn in wedstriid rûn Harm de kantsjes der 
wat of. Christa sei dat hy him wat mear ynspanne moast, 
mar Harm reagearre der net op. Hy run nei de skiedsrjoch-
ter ta en sei: “Kin jo dy frou net út it fjijd stjoere?”. It hat in 
wike hiel stil west by harren thús, want út stiifkoppigheid 
ha se in wike lang gjin wurd tsjin elkoar sein.
Der waard altyd mei respekt oer de tsjinpartij praat. Mar 
der is ien tsjinstandster  dy ’t negatyf nei foaren komt. Dat 
wie Lutz fan “De Trijehoek”. Sy besocht dy op alle manieren 
út it spul te heljen. Net dat we sels ek net fûl wienen, mar 
sy die dit op in ûnsympatike wize. Se swaaide kontinu mei 
har hannen foar it gesicht, hie al in taalgebrûk dat yn dizze 
tiid hiel normaal op it fuotbalfjild is en gie as it nedich wie, 
mei har proppen op de teannen by ús stean. Lokkich ha de 
froulju der neat oan oerholden, mar sportyf wie se wis net.
Yn de klaaikeamer spile him ek it ien en oare of. Harm lei 
as “warming-up” syn shirt altyd even op de radiator. Fré 
wikkele mear as 20 m. ferbân om syn knibbels en Lubbert 
hie in reade bûsdoek yn syn bûse, om it swit fan syn holle 
te faaien.Fré wie in kear syn handoek ferjitten. Mar ….. gjin 
punt. Lubbert skuorde dy fan him yn twaen en joech in 
helte oan Fré.
Team Fré  wie foar in skiedsrjochter net altyd moai om 
te fluitsjen. Der siet in soad ervaring yn dit team, mar se 
wisten it ek altyd better. Sa besochten we de skiedsrjochter 
dan te helpen. Mar ien wie der net fan tsjinne en joech Lub-
bert in giele kaart. Mar  de skiedsrjochter sei derby: “Dizze is 
foar it hiele team!!!” ( Lekker f 25,00)
Tineke de Jong, Tineke Zoetendal, Christa en Harm Brink, 
Fintsje en Johan Schuurman, Durkje Dijkstra, Tjitske Tadema 
, Alie de Wrede, Fré Koelma, Lubbert de Zee en Piet Veen-
stra. 
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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:  Jelmer Swart
Leeftijd:  9 jaar
School:  It Haskerfjild
Leukste vak/les op school: Gym
Hobby naast SC Joure:  Zwemmen
Favoriete muziek:  Fource
Favoriete game(s):  Brawl Stars
Favoriete website(s): YouTube
Wat wil je later worden:  Profvoetballer
Speelt bij SC Joure in:  JO10-2
Welke Positie:  Rechtsmid / mid mid
Wie is/zijn je trainer(s)/Coache(s):  Gertjan Zoetendal

Leider/coach(es):  
Favoriete club(s):  SC Heerenveen en Tottenham Hotspur
Favoriete speler(s):  Mitchell van Bergen en Harry Kane
Leukste moment bij SC Joure:  De allereerste keer dat ik kampioen 
 werd, bij JO8
Nog een tip voor SC Joure?  Een nieuw trainingsveld, dan ga ik wat  
Wat mis je? Wat kan beter?  minder vaak door mijn enkel.
 

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

Mara de Jong 
8 jaar
St. Mattheus
Schrijven
Gym / turnen
Kinderen voor kinderen
Just Dance  
YouTube
Juf
MO9-2
Mid en Voor
Mijn heit Roelof de Jong, Elmar Roffel 
en Vienna van Rijswijk
Vienna van Rijswijk  en Aleida Stoker
Oranje leeuwinnen
Lieke Martens
Toen we een keer hebben gewonnen

Geen idee
Wij moeten vaker winnen

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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In het seizoen 2001-2002 was SC Joure zo voor het beker-
toernooi van het district Noord van de KNVB ingedeeld bij SC 
Franeker, Nijland en Workum. Op 21 augustus 2001 speelde 
SC Joure onder leiding van trainer Bert Hollander zijn eerste 
bekerwedstrijd thuis tegen Workum. De bekerwedstrijden 
werden gezien als oefenwedstrijden voor de competitie. 
Het was natuurlijk wel de doelstelling om zo ver mogelijk te 
komen in de beker. Dat had als voordeel dat leider Lammert 
de Groot geen oefenwedstrijden hoefde te regelen in de 
bekerweekenden. Het begin van het avontuur was een een-
voudige 3-0 overwinning op de Workumers. Voor de tweede 
poulewedstrijd gingen de Jousters op bezoek naar Franeker. 
Daar werd de plaatselijke SC getrakteerd op een dikke 0-9 
nederlaag. De laatste poulewedstrijd was tegen het stugge 
Nijland. Maar ook deze wedstrijd werd gewonnen, zij het 
nipt met 2-1. Dat betekende dat SC Joure als poulewinnaar 
doorbekerde. 

In de eerste knock-outronde was vijfdeklasser Donkerbroek 
de tegenstander. Onder regenachtige omstandigheden 
werd op 21 oktober met dubbele cijfers gewonnen. Het 
werd 0-12 met 5 doelpunten van Arnold Haanstra. Weer een 
ronde verder. Nu rolde het onbekende Zandpol als tegen-
stander uit de koker. Op eigen veld boekten de Jousters een 
monsterzege op de Drentse zesdeklasser. Het arme Zandpol 
werd met maar liefst 14-0 verslagen. Vlak voor de winter-
stop was de volgende bekerwedstrijd. De tegenstander was 
wederom een onbekende voor SC Joure. Het Groninger 
Godlinze, uitkomend in de vierde klasse, kwam op bezoek in 
Joure. Het liep deze wedstrijd iets stroever bij de thuisclub, 
maar uiteindelijk werd Godlinze met een 3-1 nederlaag naar 
huis gestuurd. Dus de mannen van trainer Bert Hollander, 
assistent-trainer Henk Zoetendal en leider Lammert de Groot 
konden na de winter hun bekeravontuur in de vierde ronde 
voortzetten.

Het jaar 2002 was al bijna vier maanden oud voordat er op 
Koninginnedag werd afgereisd om het op te nemen tegen 
eersteklasser VV Emmen. Ook deze tegenstander werd over-
tuigend aan de kant gezet. Met een 1-4 overwinning stapten 
de Jousters in de bus huiswaarts. De volgende bekerronde 
stond 9 dagen later al op het programma. Be Quick Dokkum 
was de volgende tegenstander die aan de zegekar gebon-
den moest worden. Voor de Jouster speler Richard Elsinga 
een bijzondere wedstrijd. Hij was namelijk behalve speler bij 
SC Joure ook trainer van Be Quick Dokkum. Als trainer van 
Be Quick Dokkum zag hij hoe zijn team overtuigend werd 
verslagen. Door twee doelpunten van Arnold Haanstra en 

een van Dick Schuurman stond er na 90 minuten 3-0 op het 
scorebord op sportpark De Hege Simmerdyk. Nu stond SC 
Joure in de kwartfinales, als enige tweedeklasser tussen zes 
hoofdklassers en een eersteklasser. De kwartfinale voor SC 
Joure werd een thuiswedstrijd tegen hoofdklasser Achilles 
1894 uit Assen van trainer Gerry Hamstra, tegenwoordig 
technisch manager bij SC Heerenveen. De Assenaren kwa-
men van een koude kermis thuis. Ze werden met maar liefst 
5-1 afgedroogd. Doelpuntenmakers waren Dick Schuurman 
(2), Johnny de Jonge, Arnold Haanstra en Fries Minnema. De 
halve finale was een feit. 

In de halve finale op zaterdag 25 mei stond een uitwedstrijd 
naar hoofdklasser Harkemase Boys op het programma. Het 
werd een echte bekerthriller op sportpark De Bosk tussen 
twee teams die aan elkaar waren gewaagd. In de eerste helft 
was SC Joure de bovenliggende partij, in de tweede helft 
drongen de Harkemase Boys aan. Maar gescoord werd er 
niet. Strafschoppen moesten dus de beslissing brengen. In 
de strafschoppenserie keerde doelman Germ Huitema twee 
keer een inzet van een Harekiet. Omdat de Jousters vier keer 
scoorden vanaf elf meter ging SC Joure naar de finale! Het 
bleef na de wedstrijd nog lang onrustig in de kantine van 
Harkemase Boys waar gevierd werd dat de finale was bereikt. 
De enige die daar iets minder blij mee was, was de buschauf-
feur die lang moest wachten voordat hij de feestvierders 
terug naar Joure kon brengen. Na het feest stond vier dagen 
later de finale van de districtsbeker op het programma. 
Tegenstander was hoofdklasser Flevo Boys dat in de halve 
finale Be Quick 1887 uit Groningen had geëlimineerd. Plaats 
van handeling was bekend terrein voor SC Joure, namelijk de 
thuishaven van Harkemase Boys. Wie een spannende finale 
had verwacht kwam bedrogen uit. Het talrijk aanwezige pu-
bliek keek met open mond toe hoe SC Joure polderbewoners 
overklaste. Ook op de Jouster bank keken de begeleiding en 

Het seizoen 2001-2002 is een van de meest memorabele seizoenen in de historie van de voetbalaf-
deling van SC Joure. Het eerste elftal van de zaterdagafdeling werd kampioen in de vierde klasse en 
ook voor de zondagafdeling was het een seizoen om nooit te vergeten. Het eerste, tweede en derde 
elftal werden kampioen. Het vlaggenschip van de zondagafdeling werd onder leiding van trainer 
Bert Hollander voor het eerst in de historie kampioen in de tweede klasse. Daarnaast schreef dit 
elftal geschiedenis in het bekertoernooi van het district Noord van de KNVB en in de landelijke 
KNVB-beker. 

De selectie van SC Joure bestond dat seizoen uit de keepers Germ Huitema en Jan Arjen Kooi en de 
veldspelers Iwan de Jong, Paul de Vries, Klaas de Jong, Luut de Zee, Martijn Zwaga, Tjitze Jan de Groot, 
Cor Dijkstra, Richard Elsinga, Fries Minnema, Henk Herder, Arnold Haanstra, Dick Schuurman, Johnny 
de Jonge, Johnnie Dölle, Ronnie Nolles en Laurens Melein.

Het bekeravontuur van de 

´BENDE VAN BERT´

26 27



wisselspelers elkaar met grote verbazing aan. Door doelpun-
ten van Arnold Haanstra, Johnny de Jonge, Ronnie Nolles en 
Johnnie Dölle leidden de Jousters bij rust met 4-0. De tweede 
helft was een formaliteit. De score werd nog uitgebreid naar 
5-0 door Henk Herder en Johnnie Dölle bepaalde de eind-
stand op 6-0. Na het laatste fluitsignaal mocht aanvoerder 
Klaas de Jong onder luid gejuich de noordelijke districts-
beker in ontvangst nemen. Een bijzondere prestatie om als 
tweedeklasser de beker te veroveren.

Het sprookje van de bende van Bert was hiermee niet ten 
einde. Op 8 juni mocht SC Joure het eigen sportpark  
De Bataven en Hilversum ontvangen, de bekerwinnaars van 
het district Oost resp. district West I. In een halve 
competitie moesten deze drie teams uitvechten 
wie er naar de landelijke bekerfinale zou gaan.
In de eerste wedstrijd werden De Bataven met 4-0 
aan de kant gezet door doelpunten van Johnny 
de Jonge, Dick Schuurman en Arnold Haanstra (2).  
Omdat Hilversum ook van De Bataven won,  
moesten de Jousters met Hilversum uitvechten 
wie de landelijke finale mocht gaan spelen.  
De Hilversummers konden tot 3-3 bijblijven, maar 
daarna nam SC Joure afstand en won uiteindelijk 
afgetekend met 7-3. De doelpunten werden  
gemaakt door Henk Herder (3), Dick Schuurman 
(2), Arnold Haanstra en Ronnie Nolles. 
De landelijke finale was bereikt. 

Op het veld van VRC in Veenendaal was hoofdklas-
ser Tonegido uit Voorburg op 15 juni de tegen-
stander. Tonegido was uiteraard favoriet en had 
ook een veldoverwicht. Maar onder het oog van 
de vele meegereisde supporters uit Joure slaag-
den ze er niet in om echt gevaarlijk te worden 
voor het doel van keeper Germ Huitema. SC Joure 
kreeg in de counter een paar goede kansen, maar 
slaagde er ook niet in om te scoren. Na de regu-
liere speeltijd was het 0-0 en strafschoppen moesten dus de 
beslissing brengen. Beide teams schoten hun eerste 9 straf-
schoppen raak. Maar bij de tiende penalty voor SC Joure ging 
het mis. De keeper van Tonegido keerde de inzet van Luut 
de Zee. Tonegido scoorde vervolgens wel en werd daarmee 
winnaar van de Amstel Cup voor amateurs. 
Bij SC Joure was de teleurstelling uiteraard groot, maar al 
gauw beseften begeleiding en spelers dat ze een unieke 
prestatie hadden geleverd. Er kon worden teruggekeken op 
een geweldig seizoen en een prachtig bekeravontuur. Maar 
een rode badjas was nog mooier geweest…

Door de winnen van de districtsbeker plaatste SC Joure zich 
voor het volgende seizoen 2002-2003 voor de landelijke 

KVNB-beker. René Geertsma, Geert Jelle de Vries en Harry 
Wijbenga waren de selectie komen versterken. Ook in dit 
toernooi deden de Jousters weer van zich spreken. SC Joure 
werd ingedeeld in een poule met Urk, Genemuiden en 
Cambuur. SC Joure begon met een uitwedstrijd op Urk. De 
mannen van het voormalige eiland waren duidelijk te sterk 
en wonnen met 3-0. Daarna volgde een thuiswedstrijd tegen 
Genemuiden. Dit keer lieten de mannen van Bert Hollander 
zien waar toe ze in staat waren. Na een ruststand van 2-2 liep 
het Jouster team uit naar 6-2. Arnold Haanstra en Johnny 
de Jonge scoorden tweemaal en Dick Schuurman en René 
Geertsma elk een keer. 

De laatste poulewedstrijd was thuiswedstrijd tegen Cam-
buur. Dit werd een spectaculaire wedstrijd met weer veel 
doelpunten. SC Joure kwam drie keer op voorsprong, maar 
steeds maakt Cambuur gelijk. De Leeuwarders kwamen ook 
een keer op voor, maar konden de voorsprong niet vasthou-
den. Zo stond na 5 kwartier voetballen 4-4. In de slotfase 
waren de Jousters doeltreffender en namen afstand door 
twee doelpunten van Dick Schuurman. Ze winnen met 6-4 
tot afgrijzen van trainer Rob McDonald van de Leeuwarder 
profclub. Door de overwinning gingen Cambuur en SC Joure 
door naar de volgende ronde. Op Urk waren ze woedend op 
Cambuur. Daar gingen ze ervan uit dat de profs van Cambuur 
de amateurs uit Joure wel zouden verslaan, waardoor Urk 
door zou zijn gegaan. 

Voor de volgende ronde werden er lichtmasten rond het 
hoofdveld in Joure geplaatst. Op 6 november kwam Jong 
Vitesse op bezoek. Dat de club uit Arnhem het duel zeer 
serieus nam bleek wel uit het feit dat de trainer de compe-
titiewedstrijd SC Joure – Sneek had bezocht en dat team 
versterkt was met een aantal spelers uit de A-selectie, o.a. 
Didier Martel, Jhon van Beukering en Michael Dingsdag. In 
een spannende wedstrijd wist de thuisclub af te rekenen met 
de Arnhemmers. De 2-1 overwinning was verdiend. Arnold 
Haanstra nam de beide Jouster doelpunten voor zijn reke-
ning. Het bekersprookje duurde nog even voort.

In de derde ronde rolde FC Groningen als tegenstander uit 
de koker. Voor het bezoek van de Groningers werden  
tribunes langs het hoofdveld gezet. Op 4 december begint 
SC Joure voor 4000 toeschouwers aan een wedstrijd waar 
nog vaker over gesproken zou worden. De Jousters nemen 
brutaal de leiding door Johnny de Jonge die de bal snoeihard 
tegen de touwen schiet. De spits maakte er in de eerste helft 
ook nog 2-0 van als de bal na een klutsbal voor zijn voeten 
komt. Een sensatie hing in de lucht. Helaas maakte Sander 
van Gessel vlak voor rust de aansluitingstreffer. Na rust komt 
FC Groningen al vlot op 2-2 via Martin Drent. De Jousters 
houden lang stand, maar in de 85e minuut kopt Martin Drent 
de 2-3 binnen en bezegelt daarmee de uitschakeling van SC 
Joure. Maar wat als Johnnie Dölle op 2-2 de grote kans wel 
had benut…. helaas lag doelman Roy Beukenkamp in de 
weg.

Met gepaste trots verliet SC Joure het bekertoernooi. 
De Jousters hadden gevochten als hyena’s, aldus Johnny 
de Jonge bij SBS6. Met deze prestatie werd Joure en in het 
bijzonder SC Joure op de kaart gezet en was er veel respect 
en bewondering voor deze unieke prestatie. Wat blijft is heel 
bijzondere herinnering voor heel veel mensen die erbij zijn 
geweest. 

Luut de Zee

Eredivisionist worstelt zich na 2-0 achterstand alsnog
langs amateurclub SC Joure 

Doorjan Mennega

joure ƒ Het heeft bloed
zweet en tranen gekost 
maar FC Groningen zit bij
de laatste zestien in het
KNVB-bekertoernooiDe
profs die zich ØØn helft 

lang als amateursgedroegen

gen worsteldenzich na 
een 2-0 achterstandop
het nippertje langs de
zondag-eersteklasserSC
Joure 2-3 Martin Drent 
maakte vlak voor tijd het
winnende doelpunt In
het Oosterparkstadionis
Haarlem begin februari 
FC Groningens volgende 
bekeropponent

Met een gevoel van tevredenheid
heid kan FC Groningen onmogelijk

mogelijk op de wedstrijdterugzien
rugzien Na de rust herstelde
de eredivisionist zich weliswaar

waar maar in de eerste helft 
was het optreden van de 

ploeg gŒnant SC Joure 
troefde FC Groningen toen

volledig af De Friezen waren 
agressieverin de duels had-

hadden

den een groter loopvermogen
en voetbalden ook beter De 
hartverwarmende dadendrang

drang leverde de thuisclub
een 2-0 voorsprong op
Johnny de Jong een plaag
voor de Groninger verdedigers

gers maakte beide doelpunten

ten
FC Groningen slap en slordig

dig aan de wedstrijdbegonnen
nen bracht er aanvankelijk
niets van terecht De ploeg
mocht van geluk spreken dat
Sander van Gessel vlak voor
de rust tegen scoorde Het
weerhield trainer Ron Jans
niet om Glen Salmon nog
voor de pauze in te brengen
De Zuid-Afrikaan - Martin
Drent had in de spits de voorkeur

keur gekregenlosteloste de falende

lende Hugo af

Pas in de tweede helftdrong
bij FC Groningen het besef 
doordat het de mouwen hoog
op moest stropen wilde het 
uitzicht blijven houden op de
volgende bekerronde en de 
dreigende blamage nog afwenden

wenden Geruggensteund
door de snelle gelijkmaker
van Martin Drent die een 
voorzet van Kurt Elshot inkopte

kopte drong FC Groningen

Ron Jans
(trainer FC Groningen

Wij komenhierheel goed
weg De voorsprong van
joure in de eerstehelft was
verdiend In de tweede helft

hebben wij wat beter 
gespeeld maar tien

minutenvoor tijdkwamen
wij heel goed weg toen een 
speler van joure tegen de
benen van Roy Beukenkamp
aanschoot In de duels
gaven we niet thuis We
stonden er niet als een team 
En de technischeuitvoering
was ook slecht We hebben

op allefronten een hele
slechteprestatie neergezet 
Het is toch onderschatten 
van de tegenstander
geweest Het zit hem in het 

hoofd Dit is de wedstrijd
van joure geweest 
niet van FC Gronin- �

de thuisclubin het tweede bedrijf

drijf ver op de eigen helft terug

rug
Maar de profs kropen in de

81e minuut door het oog van
de naald toen Johnny Dolle

vrij voor Roy Beukenmap tegen

gen de doelman van FC Groningen

ningen aanschoot Uit een 

hoekschop van Jordi Hoogstrate

strate sloeg Martin Drent 
even later nogmaals toe opnieuw

nieuw met het hoofd en
kwam FC Groningen toch nog
met de schrik vrij Maar de
sympathie ging uit naar SC 
Joure

JOURE-CRONINCEN 2-3

SC Joure Huitema Iwandejong GeertJel Ie de Vries Klaas de Jong Paul de 

Vries Minnema (72 De Groot Haanstra Geertsma (72 Wybenga Dolle

De Jonge Schuurman (62 Nolles 
FC Groningen Beukenkamp Elshot Boekweg Van Gessel FlorØn Hoogstrate

strate Hugo (43 Salmon Matthijs (89 Hardarson Landerl Drent Tuhuteru

teru (10 Bronkhorst

Scoreverloop23 De Jonge1-0 37 De Jonge2-0 40 Van Gessel 2-1 56 Drent
2-2 85 Drent2-3
Gele kaart Iwande Jong Klaas de Jong(SC Joure Salmon (FC Groningen
ScheidsrechterVan Dongen 
Toeschouwers 4000 

Bekerpotje levert 28 euro op
joure ƒ SC Joure heeft genoten

ten van het avontuurin het
toernooi om de Amstel Cup
Na de zeges op Cambuur en
Vitesse 2 kwam er gisteravond

avond tegen FC Groningen
niettemineen einde aan (2-3
Even overwoogJoure uit te 

wijkennaar het Abe Lenstrastadion

stadion Na beraadwerd toch
gekozenvoor de eigen omgeving

ving Liefst4000 supporters 
onderwie PSV-doelmanJelle
ten Rouwelaar trotseerden 
de kou Ze waren goed voor
een recette van 28 euro 

Martin Drent torent hoog bovende verdedigers van Emmen uit De lange Groningerscoorde twee keer Foto DennisF Beek
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SC Joure zet Cambuur flink te kijk
Door Gerrit Kloosterman
JOURE - Bert Hollander

kneep zich in de arm of het

allemaal wel waar was en

hij niet droomde De 1500 
toeschouwers bij

Joure-

Cambuur vielen van de ene
in de andere verbazing
Cambuur-trainer Rob Mc-

Donald ergerde zich bont
en blauw aan zijn spelers
en was ’not

amused’
maar

de neutrale toeschouwer
vermaakte zich gisteravond

avond kostelijk op het

prachtige Jouster sportcomplex

complex Het zag een
krankzinnige wedstrijd
waarin eersteklasser Joure
de profs van Cambuur met
6-4 te kijk zette

Cambuur had beducht moeten 
zijn voor de bekerreputatiedie
cupfighter Joure in razend tempo

po heeft opgebouwd De hautaine

ne houding werd afgestraft en

de bvo leed pijnlijk gezichtsverlies

lies De overwinning van Joure 
was verdiend tegen een Cambuur

buur dat in defensief opzicht
maar wat aanrommelde

Op Urk werd gisteravond de

uitslag met een mengeling van

verbazing en woede ontvangen 
Had Cambuur soms de C-junioren

ren naar Joure gestuurd vroeg
men zich daar af De Urkers
wonnen met 2-4 van Genemuiden

den maar het was onvoldoende

de voor de volgende bekerronde

de omdat Joure het betere
doelsaldo heeft 

Datzelfde Joure had zaterdag
weer met 8-2 van de A-junioren
van SC Heerenveen de ploeg
van Henk Herder verloren Uitgerekend

gerekend diezelfde Herder nam 
gisteravondafscheid van Joure
en van een mooie carriŁre in

het amateurvoetbal De 35-jarige

ge veldheer op het middenveld
met een paar kilootjes overgewicht

wicht degradeerde zijn directe
tegenstander Hakim Chatouani 
tot een beginneling � Onze
duelkracht was formidabel
constateerde Herder � En we 
speelden hiermee Hij wees
naar zijn hart

Er waren enkele spelers die tot 

op het bot gemotiveerd waren
zoals RenØ Geertsma en Johnny
de Jonge Beiden hebben een
Cambuur-verleden Geertsma
20 jaar nog maar zag een nieuw
verblijf in het tweede van Cam-

buur niet zitten � Sa’n wedstriid
bringt altyd wat ekstra’s mei 

constateerde hij � Mar ik ha gjin

in wrok want ik ha moaie jierren

ren by Cambuur han Mar dit

risseltaat is fansels fantastys 

Hij brak de score open door zijn

aanstaande zwager Ale Geert 
de Vries te passeren

McDonald hield veel gelouterde

de spelers aan de kant maar
ook Joure miste enkele belangrijke

rijke spelers zoals Arnold
Haanstra Geert Jelle de Vries
en Luut de Zee Dus was in dat

opzicht de stand min of meer
gelijk Daar kwam nog bij dat de 

profs gisteren niets hoefden te

doen terwijl de Jousters er een

werkdag op hadden zitten

� Onvoorstelbaar hoe onze ballen

len steeds weer achter hun de- defensie

fensie konden ploffen vond
Hollander McDonald zuchtte

diep � Zes tegendoelpunten tegen

gen een eersteklasser pffft Ik

dacht dat de jongens die speelden

den het me moeilijk zouden maken

ken voor aanstaande vrijdag
(Haarlem Maar ze hebben het

me gemakkelijk gemaakt Morgen

gen (vandaag red gaan ze praten

ten over premies nou lekker 
dom " In de rust werden de

vleugelaanvallers Schaken en

Lord gewisseld � Ik heb gezegd
’opdonderen’

Schandalig was
het zoals ze speelden en daar
maak ik me zorgen over

Joure-Cambuur6-4 (2-2 26 1-0 Geertsma

ma 28 1-1 Katipana 30 2-1 De Jonge 
43 2-2 Hernandez 46 2-3 (str 

Gootjes 57 3-3 Herder 62 4-3 D� lle
4-4 Hernandez 80 5-4 Schuurman 87 6-

4 Schuurman Scheidsrechter Sterk

Toeschouwers 1500 Gele kaart 
Schuurman (Joure Chatouani Katipana

na (Cambuur
Opstelling Cambuur doel De Vries 

achter Heidens Rogers Ferrier Katipana

pana midden Chatouani (79 Bischop
Hernandez Abma voor Lord (46 Reinders

ders Gootjes Schaken (46 Van Dijk

Cambuur-doelmanAle Geert de Vries zit er na afloop verslagen bij Hij wordt getroost door zijn toekomstige zwager RenØ Geertsma die

hem eenmaal passeerde Foto Simon Bleeker

 Op 4 december begint  
 SC Joure voor 4000 
 toeschouwers aan 
 de wedstrijd 
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Het is te allen tijde mogelijk om stukken + foto’s aan te leveren bij de redactie. Hiervoor kan het 
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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,  
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- Voor een halve pagina: 350-400 woorden.
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Sjoerd-Jaap Wynia, Martijn van Dijk, Wilma v/d Wal

Onze vrijwilligers

Cultuuromslag moet van SC Joure stabiele eersteklasser maken
Door Johann Mast

JOURE - Henk Zoetendal de grote man van
het Jouster jeugdvoetbal kan een glimlach
niet onderdrukken als de naam Jelle ten
Rouwelaar valt De twintig-jarige doelman
van Emmen tekende vorige week een vijfjarig
contract bij PSV en dat is deels de verdienste
van Zoetendal die hem ooit aanraadde op
goal te gaan staan

Ten Rouwelaar is te vroeg vertrokken bij SC
Joure om in het eerste elftal te spelen en dat
is toch een beetje jammer want nu mist de
keeper van Jong Oranje het proces dat bij zijn
vroegere club in gang gezet is Joure profileert

leert zich sinds kort met een nieuw elan De
club wil hogerop
� Een cultuuromslag zo noemt trainer Bert 
Hollander het proces De club die sinds jaar
en dag respect heeft gekregen vanwege de
voorbeeldige jeugdopleiding wil dat het eerste

ste (zondag binnen nu en drie jaar op
het niveau voetbalt dat bij die status past 

� We willen in 2003
in’

de eerste klasse spelen

len zegt Hollander die al de beschikking
heeft over tenminste ØØn speler van hoofd-

hoofdklasse-niveau

klasse-niveau Dicky Schuurman woonachtig
naast het sportcomplex van Joure durfde het
dit seizoen aan om hoofdklassenSneek te verruilen

ruilen voor tweedeklasser Joure

Het geeft aan dat ook Schuurman in de mogelijkheden

lijkheden van SC Joure gelooft Hoe kan het
haast ook anders want met 40 jeugdteams en
in totaal zo’n 600 voetballendeleden heeft de 
club potentie Bovendien wordt met ingang
van komend seizoen -als alles goed gaat -het
nieuwe sportcomplex in gebruik genomen
De club heeft straks de beschikkingover drie

nieuwe velden een tribune met daaronder
acht nieuwe kleedkamers en een massageruimte
ruimte Het project kost in totaal zon � 3
miljoen waarvan de gemeente Skarsterlan
het grootste deel ophoest

� Wy ha de aide klubgebouwen al ferkocht
dus ik hoopje dat wy gau oer it nije beskikke
zegt Zoetendal die zo’n tien jaar leiding gaf
aan de Jouster voetbalschool Zoetendal is

tegenwoordig trainer van enkele jeugdteams
en gaat volgend seizoen Bert Hollander assisteren

teren bij de selectie

De oude meester (zoals Hollander hem 
noemt is optimistisch over de toekomst van
Joure zijn club Zoetendal � Mei jonges as
Oebele Schokker in earstejiers friunior notabene
bene en Johnny Dolle ha wy beslist talint yn 
’e h� s Wy wolle nei de earsteklasse en op termyn

myn sels nei de haadklasse

Als de Jouster ambities maar reºel blijven
want grote broer SC Heerenveen loert op de
talenten van de club en ook FC Groningen en
Emmen weten inmiddels waar Joure ligt
Henk Herder keek gisteren namens de Feansters

sters al naar de verrichtingenvan Schokker
die mogelijk volgend seizoen terug naar Heerenveen

renveen gaat

� Dat zou jammer zijn maar we hebben een
samenwerkingsverband met Heerenveen
Misschien staUen ze spelers bij ons want wijmoeten eventueleverhezen toch opvangen
zegt Bert Hollander

Met 62 sponsors heeft Joure het zaakje financieel
cieel in elk geval goed op de rails Onlangs
kreeg eik team nieuwe tenues en de trainers
lopen fai stijlvolle jacks � De ioarige shirts

’ WKtte jan Katoen nt nice op neatien , zegtZtdL ^^X

SC JOURE MOET
LEDENSTOP
GAAN INVOEREN
JOURE - SC Joure met ruim 

vijftig voetbalen en korfbalteams
een van de grotere sportverenigingen
gingen in Friesland verkeert al
teruime tijd in een noodsituatie

ƒr is een nijpend tekort aan 
speelvelden waardoor dezer dagen
gen de impopulaire maatregelgenomen moest worden dat er
zeer binnenkort onmogelijk nieuwe zaterdagvoetballers meer 
feaccepteerd kunnen worden
en ledenstop dus Omdat er

(nog geen concrete plannen bijde gemeente Haskerland zijn omdeze nood te lenigen stagneert
eigenlijk alles zoals de bouw vanmeer kleedaccommodatie een
kantine en een publieksaccommodatie
modatie

In goed overleg met de welwillende
willende gemeente werden inmiddels

middels alle noodoplossingenoverwogen en geprobeerd Hetenige is dat er naast de vier velden
den aan de Blaauwhof binnenkort
kort ook gebruik kan wordengemaakt van het veld echter demavo d Hdd
maar

op dit veld zullen ook de
voetballers uit Vegelinsoordmoeten spelen omdat hun eigen
accommodatie over de kop moet

De gemeente hoopt de komende
de winter tot concrete plannen tekunnen komen wat uitbreidingvan de bestaande accommodatiemet twee of drie velden kan innouden

nouden of de aanleg van eenvolkomen nieuwe accommodatie
Uitbreiding verdient de voorkeur
keur maar daarvoor moet dan
eerst een boerderij aangekochtworden Wethouder Jacob Snijder
der verwacht tot zijn spijt dat erhoe dan ook tenminste nog weltwee jaar een noodsituatie blijft
bestaan ook al omdat eventueleplannen alleen met rijkssubsidies
gerealiseerd kunnen worden

Bauke Bosma bezorgt SC Joure zege tegen Harlingen
Door Simon Visser

JOURE - Zo vader zo zoon gaat lang niet altijd op Wel voor
Eise Bosma en Bauke Bosma Bosma senior was in zijn tijd een
uitstekende speler

bij SC Heerenveen de jongere ’uitgave’
leidde gisteren SC Joure in de inhaalwedstrijd thuis tegen
Harlingen naar een toch wel verdiende 2-0 zege Bauke Bosma
ma nam zelf de openingstreffervoor zijn rekening en bereidde
de in de slotfase het tweede doelpunt voor Eise - en Bauke
Bosma zijn hetzelfde type voetballer ook Bauke beschikt
over een fijne traptechniek

SC Joure-Harlingen stondboven alles in het teken van deconfrontatie tussen de ZoetendalsRonald en Marcel Zoetendal (eentweeling zijn vaste basisspelers bij
SC Joure hun vader Henk traintHarlingen met welke club

hij
intussen het contract met een jaarheeft verlengd Henk Zoetendalzat jgisteren in een wel heel lastigparket Zoetendal is nog altijd eenSC Joure-man in hart en nierenHij traint de 1 A-junioren is jeugdco� rdinatorco� rdinator bij de club en speeltzelf in het veteranenteam
Toch was Henk Zoetendal graagmet een positief resultaat bij SCJoure weggekomen Na een knappepe start is Harlingen de laatsteweken de kluts finaal kwijt Gisterenren werd de derde nederlaag op rij

realiteit SC Joure speelde verrevan goed moest in de tweede helfthet initiatief geheel aan Harlingen

laten maar deed wel wat de gastenten nalieten scoren
Het schort Harlingen aan scorendrend vermogen Ook tegen SC Jourere werd niets afgedwongen in hetzestien meter-gebied Het ontbrakde Friese navenstadbewonersvoorin aan de nodige creativiteitHenk Zoetendal � Der is hurdwurke troch Harns mar foarynwurden fuotballend gjin oplossingssings f� n Sjoen de fjildierhaldinhie Harns wol in punt fertsjinneOver rechts

SC Joure bezit enkele spelersmet veel individuele kwaliteitNiet alleen Bauke Bosma kan goedvoetballen Die kunst verstaat ookLolke Dokkum de rechterspitsdie het in de combinatie dan ookopperbest kan vinden met BosmaAanvallen over rechts daar ligt dekracht van de thuisclub Naastwinst was er ook verlies voor de

Nog voor de rust raakte hij tweespelers kwijt Na een kleine twintigtig minuten kreeg Ronald Zoetendaldal weer last van een dijbeenblessuresure terwijl voorstopper Luut deZee tien minuten later na eenongelukkige botsing met Barendvan Drooge dizzy het veld moestverlaten Onderzoek in het ziekenhuishuis wees uit dat hij een zwarehersenschudding had opgelopenRinse Hofstra en Sietse Moes nog
Joure waren de vervaneersvaneers

t uitvallen van Ronald Zoetendaltendal en Luut de Zee leidde tot denodige omzettingen Die tastten de

nam SC Joure was wel zo verstandigdig geweest de score te openen Inde twintigste minuut speelde Harlingenslingens voorstopper Erik Hoekstra

wel of niet bewust terug op doelter
ter Spreen (Zuidbroek was reso-

resoluut

luut en kende SC Joure in de zestientien meter een indirecte vrije trap
toe Lolke Dokkum lanceerdeBauke Bosma die verwoestend enhoog uithaalde 1-0Na de pauze domineerde Harlingengen maar kwam niet verder daneen inzet van Erik Hoekstra tegende paal Dan deed SC Joure het vijfminuten voor tijd beter BaukeBosma bracht fraai Marcel Zoetendaldal in stellingen die faalde niet 2-0 Het komende half jaar zal Harlingenlingen rechtervleugelverdedigerJohan Nagel moeten missen Alsberoepsmarinier is

hij vandaagvertrokken naar Cambodja

� SShSSfJuSS M
%*?*

ˇT’J
Joure na M

« tegen HarUngen uit een voorzet van Bauke Bosnia (uiterst links Doelman

KinKe fceknor AndrØ Boorsma en Johan Nagel van Harbngen (van links naar rechts zijn kansloos

Foto Lc de Vries 

SC Joure is ijzersterk in finales zaalvoetbal

HOLWEBD - De C-junioren en D-pupillen van Sportclub
Joui

i

wonnen van

ole had men verloren van Franeker (2-3
- � parochie

rZˇS

Zwaagwesteinde (2-1 en FVC (54 Om de derde plaats won Franeker met 2-1

van de *readsjes’

In Ferwerd hadden de Jousters het in de poule moeilijk tegen Be Quick Dokkum

kum (1-1 maar werden Gorredijk (5-0 en Franeker (4-0 simpel opzij
gezet In de

andere poule struikelde Leeuwarder Zwaluwen over SDS waarna Drachten dat

eerder van de
’swealtsjes’

verloren had (1-0 toesloeg 2-1 tegen SDS 7-0 tegen

Harkemase Boys 3-1 tegen Sint Annaparochie Joure pakte het in de finale slimmer

aan en won met 4-1 Om de derde plaats won Leeuwarder Zwaluwen na strafschoppen

pen van Be Quick

Op de teamfoto de Joure D-pupillen Staand van links naar rechts AndrØ Mever

er Jan Wind Jappie ten Boom Midden Arnold Huisman Chris Brattinga Arnold
Haven R� � � Voor Hein Kramer Ronald Benedictus Gert Boersma

gebracht

e Anold Hus Chis Brattinga Arnold
Voor Hein Kramer Ronald Benedictus Gert Boersma

, waardoor de stand in de finale op 4-3 wordt
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Update 
KORFBAL ZAAL
Alle korfbalteams hebben inmiddels een halve competitie gespeeld 
en de standen in de poules worden al steeds duidelijker. De B1 heeft 
een sterke competitie waar de verschillen klein zijn. Het kampioenschap 
is inmiddels uit zicht, maar het team strijdt nog wel voor de ereplaatsen. 
De A1 staat comfortabel in de middenmoot en het kan nog alle kanten 
op. De midweek heeft een zeer zware poule, alle wedstrijden werden 
namelijk verloren. De ploegen zijn veelal onbekenden, maar er is veel 
vertrouwen richting de tweede seizoenshelft. De selectie doet het goed. 
Zowel het eerste als het tweede team strijdt mee om de koppositie. 
Beide teams staan momenteel op de tweede plaats, deze plek geeft aan 
het eind van het seizoen recht op promotie, maar het kampioenschap is 
nog steeds een reëel doel. Wordt vervolgd in de volgende Spil!

OLIEBOLLENTOERNOOI
December 2019, dat was de tijd van Sinterklaas, vuurwerk en natuurlijk 
het traditionele Oliebollentoernooi. Tien teams waren present bij het 
toernooi in de Jouster sporthal Swimfun. De ruim 100 spelers en speel-
sters waren de hele namiddag en avond in de weer voor de felbegeerde 
Germ van der Veen Bokaal. 

De regerend kampioen: Bijbervis deed dit jaar ook mee en was 
vastbesloten de Bokaal weer mee naar huis te nemen. Net als vorig jaar 
bereikten zij de finale en ook deze editie wisten zij aan het langste eind 
te trekken. Gefeliciteerd team Bijbervis met de titelprolongatie. Team 
Bijbervis is het team met de oranje hesjes op de begeleidende foto.

Column
Tussen
de palen
Sinds enkele maanden is er een nieuw 
woord aan ons dagelijkse vocabulaire 
toegevoegd: corona. Zeer recent is 
het ook ons dagelijkse leven binnen-
getreden. Voetbalwedstrijden worden 
afgelast, handen worden niet geschud 
en publieke evenementen gaan niet 
meer door. 

Wat de gevolgen zijn voor korfbal- en 
voetbalcompetities is lastig te voor-
spellen. Dit is een unieke situatie voor 
heel Nederland. De zaalcompetitie van 
korfbal duurt nog drie speelrondes en 
vervolgens begint de veldcompetitie. 
Is het dan organisatorisch überhaupt 
mogelijk deze wedstrijden in te halen? 

Voor de voetbalcompetitie is dit ook 
een vreemde situatie, kunnen de 
wedstrijden later nog ingehaald 
worden of tellen deze wedstrijden niet 
mee? Wat betekent dit voor ploegen 
met titelaspiraties of juist de ploegen 
die dreigen te degraderen? 

Het is afwachten welke beslissingen in 
de komende periode worden genomen 
hieromtrent. Het zal in ieder geval 
rustiger worden op het sportpark. 
Maar ik heb goed vertrouwen dat het 
jubileumjaar op een later tijdstip 
uitgebreid wordt gevierd. Bij deze 
wordt hiervoor een nieuw woord 
bedacht: “SC Joure mentaliteit”, want 
wij denken in oplossingen! 

MH

SC Joure 
WINT INTERNATIONALE WEDSTRIJD
In het najaar van 2019 kreeg de afdeling korfbal een bericht binnen van een Portugees team. 
Zij zouden een aantal dagen in Friesland verblijven, ter voorbereiding van een internationaal  
toernooi in Duitsland, en zij zochten nog een oefenpartner. Na enig mailcontact werd een datum 
geprikt en kon Joure uitkijken naar een bijzondere wedstrijd. 

Op zondag 19 januari 2020 was het dan zover en oefenden de Jouster korfballers thuis tegen het 
Portugese GB Bons Dias uit Lissabon. De eerste ‘interland’ voor de korfbaltak van SC Joure werd een groot 
succes!

In tegenstelling tot de reguliere competitie werd deze wedstrijd met een aantal aanpassingen gespeeld. 
De wedstrijd duurde tweemaal 25 minuten, er werd gespeeld met zuivere speeltijd en er was een schot-
klok. Dit laatste houdt in dat binnen 25 seconden een schot de korf geraakt moet hebben, anders gaat de 
bal naar de tegenstander.

Ondanks deze veranderingen kende Joure een sterke start, waarbij het met vier doelpunten voorkwam. 
Vervolgens wisten de bezoekers knap terug te komen: 9-9. Hierna liepen de Portugezen verder uit en was 
het bij de rust: 12-15. Joure had fysiek over maar de mentaliteit en het spelinzicht van de tegenstander 
compenseerden dit ruimschoots.

In de tweede helft bleef er een kleine voorsprong voor GB Dons Bias op de borden staan. Tot tien  
minuten voor tijd, toen Joure weer wist aan te haken. De Jousters hadden zich helemaal herpakt en in de 
zeer spannende slotfase wist Joure het beslissende gaatje te slaan, 23-21. Met hand en tand wist het deze 
voorsprong te verdedigen.

Een zeer bijzonder wedstrijd voor de Jousters, die onder toeziend oog van een afgeladen tribune een 
prima duel speelde tegen de Portugezen. De ploeg eindigde uiteindelijk bij het toernooi in Duitsland  
als gedeeld zesde.
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Toernooi Commissie 
blijvend in beweging
Het lijkt altijd heel vanzelfsprekend wanneer er weer toer-
nooien binnen de club worden georganiseerd. Alles lijkt 
vanzelf te gaan...niet is echter minder waar. De omroeper, 
de scheidsrechter, teamindelingen,  de ballen… wie regelt 
dat en wat komt er allemaal bij kijken? Binnen SC Joure is de 
toernooicommissie hier verantwoordelijke voor. 

Het begint bij de honderden leden en hun grote passie: 
voetballen en korfballen. Maar ook: 7 sportvelden, 20 kleed-
kamers, een grote kantine en voldoende materiaal. Voeg dit 
samen met een groot aantal vrijwilligers en je hebt alles om 
mooie toernooien te organiseren. Op ons eigen sportcom-
plex, of in de zaal, in bijvoorbeeld Sportfun.

Organiseren kost tijd en moeite. Voor eigen leden doen we 
dit graag. Maar ook als we voor anderen (Voetbal Talenten 
Toernooi, Schoolvoetbal) aan de slag gaan, zijn daar goede 
redenen voor: naamsbekendheid en ledenwerving, kanti-
ne-inkomsten, onze sociale verantwoordelijkheid. Maar ook: 
de mogelijkheid voor eigen leden om ervaring op te doen 
als stagiair, of om voor een sportopleiding studiepunten 
of examen te doen. Dit laatste door mee te helpen bij de 
organisatie en uitvoering.

De Toernooicommissie bestaat uit 3 leden. Daarmee kun-
nen we een toernooi wel voorbereiden, maar niet uitvoeren. 
Gelukkig hebben we veel mensen die ons helpen. En deze 
weten we ook steeds beter te bereiken: scheidsrechters, 
gastdames, ranja-schenkers, kantine, schoonmaak, 

omroeper, materiaal, stagiaires, EHBO, verkeersregelaars. 
Maar ook de junioren- en pupillen coördinatoren, de team-
leiders en uiteindelijk veel ouders zijn onmisbaar schakels. 

Gelukkig zijn de lijntjes kort en is de bereidheid om te hel-
pen groot. Belangrijk vanuit onze commissie: alles grondig 
voorbereiden en begeleiden. De sporters spelen dan een 
goed toernooi. De vrijwilligers hebben dan ook veel plezier 
in het begeleiden. Ze helpen in de toekomst graag nog een 
keer.

SC Joure bestaat 100 jaar! Dat kan niemand ontgaan zijn. 
Zo zijn de voorbereidingen van het jaarlijkse slottoernooi 
op vrijdagmiddag 5 en zaterdag 6 juni in volle gang. Dat 
wordt dit jaar extra feestelijk. Veel meer activiteiten rondom 
het toernooi, feest en muziek na afloop. 
Op zaterdag 13 juni het laatste grote evenement van het 
seizoen: Een groot ‘passend voetbal’-toernooi. Niet alleen 
omdat we als club 100 jaar bestaan, maar ook omdat onze 
eigen Jou’re Specials 15 jaar bestaan.
Bij beide toernooien in juni zijn we betrokken bij de organi-
satie. Maar we weten wat onze taak is, waar we goed in zijn. 
We regelen het speelschema, het materiaal, de uitslagen, de 
prijsuitreiking. We richten ons rechtstreeks op het (voetbal-)
spel en het toernooi zelf.

Zo worden er jaarlijks 5 tot 6 toernooien 
door ons georganiseerd of ondersteund.

We ontvangen regelmatig uitnodigingen van andere 
clubs. Zij vragen SC Joure teams mee te doen aan hun 
toernooien. Deze verzoeken sturen we door naar de 
teamleiding. Vooral als het toernooien in de regio en 
op nog ‘vrije dagen’ betreft.

Het zou in dat verband ook leuk zijn zelf een jaarlijks 
terugkerend toernooi te organiseren, waar ook andere 
clubs op kunnen inschrijven. Dat is lastig: beperkte 
menskracht, druk met ons eigen slottoernooi, en 
vind maar eens een geschikte datum. Hoewel: de 
‘meiden-dag’ van het afgelopen kerstmix zaaltoernooi 
kende opnieuw veel deelnemers van andere clubs. 
Dat was al voor het derde jaar op rij. Het begin van 
een traditie?

100 jaar SC Joure, tradities of niet, 
de Toernooi Commissie is zelf en houdt 
jullie blijvend in beweging!

Bert Lems, Adolfo Moreno & Ed Luttikhuis
toernooicommissie@scjoure.nl

 Aankondiging  
 Slottoernooi,  
 vrijdag 5 
 en zaterdag 
 6 juni 2020 

“In het weekend van vrijdag 5 en  

zaterdag 6 juni vindt weer het jaarlijkse, 

gezellige slottoernooi plaats. Op vrijdag-

middag de jongste jeugd t/m de JO11, op 

zaterdag alle anderen, waarbij de JO17 en 

JO19 ‘s middags bij de senioren deelnemen. 

We nemen met nadruk ook de Korfbal mee in 

dit toernooi. Niet alleen doen de korfballers 

mee in het voetbaltoernooi, de voetballers 

moeten ook met een korfbal-activiteit aan de 

slag! Dit jaar maken we er een extra feestelijk 

weekend van met nog meer muziek, vermaak 

en lekker eten en drinken. 

Met als knallende afsluiter het optreden  

van onze eigen Jouster band:

Dus houd 5 en 6 juni vrij in je agenda 

en kom allemaal naar SC Joure!!!”
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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

Tikkie 
trug 
Anno
Us heit hat neat mei fuotbaljen. Sadwaande wie der eins 
noait op of rûn it fjild te finen. Ut en troch moast er by 
útwedstriden ek wolris foar ús autoride. Dan kaam er dus 
wol op it fuotbalfjild. Mar as’t him barre koe dan siet er mei 
in oare heit yn’e fuotbalkantine te kofje drinken en gong it 
praat neffens my oer de tún, it waar en oer kunde.

Dochs kamen ús heit en mem ien kear by in thúswedstriid 
te sjen. De pake- en beppesizzers woenen nammentlik de 
omkes wolris baljen sjen. Dat moast fansels wêze!  

De wedstriid sil hast begjinne en doe seach ik de famylje ek. 
Wat in timing! Ik wie hjoed rjochtsback, sadwaande koe ik 
nochs efkes oan de kant fan’ t fjild mei harren auwehoere.

Doe kaam de ôftraap. Ik kriich doe fuortendaliks de bal 
wylts ik noch mei de famylje oan de praat wie. De bal moast 
fuort en ek safier mooglik. Ik skeat de bal nei ús keeper, mar 
it wie eins net mear as in FC Knuddebal en de tsjinstander 
sei: tige tank en makke in goal.

It wie hjoed gjin eigen goal mar ús coach Peter van der Kooi 
wie dochs poerrazend. Us heit sei allinnich: “Ik ha it wol wer 
sjoen. Wy sille op hús oan”.

Op’t húske!
Yn Jitskenhuzen hawwe de lju net folle ferdivedaasje. Dus 
op snein mar nei’t tsjerke en dan op sneon mar nei it fuot-
balfjild. It is net oars!

Dizze sneon wie der ek noch in saneamde derby tsjin De 
Jouwer, sadwaande wienen der noch mear minsken nei it 
fuotbalfjild kaam.

De earste helte: ik wit der neat mear fan. Dan skoft: Fansels 
tee en gjin koekje of in stik koeke. Werom op it fjild woenen 
wy wer gau balje, mar wer is eins ús keeper? Dochs wedstri-
idspanning en noch op it húske? Lang om let kaam er dochs 
noch oanrinnen.

De twadde helte: Ik wie hjoed linksback en ik kriich de bal. 
Foarút spylje wie eins net mooglik dus dan mar (blyn) wer-
om op ús keeper.

De Jitskenhuzers seachen myn meneuvels wol en doe 
moasten hja alderraarst  hurd laitsje. Der wie nammentlik 
gjin keeper mear! Us goal wie leech! Hja rôpen ek: “hy is 
benaud en derom sit er wer op it húske!”.

Ik trape no de bal wol blyn nei foaren en der kaam in protte 
opskuor op en rûn it fjild. Benammen Auke Kramer wie doe 
hielendal oer de reade, mar hy gong wol foarop yn’e striid. It 
slagge ús ek om de goal sûnder keeper “skjin” te hâlden.

In Joustermerke kertierke letter wie ús keeper ek werom 
mar Auke (Okke) wie doe noch altiten slim oerémis en skold 
ús keeper de hûd fol. “Hoe krijst it yn dyn harsens om fuort 
te rinnen en neat te sizzen. Do hiest efter, njonken oft om 
myn part yn de goal skite moatten, sa raasde er”.

Ik wit fierders neat mear fan dizze wedstriid. As jo dochs 
nijsgjirrich binne dan kinne jo by de redaksje fan de Ljou-
werter krante it wedstriidferslach opfreegje. Oant safier.

mei freonlike groetnis,
Anno Regeling
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 Komt hier  
 uw  
 advertentie?  

VOETBAL FRISO 

(periode 1946-1965)

Vanaf mijn zesde jaar tot de fusie met 
De Kooi  voetbalde ik bij Friso. Mijn 
vader was in 1930 een van de oprich-
ters en ik kreeg het voetballen met de 
paplepel binnen.

Tot eind 1963 werd er gespeeld op een 
veld, dat als weiland in gebruik was 
geweest bij boer Gouma. Die had een 
boerderij in Joure,  gelegen op de hoek 
van het Achterom (Brugstraat) en de 
Simonssteeg (Hobbe van Baerdstraat)
Het veld – waar de boer zo nu en dan 
nog schapen liet lopen – lag in het 
verlengde van het RK Kerkhof en daar 
staan nu de woningen van Op de 
Bouwen. De bespeelbaarheid van het 
veld was een voortdurende zorg. Bij 
veel regen kon de molen van de boer 
bij de Moelier het niet aan. Om toch 
zoveel mogelijk te draineren werd bij 
veel regen door Piet Schmit (een van 
de steunpilaren van Friso) een pomp 
geplaatst, die hij  (destijds automon-
teur bij DE) tussen de middag in de 
gaten hield. Een voortdurende plaag 
waren de mollen. Die werden door 
mollenvangers waaronder bestuurslid 
Jan Andringa  bestreden.

De kleedaccomodatie was een houten 
keet, die uit drie delen bestond, een 
deel voor de tegenpartij, een deel voor 
de thuisclub en een klein hokje voor 
de scheidsrechter. Het kleedhok had 
geen watervoorziening. Bezoekende 
clubs kleedden zich om in het Café A. 
Swart in de Midstraat. Wij trokken thuis 
de voetbalkleren aan en gingen  met 
de voetbalschoenen al aan op de fiets 
naar het veld. Trainingspakken hadden 
we niet.

In de pauze van de wedstrijd werd 
thee geschonken. Die werd in mijn tijd 
gezet door de vrouw van Andries Bont-
huis (wonend aan de Lindelaan,  te-
genover nu AH). Andries of zijn vrouw 
bracht de thee in een enorme ketel 

tegen pauzetijd naar het veld (Andries 
op de fiets en zijn vrouw lopend).
Geen moderne kleedgelegenheid dus, 
maar vanaf 1957 hadden we (net als 
De Kooi) wel een tribune. En dat was 
toch wel een bijzonderheid, want nog 
weinig clubs hadden in die tijd een 
tribune. Overigens stond er ook voor 
de oorlog al een tribune, maar die was 
in de oorlog verdwenen (opgestookt).
De kwaliteit van de ballen was verge-
leken met  tegenwoordig niet best. De 
bal bestond uit een buiten – en een 
binnenbal. De binnenbal werd opge-
pompt en in de buitenbal gestopt. De 
buitenbal werd afgesloten met een 
gestikte lerenveter. Het koppen van de 
bal was daardoor een pijnlijke zaak als 
je de veterafsluiting op je hoofd kreeg.
We speelden meestal in het stopper-
spilsysteem. Twee backs en de spil 
achter, twee middenvelders en vijf 
voorhoedespelers (een midvoor, twee 
binnenspelers en twee buitenspelers. 
De twee binnenspelers en de twee 
middenvelders vormden het zg ma-
gisch vierkant.

De wedstrijden kenden in die tijd ook 
de mogelijkheid om meteen na de 
wedstrijd een protest in te dienen. 
Regelmatig kwam het dan ook voor, 
dat er na afloop door een elftal ( en 
soms door beide) een penalty werd 
geclaimd. Die penalty werd dan direct 
na afloop genomen en als er gescoord 
werd, kon het protest worden doorge-
zet. Als de bal er niet inging was het 
over.

De wedstrijden tegen De Kooi had-
den natuurlijk een bijzonder karakter. 
Dagen te voor werd erover gepraat, 
met name bij DE waar veel voetbal-
lers en supporters werkten. Een van 
de derbys kende een merkwaardig 
doelpunt. Het was de laatste derby, 
namelijk toen Friso en De Kooi in het 
seizoen 1964/1965 beide in de 3e klas 

van de KNVB speelden. Bij de rust was 
de stand 1-1. Na de pauze belandde de 
bal na een aanval van De Kooi in han-
den van de Friso-keeper, Piet Brattinga. 
(hij stond in het doel, omdat de vaste 
keeper Herman Schmit geblesseerd 
was). Toen Piet de bal wilde uittrap-
pen, stootte  Harm Brink van De Kooi, 
die tot in het doel was doorgelopen, 
de bal (met zijn  hoofd/vuist?) uit de 
handen van de keeper en trapte de bal 
in het doel. De scheidsrechter, die met 
de rug er naartoe had gestaan, keerde 
zich om, zag de bal in het doel en 
kende het doelpunt toe onder hevig 
protest van de Friso-pelers. Helaas had 
ook onze grensrechter niet gezien wat 
er gebeurd was. De Kooi won overi-
gens de wedstrijd verdiend met 3-1. 
Een officieel protest van Friso-zijde 
werd dan ook niet ingediend.

Aan de Friso-periode bewaar ik hele 
bijzondere herinneringen. De spelers 
woonden allemaal in Joure en de 
leden vormden een hechte gemeen-
schap. Na de fusie heb ik nog twee jaar 
voor de Sportclub gespeeld, maar ik 
kon toen mijn draai wat minder vinden 
.We moesten toch wel wat aan elkaar 
wennen. Mijn contacten door de week 
waren ook een stuk minder, omdat ik 
werkte en studeerde in Utrecht en dus 
niet de trainingen kon volgen. En het 
zijn bij uitstek de trainingen waar-
door je meer naar elkaar toegroeit. 
Wel  klopt mijn hart nog altijd voor de 
Sportclub. Ik volg de uitslagen op de 
website van de club en ik kom zo nu 
en dan ook nog (met Herman Schmit) 
een wedstrijd kijken. Dan kijk ik wel 
mijn pogen uit. Trainingspakken van 
de club, verzorgers langs de lijn, kwa-
liteitsballen, prima kleedaccomodatie. 
Dat hadden wij vroeger niet, maar ons 
plezier was er niet minder om.

Hessel Schepen
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Fragment uit verslag bekerwedstrijd Heerenveen – Feyenoord.

30 december 1973, Heerenveen – Feyenoord 1-1, Feyenoord wns.

De Rotterdammers verschenen met grote namen als Eddy 

Treytel, Wim Janssen, Wim Rijsbergen, Wim van Hanegem en 

Jörgen Kristensen aan de aftrap. De thuisploeg, getraind door 

de Hongaar Laszlo Zalai, toonde zich niet geïmponeerd en ging 

gesteund door 14.000 fanatieke fans fel de strijd aan. De te-

genstand van Heerenveen was zo groot, dat de Rotterdammers 

geen moment in hun spel kwamen. Tekenend was misschien 

wel dat de architect van het Rotterdamse middenveld, Wim van 

Hanegem, door uitblinker Henk Zoetendal werd overklast en in 

de pauze in de kleedkamer achter bleef.

Trainer Laszlo Zalai was na afloop ontgoocheld. ,,In de nor-

male speeltijd hadden we deze wedstrijd kunnen winnen, dat 

is mijn overtuiging,’’ laat hij na afloop weten. Uitblinker Henk 

Zoetendal, die Van Hanegem uit de wedstrijd speelde, blijft be-

scheiden onder alle lof. ,,Je zult mij niet horen zeggen dat Van 

Hanegem niet kan voetballen. Het is alleen niet meer dezelfde 

Willem van vroeger. Het is trouwens ook hetzelfde Feyenoord 

niet meer.’’

Daarmee heeft Zoetendal een punt, maar het bleke een mo-

mentopname, want de Rotterdammers herstellen zich met een 

uitstekende tweede seizoenshelft. Feyenoord eist de landstitel, 

de elfde in de clubgeschiedenis op en wint na een dubbele 

finale tegen het Engelse Tottenham Hotspur ook de UEFA Cup.

Opstelling Heerenveen: Doel: Azing Griever. Achter: Wiebe de Jong, 

Gerrit Weide, Martin Koeman en Teun Kist. Midden: Thomas Baan, 

Henk Zoetendal, Ruud Wierts en John van Wensveen. Voor: Jan 

Smid, Nikola Golijanin (Cees Kist).

Opstelling Feyenoord: Doel: Eddy Treytel. Achter: Mladen Ramljak, 

Wim Rijsbergen, Joop van Daele en Wim Jansen. Midden: Theo de 

Jong, Jan Boskamp, Willem van Hanegem (Harry Vos). Voor: Peter 

Ressel, Lex Schoenmaker en Jörgen Kristensen.

Uitblinker Henk Zoetendal

(links belaagt hier de Helmond

Sportverdedigi
ng De spanning

is

van de gezichten af te lezen

V Zoetendal Gerry van Melis

George Voorjans en keeper Antoon

Honings Rikkert Lacrois kijkt op

de achtergrond toe

Henk Zoetendal, 
Sip Zeldenthuis & 
Jelle ten Rouwelaar

Zonder anderen tekort te willen doen, lichten we in deze Jubileum-Spil een aantal  

bekende ‘Jouster’ voetballers eruit. Met behulp van oud beeldmateriaal en artikelen uit 

oa. kranten, proberen we aan de ene kant weer even terug te gaan in de tijd,  

in misschien een feest der herkenning. Aan de andere kant willen we de jeugd ook  

kennis laten maken met deze voetballers met allemaal een ‘Jouster’ achtergrond.

Bronnen: 

dekrantvantoen.nl  wikipedia / internet / Inez Nijholt (Sip Zeldenthuis)

Henk 
Zoetendal
 

Henk Zoetendal (De Jouwer, 11 augustus 1941) 

wie in Fryske fuotballer dy’t foaral as mid-mid op it 

middenfjild spile. Mei syn lingte fan 1.90 meter wie 

hy faak gefaarlik foar de goal. Henk Zoetendal fuo-

tballe earst by De Jouwer en fan 1962 oant 1966 by 

GVAV út Grins. Yn it seizoen 1971 - 1972 spile hy foar 

fuotbalklup It Hearrenfean. Doe’t AZ’67 nei de earedi-

vyzje promovearre kocht dy feriening Henk Zoetendal, 

en tagelyk ek Kees Kist. It seizoen 1972-1973 waard yn 

Alkmaar lykwols gjin súkses, trochdat hy slim blesseard 

rekke mei útskuorde knibbelbannen. Yn 1973-1974 spile 

hy dan ek wer foar It Hearrenfean.[2] Nei syn karriêre yn 

it betelle fuotbal spile Zoetendal noch seis jier foar De 

Jouwer. Dêr wie hy ek jeugdtrener.[3] Mei syn frou Tineke 

hie er mear as tweintich jier in sportsaak op e Jouwer.

Bron: Wikipedia
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Sip 
Zeldenthuis
 

Jelle ten Rouwelaar overleeft in Frankrijk Alie ten Rouwelaar in Joure

Door William Pomp

joure ƒ ’De lange benen van 

Jelle ten Rouwelaar
voorkomen

men een doelpunt van 

Auxerre’ klinkt het uit de

kleine transistor
 in huize Ten 

Rouwelaar in Joure Moeder

Alie zucht eens diep "De zenuwen

nuwen gieren me door de

keel fluistert ze "Ik kan

hier helemaal niet tegen

Het kwam als een volslagen

verrassing
Jelle ten Rouwelaar

aar -
vorig seizoen nog

’gewoon’

woon’
bij Emmen - onder de

lat in het eerste Champions

League-duel van PSV Met 

dank aan de hamstringblessure

sure van vaste doelman Ronald

nald Waterreus Een sms-je

van de doelman aan zijn beste

kameraad Gerard Kocks gaf

gisteravond uitsluitsel "Het 

eerste wat ik dacht was 
jongen

gen kun je dit wel aan vertelt

telt moeder Ten Rouwelaar

Jelle de koele kikker waarschijnlijk

schijnlijk wel Maar of moeders

ders het aan kan . . 

De stoel waarop Alie ten 

Rouwelaar zit danst met elk

fragment door de kamer

Haar handen trillen als de

naam van haar zoon genoemd

noemd wordt Echtgenoot 

Bertus kalmeert 
haar af en

toe met een schouderklopje

en wat gemompel
"Gisteravond

avond belde hij nog vertelt

hij "Het enige dat ik gezegd

heb is als je maar geen 

domme dingen doet Dan

weet hij precies wat ik bedoel

doel Geen gedraai en gekap

in het strafschopgebied
Daar

heeft hij soms een handje

van ’OkØ
pap’

zei hij
Het is

duidelijk van wie Jelle ten

Rouwelaar het koele heeft 

"Hadden we maar Canal +",?

zegt Alie ten Rouwelaar

"Voor de TV ben ik veel rustiger

ger Dit is een hel Ik zweet

me kapot Jelle heeft wel 
Ca-

Canal

nal in zijn appartement in

Eindhoven maar om daar

nou heen te vliegen Ik heb

hier in de buurt ook al rond

gebeld maar we g
aan niet bij

vreemden kijken Dan zeggen

gen ze ook nu heb je ze er 
ineens

eens staan Dat wil ik niet We

zijn maar heel gewone men-
mensen

sen Jelle moet ons Canal cadeau

deau geven Hij
verdient

meer dan wij
Weer een fragment Weer

een redding van Jelle Alie ten 

Rouwelaar loopt de kamer

uit Ze kan er even niet meer

tegen Dan is het voorbij
0-0

Eind goed al goed Zoonlief 

overleeft in Frankrijk
moeders

ders in Joure Na de 0-0 valt er

een last van haar schouder
s 

Ze heeft de tranen in haar

ogen "Vannacht slaap ik wel

best snottert ze "Hij zal

straks wel bellen vanuit de

bus Dat doet hij altijd Dan

ben ik weer helemaal rustig

Alie en Bertus ten Rouwelaar volgen het duel van zoonlief 
via de radio

Foto Mustafa Gumussa

Dagblad van het Noorden, 18 september 2002, blz.3

Jelle 
ten Rouwelaar
Jelle ten Rouwelaar (Joure, 24 decem-

ber 1980) is een Nederlands voormalig 

doelman in het betaald voetbal. Hij was 

actief van 1998 tot en met 2016, waar-

van de helft van zijn carrière bij NAC. 

Nadat hij in 2016 zijn actieve carrière 

beëindigde, werd hij keeperstrainer bij 

NAC.

Carrière

FC Emmen

Ten Rouwelaar begon bij amateurclub 

SC Joure. Daarna ging hij bij Em-

men spelen, waar hij in het seizoen 

1999/2000 debuteerde. Ook in het 

daaropvolgende seizoen blonk Ten Rou-

welaar uit in het doel. Dat resulteerde 

onder andere in een selectie voor Jong 

Oranje. Daar verving hij Mark Zegers, 

die te oud werd.

PSV, verhuurperiodes en Austria Wien

In maart 2001 kwamen de eerste 

geruchten over een eventuele over-

gang naar PSV. Die werden een paar 

dagen later bevestigd. Ten Rouwelaar 

tekende een vijfjarig contract bij PSV, 

dat pas in de zomer van 2002 inging 

waardoor Ten Rouwelaar in het seizoen 

2001/2002 nog bij Emmen kon spelen. 

Het officiële debuut voor PSV volgde in 

de UEFA Champions League-wedstrijd 

tegen AJ Auxerre. Ten Rouwelaar speel-

de een goede wedstrijd en het eindig-

de in een 0–0 gelijkspel. Ook hierna 

pikte hij diverse wedstrijden mee. 

In februari 2003 werd besloten Ten 

Rouwelaar voor de rest van het seizoen 

te verhuren aan FC Groningen om hem 

ervaring te laten opdoen. In mei 2003 

werd Ten Rouwelaar weer voor één 

jaar verhuurd, ditmaal aan FC Twente 

Na deze periode verhuurde PSV hem 

aan eerste-divisionist FC Zwolle.Bij 

Zwolle was Ten Rouwelaar basisspeler. 

Hij wilde na het seizoen dan ook graag 

bij Zwolle blijven, maar PSV besliste 

anders. Ten Rouwelaar werd verhuurd 

aan buurman FC Eindhoven. In juli 2006 

vertrok hij definitief bij PSV. Hij tekende 

een contract bij de Oostenrijkse topclub 

Austria Wien. Na één seizoen voorna-

melijk op de bank te hebben gezeten, 

vertrok hij weer bij Austria Wien.

NAC Breda

Hierna tekende Ten Rouwelaar een 

contract bij NAC Breda. Op zaterdag 3 

mei 2014 evenaarde Ten Rouwelaar een 

record van Ruud Hesp. De doelman van 

NAC stond tijdens een met 2-0 verloren 

wedstrijd uit bij PSV voor de 204e keer 

achter elkaar 90 minuten onder de lat 

bij de club uit Breda. Daarmee stond hij 

18.360 minuten ononderbroken in de 

goal van NAC. Hij scherpte dit record 

uiteindelijk aan tot 280 opeenvolgende 

wedstrijden in de reguliere competitie, 

waarvan de laatste op 15 april 2016 

thuis tegen Almere City (1-1). 

Na het beëindigen van zijn actieve 

carrière werd hij keeperstrainer van 

NAC Breda.

Bron: Wikipedia
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3 Anekdotes 
historie SC Joure 
door Jan Semplonius

De kruiwagen Periode 
circa 1981-1982 

Het gaat over de uitbreiding van het oude clubhuis, daar waar nu de familie Kuindersma woont.
Jan Semplonius, Tonny Knoll en aantal anderen van het bouwteam zitten te koffiedrinken en zeggen 
dat er te weinig stenen liggen om verder te metselen.
Jan Meesters, later lid van Verdienste, roept: ”Ik ga jullie onder de stenen bedelven! Let maar op!”
Zo gezegd zo gedaan, Jan laadt de kruiwagen barstensvol met stenen, neemt een aanloop en komt in 
volle draf met de kruiwagen naar het (oude) clubhuis gerend.
Helaas voor Jan komt hij niet verder dan de voordeur. Want Tonny en zijn maten zijn onder vloer aan 
het werk gegaan en hebben het luik van de kruipruimte er afgehaald.
Jan rijdt met volle snelheid en een volle kruiwagen in dit gat, slaat over de kop en belandt zelf in de 
meterkast. Gelukkig voor Jan viel het mee. Hij had alleen een paar schaafwonden en .......een stuk min-
der praatjes.

De zeurpiet Periode 
circa 1981-1982

Twee hardwerkende vrijwilligers van het bouwteam zijn bezig in de kantine van het oude clubhuis om 
nieuwe plafondplaten aan te brengen. Het is zwaar werk en het duurt wekenlang. De één houdt de 
plaat vast en de ander ‘niet’ de plaat aan de plafondbalken. De laatste dagen komt er steeds een derde 
clublid zeuren bij de twee mannen. “Hoeveel geld verdienen jullie hiermee, kan de club dit wel beta-
len?” Het gaat maar door en de beide mannen, die het belangeloos doen, zijn er wel een beetje klaar 
mee. Nadat alles klaar is en het eerste elftal heeft gevoetbald, is de kantine bomvol. 
Één plafondplaat hangt een beetje los. De plaat trilt een beetje en de muziek wordt steeds luider en 
luider gezet. Op een gegeven moment valt deze ene plaat precies op het hoofd van….. de zeurpiet. De 
twee mannen van het bouwteam zien het gebeuren en het verhaal gaat dat één van beiden spontaan 
in zijn broek heeft geplast.

Sinterklaas Periode 
circa 1973/74 en 1981

Gjalt Bergsma, op dat moment de clubhuisbeheerder, wil in december wel voor Zwarte Piet spelen. Hij 
spreekt af met Jan Semplonius dat hij op de fiets door de voordeur, het clubhuis in gaat rijden, naar het 
eerste elftal toe, dat daar zit te wachten. Gjalt springt op de fiets, rijdt vliegensvlug naar het clubhuis, 
Jan doet de voordeur open, maar Gjalt mist de rijplank, rijdt tegen de stoep en valt met een voorwaart-
se salto het clubhuis binnen. Een fraaie landing van Zwarte Piet die met veel gelach wordt ontvangen.

In de tijd van de grote hit van André van Duin “Er staat een paard in de gang…” heeft het eerste elftal 
van de zaterdag een mooi feest. Een aantal leden komen op het ludieke idee om een pony naar binnen 
te brengen. De vloer van het clubhuis is echter zo glad, dat de pony niet op de benen blijft staan maar 
direct onderuit gaat. De pony is vervolgens voor zijn eigen veiligheid en die van de anderen, maar weer 
snel naar buiten gebracht.….

Gjalt & 
Tine Bergsma
Beheerders van het clubhuis aan de Hege Simmerdyk v/h café van Moeke Slof.

We hebben alleen maar bijzondere beheerders echtparen gehad bij Sc Joure, het begon met Gjalt en 
Tine, daarna kregen we Teake en Hotske Sikma, vervolgens Joop en Renate Postma en heden ten dage 
Anne en Lies Feenstra, allemaal bijzondere personen en allemaal met een hart voor SC Joure.

Ik beperk mij tot enkele anekdotes die ik heb meegemaakt met vnl. Gjalt Bergsma, want Tine bleef 
iets meer op de achtergrond vanwege haar zware knie blessures.

• In de tijd dat voorzitter afdeling voetbal was, zaten we na afloop van de maandelijkse bestuursver-
gaderingen altijd even met zijn allen aan de bar bij Gjalt. Na enkele consumpties gingen we dan 
huiswaarts en Willem Eppinga nam dan altijd een broodje kroket mee voor zijn Ietje. Thuis aange-
komen (Iet lag al in bed) gaf Willem haar het broodje kroket en vlak voor haar eerste hap ontdekte 
ze dat er geen kroket tussen het broodje zat maar…….een mol!   
Het bleef nog lang onrustig in huize Eppinga! 

• Als we aan de bar zaten bij Gjalt en er was een kroketje besteld, dan moest je ook zelf de tijd in de 
gaten houden. Het is n.l. meer dan eens voorgekomen dat de kroket was vergeten en zo bij het 
afval kon. Maar leek hij nog goed aan de buitenkant dan werd hij nog gewoon geserveerd. Het 
kwam geregeld voor dat dan bleek dat je een volledig holle kroket kreeg voorgeschoteld. 

• Gjalt mocht graag een shagje roken en deed dat ook als hij de handen vol had met etenswaar.  
Zo gebeurde het op een zaterdagmiddag na een wedstrijd dat over de geserveerde gehaktbal een 
keurige kegel as van Gjalt zijn shagje lag, eet smakelijk!
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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 Klaas Visser 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
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 Carsten Weißflog 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 Kuipers passendvoetbal@scjoure.nl
Penningmeester Fokke Noppert penningmeester@scjoure.nl
Stage-coördinator Tineke Kuindersma stage@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, 2019-2020

Op dit moment is er een duidelijk overzicht van de contactgegevens op zowel de site als in de Spil. Alle contactgegevens 
hebben een @scjoure.nl, e-mailadres. We hopen het overzicht zo ‘up to date’ mogelijk te houden en verzoeken dan ook 

eenieder om bij wat voor wijziging dan ook, ons op de hoogte te stellen. Dit kan eenvoudig door een mail te richten aan: 
communicatiecommissie@scjoure.nl en aan te geven wat de exacte wijziging is. Dit geldt ook voor de beschrijvingen van 

alle commissies die ook op de site staan. Hierin worden de leden van de verschillende commissies genoemd en 
beschreven wat de werkzaamheden per commissie zijn. Mochten er dus hierin ook wijzigingen optreden, laat het weten.

PRIJSWINNAARS 
SINTERKLAASKLEURPLAATWEDSTRIJD
 

Woensdag 18 december 2019 mochten de winnaars van de kleurwed-

strijd hun prijzen op halen bij Top1Toys.

 

Op de foto: Rudi Veltman (Top1Toys) Gerda vd Meer en Liesbeth 

Boersma (namens de Actiecommissie SC Joure).

Prijswinnaars in willekeurige volgorde: Niels Pals, Menno Mijnen, Inge-

lotte Yntema, Jimte, Jesper, Myrthe Pals, Amber Bekema, Rein Wiebe 

Boonstra, Jasmijn Yntema, Lena Ploegstra en Hidde Ypma.

Henk de Wolff 
25 jaar KNVB consul
Woensdag 11 december 2019, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering van SC Joure, heeft 
Hans Hak, afgevaardigde van de KNVB een onderscheiding uitgereikt aan Henk de Wolff. De heer Hak gaf 
aan Henk een fraaie, gouden speld voor deze prestatie.

Henk is namelijk 25 jaar consul geweest bij SC Joure. Namens de KNVB inspecteerde hij ‘s ochtends op 
zaterdag en zondag de kwaliteit van de voetbalvelden. Kan er vandaag gevoetbald worden of niet? 25 jaar 
s‘ ochtends vroeg controleren of de velden bespeelbaar zijn. Henk heeft dit gedaan van 1994 tot en met 
mei 2019.

Niet alleen de KNVB is trots op Henk, wij zijn dit ook! Zo ontving zijn vrouw Ria, die tot grote verrassing van 
Henk ook aanwezig was in het clubhuis, een fraai boeket bloemen van de club.
Henk, heel hartelijk bedankt voor je werkzaamheden als consul. We hopen dat je nog heel lang bij 
de club betrokken bent! Henk zijn werkzaamheden als consul worden overgenomen door Anne 
Feenstra.
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Een gezonde
leefstijl begint bij

Fysio-Actief.
www.fysio-actief.nl


