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Beste speler, vrijwilliger of supporter van SC Joure,

Helaas mogen we, vanwege corona, maar heel beperkt sporten op ons mooie complex. 
Ik hoop dat jij en de mensen om je heen gezond blijven en dat we snel weer naar de gewone 
situatie terug kunnen gaan. Heel veel wedstrijden, trainingen, activiteiten zijn door corona niet 
doorgegaan. In dit stuk verder niet al te veel over corona, maar meer over andere dingen die 
positief zijn, die goed zijn gegaan op onze club.

In de afgelopen maanden is er toch wel gesport. Zo zijn de trainingen van de jeugdteams 
doorgegaan en zijn op de zaterdagen onderlinge wedstrijden en toernooien voor de jeugd 
georganiseerd. Het was wel wennen om dit binnen de regels te doen, maar het is gelukt. In een 
goede sfeer is er volop gesport en ik wil graag de vrijwilligers die dit hebben georganiseerd, 
hartelijk bedanken. Top!

Wat is er de afgelopen maanden nog meer gebeurd bij SC Joure?
• er is een korfbal huwelijk gesloten in het clubhuis 
• Jan Semplonius en Henk de Wolff kregen terecht een lintje van de burgemeester
• er is een nieuw, gedegen voetbalplan opgesteld
• we hebben ook een nieuw huishoudelijk reglement
• een enthousiaste groep vrijwilligers is bezig met een nieuwe website
• en er is een voetbalacademie opgericht voor jeugdspelers
• er is ook veel energie gestoken om de financiën op orde te houden
• een mooie snertactie is georganiseerd in samenwerking met de Jumbo
• en voor het eerst in het bestaan van SC Joure hebben we een 
 digitale ledenvergadering gehouden.

Over veel van deze onderwerpen kun je meer lezen in deze Spil. En ook over andere dingen. 
Ik hoop dat er genoeg te lezen is voor je. En dat we snel weer terug kunnen naar ‘normaal’ én 
kunnen gaan vieren dat we meer dan 100 jaar bestaan!

Ik wens je veel leesplezier toe en hopelijk weer snel tot ziens op de Hege Simmerdyk.

Hartelijke groeten, mede namens het bestuur,
Roelf Kok, voorzitter
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pillenafdeling (mini’s t/m JO12). Het coördineren 
van zaken vergde de afgelopen periode nogal 
wat tijd. Het is niet in uren uit te drukken. Naast 
de reguliere indelingen, het indelen van nieuwe 
leden, contacten met leiders, trainers, de vele 
telefoontjes, gesprekken, vragen en alle andere 
zaken, kwam ook Covid-19 om de hoek kijken. 

Samen met Sander Wijnia en een aantal anderen 
actieve mensen hebben we in mei alles in het 
werk gesteld om de jeugd weer te laten voetbal-
len. Door mijn ervaring in het onderwijs, heb-
ben we een werkgroep opgericht, waarbij ik de 
afgelopen periode de coördinatie rondom Corona 
gerelateerde zaken samen met Sander heb opge-
pakt. Een hele klus om iedereen, met name naar 
tevredenheid, toch te kunnen en laten voetballen. 
Bij een grote club als SC Joure blijkt dat er vele 
mensen zijn met vele wensen. Gelukkig krijgen 
we wel de energie om dit te blijven doen door 
veelal positieve reacties die we krijgen. Belang-
rijkste hierin is dat het nooit gaat om mijzelf of 
het vrijwilligerswerk, maar om de kinderen en 
jeugd te laten voetballen.

De mooiste momenten als leider, maar zeker ook 
als coördinator, zijn de lachende gezichten van 
onze pupillen. Ieder op zijn/ haar eigen niveau, 
met zijn/ haar eigen ontwikkeling en met zijn/ 
haar eigen gedrevenheid. Als we de meeste ou-
ders mogen geloven voetballen er al vele kleine 
en nieuwe Messi’s bij SC Joure. Mijn wens voor de 
komende periode is om als vereniging te blijven 
verenigen en iedereen zich te laten ontwikkelen 
op zijn eigen manier op zijn eigen niveau.

Ik heb de afgelopen jaren met bewondering 
gekeken naar de gehele organisatie van sport-
club Joure. Eén van de mensen die weinig tot niet 
zichtbaar is, maar wel heel veel voor de club doet 
is Gerda van der Meer. Ik zou daarom graag het 
woord geven aan Gerda in de volgende Spil.

Groetjes 
Gerben Veenstra

SC Joure
Vrijwilliger uitgelicht 

Ik ben Gerben Veenstra, 38 jaren jong en vader van Jesper (JO11-1) en Mirthe (MO9-1). Jan Arjen Kooi 
heeft mij aangewezen om als volgende iets te schrijven in deze Spil over mijzelf en mijn bezigheden 
binnen en buiten SC Joure. Als coördinator van de pupillen, coördinator van de Corona werkgroep én 
leider bij de JO11-1 ben ik momenteel volop en druk bezig binnen SC Joure.

Ik ben geboren en getogen in Stiens, een verge-
lijkbaar dorp als Joure. Daar ben ik als 5-jarige 
jongen begonnen als voetballertje in de F2 van, 
vv CSL. Na jaren daar gevoetbald te hebben, heb 
ik daar mijn debuut gemaakt in het vlaggen-
schip CSL 1. Dit was ook mijn eerste en laatste 
wedstrijd, want ik verdraaide mijn knie, meniscus 
gescheurd. Tijdens de operatie bleek dat ik ook 
geen voorste kruisband meer had. 

In mijn dagelijkse leven ben ik directeur van 2 
basisscholen in Heeg en IJlst. Na een halfjaarlijks 
avontuur ik Zuid Afrika, waar ik een internationale 
“carrière” 😉 heb gehad als voetballer in de lokale
Townships en studententeams, heb ik in 2005 
mijn Lerarenopleiding Basisonderwijs afgerond. 
In 2005 ben ik in Woudsend aan de slag gegaan 
als leerkracht van groep 7/8. Vanaf 2006 ben ik 
hierdoor in Scharsterbrug komen wonen. Door 
kennissen en (nieuwe) vrienden ben ik toen mijn 
voetbalcarrière vervolgd in Idskenhuizen bij VVI. 
Toevallig dat alle drie de clubs (CSL, VVI en SC 
Joure) nu bij elkaar in de competitie zitten. 

Na in totaal 4 operaties, een nieuwe kruisband 
en 2 revalidaties van een half jaar verder ben ik 
in Idskenhuizen na het (actief ) voetballen verder 
gegaan als leider van het 2e. Zo nu en deed ik dan 
nog wel mee met wedstrijden, want voetballen 
bleef nog steeds mijn passie.

In 2010 werd Jesper geboren en in 2013 Mirthe. 
Doordat ik vanaf 2013 politiek actief werd en 
vanaf 2014 4 jaar in de gemeenteraad van De 
Fryske Marren heb gezeten voor het CDA, werden 

andere dingen belangrijker. Een druk gezinsleven, 
werk en vooral tijdgebrek maakten dat ik het (ac-
tief ) voetballen voor mezelf toen eerst stop moest 
zetten. Ik wilde in de weekenden tijd maken voor 
de kinderen.

Vanaf 2015 werd Jesper lid van SC Joure, eerst bij 
de mini’s en momenteel in de JO11-1. Zelf was 
mijn eigen vader altijd betrokken bij mijn eigen 
voetballen, eerst als leider en trainer van mijn 
jeugdteams, daarna als (grootste) fan van mij 
heeft hij bijna geen wedstrijden gemist. Dit heb ik 
als waarde(n)vol ervaren en is dan ook de reden 
dat ik betrokken ben geraakt bij SC Joure. Positief 
betrokken ouders, zorgen voor trotse en positieve 
kinderen. Hoe mooi is het als je eigen kinderen 
zeggen dat papa de grootste fan is. 

Sinds dit seizoen is ook mijn dochter Mirthe gaan 
voetballen. Mooi om te zien hoe dit meisjesteam 
plezier kan hebben met elkaar. Ondanks dat er 
regelmatig verloren wordt, wilden de meiden 
tijdens de mix-toernooitjes het liefst met elkaar 
voetballen. De laatste wedstrijden werden zelfs 
afgesloten met een TikTok dansje. Plezier en 
ontwikkeling in het sporten staat voorop bij deze 
categorie en dat plezier moeten we als ouders 
zelf maken. Een mooi voorbeeld hoe dit bij de 
MO9 gaat!

Ik ben betrokken geraakt bij SC Joure als leider 
van Jesper zijn teams (JO8-1, JO9-1 en momen-
teel JO11-1). Vanaf 2019 ben ik coördinator 
pupillenonderbouw geworden. Inmiddels is dit 
vanaf dit seizoen uitgebreid naar de gehele pu-
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Financieel een bewogen jaar! 
 
Sportclub Joure heeft een financieel bewogen jaar positief afgesloten. Als bestuur vinden we 
het belangrijk om dit met al onze leden te delen en hier dan ook open in te zijn. Afgelopen 
boekjaar hebben we het jaar afgesloten met een positief resultaat van €6.762,-. Dit resultaat 
is lager dan afgelopen seizoen, maar hier zijn we ontzettend blij mee. Het jaar stond achteraf 
voornamelijk in het teken van ‘Covid-19’.  
 
Daar waar er in de eerste 8 maanden tot en met februari geen vuiltje aan de lucht leek, werd 
dat in maart plots anders. De club heeft te maken gehad met behoorlijke uitdagingen t.a.v. 
de financiën rond het Covid-19 virus. De kantine ging dicht, kleedruimtes gingen dicht en 
leden mochten niet meer voetballen. Het bestuur heeft er dan ook voor gekozen om de 
spelende leden te compenseren over de maanden april, mei en juni voor 50% in de 
contributiekosten. Als één van de weinige clubs in Noord Nederland hebben wij hiertoe 
besloten. Dit was een ingreep van €25.000,-. SC Joure is door de corona crisis extra hard 
getroffen omdat we alle activiteiten ivm ons 100-jarig bestaan, met uitzondering van het Jumbo 
plaatjesboek, niet door konden gaan.Samen komen we hier doorheen!  
 
De omzet is over het hele boekjaar is uitgekomen op €343,196.-. Dit is een forse daling van 
13%. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de ingreep in de contributies. Daarnaast was 
de kantine dicht en gingen een aantal acties niet door, zoals de paasei actie langs de deuren 
in Joure.  
 
De vaste kosten van de club lopen natuurlijk wel gewoon door en dat betekende voor het 
bestuur dat er alle zeilen bijgezet moesten worden. Waar kunnen we of moeten we keuzes 
maken. Gelukkig heeft de club recht op een aantal compensatiemaatregelen vanuit de 
overheid. Vanuit de Now 1, Taso en Togs regeling kwam zo’n €22.000,- richting de club. 
Doordat er nagenoeg geen activiteiten op de club waren vanaf maart, gingen kosten op 
elektra en eigen gebruik naar beneden. Daarnaast hoeft de club minder veldhuur te betalen 
aan de gemeente en is er vanuit de KNVB het nodige gedaan om bepaalde kosten te 
compenseren. Dit ging om nog eens €4.500,-.  
 
De club is gezegend met haar sterke financiële positie, opgebouwd in de afgelopen jaren, 
waardoor we ook deze zeer bijzondere crisis kunnen overleven. Maar dit hadden we nooit 
behaald met de steun en inzet van al onze vrijwilligers, leden en sponsoren. We doen dat met 
z’n allen en zijn erg trots op jullie. 
 
Laten we hopen dat de focus weer snel naar het sporten kan gaan.  
 
 
 
Fokke Noppert 
Penningmeester SC Joure  
 

financieel een bewogen jaar

Koninklijke onderscheidingen 
JAN SEMPLONIUS & 
HENK DE WOLFF
Jan Semplonius (75) uit Joure en Henk de Wolff (78) uit Scharsterbrug zijn 
woensdag 23 september 2020 koninklijk onderscheiden. Beide werden benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Henk De Wolff was 25 jaar actief als consul van de sportvelden van SC Joure. 
Daarnaast is hij sinds 20 jaar onderdeel van het bouwteam dat aanpassingen, 
verbouwingen en nieuwbouw uitvoert op het terrein van SC Joure. Ook is hij actief 
in de schoonmaakploeg en is hij al geruime tijd actief als verkeersregelaar bij vele 
evenementen.

De heer Semplonius zet zich al meer dan 55 jaar in voor SC Joure. Hij geeft 
operationeel leiding aan het bouwteam, staat elke dinsdag achter de bar en draait 
mee in het kantinerooster op de speeldagen van SC Joure. Hij is actief als verkeers-
regelaar bij vele evenementen en in de schoonmaakploeg. In de jaren ‘80 en ‘90 was 
Semplonius voorzitter van de technische commissie en van het voetbalbestuur.

Burgemeester Fred Veenstra van gemeente De Fryske Marren overhandigde 
Semplonius en De Wolff hun onderscheiding tijdens een besloten bijeenkomst.
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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...
Op 4 december ontving De IJzeren Man, 
hoofdsponsor van de ZA1, het ingelijste 
jubileumshirt van SC Joure. Mede dankzij 
De IJzeren Man is het dak van het materialen-
hok recent vernieuwd! 

Op de foto aanvoerder Johannes Agricola en 
directeur Albert Holtrop.

Jubileum¯
shirt 
SC Joure & 
IJzeren man
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Oprichting 
Voetbalacademie 
Joure
 
Hoewel het voetballen door Corona bijna volledig stil ligt, geeft dit ook weer tijd en ruimte voor het  
ontplooien van nieuwe initiatieven. Jouster voetballiefhebbers Jan Arjen Kooi en Dick Schuurman,  
liepen al langer met de plannen rond, maar nu is het echt van de grond gekomen: per 1 januari jl. is  
de oprichting van ‘Voetbalacademie Joure’ een feit.
 
Voetbalacademie Joure richt zich op zowel voetballers als 
ook op keepers, die combinatie maakt hun aanpak redelijk 
uniek. Sinds de start telt de voetbalacademie, die haar 
onderkomen heeft op de velden van SC Joure en niet 
uitsluit op termijn ook elders trainingen aan te bieden, al 
ongeveer vijfentwintig kinderen. Die komen uit een straal 
van ongeveer dertig kilometer rondom Joure. ,,Wij richten 
ons op kinderen van 7 tot 16 jaar. Dat betreffen zowel  
jongens als meisjes”, zegt Dick Schuurman. Dick is in het 
bezit van diverse trainersdiploma’s en momenteel hoofd-
trainer bij SC Joure, maar was eerder ook hoofdtrainer bij 
o.a. VV Heerenveen, SC Emmeloord, VVI en samen met 
Heerenvener en oud-SC Joure speler Henk Herder trainer 
bij Harkemase Boys. Terwijl Jan Arjen Kooi zelf jarenlang 
actief was als keeper en zich daarna specialiseerde in het 
trainersvak en dan specifiek voor keepers. ,,Ik kwam er al 
snel achter dat je door een specifieke manier van trainen je 
(jeugd)keepers sneller naar een hoger niveau kunt brengen. 
En als je eenmaal besmet bent met het keepersvirus, dan 
blijft je dat in zijn greep houden”.

Spelerslijst
Schuurman en Kooi leerden elkaar kennen toen zij vanaf 
begin deze eeuw beiden in het eerste elftal van de zon-
dagafdeling van SC Joure speelden. ,,Op de spelerslijst zag 
ik dat Jan Arjen in dezelfde straat woonde. Hij bleek daar-
voor net uit Wolvega naar Joure te zijn verhuisd. Vervolgens 
gingen we steeds samen op de fiets naar de voetbalclub, 
zijn we goede vrienden   geworden   en   praten   we   nog   
steeds   veel   over   voetbal”,   zegt   de   linkspoot Schuur-
man, die in 2005 stopte als voetballer en zelf een bege-
nadigd aanvaller was. Zowel Schuurman, als Kooi raakten 
na hun carrière betrokken bij een voetbalschool. ,,Op een 
gegeven moment dacht ik: ‘Dit kan ik zelf ook wel’. Met Dick 
heb ik het er toen over gehad en gezegd dat we samen wel 
een voetbalschool konden beginnen”, zegt Kooi.  
Schuurman: ,,Zelf had ik al vaker nagedacht om een voet-
balschool te beginnen voor zowel voetballers, als keepers. 
De kracht daarvan schuilt erin dat je veel meer op wed-
strijdweerstand kunt trainen aan de hand van bijvoorbeeld 
partijvormen en voorzetten”. Voor jonge keepers schuilt de
kracht volgens Kooi erin dat zij eveneens meer wedstrijdge-

richt kunnen trainen. ,,Meestal krijgen 
keepers individuele training. Bij ons is 
dat niet het geval. Hoe wij de voetbala-
cademie hebben neergezet, is waar wij 
ten opzichte van anderen het verschil 
maken”. 
 
Trainingsmethodiek
De trainingen van de voetbalacade-
mie zijn een aanvulling op de trainin-
gen die binnen de eigen vereniging 
worden gegeven. De nadruk ligt op 
individuele ontwikkeling, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van moderne 
trainingsmethodieken en materialen 
om de voetballers en keepers maxi-
maal te ontwikkelen. Zo wordt gebruik 
gemaakt van de zgn. ‘SmartGoals’, waar 
ook diverse (inter)nationale topclubs 
mee werken. Dat is een interactief 
trainingssysteem waarbij de trainer 
op afstand via een app telkens een 
ander poortje kan laten oplichten waar 
dan een bal doorheen   gespeeld  of  
bijvoorbeeld gedribbeld moet worden. 
Snelheid, wendbaarheid en reactie-
vermogen   wordt hiermee getraind. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
videomateriaal en worden de nieuwste 
ontwikkelingen binnen het voetbal 
gevolgd en toegepast. Kooi: ,,Ook 
willen we gaan werken met videoana-
lyses. Met de gemaakte videobeelden 
kunnen we keepers bijvoorbeeld laten 
zien hoe hun basistechniek is, hoe 
dat beter kan en hoe we dit kunnen 
verbeteren. “Er wordt getraind in groe-
pen van maximaal tien kinderen bij 
de voetballers, terwijl dat aantal bij de 
keepers vijf kinderen betreft. Zij wor-
den ingedeeld naar niveau en krijgen 
bijbehorende oefenstof aangeboden. 
Iedereen beschikt daarnaast over een 
eigen voetbal tijdens de training. ,,Het 
voordeel van kleine groepen is dat je 
bijvoorbeeld vaker in één tegen één 
situatie komt, je gerichter op omscha-
kelmomenten kunt trainen, die in het 
moderne voetbal steeds belangrij-
ker worden en kunt werken aan de 
handelingssnelheid en basistechniek. 
Verder komen diverse partijvormen en 
afwerkvormen aan bod. Door er zelf 

‘boven op te zitten’, zorgen we ervoor 
dat niemand de ruimte krijgt om stil 
te staan, maar continu in beweging 
is en er daardoor geen ruimte is voor 
afleiding. Het zijn dus geen standaard-
trainingen die wij geven, maar een 
duidelijke aanvulling op trainingen 
bij de eigen club. Bijkomend voor-
deel is dat we bij de voetbalacade-
mie zicht hebben op voetballers   en   
keepers   die   we   wellicht   kunnen   
laten   doorstromen   naar   de   betere 
amateurverenigingen of zelfs naar een 
betaald voetbalorganisatie (BVO)”, zegt 
Schuurman. 
 
Voor- en najaar 
De trainingen worden gegeven op de 
zondagochtend in het voor- en najaar 
en bestaan telkens uit een reeks van 
tien trainingen van vijfenzeventig 
minuten. De trainingen kosten € 125,- 
voor een voetballer en € 160,- voor 
een keeper. De eerste training staat 

gepland op zondag 4 april. ,,We begin-
nen bewust wat later na de winterstop, 
zodat er nog kan worden doorgetraind 
als het seizoen er halverwege mei al 
op zit. Daarnaast hopen we in deze pe-
riode ook op mooier weer ten opzichte 
van de winter. Wat qua trainingsom-
standigheden natuurlijk erg prettig is”. 
De eerste training van de najaar reeks 
staat gepland voor zondag 5 septem-
ber. Die datum is eveneens bewust ge-
kozen, zodat spelers fit aan het nieuwe 
seizoen kunnen beginnen. “Daarnaast 
willen we ook in de vakanties   voet-
baldagen organiseren. We denken dat 
we daar echt in een behoefte kunnen 
voorzien: de kinderen georganiseerde 
voetbaldagen aanbieden zodat ze, 
eventueel samen met hun vriendjes of 
vriendinnetjes, een sportieve activiteit 
kunnen ondernemen in de vakanties”. 

“De mogelijkheid bestaat om een 
kledingpakket aan te schaffen, maar 
dit is zeker niet verplicht, aangezien de 
kinderen waar wij ons op richten volop 
in de groei zijn. Maar als ze het leuk 
vinden in kleding van de Voetbalaca-
demie Joure te trainen, dan bestaat die 
mogelijkheid”, aldus Schuurman.
 
Enthousiasme 
Schuurman en Kooi kunnen onder-
tussen niet wachten totdat het april is 
en de eerste training een feit is. Kooi:,, 
Ik denk dat kinderen en ouders echt 
gaan zien dat het een hele goede 
aanvulling is op trainingen bij hun 
eigen vereniging en merken dat we 
de kinderen naar een hoger niveau 
kunnen tillen. Zelf vinden wij het als 
voetbaldieren ook prachtig om er tijd 
voor te maken en om van de kinde-
ren nog betere voetballers en betere 
keepers te maken. Daar gaan wij vol 
voor.” Schuurman onderstreept de 

woorden van zijn kompaan en noemt 
het ontzettend mooi om op het voet-
balveld te mogen staan als trainer. ,,En 
als je dan ook nog eens met enthou-
siaste kinderen mag werken, dan kost 
het geen energie, maar levert het juist 
energie op.” 
 
Kijk voor meer informatie op: 
www.vajoure.nl

 Wij richten ons op kinderen 
 van 7 tot 16 jaar. Dat betreffen  
 zowel jongens als meisjes 

Tekst Jitze Hooghiem
stra/foto’s M

artin de Jong
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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?

Oud SC Joure speler Jelmar Bolt voetbalt sinds 
het seizoen 2019/2020 bij SC Heerenveen. 
Momenteel is hij daar een vaste waarde van 
het JO12 team.  Jelmar is 11 jaar oud en zit in 
groep 8 van basisschool de ‘Twa Fjilden’ in 
Joure. Jelmar begon met voetballen bij de 
mini’s van SC Joure toen hij 5 jaar oud was. 
Hoewel het behalen van zijn zwemdiploma’s 
prioriteit had, kruipt het bloed waar het niet 
gaan kan en begon Jelmar op de vrijdagmid-
dagen bij de mini’s met zijn eerste trainingen. 
Zijn talent bleef daar al niet onopgemerkt en 
zodoende kon hij samen met een paar andere 
spelers van de mini’s al vervroegd deelnemen  
aan competitie van de toenmalige F’jes. 
Uiteindelijk heeft Jelmar dan ook 
drie jaar als F-pupil gevoetbald, 
eindigend in de F1 (nu JO9). 
In dat laatste seizoen werd 
de nieuwe speelwijze van 
de KNVB bij de jeugd 
geïntroduceerd en moest 
er weer op klein(er) veld 
gespeeld worden. Dat was 
wel weer even wennen, 
terug naar een kleiner veld. 
Jelmar was 7 jaar toen er in het 
najaar een uitnodiging van de voet-
balschool van SC Heerenveen volgde,  
wat betekende dat hij wekelijks op woensdag-
middag mee mocht trainen op Skoatterwâld. 

Het jaar erop werd dit twee keer per week en 
werd de maandagavond eraan toegevoegd. 
Ook volgde er tussentijds een uitnodiging van 
SC Cambuur nadat de Leeuwarder scouts  
Jelmar met de F1 van SC Joure hadden zien 
voetballen tijdens een wedstrijd in Emmeloord. 
Maar twee keer per week naar Heerenveen 
afreizen was naast de trainingen bij SC Joure 
wel voldoende. “Bovendien wilde ik graag bij 
SC Heerenveen voetballen en had Cambuur 
niet mijn eerste voorkeur”, aldus Jelmar. 

Groen licht
Na bijna drie jaar lang de voetbalschool van 
SC Heerenveen te hebben doorlopen kreeg 

Jelmar pas op het allerlaatste moment 
van het voetbalseizoen, in juni, 

groen licht om toegelaten te 
worden tot de jeugdoplei-

ding van SC Heerenveen 
voor het daaropvolgende 
seizoen. Jelmar: “Prachtig 
nieuws natuurlijk, maar dat 

betekende ook een abrupt 
einde van het voetballen bij 

SC Joure en mijn toenmalige 
team de JO10-1, waar ik ook met 

veel plezier bij voetbalde”. 

Het grote verschil tussen de trainingen bij 
de jeugdopleiding en bij SC Joure is toch wel 

het algehele niveauverschil. Jelmar: “Bij SC 
Heerenveen heb ik alleen maar goede spelers 
om mij heen en steek je er niet meer zo snel 
bovenuit qua niveau”. Bij de JO11 werd er 
drie keer per week getraind en werd er in de 
competitie gespeeld tegen de JO12 teams 
van verenigingen uit het noorden die op 
hoofdklasse niveau spelen. Doordat de spe-
lers van de tegenstanders een jaar ouder zijn, 
is er toch voldoende weerstand. Voor Jelmar 
natuurlijk leuk om in die competitie ook tegen 
de JO12-1 van SC Joure te spelen, helemaal 
omdat ze met de JO11 toen ook nog in Joure 
kampioen werden. Daarnaast werd er in dat 
seizoen ook deelgenomen aan een paar toernooien in het 
buitenland, o.a. in Brussel, Genk en Dortmund. 

Twin Games
Sinds afgelopen augustus maakt Jelmar deel uit van de JO12 
selectie en is het aantal trainingen omhoog gegaan van drie 
per week naar zeven trainingen per twee weken.  Daarnaast 
is er een keer per week, voorafgaand aan de voetbaltraining, 
een zgn. eco-training welke plaatsvindt in de turnhal in 
Heerenveen. Dit is een totaal andere training dan een voet-
baltraining waarbij de fysieke en motorische ontwikkeling 
wordt gestimuleerd onder leiding van oud-turncoach Tjalling 
van den Berg en zijn dochter Berber. De wedstrijdvorm van 

de competitie van de JO12 is ook anders dan ‘normaal’. Er 
worden namelijk wedstrijden gespeeld volgens het zgn. 
‘Twin-Games’ principe, wat inhoudt dat de teams in tweeën 
worden gesplitst en er tegelijkertijd, op twee veldjes naast 
elkaar, wedstrijden tegen elkaar gespeeld worden. Een van 
de voordelen hiervan is dat er niet of nauwelijks wisselspe-
lers zijn en de spelers dus meer speelminuten maken. Tevens 
wordt er bij deze voetbalvorm in kleinere ruimtes gespeeld 
met aangepaste regels. Hierdoor gaat het spel sneller, 
moeten spelers eerder keuzes en acties maken en worden er 
meer doelpunten gescoord. Door in kleinere ruimtes te gaan 
voetballen hebben spelers meer balcontacten, worden zij 

technisch beter en gaat hun handelingssnelheid omhoog. 
Bij de Twin Games moeten spelers doorgaans op verschil-
lende posities spelen. Bij het doordraaien komen alle spelers 
op meerdere posities terecht waardoor ze in verschillende 
situaties oplossingen moeten bedenken, wat de individuele 
ontwikkeling ten goede komt. De competitie speelt zich af 
tussen betaalde voetbalorganisaties uit het noorden, zoals 
FC Groningen, PEC Zwolle en FC Twente. 

Meerdere keren per jaar vindt er een ontwikkelingsgesprek 
plaats met de trainersstaf waarbij Jelmar zijn ontwikkeling 
wordt besproken. Sterke punten van Jelmar zijn volgens 
de trainers zijn spelinzicht en speloverzicht en hij heeft een 

goede pass. Hij mag zich als voetballer nog wel iets meer 
profileren zodat deze sterke punten nog beter tot uiting 
komen. Jelmar heeft nog niet echt een vaste positie in het 
veld maar staat meestal rechtsachter. Zelf speelt hij het 
liefst op de mid mid.

Doelen en dromen
Jelmar zijn mooiste momenten tot nu toe zijn de fotos-
hoot met het elftal in het Abe Lenstra stadion, kampioen 

worden met de JO11 en vervolgens een ereronde maken in 
het stadion tijdens de pauze van een competitiewedstrijd 
van het eerste elftal van SC Heerenveen. Daarnaast was de 
wedstrijd tegen Tottenham Hotspur tijdens een toernooi in 
Brussel ook een hele belevenis. Een grote droom voor de 
toekomst is om ooit nog bij Liverpool te spelen en natuurlijk 
in het Nederlands Elftal.

SC Joure blijft Jelmar in ieder geval volgen en wenst hem 
nog heel veel succes toe in zijn verdere voetbalcarrière.  

TALENTEN SC JOURE 
NU BIJ ANDERE CLUBS:

 Jelmar 
 Bolt 

 “ de wedstrijd  
 tegen Tottenham  
 Hotspur was in  
 Brussel ook een  
 hele belevenis “ 
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VERNIELINGEN EN TROEP 
OP ONS SPORTPARK

Vooral nu, in deze tijd van corona, is het sporten buiten erg 

belangrijk. Helaas is op ons sportpark de Hege Simmerdyk, in de 

november en december bij het kunstgrasveld een dug out vernield. 

Ook is er een vuurtje gestookt en zijn er kapotte drankflessen en lege blikjes  

aangetroffen. We vragen iedereen om dit niet meer te doen. Het is onacceptabel en  

heeft niets met sport te maken. Mocht je er niets mee te maken hebben, maar weet je 

wel wie het doen, spreek ze er dan op aan of geef het door aan ons via het mailadres: 

communicatiecommissie@scjoure.nl. 

Als het niet verandert, bestaat de kans dat de sportvelden 

worden afgesloten, buiten de trainingen en wedstrijden om. 

Dat zou heel erg jammer zijn!

Alvast bedankt

100 jaar
SC Joure
Het is lastig om te zeggen wanneer we onze activiteiten voor het 

100-jarig bestaan van onze club kunnen houden. De kans is erg 

groot dat we het weer moeten uitstellen in verband met Corona, 

zeker gezien de huidige situatie van de ‘lock-down’.

Zodra we meer weten, hoor je dat zo snel mogelijk. 

Vanuit
de kledingcommissie 

Sinds een aantal jaar delen wij aan het begin 
van het seizoen de tenues aan de verschillende 
teams uit. De senioren houden de tas in  
principe in eigen beheer, maar bij de junioren, 
pupillen en mini’s, worden de tassen ingeleverd. 
Ieder jaar wordt er bekeken hoeveel teams 
er zijn en hoe de verdeling over de leeftijds-
groepen is. Nadat de kleding in mei/juni wordt 
ingeleverd, worden de tassen leeggehaald, 
zodat er in het nieuwe seizoen gestart kan wor-
den met volledig gevulde tassen. Waar het ene 
team met te weinig broekjes het seizoen afsluit, 
duiken die broekjes in de tas van een ander 
team soms weer op. Gedurende het speelsei-
zoen wordt er hier en daar nog wel eens wat 
kleding vervangen door vermissing, maar vaak 
wordt er gevraagd om andere kleding omdat 
de maat toch niet (meer) klopt.

Zoals de meesten wel weten zijn wij druk bezig 
om de tenues te vervangen. Helaas blijkt dat 
de shirts voor de junioren groter vallen dan de 
oude shirts. Hierdoor moet er heel wat geruild 
gaan worden. Voor de meeste teams is het tot 
nu toe helaas ook nog niet mogelijk geweest 
om een officiële wedstrijd te spelen in de 

nieuwe kleding. Zodra de nieuwe kleding door 
alle teams gebruikt wordt en de ‘oude’ kleding 
is ingeleverd, dan wordt de ‘oude’ kleding 
gedoneerd aan een Stichting Gambia sport. 
Zij zorgen ervoor dat de kleding een tweede 
bestemming krijgt.

Intussen zijn er ook mogelijkheden om alle 
trainers en coaches in herkenbare kleding op 
het veld te laten staan. Dit is niet voor iedereen 
een ‘blauwe’ jas, maar we gebruiken daarvoor 
ook de kleding die nog beschikbaar is en op de 
zolder van het ballenhok ligt. 

Wij hebben dit een jaar of vier gedaan en nu 
is het tijd om het stokje over te dragen. Wil je 
helpen om de club draaiende te houden en is 
het coachen/trainen niet jouw roeping? Dan is 
dit een taak in de club die je af kunt stemmen 
op je eigen agenda. 

Mocht je er meer over willen weten, dan kun je 
contact opnemen met ons via het e-mailadres: 
communicatiecommissie@scjoure.nl

Groet Aukje en Rommie

Nieuwe
tenues
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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!

Sponsor uitgelicht
GJH financieel advies 

Begin jaren '80 zette ik mijn eerste stappen op de voetbalvelden van Sc Joure. Nu, circa 40 jaar 
later (!), ben ik nog steeds actief voor de club als spelend lid en voetballen mijn beide zonen in 
de jeugdafdeling. De binding met de club is groot en om die reden ben ik niet alleen spelend lid 
maar ook als vrijwilliger al vele jaren actief: eerst als leider/ trainer van verschillende teams, later 
als coördinator van de F-pupillen, lid technische commissie onderbouw en de laatste jaren als 
bestuurslid. 

Toen ik begin 2018 mijn eigen bedrijf startte kwam al snel de vraag om ook sponsor van de club 
te worden. Dit kon ik uiteraard niet weigeren en sinds enige tijd kun je mijn bedrijf daarom ook 
terugvinden in de vorm van een reclamebord langs het hoofdveld.

Wat mij betreft zijn de binding met Sc Joure en het sponsorschap onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het primaire doel is de club financieel te ondersteunen en mocht dat zakelijk nog 
wat opleveren dan is dat uiteraard mooi meegenomen. 

Tot ziens op de velden óf op mijn kantoor!
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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:  Seth Wijma
Leeftijd:  9 jaar
School:  E.A. Borgerschool
Leukste vak/les op school: Gymnastiek
Hobby naast SC Joure:  Muziek
Favoriete muziek:  Dababy met Rockstar, 24 Goldn met  
 Mood en Internet Money met Lemonade
Favoriete game(s):  DLS 21
Favoriete website(s): Touzani TV
Wat wil je later worden:  Profvoetballer
Speelt bij SC Joure in:  JO10-1 en ik train op vrijdagmiddag bij
 de voetbalschool van SC Cambuur
Welke Positie:  Spits
Wie is/zijn je trainer(s)/Coache(s):  Tjitte Kootje en Johan Hazelhoff 
Leider(s)/Coach(es):  Douwe Boermans en Remco Jelsma
Favoriete club(s):  FC Barcelona
Favoriete speler(s):  Messi
Leukste moment bij SC Joure:  Mixzaalvoetbaltoernooi in de 
 kerstvakantie
Nog een tip voor SC Joure?  Nee   
Wat mis je? Wat kan beter?  
 

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

Hannah Hazelhoff 
8 jaar
It Haskerfjild
Tafels leren
Dansen
Kinderen voor kinderen

Roblox  
Youtube
Een goeie voetballer en juf
MO9-1

Alle posities wel
Thomas Elsinga
Gjilke
Juventus en Ajax
Zlatan Ibrahimovic
Trainen van Thomas

Ik heb geen tips

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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Marconiweg 1 - Joure 
tel. 0513-414413

janijkojoure.nl

Marconiweg 1 - Joure 
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janijkojoure.nl

GRATIS 
3D ONTWERP! 
Kom langs en neem uw badkamermaten mee!
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DE KEUZE IS REUZE
ÉN VOOR DE SCHERPSTE PRIJS!
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GRATIS 
3D ONTWERP! 
Kom langs en neem uw badkamermaten mee!

DE KEUZE IS REUZE
ÉN VOOR DE SCHERPSTE PRIJS!

Ontdek de geschiedenis van het openbaar vervoer in Nederland

Nationaal Openbaar Vervoer Museum Ouwsterhaule (5 km onder Joure)

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

Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag

van 11.00 tot 17.00

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

Snertactie
Vrijdag 27 en zaterdag 28 november stonden in het teken van de 
Snertactie van SC Joure.
Deze actie is opgezet omdat ook wij helaas te maken hebben met 
minder inkomsten vanwege corona. Iedereen had de mogelijkheid om 
een emmer overheerlijke, ambachtelijk gemaakte snert te kopen in onze 
speciale stand bij Jumbo Supermarkten Joure. Uiteindelijk heeft de actie 
bijna 1000 euro opgebracht. Ook was het leuk om weer bekende ‘SC Joure 
gezichten’ te ontmoeten. Hartelijk dank voor deze mooie opbrengst!

Ook nog een extra bedankje voor Jumbo Supermarkten Joure  
van Wiebe Zijlstra, onze verenigingssponsor. Zonder hen had deze  
actie niet plaats kunnen vinden. Ook hebben ze zich weer voor de 
komende drie jaren aan ons verbonden als sponsor en zijn ze te zien 
op alle tenues van onze voetbalteams. Dank daarvoor!
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Feestelijke ontvangst van 
KORFBALPAAL IN 
SCHARSTERBRUG
Op donderdag 10 september heeft basisschool De Brêge in 
Scharsterbrug een korfbalpaal van Sportclub Joure ontvangen. 
Het eerste doelpunt werd gemaakt door Geert Sjoerdstra van SC 
Joure. Hij heeft vorig jaar korfballessen verzorgd bij de school. 
De korfballessen werden gegeven aan groep 3 & 4 en naast 
Geert waren er nog tien trainers van SC Joure bij betrokken. 
Met de korfbalpaal op het plein kunnen de fanatieke kinderen 
blijven korfballen. Ook andere groepen kunnen nu in de pauzes 
gebruikmaken van de korfbalpaal. Het cadeau is ter beschikking 
gesteld door de actiecommissie van Sportclub Joure. Vanwege 
Corona kon de overhandiging pas in het huidige schooljaar 
plaatsvinden. Sportclub Joure hoopt dat de kinderen van De 
Brêge veel plezier aan de korfbalpaal beleven!

Anke en Timo getrouwd in clubhuis 
Vrijdag 11 september 2020 gaven Anke & Timo, twee leden van 
de korfbalafdeling, elkaar het ja-woord. De huwelijksceremonie 
was op een bijzondere plek: het clubhuis van SC Joure. 
Een unicum, het was de eerste keer dat een huwelijk werd  
voltrokken in de kantine van de club. Namens SC Joure van 
harte gelukgewenst met jullie huwelijk!

Column
Tussen
de palen

SPORTEN IN 
CORONATIJDEN 

Veel mensen zullen het met mij eens 
zijn: het jaar 2020 willen we zo snel 
mogelijk vergeten. Ik stel daarom voor 
de herinneringen aan vorig jaar weg  
te stoppen, vér weg, ergens tussen  
het middenvak van korfbal en de  
verplichting om de bal vooruit te  
spelen bij de aftrap. 

2021 belooft een hoop! Ondanks de 
strikte coronamaatregelen, waardoor 
veel trainingen stilliggen, worden we 
wel vermaakt met sport op tv. Het jaar 
begon direct goed met een aantal  
eredivisietoppers. Tot grote vreugde 
is de hoogste korfbalcompetitie ook 
weer gestart. Op 16 januari mocht 
Fryske trots LDODK uit Gorredijk  
eindelijk haar eerste wedstrijd spelen. 
Verder staan nog de Olympische  
Spelen en het EK voetbal op het  
programma.

Mooie vooruitzichten, maar ik besef 
ook dat er meer is in het leven. En door 
de coronacrisis heb ik meer waardering 
voor wat ik wél mag. Toch blijf ik 
sportliefhebber. Daarom dit compromis: 
sport is bijzaak, maar het is wel de 
belangrijkste bijzaak van het leven.

MH

Even voorstellen 
ONZE HOOFD OPLEIDING 
ONDERBOUW: WIEBE LAGEVEEN (41)
Iedere voetballer heeft behoefte aan plezier en 
ontwikkeling, hierin heeft de trainer een belangrijke 
rol. Door leuke en leerzame trainingen, ontwikkelt 
de jeugd zich met meer plezier. Wiebe is als ‘hoofd 
opleiding onderbouw’ verantwoordelijk voor het 
begeleiden en scholen van trainers en het ontwikke-
len en implementeren van het jeugdvoetbalbeleid. 
Zijn focus ligt op de pupillen (JO8 t/m JO12) en de 
meidenteams (MO9 t/m MO17). 

SC Joure en Wiebe maken hierbij ook gebruik van 
de VTON voetbalmethode. Een doorlopende leerlijn 
voor jeugdspelers van 5 tot en met 19 jaar met meer 
dan 950 leeftijdsspecifieke trainingen. Wiebe heeft 

als jeugdtrainer en/of trainerscoördinator jarenlange 
ervaring bij V.V. Heerenveen, V.V. Read Swart, V.V. 
Langezwaag en SC Joure.
Wiebe benadrukt: “Probeer niet alleen een trainer van 
succes te zijn, streef ernaar om vooral een trainer van 
waarde te zijn.” Daarbij staat het plezier en de ontwik-
keling van de individuele jeugdspeler centraal. 

Als club zijn we blij dat Wiebe zich net als vorig jaar 
ook dit seizoen aan SC Joure verbonden heeft en 
wensen hem veel succes binnen onze club!

Heb je vragen van voetbalinhoudelijke aard? 
Mail dan naar wiebelageveen@hotmail.com
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Voetbalacademie Joure

Jouw opleiding voor  voetballer én keeper

Voetbalacademie
Voetbalacademie

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

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

niveaus!
www.vajoure.nl

sponsoren bedankt 
Graag willen wij onze sponsoren hartelijk bedanken voor hun steun.

In deze tijd van corona, heeft onze club het niet gemakkelijk. De sportvelden en het clubhuis zijn dicht en we hebben ons 
100-jarig bestaan helaas ook niet kunnen vieren. Daarom vinden we het fantastisch dat onze sponsoren achter SC Joure 

zijn blijven staan. Het zijn stuk voor stuk mooie bedrijven, waar we trots op zijn.

Sponsoren van SC Joure, namens alle leden en vrijwilligers bedankt!

Jumbo

IJzeren Man

Holtrop beheer

de Blauwpleats

Fysio Actief

jakosportkleding.nl

Fysiotherapie de jong

vita wonen

janijko

cafe de stam

Regio bank / hasker assurantien

Stucadoorsbedrijf T. de vries

De wrede

Holtrop

Avek

kamsma

Kooystra proffessional

t Haske

onderhoudsbedrijf eric de jong

Bouwbedrijf Cornel

Mediasoep

Dox

Douwe Egberts

De jong en partners

Huisman

Feenstra autoschade

Ford

Jachtwerf de jong

Klusservice nijdam

Brattinga ijzerwaren

Kendesk

Terra

Bijlsma

Van der veen en kromhout

Regts

pier de jong auto

Rabobank

Rabobank

Mc donalds

installatiebedrijf gebr. de boer

a7 makelaars

Aannemersbedrijf A. Fekken

Kuindersma verzekeringen

Albert Heijn

Visschotel

Meije brouwer koeriersdiensten

Aaldersebaas

Tn slopen en saneren

Harmsma Notarissen

Domien Silvius

Middelbos

Danny bosma rijschool

Breimer Bakkerij

Motorenrevisie de jong
 
Bentacera

Schoonmaakbedrijf Atsma

Fibremax

Priore

Juwelier de koning

Capadocia

Omrin

Kees Baarda Bestratingen

zandstra

fbf groep

lapekoer

Primera

Van der wal sloopwerken

Jan Sok

VHC

Constructabouw

Caspers

Rebelle

Snijtech

Bistro Fred

Hovenier Joost van der hoogt

Barbier joure

countus

Advitas Bv.

Bruinsma interieurs

GJH Advies

Zinkbrink

Flynth

Haven Evenementenservice

Harry de wolff adies
 
Flyer print

Glassport Joure

De knipster

JL Multiservice
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 Evenementen  Bedrijfsfeesten  Bruiloften  Party verhuur

havenfriesland.nl

COUNTUS.NL

Peter, 
hoe haal ik 
het beste uit 
mijn bedrijf?

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

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

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

Succesvol en volledig ontzorgde ondernemers. Succes maken we 

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

Countus Joure   
Mercatorweg 2
0513 65 79 90  /  joure@countus.nl
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1. De vereniging SC Joure (wie zijn wij) 
SC Joure is een omnisportvereniging met ruim 900 leden. Circa 800 leden voetballen en 100 leden 
spelen korfbal, daarnaast zijn er circa 300 vrijwilligers voor de club actief. SC Joure is aangesloten bij 
zowel de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) als bij de Koninklijke Nederlandse Korfbal 
Verbond (KNKV). De vereniging is voortgekomen uit een fusie van de Voetbalvereniging De Kooi, 
opgericht op 20 maart 1920, en de Rooms Katholieke Voetbalvereniging Friso, opgericht op 26 mei 
1930. Op 24 mei 1971 is de Korfbalvereniging De Jouwer toegetreden tot Sportclub Joure. Bekende 
sporters van SC Joure zijn Henk Zoetendal, Henk de Groot, Appie de Boer, Oebele Schokker, Jelle ten 
Rouwelaar en Andries Noppert. 
 

2. Missie (waar staan we voor) 
SC Joure wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden om te genieten van de voetbal- en korfbalsport 
binnen een gezellige en veilige omgeving.We willen prestatiegericht en recreatief voetballen en 
korfballen, waarbij spelplezier voorop staat. We zorgen voor een beleving en betrokkenheid op en 
naast het veld, waardoor de sporters en hun supporters keer op keer terug willen komen.  
SC Joure richt zich op de het dorp Joure en de omliggende regio, waarbij de leden, vrijwilligers, 
ouders, betrokkenen en sponsoren de gezamenlijke vereniging vormen. 
 

3. Visie (waar willen we naar toe) 
We willen toe naar een sportvereniging waar een ieder kan sporten op een niveau dat het beste past bij 
zijn/haar persoonlijke ambities.Graag willen we meer investeren in onze jeugdspelers. Hen opleiden 
voor de seniorenteams, prestatief (de selectieteams) maar ook net zo goed voor de breedtesport 
(recreatief). Doorstroming van de jeugdspelers naar de senioren is van levensbelang voor de 
vereniging.  
 
Belangrijk is ook om de vrijwilligers, die onze ruggengraat zijn van onze vereniging, meer aandacht te 
geven. Het opleiden tot trainer, scheidsrechter, kantinemedewerker en andere mooie functies binnen 
onze organisatie is van groot belang. Hierin willen we als vereniging meer energie (bijvoorbeeld 
betaalde opleidingen) en aandacht aan geven. Duidelijke kaders, randvoorwaarden die dit mogelijk 
maken zijn een veilige en gezellige omgeving om in te sporten, een modern sportpark en een 
structureel gezonde financiële basis. SC Joure is al jaren een omnisportvereniging voor voetbal en 
korfbal. De vereniging staat ook open voor de mogelijkheid om andere sporten te faciliteren. 
 

4. Kernwaarden (wat vinden we belangrijk) 
De kernwaarden van onze vereniging zijn sportiviteit, van elkaar leren, wederzijds respect, 
samenwerking, veiligheid, trots en maatschappelijke betrokkenheid. Onze normen en waarden zijn 
gestoeld op respectvol omgaan met elkaar. “Ga zo met elkaar om zoals je zelf ook behandeld wilt 
worden” (zie ook Beleid normen en waarden 2020). 
 

5. Doelstellingen (wat willen we bereiken) 
SC Joure bestaat uit een algemeen bestuur met daaronder een voetbal- en een korfbalafdeling en een 
groot aantal commissies.Het algemeen beleid van SC Joure is er op gericht om de 
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de vereniging neer te leggen. In dat geval spelen de 
commissies een belangrijke rol. Zij staan met de voeten in de klei, hebben de kennis en kunnen het 
beste beslissingen nemen. De commissies maken hun eigen plan en leggen dit voor aan het algemeen 
bestuur. Het algemeen bestuur bekijkt of deze plannen passen binnen het beleid en de financiën van de 
vereniging. Een aantal doelen, die gelden voor de gehele vereniging, worden nu verder toegelicht. 
 
Leden en vrijwilligers  
Iedere sporter is op zijn of haar eigen niveau belangrijk voor ons, of je nu in een recreatie- of in een 
selectieteam speelt. Ieder lid dat weggaat omdat hij/zij zich niet meer thuis voelt bij onze vereniging, 
wordt gezien als een verlies. Het doel is om een zo groot mogelijke vereniging te zijn en te blijven. 
Behoud van het aantal leden is de basis maar we streven naar groei in het ledenaantal.We gaan meer 
energie steken in het aantrekken en behouden van leden, bijvoorbeeld door het instellen van een 
speciale commissie die hier gericht mee aan de slag gaat.  

 

 

Daarnaast is het van groot belang om de betrokkenheid van de (jeugd)leden  en vrijwilligers(functies) 
te vergroten bij de vereniging. De verkiezing ‘vrijwilliger van het jaar’ alsook het benoemen van 
Leden van Verdienste en/of Ereleden past dan ook in dit beleid. 
 
Voetbal 
Het prestatief jeugdvoetbal willen we op een hoger plan brengen. Voor onze recreatieve jeugdteams is 
dat spelen op een voor hen passend sportief niveau. Het is van belang om het trainingsniveau van de 
breedtesport (recreatief voetbal) en prestatief voetbal te verbeteren met een duidelijke, transparante 
structuur van de gehele afdeling voetbal.  
 
ZM 1 heeft als doelstelling om structureel in de eerste klasse te voetballen. Meer supporters langs de 
lijn bij de wedstrijden van ZM1 is daarbij een grote wens. Voor de jeugdselectieteams geldt minimaal 
spelen op hoofdklassenniveau. Eén van de verschillen tussen selectieteams en de breedtesport 
(recreatief) wordt zichtbaar bij het voetballen op een hoger niveau en de inzet van gediplomeerde 
trainers bij de prestatieteams. Geen enkele speler bij SC Joure wordt betaald, spelers kiezen op basis 
van andere waarden voor onze vereniging. 
 
Korfbal 
Het aantal korfballeden laten groeien, met name de aanwas in de jeugd is belangrijk. We gaan de 
activiteiten voor de clinics bij scholen versterken en ondersteunen met middelen. 
We streven naar 100 leden binnen de afdeling korfbal met jeugdteams in iedere leeftijdsklasse. 
Het eerste team heeft als doelstelling om structureel in de derde klasse te spelen. 
 
Accommodatie 
Een specifieke doelstelling is het continue verbeteren van ons sportpark. We willen de accommodatie 
veiliger en beter bereikbaar maken met meer parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. 
Daarnaast zal de accommodatie zo worden ingericht, dat de kwaliteit van de velden wordt verbeterd en 
de intensiteit en ruimte om te trainen worden vergroot. Voor voetbal én korfbal, voor jeugd en 
senioren. Hier voor hebben wij eind 2019 een plan bij de gemeente DFM ingediend. 
 
Een duurzame vereniging 
Belangrijk is ook dat wij als vereniging midden in onze samenleving, Joure en haar omgeving willen 
staan. Verbindend zijn naar de mensen die om ons heen wonen en leven. We willen graag een 
duurzamere vereniging worden. Dus goed omgaan met onze eigen mensen, de mensen in onze 
omgeving en met het milieu, dat vinden we belangrijk. Wij willen de samenwerking met verschillende 
welzijnsorganisaties versterken en gaan investeren in een duurzame accommodatie. 
 
Financiën 
De financiële positie van de vereniging moet structureel gezond zijn. Dit bewaken is één van de 
kerntaken van het algemeen bestuur. De huidige situatie is goed, maar we komen ook te staan voor een 
groot aantal investeringen, zoals de investeringen in de accommodatie en het realiseren van de doelen 
van de commissies. Belangrijk is dat we onze financiële situatie gezond houden om deze investeringen 
mogelijk te maken. 
 

6. Strategie (hoe gaan we dit bereiken) 
De huidige strategie geldt voor de komende 2 jaar. De gestelde doelen willen we bereiken binnen de  
onze mogelijkheden en uiterlijk voor juni 2022. Bij sommige doelstellingen (accommodatie, 
voetballen in de eerste klasse enz.) hebben we meer tijd nodig. Op basis van de plannen van de 
verschillende commissies wordt de strategie uitgevoerd. Alles binnen het financiële kader dat SC 
Joure biedt. Het spreekt voor zich dat de plannen van de commissies worden besproken in de komende 
algemene ledenvergaderingen (ALV’s). 
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Sportclub Joure
Sportpark de Hege Simmerdyk
Hoge Zomerdijk 5 Consul:
8501 ES, Joure Te bereiken via:
Clubhuis: 0513-412145 wedstrijdsecretariaatvoetbal@scjoure.nl

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

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

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

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

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

CONTACTGEGEVENS SPORTCLUB JOURE, 2020-2021

In deze Spil het bij ons bekende ‘up to date-overzicht’. Om het zo actueel mogelijk te houden, is het van belang dat 

wijzigingen altijd zo snel mogelijk door worden gegeven.

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

Aanpassingen in dit overzicht ook graag doorgeven.

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

communicatiecommissie@scjoure.nl.

Alvast hartelijk dank! Sjoerd-Jaap Wynia

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

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

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

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

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

Verschijningsdatum eerstvolgende Spil: Mei 2021. 
Ingezonden stukken graag mailen voor 15 april 2021.

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

Gevonden 
voorwerpen.
 

›  Welke Kjeld bij SC Joure is zijn Trainingsjack kwijt. Maat M.

›  Trainingsshirt SC Joure Masita nr. 8

›  Keepersshirt SC Joure oranje Jumbo 

›  SC Joure shirt Jumbo nr. 2

›  Trainingsjack Masita groen maat 152

›  Trainingsjack Adidas donkerblauw/groen maat 152

›  Winterjas zwart maat S

›  Trainingsbroek Jako donkerblauw maat 152

›  Trainingsbroek Jako zwart maat 164

›  Trainingsbroek Adidas zwart maat S

›  Trainingsbroek Jako zwart maat L
 
Spullen af te halen bij Tineke Zoetendal, De  Boeyer 3, tel. 413563. 
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Een gezonde
leefstijl begint bij

Fysio-Actief.
www.fysio-actief.nl


